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ZAPISNIK 17. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE, 

12.3.2021 OB 19.00 URI V PROSTORIH KS 
 

 

Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, Stanko Leben, Borut Šuštaršič, Nejc Nikolič, Valenka 

Klemen, Miran Aleš. 

 

 

Opravičeno odsotni: Metka Gregorka Slana, Nevenka Brolih, Jaka Napotnik. 

Ostali prisotni: Gašper Jamnik. 

 

 

AD/1 

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

 

 

AD/2 

Predsednik je prisotne pozval, da podajo pripombe na zapisnik 16. redne seje. Ker ni bilo 

pripomb, je dal na glasovanje: 

 

SKLEP 89: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 16. redne seje.  

 

Zapisnik je bil soglasno sprejet.  

 

 

AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 16. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Ureditev vodnjakov; 

5. Ureditev trim steze; 

6. Razno.  

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 

Predsednik si je ogledal oba vodnjaka. Pri vodnjaku na Požarnicah so bili v preteklosti neki 

spori, je bilo ugotovljeno iz starih zapisnikov Sveta KS. Pri vodnjaku pod Gulčom bo 

novogradnja, gradilo se bo do meje vodnjaka. Lastnik zemljišča naj bi že tudi imel neke ideje 

glede ureditve vodnjaka. Vodnjak bi se dalo lepo urediti, cesta je kategorizirana, vodnjak je 

lociran na občinski parceli. Miran Aleš meni, da je vodnjak skupno dobro, da si ga nihče ne 

sme lastiti in ga po svoje urejati. Pojasnil je, da je pri vodnjaku na Požarnicah včasih bil 

prostor za ustavljanje vozov, napajanje živine. Spomni se, da je v preteklosti z okoliškimi 

lastniki bil podpisan nek dogovor, da bodo vzdrževali vodnjak, v zameno pa so lahko ograje 
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pomaknili bolj proti cesti in uporabljali občinske parcele. Potrebno je najti pogodbe oziroma 

podpisane dogovore. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 90: 

Do naslednje seje se poišče dogovor o vzdrževanju vodnjaka na Požarnicah. Poizkuša se 

dobiti načrt gradnje hiše in ureditve vodnjaka pod Gulčem.  

 

 

AD/5 

Na trasi predvidene trim steze je krajši del ceste v zasebni lasti. Morebitno soglasje ni težava, 

saj to cesto vsi uporabljajo, po tej cesti poteka tudi pentlja. Začetka in konca trim steze še 

nimamo določenega. Predsednik se je pogovarjal s profesorjema športne vzgoje glede 

ureditve steze. Menita, da ni smiselno, da bi nameščali neke zapletene vadbene naprave. 

Težava je lahko tudi vandalizem, saj se lahko naprave poškodujejo, prihaja lahko do 

onesnaževanja okolice. Bolj primerno je namestiti enostavne zadeve, malenkosti, ki so 

nemoteče za okolico in se jih da lepo vkomponirati v okolje. Določiti je potrebno točke in 

vaje na teh postajah. Primerno bi bilo, da se uredi tudi koše za smeti, ker se bodo ljudje tam 

zbirali in zadrževali.  

Miran Aleš se strinja, da se uredi takšna steza. Res je bolje, da je čim manj vadbenih naprav, 

ki se lahko poškodujejo, treba jih je vzdrževati, urejati okolico, saj se drugače lahko vse 

zaraste. Predlaga, da si naloge v Svetu KS razdelimo, predsednik ne more vsega narediti sam. 

Res je, da je predsednik odgovorna oseba in bo na koncu vse podpisal in odgovarjal. Vsak v 

svetu ima svoje ideje in cilje, da se nekaj realizira. Predsednik naj bo organizator, drugi pa 

moramo tudi pomagati in prevzeti naloge. Spomnil je, da je bilo rečeno, da se bo naredil 

geodetski posnetek zemljišč za pokopališčem čez zimo, ko odpade listje. Če je nekdo za nekaj 

odgovoren, mora to izpeljati. Zanima ga še, če bo igrišče za košarko urejeno po FIBA 

standardu? 

Predsednik je pojasnil, da bo igrišče urejeno po FIBA standardu za ulično košarko. Ravno 

zaradi tega je potrebno preurediti igrišče, ker sedaj ni ustrezno. Pod koši je premajhna izletna 

cona, po robu so mulde, kar je nevarno za poškodbe. Izhajali smo iz tega, da se umesti nekaj, 

kar se da urediti po standardu. Igrišče za ulično košarko se da izvesti po standardih. Ureditev 

je izrisal izvajalec. Poleg bo igrišče za nogomet, po standardu U-9. Čez celo igrišče bo 

pravokotno možno igrati tudi nogomet, vendar to igrišče ne bo po merah. Najprej se bo 

saniralo razpoke v asfaltu, uredilo se bo meteorno kanalizacijo in odvodnjavanje, saj so cevi 

zamašene, je treba urediti na novo. Vgradile se bodo kanalete. Potem pride več plasti 

bitumenske mase, vmes je tudi guma in na koncu zaključni sloj. Tla so trda, so primerna tudi 

za rolanje. Upoštevano je tudi, da na igrišču poteka veselica, to ne predstavlja težave. Za šotor 

se bodo naredile luknje, ki se je jih potem lahko zakrije. Glede dvorane bi morali iti v 

povečanje, v nov objekt, s samo podaljšavo ne bi veliko pridobili. Del s pisarnami bi se lahko 

ohranil, telovadnico pa bi bilo bolje urediti na novo, z  enostavno konstrukcijo, panelno – 

montažno gradnjo. Igrišče v telovadnici bi bilo širše in daljše.  

Miran Aleš je dodal, da so pri telovadnici razmišljali o podaljšanju, dobil je tudi ponudbo. 

Vendar bi to bil prevelik poseg. Res bi bilo bolj primerno, da se gre v projekt nove gradnje. Je 

pa potrebno za projekt zbrati več ljudi, se dogovoriti, zbrati čim več pripomb in predlogov. 

Tako se naredi dober projekt, mora biti ekipa. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 91: 

Svet KS Vnanje Gorice soglaša, da Miran Aleš in Borut Šuštaršič pripravita idejno 

zasnovo za novo telovadnico.  
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AD/6 

Sprememba namembnosti za Dom krajanov se ureja. Za nadstrešek pri lekarni je bila narejena 

skica, nadstrešek bi bil samostojnih nosilcih, ne bi bil vpet v stavbo. Pripravlja se tudi popis, 

pridobilo se bo ponudbe, ko bodo znane natančne mere. Stebri bodo v barvi fasade, da bodo 

čim manj vidni. Kasneje ob energetski sanaciji bodo stebri skriti v fasado.  

Za pločnik na Novi poti še nismo dobili projekta. Pod Goricami je potrebno tudi čim prej 

urediti škarpo. Bilo je rečeno, da se bo škarpa uredila ob gradnji pločnika. Izvajalec je občni 

odstopil del zemljišča v ta namen.  

Otoček na koncu Nove poti se je začel urejati. Po končani ureditvi bo potrebno skrbeti tudi za 

redno vzdrževanje, da se ne zaraste.  

Za ureditev tlakovcev je izvajalec prejel naročilnico. Čim prej mora zadevo urediti. 

Poškodovanja je strešica pri križu pred cerkvijo. To bi bilo treba sanirati.  

DU namerava organizirati piknik za vse upokojence, ko bodo dopuščali ukrepi in ko bo 

primerno vreme. Želijo, da bi se v društvu včlanilo čim več upokojencev.  

Predsednik je povedal, da je veliko pisanja glede Ižancove štale, ki se podira. So pritiski, 

zakaj tega ne uredimo, da se naj izvede vaja potres in poruši štalo. Odgovorni naj bi bili mi in 

občina. Zasebnih zemljišč ne moremo urejati, tudi ne smemo posegati. Če ni naša lastnina, ne 

smemo ukrepati. Lahko opozarjamo in obveščamo pristojne inštitucije. To smo tudi storili, že 

dolgo časa nazaj je bila posredovana prijava na Medobčinski inšpektorat. Ko bo kakšen 

uraden zapisnik, se lahko namesti opozorila. Delna zapora ceste ni možna, cesta je preozka.  

Preverilo se bo, če je geodet že naredil geodetski posnetek zemljišč za pokopališčem, drugače 

ga bomo pozvali, da to čim prej uredi. 

Čistilo se je jarke, Hidrotehnik je očistil Radenščico in Drobtinko. Tudi drugo leto se bo 

nadaljevalo s čiščenjem glavnih, večjih jarkov – v mesecu februarju, ko je možno izvajati ta 

dela. 

Glede mrliške vežice ni nič novega, projekta na UE še niso pogledali. Miran Aleš je opozoril, 

da mora biti sanacija mrliške vežice temeljita, saj je na vežici velika razpoka.  

V mrliški vežici je bilo nekaj več porabljene elektrike, če bo potrebno, se bomo dogovorili z 

župnikom.  

Stanko Leben predlaga, da bi čebelnjak izrisal krajinski arhitekt – konstrukcijo in streho. 

Morda bi lahko pomagal Jaka Napotnik. Predsednik pozna nekoga na čebelarski zvezi, bo 

uredil kontakt. Tam imajo zagotovo kar nekaj izkušenj ali že pripravljenih načrtov.  

V Barjanski list se v članku opiše ureditev otočka na Novi poti ter navede tlakovanje na 

pokopališču. Priloži se kakšna fotografija.  

Mirana Aleša je zanimalo, če se uredi pri energetski sanaciji tudi drenaža, izkop? Ne smemo 

pozabiti na sanacijo dotrajanih sanitarij. Dvigalo se bi lahko uredilo tudi zunaj. Predsednik je 

pojasnil, da se tudi to uredi – kompletni izkop, ureditev drenaža, izolacija. Glede zunanje 

postavitve dvigala je problem lokacija, težko ga bi bilo kam umestiti.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri      Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


