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ZAPISNIK 19. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE, 

18.6.2021 OB 19.00 URI V PROSTORIH KS 
 

 

Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, Metka Gregorka Slana, Jaka Napotnik, Borut 

Šuštaršič, Valenka Klemen. 

 

 

Opravičeno odsotni: Miran Aleš, Stanko Leben,  Nejc Nikolič, Nevenka Brolih. 

Ostali prisotni: Gašper Jamnik, Helena Mikuš. 

 

 

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 18. redne seje. Ker ni bilo 

pripomb, je dal na glasovanje: 

 

SKLEP 94: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 18. redne seje.  

 

Zapisnik je bil soglasno sprejet.  

 

 

AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 18. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Pločnik na Novi poti; 

5. Mrliška vežica; 

6. Ureditev igrišča; 

7. Razno.  

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 

Gradbeno dovoljenje za mrliško vežico je pravnomočno. Prisotna je bila arhitektka Helena 

Mikuš, ki je pripravila projekt. V projektu je okrog vežice predviden nadstrešek. Na novo 

bodo urejen sanitarije, tudi za invalide. V notranjosti bo samo en prostor za pokojnika. 

Prostore se bo uredilo, izoliralo. Problem je, ker je v prostoru razpoka. Potreben bo ogled 

strokovnjaka. Uredile se bodo strojne instalacije, urejena na novo razsvetljava. Uredil se bo 

tudi priklop na elektriko, da ne bo več iz cerkve. Nameščeno bo ozvočenje, morda tudi 

televizor, pripravila se bo vtičnica, nato se lahko dokončno odločimo za namestitev. Na novo 
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bodo urejeni tlaki. Povprašati je potrebno še pogrebno podjetje, če še kaj nujno potrebujejo ali 

pogrešajo. Seznam potrebnih posegov smo že pripravili, arhitektka ureja PZI-ji.  

Predsednik je dodal, da bomo še razmislili, katero ogrevanje je bolj racionalno – ali stenski IR 

paneli ali električno talno ogrevanje. Arhitektka meni, da bi bilo bolj primerno talno, zaradi 

samega prostora, da ni panelov na steni, lepše izgleda vizualno. Če ne bo prevelike razlike v 

ceni, se raje odločimo za talno gretje. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 95: 

V mrliško vežico se namesti talno ogrevanje, razen če bo preveliko odstopanje v ceni v 

primerjavi z IR paneli. 

 

Čez poletje se pripravi še potrebna dokumentacija, nato pa bomo izvedli zbiranje ponudb. Še 

prej pa je potrebno preveriti temelje, da je statično vse v redu.  

 

 

AD/5 

Pločnik se gradi v skladu s planom. Z lastnikom hiše, kjer je najbolj ozek del so se uspeli 

dogovoriti, tam je urejena že nova škarpa. Drugi lastnik se je tudi strinjal z gradnjo pločnika, 

uredila se mu bo še zasaditev grmovnic. Bosta dve hitrostni oviri, ena pri začetku hiš in ena 

pri gozdu. V naslednjih letih naj bi se uredil še pločnik do Zanoge in pod Goricami. Gradnja 

pločnika naj bi se končala v juliju. Jarek ob cesti je prešel v občinsko last in naj bi ga tudi 

očistili.  

 

 

AD/6 

Pri ureditvi igrišča so bile velike težave z vremenom, zato se je zadeva zavlekla. Plasti mase 

se ne more polagati, če ni vreme popolnoma suho. Za enkrat je položenih 6 plasti posebnih 

materialov. Drug teden bo potekala montaža košev, narisale se bodo še črte in napisi. Nato naj 

bi se namestili še goli in mreže. Potem bo igrišče pripravljeno za uporabo. Po počitnicah bi 

lahko priredili nek dogodek, če bodo to dopuščali ukrepi.  

 

 

AD/7 

Nastopi pevskih zborov naj bi potekali 18.9.2021. Več bo znanega kasneje, bomo imeli z 

upokojenci sestanek na to temo.  

Prejeli smo klic, da je zamašena cev pri železniškem prehodu (meteorna voda). Voda se tam 

steka s cele vasi. Obveščeno je bilo podjetje JKP Brezovica, ki bo očistilo cevi.  

Kot vsako leto so bile tudi letos nasute poljske poti. Vedno je nekaj pripomb s strani 

kolesarjev glede nasipnega materiala. Vendar so poti prvenstveno namenjene kmetijski rabi. 

Padla je ideja, da bi poti nasipali enkrat spomladi in enkrat jeseni.  

Na vasi je bil pri propadajočem hlevu inšpekcijski ogled. Lastniki morajo izvesti sanacijo, da 

ne bo ogroženo cestišče.  

Naslednja seja bo predvidoma septembra – po počitnicah in dopustih.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri      Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


