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ZAPISNIK 20. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE, 

24.9.2021 OB 18.00 URI V PROSTORIH KS 
 

 

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

Klemen, Nejc Nikolič. 

 

 

Opravičeno odsotni: Miran Aleš, Stanko Leben,  Nevenka Brolih, Borut Šuštaršič. 

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 19. redne seje. Ker ni bilo 

pripomb, je dal na glasovanje: 

 

SKLEP 96: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 19. redne seje.  

 

Zapisnik je bil soglasno sprejet.  

 

 

AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 19. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Mrliška vežica; 

5. Prireditev – pevski zbori; 

6. Razno (pločnik Nova pot, igrišče).  

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 

Pri vežici so bile dileme glede razpoke in nosilnosti temelja. Potreben je bil ogled 

strokovnjaka. Naredil se je globok izkop ob temelju. Vmes je plast zemljine. Temelj bo 

potrebno okrepiti po segmentih. Izvesti se mora izkop do trdne nosilne podlage, statik bo 

naredil potrebne izračune. Nato se bo zadeva sanirala v skladu z navodili, pridobilo se bo 

izvajalca. Zadeve se počasi premikajo. Sama sanacija vežice se bo izvedla drugo leto, letos pa 

se bo poizkušalo še urediti temelje. Nastalo bo nekaj dodatnih stroškov, vendar je to nujno, da 

ne bo kasneje prišlo do kakšnih težav.  

 

 



 2 

AD/5 

Prireditev je bila uspešno izvedena. Pri prireditvi so upokojencem pomagali gasilci, postavljen 

je bil občinski šotor, s katerim upravlja GZ Brezovica. Že v preteklosti smo se pogovarjali, da 

bo KS finančno pomagala pri izvedbi. Predsednik se je pogovarjal z vodstvom DU Tulipan. 

Društvo upokojencev bo moralo plačati najem šotora, izposoja klopi in miz ter  pomoč pri 

postavljanju šotora gasilcem. Predsednik predlaga, da KS plača stroške najema in postavitve 

šotora, najem miz ter klopi ter pospravljanje prireditvenega prostora. Ti stroški naj bi znašali 

okoli 1.000 evrov. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 97: 

KS Vnanje Gorice plača stroške najema šotora, klopi in miz in stroškov postavitve 

šotora PGD Vnanje Gorice in GZ Brezovica.  

 

 

AD/6 

Pločnik na Novi poti je dokončan in urejen, na novo je umeščena javna razsvetljava ter dve 

hitrostni oviri. Bilo je nekaj pritožb glede javne razsvetljave, ki nekatere stanovalce moti. S 

strani občine je bilo zagotovljeno, da se bo v prihodnjih letih uredil še pločnik v Zanogi in 

pod Goricami. Predsednik bo obiskal župana, da se pogovori o bodočih planih za področje KS 

Vnanje Gorice.  

Prav tako je zaključena ureditev športnega igrišča. Zasedenost in obiskanost igrišča je zelo 

dobra, uporabniki so zadovoljni. Primerno bi bilo, da bi pri igrišču bil nameščen pivnik 

(vodnjak) s pitno vodo. Še vedno pa manjka in je zelo zaželeno igrišče oziroma igrala za 

otroke in kakšna naprava za zunanji fitnes. Predsednik predlaga, da bi umestili nekaj igral in 

fitnes naprav za športno dvorano ob ulici k vrtcu. Potreben pa bi bil dogovor z vrtci in občino. 

Pripraviti se mora skico postavitve igral in naprav. Sledi pridobivanje ponudb in izvedba. V 

kotu pri parkirišču je vodovodni jašek, od tam bi se lahko pripravil priklop za vodo za pivnik, 

ki bi bil nameščen poleg. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 98: 

Pristopi se k ureditvi vodnjaka (pivnika), otroških igral in fitnes naprav za telovadnico.  

 

Bilo je nekaj klicev in vprašanj glede čiščenja jarkov. Zagotovljeno je, da se bo čistilo jarke v 

predelu Požarnic v letu 2023, naj bi že pričeli z zbiranjem soglasij lastnikov zemljišč. Dela 

izvaja podjetje Hidrotehnik.  

 

Sredstva za nadstrešek pred Domom krajanov so zagotovljena v proračunu. Pridobljena je bila 

tudi ponudba. Predsednik je dal v razpravo predlog, da bi se uredilo nadstrešek. Svetniki se 

strinjajo, da se dela izvedejo. O roku izvedbe je težko govoriti, saj so izvajalci zelo zasedeni. 

Sprejet je bil: 

 

SKLEP 99: 

V najhitrejšem možnem času se uredi nadstrešek pred Domom krajanov v skladu z 

načrtom in prejeto ponudbo.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri      Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


