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ZAPISNIK 14. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE, 

9.10.2020 OB 18.00 URI V PROSTORIH KS 
 

 

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

Slana, Jaka Napotnik, Nevenka Brolih, Nejc Nikolič. 

 

 

Opravičeno odsotni: Valenka Klemen, Miran Aleš.  

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 13. redne seje. Ker ni bilo 

pripomb, je dal na glasovanje: 

 

SKLEP 79: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 13. redne seje.  

 

Zapisnik je bil soglasno sprejet.  

 

Predsednik je predstavil tekoče aktivnosti. Pridobivanje gradbenega dovoljenja za mrliško 

vežico je v teku. Pridobiti moramo še soglasje JKP Brezovica in Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine. Nato bo vloga za oddajo na Upravno enoto pripravljena. V plinski kotlovnici so 

bile težave z alarmom za detekcijo plina, večkrat se je sprožil brez razloga, tudi sredi noči, na 

ogledu so bili serviserji, ki niso našli napak. Izvedena je bila menjava senzorja, za novejši in 

kvalitetnejši senzor, od takrat ni več težav. Po dolgih letih je urejeno čiščenje skupnih 

prostorov – hodnikov in sanitarij v Domu krajanov, ki se izvaja vsak dan. Sklenjena je bila 

pogodba s podjetjem Barjans, za dobavo sanitarnega materiala in čistil. Na hodnikih je bila 

urejena razsvetljava na senzor, da se ljudje ne dotikajo stikal, nameščene so bile varčnejša led 

svetila. Zdešar je popravil luči javne razsvetljave, ki so nameščene na Domu krajanov. Zadaj 

za Domom krajanov je bila urejena dodatna razsvetljava – da je osvetljeno, ko najemniki 

zvečer odnašajo smeti v zabojnike in ko v lekarni prevzemajo dostavo. Potreben bo še 

dodaten reflektor, pri vhodu v vrtec – na parkirišču, tam prihaja ob večerih pogosto do zbiranj 

in razbijanja steklenic, odmetavanja smeti. Po stavbi je nameščena nova zasilna razsvetljava. 

Urejen je bil priključek na optično omrežje, napeljava se bo razpeljala še po stavbi – do 

agregata, kotlovnice, za morebitne kamere itd. WI – FI omrežje se bo postavljalo po celi 

občini, bo tudi tukaj ena od brezplačnih dostopnih točk za občane. Uredil se je prostor pod 

odrom – Lojtra, manjka še nekaj malenkosti. Prostor je na voljo vsem, za druženje, prebiranje 

knjig, vadbo glasbenih skupin itd. V telovadnici se je pričela nova sezona, ostali so uporabniki 

iz prejšnjih let, nekaj imamo tudi novih uporabnikov, ker niso mogli več uporabljati prostorov 

v DEOS-u. Opravljen je bil ogled za energetsko sanacijo Doma krajanov in telovadnice, so 

vse premerili, pregledali, popisali. Posredovali smo tudi podatke in položnice o porabi 

električne energije, plina za ogrevanje itn.   
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AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 13. redne seje; 

3. Rekonstrukcija mrliške vežice; 

4. Razno.  

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 

Vsi člani sveta so prejeli mail od arhitektke z gradivi. Danes se žal ni mogla udeležiti seje, je 

pa bila vabljena. Kot že rečeno, bodo v kratkem pridobljena zadnja soglasja, nato bo vloga 

oddana na UE. Narejen je bil tudi geodetski posnetek. Za območje pokopališča in gozda  - 

naših parcel za pokopališčem, je tudi naročen geodetski posnetek in bo narejen preko zime. 

Za spremembo namembnosti parcel se je treba dogovoriti z urbanistom. Stanko Leben je 

opozoril, da se v projektu upoštevajo predlogi glede ozvočenja, možnosti video predvajanja. 

Vežica pri  nadstrešku - vhodu se mu zdi relativno zaprta s strani – levi in desni del bi lahko 

bil bolj odprt, da se vidi ven, bilo bi tudi bolj svetlo. Jaka Napotnik meni, da stena daje neko 

intimo za svojce, ljudje se lahko zberejo pred vežico, če želijo videti. Zdi se mu primerno, da 

je koncept zasebnosti svojcev s pokojnikom. Verjetno je tako predvideno tudi zaradi statike. 

Predsednik je predlagal, da arhitekta sama pojasni, kako je razmišljala, zakaj takšna rešitev, 

da predstavi svoje ideje.  

 

 

AD/5 

Predsednik je povedal, da so ga klicali iz lekarne in tudi iz občine, da bi bilo treba urediti 

nadstrešek pri vhodu v lekarno. Zaradi upoštevanja razdalje je vrsta zunaj in ljudje čakajo 

včasih na dežju. Jaka Napotnik meni, da bi lahko načrt nadstreška pripravil arhitekt, ki dela za 

lekarno že predviden dodatni prostor. Nadstrešek se lahko uredi kot enostavni objekt, pridobi 

samo soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in občine. Pridobiti bi bilo treba ponudbo 

projektanta za nadstrešek, pridobiti dovoljenje in iti čim prej v izgradnjo. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 80: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se pridobi ponudbo projektanta za načrt in 

dovoljenje za izdelavo nadstreška ter se potem gre v izvedbo.  

 

Borut Šuštaršič je spomnil, da sta bila na prvi seji župan in podžupan. Obljubila sta pločnik na 

Novi poti. Pločnika še vedno ni, povsod naokoli se gradi, mi pa še vedno čakamo. Zadeve je 

treba pospešiti. Predlaga, da se na naslednjo sejo vabi župana in podžupana. Predsednik je 

dodal, da so menda načrti za pločnik narejeni. Se strinja in želi, da se projekt predstavi. Jaka 

Napotnik je dejal, da je na trasi pločnika zožitev, je ozek pas, potrebna bo neka posebna 

rešitev. Pločnik mora biti obvezno, potrebna bi bila tudi rešitev za umiritev prometa. Vsi 

svetniki se strinjajo, da se na naslednjo sejo povabi župana in podžupana.  

 

Nevenka Brolih je omenila, da smo se dogovorili, da se na Dom krajanov namesti AED. 

Predsednik je pojasnil, da moramo dodati NRP z rebalansom in zagotoviti sredstva, potem se 

bo to uredilo.  
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Predsednik je opisal stanje igrišča – odtočne drenažne cevi so zamašene, v ceveh so korenine 

od grmičevja pri vrtcu. Asfalt je na več mestih razpokan, črte niso več dobro vidne. Zato 

predlaga, da bi se asfalt zbrusil in na novo položil, da se uredi odvodnjavanje in jaške. Ali pa 

da se položi po igrišču podlaga ali poseben premaz. Se bo pridobilo ponudbe.  

 

Stanko Leben bo pridobil ponudbe za čebelnjak – pozna izdelovalca panjev.  

 

PGD Vnanje Gorice zaradi razmer niso mogli organizirati veselice, imajo izpad dohodkov, 

poslali bodo prošnjo za donacijo.  

 

Dana je bila pobuda za postavitev dodatnih smetnjakov za pasje iztrebke – jih je premalo, 

manjkajo še na nekaterih lokacijah. Po kraju se ob pločnikih in na javnih površinah še vedno 

najde ogromno pasjih iztrebkov, naj se na to opozori v Barjanskem listu.  

 

Za ureditev Doma krajanov po fazah je bila pridobljena okvirna ponudba za projektiranje in 

pridobitev potrebnih dovoljenj. Urejali bi po fazah – dvigalo, plošča, sanitarije itd. Ko bi bilo 

pridobljeno gradbeno dovoljenje, se bi urejalo postopoma, na način, da se ne moti obstoječa 

dejavnost. Ponudba je v okvirih, o katerih smo se pogovarjali.  

 

Treba bo najti neko rešitev za čas, ko se bo obnavljala mrliška vežica. Morda za vmesni čas 

najeti šotor, neko rešitev za primer pogreba bo treba najti.  

 

Na daljši rok bi bila potreba nova telovadnica. Obstoječa je malenkost premajhna, da bi bilo 

na voljo več športov in dejavnosti. Potrebni so tudi dodatni prostori za rekvizite. Lahko bi bil 

urejen tudi svoj vhod za vrtec in posebej garderobe, sanitarije za vrtec. Najti bi bilo treba 

kakšno možnost sofinanciranja. Jaka Napotnik bo pridobil ponudbo za novo telovadnico – 

enostavna panelna gradnja.  

 

Glede polnilnice za električne avtomobile je predlog, da se poizkuša najti kakšno podjetje, ki 

bi bilo pripravljeno urediti polnilnico na lokaciji pri Domu krajanov.  

 

Naslednja seja bo predvidoma čez en mesec, nekje do sredine novembra, na sejo se vabi 

župana in podžupana.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri      Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


