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ZAPISNIK 15. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE, 

15.1.2021 OB 19.00 – SEJA NA DALJAVO 
 

 

Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, Stanko Leben, Jaka Napotnik, Nejc Nikolič. 

 

 

Opravičeno odsotni: Valenka Klemen, Miran Aleš, Nevenka Brolih, Metka Gregorka Slana, 

Borut Šuštaršič. 

Ostali prisotni: Gašper Jamnik. 

 

 

AD/1 

Predsednik je ugotovil, da seja ni sklepčna, prisotni so štirje člani Sveta KS. Glede na to, da 

seja ni sklepčna, je predsednik podal nekaj informacij. O sklepih bomo glasovali na naslednji 

redni seji. 

 

Prejeli smo že AED, treba ga je še namestiti. Dogovoriti se je treba za natančno lokacijo na 

pročelju Doma krajanov. Do naprave je potrebna električna napeljava, to je treba upoštevati 

pri lokaciji, saj je omarica ogrevana. Dobro bi bilo urediti tudi neko strešico, da ne bo voda 

ves čas tekla po omarici.  

 

Glede nadstreška pri lekarni je predsednik govoril z županom. Predlog je, da se nekaj zasilno 

uredi, enostavno konstrukcijo – na samostojnih stebrih. Jaka Napotnik meni, da nadstrešek ne 

bo vzel dosti svetlobe - pred lekarno je nekaj oken. Na fasado se nadstreška ne vpenja, 

oziroma se ga minimalno. Določi se višina in pripravi skica in odda vloga za enostaven 

nadstrešek. Potem se pridobi nekaj ponudb in gre v izvedbo. Zadevo bomo potrdili na 

naslednji seji.  

 

28.12.2020 je ob sneženju in nato deževju poplavilo prostore dr. Rotar – Pavlič. Zadeva se je 

urgentno sanirala, dokončno se bo, ko bo dopuščalo vreme – mora biti bolj toplo. Ogled je 

opravil že zavarovalniški agent. Na zavarovalnico smo poslali tudi fotografije poplave. Poleg 

sanacije strehe bo potrebno znotraj pobeliti stene ter zamenjati nekaj armstrong stropnih 

plošč. Ponudbo smo pridobili. Pričakujemo, da bo zavarovalnica pokrila večino škode.  

 

Pridobili smo nekaj ponudb za sanacijo in ureditev igrišča. Približno 16.000 evrov nanese 

sanacija asfalta, 22.000 še ostala dela. Okvirno bi ureditev stala 35.000 – 40.000 evrov. 

Vključno z novo podlogo, goli in koši. Sanirati je treba tudi odvodnjavanje, urediti jaške. Na 

bitumen podlago bi bile vrisane še nove črte. Pridobili bomo dodatne ponudbe za ureditev 

igrišča. Težko je oceniti, koliko bo stala obnova mrliške vežice, to je pomembno, da vemo s 

koliko sredstvi še razpolagamo. Jaka Napotnik meni, da bi okoli 50.000 evrov lahko 

zadoščalo za mrliško vežico. 

 

Nejca Nikoliča je zanimalo, če ni variante, da bi uredili otroško igrišče pri cerkvi. Predsednik 

meni, da to še nekaj časa ne bo možno. Jaka Napotnik je dodal, da moramo imeti neko idejno 

zasnovo igrišča in skico. Potem bi se lahko pogovarjali z urbanistom o teh stvareh, da se 

spremeni namenska raba zemljišč. Igrišče se lahko loči od pokopališča z drevesi ali z ogrado. 

Drugih primernih lokacij – zemljišč v naši lasti za igrišče nimamo.  
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Trasa, kjer bi potekala trim steza, je večinoma v občinski lasti. Zasebna je le v enem delu v 

dolžini 20 – 30 m. Ob cesti bi se postavilo nekaj točk za vadbo. Stanko Leben je dodal, da je 

pentlja zelo obiskana, je veliko pohodnikov. Zato je primerno, da se postavi nekaj rekvizitov. 

Če se zadeva prime, lahko še dodajamo stvari.  

 

Stanko Leben je pridobil ponudbe za ureditev tlakovcev na pokopališču. Ena ponudba je za 

ureditev odtekanja – naklonov obstoječih tlakovcev. Druga ponudba je za ureditev tlakovcev 

med grobovi, kjer so posedeni. Tretja ponudba pa je za ureditev novih poti za dodatne 

grobove, kjer še ni urejeno. Bilo je dogovorjeno, da Pieta to uredi, vendar do sedaj še ni. 

Bomo prosili, da še on pošlje ponudbo.  

 

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za mrliško vežico je vložena na Upravno 

enoto. Lahko bi pričeli že z izdelavo projektov za izvedbo, bomo o temu govorili še z 

arhitektko.  

 

Jaka Napotnik bo, ko bo pridobil podatke o dimenzijah igrišča, možnih športih od Mirana 

Aleša, ki se je že ukvarjal s povečanjem dvorane, pogledal, kaj bi bilo možno narediti. Treba 

je preveriti podatke o parceli, kakšni so potrebni odmiki, pripraviti nek projekt. Cene za 

takšen objekt so pri različnih izvajalcih zelo podobne, saj so si konkurenčni. Treba je vedeti, 

koliko bi minimalno stal tak objekt in najti vire sredstev. Letos lahko dorečemo, kaj bi radi, 

potem se pripravi idejna zasnova in gremo počasi naprej.  

 

Glede čebelnjaka naj se pridobi še dodatna ponudba, koliko bi stala izvedba samega 

čebelnjaka. Ponudbo za panje pa smo že dobili.  

 

Za ureditev otočka na koncu Nove poti, se bo poklicalo izvajalca za ogled na terenu, da se 

dogovorimo, kaj bi radi. Nato se pripravi ponudba. Smo se pa že v preteklosti odločili, da se 

to uredi. Zasaditev mora biti takšna, da bo čim manj dela s košnjo, odstranjevanjem plevela. 

Nasadi naj se grmovnice, zelenje, vmes pa prod – kamenje.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri      Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


