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ZAPISNIK 18. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE, 

23.4.2021 OB 19.00 URI V PROSTORIH KS 
 

 

Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, Stanko Leben, Nejc Nikolič, Metka Gregorka Slana, 

Nevenka Brolih. 

 

 

Opravičeno odsotni: Jaka Napotnik, Borut Šuštaršič, Miran Aleš, Valenka Klemen. 

Ostali prisotni: Gašper Jamnik. 

 

 

AD/1 

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

 

 

AD/2 

Predsednik je prisotne pozval, da podajo pripombe na zapisnik 17. redne seje. Ker ni bilo 

pripomb, je dal na glasovanje: 

 

SKLEP 92: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 17. redne seje.  

 

Zapisnik je bil soglasno sprejet.  

 

 

AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 17. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Namestitev dodatnih smetnjakov za pasje iztrebke; 

5. Pločnik na Novi poti; 

6. Razno.  

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 

S strani občinske uprave smo prejeli elektronsko pošto, da predlagamo tri nove lokacije za 

smetnjake za pasje iztrebke. Po pregledu obstoječih lokacij in po razpravi o predvidenih novih 

lokacijah, je bil sprejet: 

 

SKLEP 93: 

Svet KS Vnanje Gorice predlaga za postavitev novih smetnjakov za pasje iztrebke 

naslednje tri lokacije: 

- na križišču kjer se zavija proti Ljubljani – Drpaležu 

- nekje v bližini centra vasi (staro vaško jedro) 
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- na Lazih v smeri proti ulici Za grabnom 

 

 

AD/5 

Svetniki so dobili skico – načrt trase pločnika. Poleg pločnika je predsednik predlagal še 

ureditev treh hitrostnih ovir – pri gozdu, sredi ravnine ter pred začetkom hiš na Novi poti. 

Hitrost 40 km/h bi bila primerna. Nadaljevanje pločnika proti Zanogi in pod Goricami naj bi 

sledilo v prihodnjih letih. Imeli so že sestanke in dogovore z lastniki na terenu. Ko pride 

geodet označiti meje bodo imeli še en sestanek z lastniki zemljišč. Občina bo odkupila 

zemljišča, večina lastnikov se strinja in sodeluje pri odkupih. Parcelacija za potrebe pločnika 

je bila izvedena že kar nekaj let nazaj. Urejena bo tudi javna razsvetljava. Dela bodo potekala 

predvidoma od začetka maja do začetka julija.  

 

 

AD/6 

Predsednik je neuradno izvedel, da smo bili uspešni pri kandidaturi za energetsko sanacijo 

Doma krajanov in naj bi se drugo leto sanacija izvedla. Sredstva prispeva EKO sklad, Občina 

Brezovica, del sredstev pa bo pridobljenih preko javno – zasebnega partnerstva. Uredile se 

bodo table od zdravnikov, da bodo poenotene, saj ima sedaj vsak drugačno. Namestil se bo 

velik napis – Dom krajanov Vnanje Gorice. Ocenjena vrednost ureditve nadstreška je 15.000 

evrov. Verjetno je smiselno, da se sama izvedba nadstreška uskladi in izvede ob energetski 

sanaciji. Pod nadstreškom bo tudi razsvetljava vgrajena v strop. Predlog je, da ko bo urejena 

energetska sanacija, da se doda pred Dom krajanov še kakšna identična klop, kot je že 

nameščena.  

Pred Domom krajanov bi bilo smotrno okoli dreves namestiti lubje in prod – da ne bi bila 

potrebna košnja, bil bi tudi lepši izgled.  

Za ureditev igrišča so dogovorjeni detajli glede košev. V kratkem, ko bo dovoljevalo vreme, 

bodo dodali novo plast bitumna. Razpoke na igrišču so bile sanirane in na novo asfaltirane. Po 

robu igrišča so vgrajene kanalete – namesto mulde. Na novo urejeno je tudi odvodnjavanje, 

saj so bile cevi zamašene. Predvidoma sredi maja naj bi bilo igrišče končano. 

Na pokopališču je nekaj tlakovanja bilo izvedeno, ni pa še vse končano. Pokopališče je že 

precej polno, drugo leto bo potrebno razmisliti o širitvi.  

Za zemljišča na Gulču je na občini bila vložena prošnja za spremembo namembnosti – da bi 

tam lahko umestili igrišče – igrala.  

Svetniki so izpostavili problem urejene proge s skakalnicami za kolesa. Otroci so si na 

zasebnem zemljišču uredili stezo v gozdu. Prav veliko ne moremo storiti, lahko obvestimo 

lastnike, saj morda sploh ne vedo, kaj se dogaja na njihovih parcelah.  

Stanko Leben je še preučil možnosti postavitve čebelnjaka. Čebelnjake izdeluje nekaj 

zasebnikov. Na ČZS imajo načrte samo za večje čebelnjake. Manjši čebelnjaki so učni, 

zasebniki jih izdelujejo tudi za ČZS. Cena je približno 2.000 evrov. Če so v čebelnjaku 

čebele, lahko zanje skrbi tudi katero od čebelarskih društev, to se da dogovoriti s ČZS. 

Svetniki se strinjajo, da se uredi učni čebelnjak, ko bodo ostali tekoči projekti zaključeni. Pred 

izdelavo čebelnjaka je potrebno izbrati velikost panjev, saj obstajajo različni tipi panjev. 

Določiti bo treba tudi točno lokacijo, kjer bo stal čebelnjak.  

Predsednik je svetnike obvestil, da načrtov od vodnjaka pod Gulčom ni mogel pridobiti, saj 

gre za avtorsko delo in ga ne moremo dobiti na vpogled.  

Za mrliško vežico smo plačali za uzurpacijo in degradacijo prostora. Arhitektka še ni uspela 

izvedeti, kdaj bo izdano gradbeno dovoljenje, se pa pričakuje, da v kratkem. Ko bo 

pridobljeno dovoljenje, bomo šli v pripravo PZI-jev za ureditev vežice.  

Bil je dan predlog, da naj se izvede na nek omejen način, v manjšem obsegu čistilna akcija. 

Da udeleženci dobijo vreče, se smeti nekje zbere in organizira odvoz.  
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V naslednji števili Barjanskega lista se opiše ureditev pločnika ter igrišča, doda kakšno 

fotografijo. 

Na naslednji seji se bomo sestali konec maja ali v začetku junija.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri      Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


