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ZAPISNIK 16. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE, 

12.2.2021 OB 19.00 – SEJA NA DALJAVO 
 

 

Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, Stanko Leben, Jaka Napotnik, Nevenka Brolih, Metka 

Gregorka Slana. 

 

 

Opravičeno odsotni: Valenka Klemen, Miran Aleš, Borut Šuštaršič, Nejc Nikolič. 

Ostali prisotni: Gašper Jamnik. 

 

 

AD/1 

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

Klemen, Borut Šuštaršič in Nejc Nikolič so bili o vseh točkah dnevnega reda seznanjeni, 

prejeli so gradivo. Ker se niso mogli udeležiti seje preko video povezave, so glasovali na 

daljavo – izpolnili so glasovnice s sklepi. 

 

 

AD/2 

Predsednik je prisotne pozval, da podajo pripombe na zapisnik 14. in 15. redne seje. Ker ni 

bilo pripomb, je dal na glasovanje: 

 

SKLEP 81: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 14. in 15. redne seje.  

 

Zapisnika sta bila soglasno sprejeta.  

 

 

AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 14. in 15. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Ureditev igrišča za KS; 

5. Tlakovanje pokopališča; 

6. Ureditev otočka na koncu Nove poti; 

7. Trim steza; 

8. Nadstrešek pred KS; 

9. Razno.  

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 

Predsednik je pojasnil, da smo prejeli 3 različne ponudbe za ureditev igrišča za Domom 

krajanov. Vsem svetnikom je bila v vednost poslana najbolj ugodna ponudba. Najcenejši 

izvajalec si je vzel največ časa za ogled, pripravil je tudi najbolj natančne skice. Pri izvedbi 
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del bo vključil tudi lokalne izvajalce. Potreben bo izkop okoli igrišča, ker so zamašene 

drenažne cevi. Sedaj so nameščeni jaški in mulda, ki je nevarna, saj zaradi mulde prihaja do 

poškodb gležnja. Namesto jaškov bodo kanalete po robu igrišča, v isti višini kot igrišče, tako 

da ne bo več nevarno za poškodbe. Na igrišču je nekaj razpok v asfaltu, to bo treba izrezati in 

sanirati. En jašek je dvignjen, ga bo treba spustiti na nižji nivo. Ko bo vse izravnano, podlaga 

pripravljena, se namesti bitumen – v različnih barvah, vrisane bodo črte. Nameščene bodo 

nove table, obroči, z večjo izletno cono pod koši. Dobavljena bosta dva velika in dva majhna 

gola za nogomet. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 82: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se izda naročilnica za ureditev igrišča po 

najugodnejši ponudbi in se dela izvedejo.  

 

 

AD/5 

Prejeli smo še ponudbo za sanacijo – tlakovanje pokopališča od pogrebne službe Pieta – Franc 

Tršar s.p. Svetniki se strinjajo, da izvede dela, je stalno prisoten na pokopališču, pozna 

probleme. K delom naj čimprej pristopi, da se sanira posedene tlakovce in tlakuje manjkajoče 

poti. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 83: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se izda naročilnica za tlakovanje pokopališča 

Franciju Tršarju s.p. in da dela po ponudbi čim prej izvede.  

 

 

AD/6 

Za ureditev otočka na koncu Nove poti smo prejeli novo ponudbo. Opravljen je bil še en 

ogled, ponudba je pripravljena v skladu z našo željo, da bi bilo z otokom čim manj dela in 

vzdrževanja. V ponudbi so lovorikovci, grmovnice ter prod. Jaka Napotnik je opozoril, naj se 

preveri, če je lovorikovec trpežen, saj imajo nekateri z njim težave. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 84: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se izda naročilnica za ureditev ekološkega otoka na 

koncu Nove poti v skladu s ponudbo in da se dela izvedejo.   

 

 

AD/7 

Predsednik je izrisal traso trim steze, označil je v katerem delu so zasebni lastniki. Na 

nekaterih delih bi bilo treba pot tudi dodatno urediti. Označenih je nekaj lokacij, kjer bi lahko 

bile točke za vadbo. Na delu, kjer je cesta v zasebni lasti, sta dva lastnika. Lastniki bi bili 

pripravljeni dovoliti cesto v namene trim steze. Poizkušalo se bo dogovoriti z lastniki, če bi 

bili pripravljeni odprodati ta del zemljišča občini, da bi bila cesta v celoti v lasti občine. Za 

rekvizite je veliko različnih ponudnikov in naprav. Dobro bi bilo, da glede točk svetuje 

kakšen športnik, kaj bi bilo primerno. Na nekaterih točkah bi lahko bile samo table z vajami, 

nekje pa tudi orodja. Predsednik je idejo predstavil dvema profesorjema športne vzgoje, ki sta 

pripravljena pomagati pri ureditvi trim steze. Potrebno bo pridobiti nekaj ponudb za orodja, da 

nam bodo znane cene. Treba je oceniti tudi sredstva, ki bi bila potrebna za ureditev – 

nasipanje, izravnavo same poti. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 85: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se nadaljujejo aktivnosti za ureditev trim steze.  
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AD/8 

Jaka Napotnik si je ogledal situacijo in izrisal osnutek ureditve nadstreška pri lekarni. 

Postavilo bi se stebre med okni, najprej bi bilo vidni, zato naj se izbere podobna barva, kot je 

barva fasade. Ob energetski sanaciji se bi stebre skrilo v izolacijo – fasado. Nadstrešek bi se 

združil z vetrolovom od lekarne. Predlog je, da se pridobijo 3 ponudbe lokalnih izvajalcev za 

izvedbo nadstreška. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 86: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se pridobijo tri ponudbe za ureditev nadstreška pri 

lekarni, potem se gre v izvedbo nadstreška po najugodnejši ponudbi.  

 

 

AD/9 

Predsednik je povedal, da se je AED že namestil. Poleg sirene, ki je že vgrajena, če se odpre 

omarice AED-ja, je dodatna vezava na alarm centralo in se sproži alarm ob odpiranju in je 

obveščena tudi varnostna služba Sintal. Morda bi bilo dobro razmisliti o montaži nadzornih 

kamer, vendar zadeva ni tako nujna, se ne mudi, ker so druge stvari bolj nujno potrebe.  

 

Glede gradbenega dovoljenja za mrliško vežico ni nič novega. Uslužbenec, ki obravnava 

vloga je odsoten z delovnega mesta. Jaka Napotnik meni, da še malo počakamo z izdelavo 

PZI-jev, da dobimo vsaj prvi odziv, morebitne dopolnitve iz UE. Ker se lahko kakšne zadeve 

še spremenijo, zato bolje, da ne hitimo. Objekt ni zahteven, strojne in elektro instalacije bodo 

hitro izrisane, zato raje počakajmo, da ne bomo stvari delali dvakrat.  

 

Projekta za pločnik na Novi poti še nismo prejeli, čeprav je menda že končan. Podžupan je 

obljubil dokumentacijo. Bo predsednik kontaktiral župana. Ko prejmemo projekt, bo skeniran 

in poslan vsem svetnikom na vpogled.  

 

Glede čebelnjaka bo najprej potrebno narediti neko skico, kako naj bi izgledal, da lahko 

potem kakšen mizar pripravi ponudbo. Morda bi k skici podal mnenje še krajinski arhitekt 

oziroma dodal lepši izgled. Panji bodo prazni, ker bodo stali pri Domu krajanov. Kasneje se 

morda lahko preseli čebelnjak na Gulč in naseli panje. Tam bi lahko bil urejen sadovnjak 

poleg čebelnjaka. Za čebele bi lahko skrbeli zainteresirani ali čebelarsko društvo. v prvi fazi 

bomo pridobili ponudbo za čebelnjak, potem se bomo dogovorili, kako naprej.  

 

Dana je bila pobuda za postavitev bankomata v Vnanjih Goricah, ker ga že nekaj let nimamo. 

Predsednik bo poizkušal pridobiti koga, ki bi bil zainteresiran za postavitev bankomata. 

Lokacija bi bila pri Domu krajanov, kjer bi lahko zagotovili prostor. Najprej pa moramo 

izvedeti, če ima kdo interes in kakšni so tehnični pogoji. Šele nato se lahko pogovarjamo o 

detajlih. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 87: 

Svet KS Vnanje Gorice soglaša, da se pozanimamo o možnostih postavitve bankomata 

pri Domu krajanov.  

 

Stanko Leben je opazil, da ja na Požarnicah, v smeri proti Podskali bolj na koncu hiš, opuščen 

vodnjak. Še en vodni vir – napajalnik se nahaja pod Gulčem. Predlaga, da bi te vodne vire 

uredili. Najprej bi bilo treba odkupiti zemljišče, če bi lastniki bili pripravljeni prodati del 

zemljišča. Nato bi se lahko uredilo vodnjak in okolico. Najprej se je treba pozanimati glede 

lastništva teh parcel.  
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V Zanogi je postavljena tabla za meritev hitrosti »vi vozite«. Predlog je, da se ta tabla namesti 

kdaj še na cesto proti vasi.  

 

Pod Goricami, kjer so nove hiše na hribčku, se spodsipa nabrežina na cestišče. Ob gradnji je 

lastnik odstopil zemljišče ob robu nabrežine za gradnjo pločnika. Ko naj bi se gradil pločnik, 

naj bi se uredila tudi škarpa. To naj bi uredila občina, dobro bi bilo čim prej, da se ne bo vsula 

večja količina materiala na cesto in da ne bo prišlo do kakšne nesreče.  

 

Že pred časom smo dobili obvestilo računovodstva, glede izplačila nagrade predsedniku za 

leto 2020. Svetniki so potrdili sklep: 

 

SKLEP 88: 

Predsedniku Sveta KS Vnanje Gorice se izplača nagrada za leto 2020 v skladu s 

Pravilnikom o merilih za izplačilo sejnin in nagrad za člane občinskega sveta, člane 

delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Brezovica 

(Ur.list RS, št. 58/17), v višini 5 % letne neto plače župana, 1.877,80 evrov bruto.  

 

Poslati je treba prispevek za Barjanski list. V tokratni številki naj se objavi novico o postavitvi 

AED in o ureditvi ter sanaciji igrišča. Priloži se nekaj fotografij – skic. O ostalih zadevah 

bomo kaj napisali za naslednje številke.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri      Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


