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ZAPISNIK 12. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE, 

6.3.2020 OB 19.00 URI V PROSTORIH GOSTILNE KAVČIČ 
 

 

Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, Stanko Leben, Borut Šuštaršič, Nevenka Brolih, Nejc 

Nikolič, Metka Gregorka Slana, Miran Aleš, Jaka Napotnik. 

 

Opravičeno odsotni: Valenka Klemen. 

 

Ostali prisotni: Rafko Gregorka, Gašper Jamnik. 

 

 

AD/1 

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je osem članov Sveta KS.  

 

 

AD/2 

Predsednik je prisotne pozval, da podajo pripombe na zapisnik 11. redne seje. Ker ni bilo 

pripomb, je dal na glasovanje: 

 

SKLEP 69: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 11. redne seje.  

 

Zapisnik je bil soglasno sprejet.  

 

 

AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 11. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Čistilna akcija; 

5. Razno.  

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 

Predsednik je povedal, da je za čistilno akcijo na zalogi še veliko rokavic in vreč od prejšnjih 

let. Nekaj materiala bomo še verjetno prejeli. Nabavili bomo še nekaj palic za pobiranje, saj 

se jih je lani nekaj uničilo, vsi jih tudi niso vrnili. Udeležence bo treba razporediti po terenu, 

po skupinah. Pripravil se bo zemljevid, in se označevalo, kje bo kdo pobiral in kje se odlagajo 

vreče, da pokrijemo vsa kritična področja. Zemljevid bo natisnil Jaka Napotnik. Organiziran 

bo prevoz smeti do Doma krajanov, kjer je zbirno mesto in bodo odpadke prevzeli delavci 

Snage. Povabilo na čistilno akcijo bomo objavili še v Barjanskem listu. Kot vsako leto bomo 

organizirali prigrizek in pijačo za udeležence. Vabila za čistilno akcijo se pošljejo vsem 

društvom. Sprejet je bil: 
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SKLEP 70: 

Za potrebe čistilne akcije se nabavi še nekaj palic za pobiranje smeti. Kot vsako leto se 

organizira malica in pijača za udeležence. Natisnil se bo zemljevid za potrebe razdelitve 

skupin po terenu. Vabilo na čistilno akcijo se pošlje vsem društvom v KS ter se objavi v 

Barjanskem listu.  

 

 

AD/5 

Predsednik je pojasnil, da bo za legalizacijo mrliške vežice potrebno naročiti aerofoto 

posnetek, ki dokazuje, da je bil objekt že zgrajen pred letom 1998. Najbolje je, da naroči 

posnetek projektantka. Cena je 150 evrov. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 71: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da projektantka naroči aerofoto posnetek mrliške 

vežice na dan 1.1.1998, za potrebe projekta legalizacije in rekonstrukcije mrliške vežice.  

 

Za projekt igrišča na Gulču je potrebno zadeve preveriti pri občinskem urbanistu, kaj se lahko 

dela, katera soglasja so potrebna. Vendar kot izhaja iz rabe prostora, ki predstavlja varovan 

gozdni pas, se ne sme na temu območju nič delati in urejati.  

 

Za zabojnik pri telovadnici še nismo zbrali ponudb, vendar so zadeve v teku.  

 

Za ureditev informacijskega kozolca je bila izdana naročilnica za sanacijo. Z izvajalcem je 

treba še uskladiti detajle, črke naj se pobarva na belo barvo.  

 

Za otoček na cesti na koncu Nove poti je bila pridobljena še ena ponudba za ureditev. 

Predsednik bo glede urejanja otoka povprašal še na JKP Brezovica. Svetniku Lebnu se 

posreduje še ta ponudba. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 72: 

Predsednik KS preveri na JKP Brezovica, kakšne so možnosti ureditve in vzdrževanja 

otoka, potem se v skladu s tem zasadi in uredi otok na koncu Nove poti.  

 

Nasutje poljskih poti bo potekalo v aprilu ali maju  - glede na vremenske razmere, ki morajo 

biti ustrezne. Nasipal se bo manj grob material, saj je bilo kar nekaj pritožb pešcev in 

kolesarjev. Pomembno je, da je narejen naklon na poteh, da voda odteka in ne nastanejo takoj 

udarne jame – uporaba grederja.  

 

Najbolj primerno mesto za AED bi bilo pri lekarni na pročelju Doma krajanov. Za enkrat bi 

nabavili enega, morda v prihodnosti še enega, treba najti primerno lokacijo. Za AED bodo 

skrbele članice KORK Notranje Gorice. Potrebno bo z izvajalcem dogovoriti, kje bo odjem 

elektrike itd. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 73: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se izda naročilnica za AED, ki bo nameščen na 

Domu krajanov. Zanj bodo odgovorne članice KORK Notranje Gorice.  

 

Glede revije zborov, ki bo v Vnanjih Goricah, še nismo prejeli opisa projekta in kakšne so 

potrebe. Zadeve potekajo, se še dogovarjajo na občini in Zvezi DU. Ko bo vse znano, bomo 

tudi mi seznanjeni.  
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Stanko Leben je povedal, da stane en panj za čebelnjak 130 evrov. Čebelnjak bi bilo potrebno 

malo zrisati. Zadnja stran panja je lahko urejena tako, da se vidi notranjost panja, sestava – za 

učne namene. Preveril bo pri izdelovalcu panjev, če lahko izriše čebelnjak, pridobil bo 

ponudbo.  

 

Za polnilnico za električna vozila smo pridobili okvirno ponudbo, bil je opravljen ogled. 

Avgusta bodo začeli dobavljati novo generacijo polnilnic. Verjetno bi bilo najbolj primerno 

mesto za polnilnico pri transformatorju. Je veliko opcij, lahko je brezplačno polnjenje, na 

kartico, lahko dela polnilnica samo eno uro itd. Vendar so s tem povezani tudi stroški – če je 

plačljiva polnilnica, je potrebno izdajati račune – potrebna dodatna oprema itd. Cena za 11 

kW polnilnico je okoli 6.000 evrov. Potrebno je povečati tudi odjemno moč na varovalkah in 

opraviti še kakšen poseg. Moramo dobiti še druge ponudbe in se še malo bolj pozanimati. 

Preveriti je treba, kolikšna je poraba električne energije, kakšen strošek bi bil. Opcija je tudi 

polnilnice za električna kolesa. Pozanimati se je treba še glede tega. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 74: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se nadaljuje s projektom ureditve polnilnice za 

električna vozila. Potrebno je pridobiti še več informacij, pridobiti druge ponudbe 

(Petrol), pridobiti okvirno porabo in strošek električne energije.  

 

S strani RK smo prejeli prošnjo za pomoč krajanom, ki jih je prizadel požar. Trenutno 

sanirajo streho. Požar jim je uničil skoraj vse, nimajo skoraj nič. Tudi spodnje nadstropje je 

zalila voda od gašenja in je večinoma uničeno. Borut Šuštaršič je povedal, da do sedaj v takih 

primerih nismo pomagali. Obstaja bojazen, da bi vsi hodili po pomoč, lahko samo še delimo 

sredstva, bi postali kot sociala. Miran Aleš meni, da tisti, ki zares potrebujejo pomoč, nikoli 

ne prosijo. Govori iz izkušenj v prejšnji firmi, kjer je bil predsednik sindikata. Treba je dobro 

vedeti, v kakšnem socialnem stanju je kdo. Ne moreš deliti pomoči kar povprek. Tudi nisi 

opravičen do pomoči, če imaš na primer nepremičnine. Ljudje morajo iti na teren in natančno 

ugotoviti, kdo potrebuje pomoč. Metka Metka Gregorka Slana meni, da bi na nek način lahko 

pomagali, vsaj minimalno. Brolih Nevenka se strinja, da neka solidarnost mora biti. Je boljši 

občutek, ko veš, da so drugi tudi s tabo v nesreči. Tudi, če imaš veliko, si v takšni situaciji še 

vedno zelo prizadet. Ko se po Sloveniji kaj hujšega zgodi, vsi pomagajo. Pokazati je treba 

odnos in srčnost. Stanko Leben prav tako meni, da nekaj bi lahko dali. Potrebujemo pa neke 

podatke, nek kriterij, na podlagi katerega se odločamo. Jaka Napotnik se strinja, da kaj 

prispevamo, če je socialno ogrožena družina. Treba iz prve roke zvedeti, da nekdo potrebuje 

pomoč. Nejc Nikolič soglaša, da se pomaga vsaj simbolično, ljudje so v hudi stiski. 

Predsednik bo šel na obisk, povprašal pri ljudeh, kakšna je dejanska situacija. Pogovoril se bo 

z električarjem, ki izvaja sanacijo, morda bi bila opcija, da nosimo del stroškov. Miran Aleš 

meni, da nihče ne more reči, da občina ali KS ni pomagala, saj so pomagali gasilci, ki jih 

financira tudi občina. Tudi gasilska pomoč je solidarnostna. Treba je preveriti socialno oz. 

finančno stanje vsakega posameznika, da se ve, kdo pomoč dejansko potrebuje. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 75: 

Predsednik KS preveri situacijo, obišče krajane, se pogovori. Načeloma se strinjamo, da 

se simbolično pomaga.  

 

Dobili smo pritožbo krajana Požarnic, ob večjih nalivih mu na vrtu iz jaška nanosi pesek in 

poplavi vrt. Voda se steka z Gulča, Brc. V ceveh je pesek, je zamašeno, pesek nanaša iz cest. 

Predsednik je bil s predstavnikom Hidrotehnika na ogledu, kateri jarki so nujni za čiščenje. 

Eden od teh jarkov je tudi ta, v katerega se steka voda, ki poplavlja vrt krajanu. Plan za 

čiščenje je v letu 2022. Ta jarek bi bilo treba čim prej očistiti, saj jarek slabo požira vodo in 
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verjetno ima tudi zaradi tega krajan še večje težave. Poslan je bil mail na občino in JKP 

Brezovica s prošnjo, da se zadeva čim prej sanira.  

 

Jaka Napotnik je pridobil ponudbo za umestitev dvigala v Dom krajanov – v kotu dvorane. 

Cena je odvisna od tega, ali je dvigalo enostransko ali dvostransko. Cene so nekje med 17.000 

in 19.000 evri. Miran Aleš meni, da lokacija v dvorani ni najbolj primerna. Bolj primerno bi 

bilo, da se dvigalo uredi v sklopu sanacije sanitarij. Z večino je bil sprejet: 

 

SKLEP 76: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se nadaljuje s projektom ureditve dvigala v Domu 

krajanov in ureditvijo sanitarij za invalide v zgornjem nadstropju.  

 

Statnka Lebna je zanimalo, če smo dobili ponudbo za ureditev mesta, za raztros pepela na 

pokopališču ter obeležja za mrtvorojene otroke? Predsednik je povedal, da nismo prejeli 

ponudbe – bo se dogovoril za sestanek s Pieto.  

 

Nevenka Brolih je prosila, da se preveri možnosti za napeljavo vode in odtoka v prvo 

nadstropje telovadnice – prostorov DU Tulipan.  

 

Arhitektka je pripravila idejno zasnovo za sanacijo mrliške vežice, ki smo so jo ogledali. 

Sprejet je bil: 

 

SKLEP 77: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje idejno zasnovo za sanacijo mrliške vežice. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri      Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


