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ZAPISNIK 13. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE, 

19.5.2020 OB 19.00 URI V PROSTORIH KS 
 

 

Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, Stanko Leben, Borut Šuštaršič, Metka Gregorka 

Slana, Miran Aleš, Jaka Napotnik, Valenka Klemen. 

 

Opravičeno odsotni: Nevenka Brolih, Nejc Nikolič. 

 

Ostali prisotni: Gašper Jamnik. 

 

 

AD/1 

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

 

 

AD/2 

Predsednik je prisotne pozval, da podajo pripombe na zapisnik 12. redne seje. Ker ni bilo 

pripomb, je dal na glasovanje: 

 

SKLEP 78: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 12. redne seje.  

 

Zapisnik je bil soglasno sprejet.  

 

 

AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 12. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Rekonstrukcija mrliške vežice; 

5. Razno.  

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 

Za območje mrliške vežice je naročen geodetski načrt. Zajelo še bo se še območje pokopališča 

in parcele kjer je bilo predvideno igrišče – zaradi načrtovanja bodočih investicij. Naročena je 

lokacijska informacija za rekonstrukcijo mrliške vežice, trenutno je še nismo prejeli.  

Jaka Napotnik predlaga, da se preveri, če so v projektu zajeti vsi naši predlogi (s spiska), saj 

iz idejne zasnove niso vidni vsi detajli.  

Stanko Leben meni, da se parkirišče precej zapira zaradi podaljšanja nadstreška pri vežici, 

treba paziti zaradi prometa, da bo še vedno lahko normalno potekal, da bo smetarsko vozilo 

imelo dostop do zabojnikov za smeti ob pokopališču.  

Jaka Napotnik je dodal, da imajo stranice nadstreška nek smisel, da bo tudi lepši izgled. Ideja 

opeke je v kontekstu zdajšnjega stanja.  
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Miran Aleš meni, da s sprednje strani nadstrešek izgleda lepo, s strani mogoče malo manj. 

Morda bi bilo lepše, če bi bile pri strani nekoliko večje line. Je pa nadstrešek dobrodošel, da 

lahko zapreš dežnik pred vstopom v vežico oziroma, da so lahko v primeru dežja ljudje pred 

vežico pod streho.  

Predsednik je povedal, da je še vedno dovolj prostora za smetarsko vozilo. Vsekakor mora biti 

dovolj prostora tudi za traktorje, stroje. Lahko podamo pripombo, da bi bila stranska stena 

bolj odprta.  

 

 

AD/5 

KS je ob pomoči članov PGD Vnanje Gorice delila zaščitne maske. Razdeljenih je bilo 

približno 2.000 mask, različnih vrst, tudi pralnih.  

 

Župan je prosil, da se v času epidemije ustavijo ne nujne investicije in nabave, da se počaka 

kakšna bo finančna situacija, da ne bi zašli v težave. Naj se izvajajo samo nujne zadeve.  

 

Čistilna akcija je zaradi epidemije odpadla, morda bo potekal v septembru, odvisno kakšne 

bodo takrat razmere.  

 

Predsednik z JKP Brezovica ni govoril glede otoka na koncu Nove poti. Je pa JKP Brezovica 

očistil zamašene odtoke meteorne vode na Požarnicah, lastnik je zelo hvaležen.  

 

Glede polnilnice za električna vozila ni novih oziroma dodatnih informacij.  

 

Predsednik je govoril je z lastnikom hiše, ki je pogorela, bilo bi primerno, da pomagamo. 

Miran Aleš se strinja, vendar je dobro vedeti, kakšno je finančno stanje. Situacija je težka, 

vendar tudi sociala ali Rdeči križ ne da pomoči kar vsem. Do podatkov je težko priti. Se 

strinja s pomočjo, vendar se moramo tega držati tudi v bodoče ob podobnih primerih. Jaka 

Napotnik se strinja, da je pomoč potrebna, da se skupnost poveže. Lahko je pomoč tudi 

fizična, neko delo, ki združuje ljudi, ni bistvena samo finančna pomoč.  

Miran Aleš predlaga, da bi lahko čistilna akcija združila več ljudi, lahko bi bil organiziran nek 

večji dogodek, ki bi povezal skupnost.  

 

Projekt ureditve dvigala v Domu krajanov se bo nadaljeval. Najbolj primerna lokacija je v 

kotu dvorane. Projekt se lahko izvede v več fazah. Najprej bi se uredilo dvigalo, nato 

sanitarije itd. Jaka Napotnik bi pridobila nekaj ponudb.  

 

Predsednik je imel sestanek s predstavniki lekarne. Želijo povečati prostor, potrebujejo za 

izobraževanja, predstavitve. Naredili bi nadstrešek spredaj – na pročelju stavbe. Povezali bi še 

z vhodom v zdravstveni del, da bi bilo pod streho. Objekt je pod varstvom kulturne dediščine, 

pridobivanje projektne dokumentacije bo verjetno trajalo kar nekaj časa.  

 

Zamenjale so se zastave in drogovi na Domu krajanov. Namestil se je dodatni reflektor za 

stavbo. Zamenjale so se stare luči na hodnikih. Zamenjane so bile luči javne razsvetljave na 

objektu, ki so bile v okvari.  

 

Nasule so se poljske poti. Ograja na pokopališču, ki se je podrla se je zasilno sanirala.  

 

Miran Aleš je povedal, da sta z Borutom Šuštaršičem razmišljala o telovadnici. Postavitev 

zabojnika za opremo bi stala okoli 7.000 evrov. Težava bi bila, kako odrezati betonske 

elemente – stene telovadnice, da bi se povezalo prehod v zabojnik. Potrebno bi bilo odrezati 
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element, narediti preklado, urediti tudi temelj za zabojnik. Prišla sta do ideje, da bi bilo bolje 

urediti podaljšek dvorane – steno, streho, žlebove. To bi bil nek projekt za prihodnost. Tako bi 

lahko imel vrtec svoj vhod, garderobo, prostor bi bil namenjen shranjevanju rekvizitov itd. Če 

bi bila dvorana še malo podaljšana, bi bila možnost tudi za več športov. Potrebna bi bila tudi 

izolacija telovadnice, so velike energetske izgube.  

 

Porajalo se je vprašanje, če bi bilo možno na Gulču spremeniti namembnost zemljišča, da bi 

lahko uredili igrišče. Lahko bi poizkusili in dali vlogo. Jaka Napotnik bo o temu govoril z 

urbanistom. Treba je zbrati ideje in narediti predlog, da se potem vidi, kaj se lahko stori.  

 

Nejc Nikolič je predlagal, da bi se pozvalo ljudi in zbrala neka ekipa, ki bi lahko pomagal 

starejšim, invalidom pri raznih opravilih. Jaka Napotnik se strinja, da je treba motivirati ljudi, 

da se povezujejo, vključujejo v skupnost.  

Predsednik meni, da je čistilna akcija dobra iztočnica. Treba nadgraditi čistilno akcijo, 

dodajati vsebine. Mora pa biti kar nekaj ljudi, da delajo.  

Potrebno je urediti igrišče, zarisati črte, JKP Brezovica bo izvedla sanacijo razpok.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri      Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


