
 1 

ZAPISNIK 21. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE, 

19.11.2021 OB 18.00 URI V PROSTORIH KS 
 

 

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

Stanko Leben. 

 

 

Opravičeno odsotni: Miran Aleš, Nevenka Brolih, Borut Šuštaršič, 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 20. redne seje. Ker ni bilo 

pripomb, je dal na glasovanje: 

 

SKLEP 100: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 20. redne seje.  

 

Zapisnik je bil soglasno sprejet.  

 

 

AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 20. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Novoletna okrasitev; 

5. Razno.  

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 

V prejšnjih letih smo postavili novoletno jelko in jo okrasili. Nameščali smo tudi dva 

reflektorja, ki sta projecirala snežinke na pročelje Doma krajanov. Predsednika je zanimalo, 

če uredimo okrasitev tudi letos? Predlaga, da bi bila smreka nekoliko manjša. Postavili bi jo 

na stalno mesto – na vogalu, namestile bi se lučke. Morda bi zamenjali reflektor, da bi bilo 

pročelje lepše in bolj vidno osvetljeno. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 101: 

Na vogalu Doma krajanov se postavi in okrasi novoletno jelko, namesti se tudi reflektor, 

ki projecira okrasitev na pročelje Doma krajanov.   
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AD/5 

Predsednik predlaga, da bi v decembru imeli neformalno srečanje, da bi imeli večerjo. 

Predlagal bo nek datum in lokacijo, če bo večina za, se bo izvedla rezervacija oziroma se bo 

naročilo dostavo hrane. Upoštevati pa je treba epidemiološke ukrepe, če bo srečanje možno 

izvesti.  

 

Za najemnike se bo nabavilo manjša darila, predsednik jih bo obiskal in jim jih izročil ter 

voščil.  

 

Dokumentacija za mrliško vežico (PZI-ji) bo pripravljena predvidoma do konca leta. Ko bo 

vse pripravljeno, bo potrebno pridobiti ponudbe. Z izvajalci zna biti problem, saj so vsi 

izredno zasedeni. Izvesti bo treba tudi sanacijo temeljev, v skladu s navodili strokovnjakov.  

 

Za nadstrešek pri lekarni je bil izvajalec obveščen, za termin izvedbe se bomo dogovorili. Je 

tudi precej zaseden, izvedbe zagotovo še ne bo v letošnjem letu.  

 

Za ureditev igrišča se bo preverilo še stare podatke in evidence, čemu so bili tam namenjeni 

jaški, da vse preverimo pred posegi. Da potem ob izvedbi ne bo kakšnih presenečenj.  

 

Včeraj je Občinski svet potrdil predlog proračuna Občine Brezovica in Krajevnih skupnosti za 

leti 2022 – 2023. Proračun je predsednik prinesel na vpogled, objavljen je tudi na spletni 

strani Občine Brezovica. V proračunu so zagotovljena in razporejena sredstva v skladu z 

načrti, ki smo si jih zadali ter za pokritje tekočih zadev in stroškov vzdrževanja, ogrevanja 

objektov, ki jih imamo v lasti.  

 

Jaka Napotnik je predlagal, da bi se naredil projekt za ureditev in sanacijo notranjih prostorov 

v Domu krajanov. Najprej  bi bilo potrebno narediti idejno zasnovo. Lahko se pripravi po več 

fazah, možno je tudi pripraviti več variant. Mora biti neka vizija razvoja za naprej. Potem se 

ureja skladno s finančnimi zmožnostmi. Morda bi za začetek umestili dvigalo za invalide ali 

pa da se vsaj pripravi elektro instalacije in naredi predpriprave za dvigalo. Tudi pri energetski 

sanaciji bo morda potrebno dodati kakšno zadevo po našem naročilu, ki nima ravno zveze z 

energetsko sanacijo stavbe, vendar pa jo je potrebno umestiti. Dvigalo bi bilo možno umestiti 

na mesto, kjer so sedaj sanitarije. Trenutno so dvoje sanitarije, ene za zdravstvo, druge pri 

dvorani, med seboj niso povezane. Sanitarije bi lahko bile skupne, dostop možen z obeh 

strani, tako bi pridobili prostor za umestitev dvigala. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 102: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se pripravi idejna zasnova notranje prenove in 

sanacije Doma krajanov.  

 

Do naslednje seje se po mailu svetnikom pošljejo obstoječi načrti prostorov, tako da si 

svetniki lažje predstavljajo postavitve prostorov in lažje dobijo ideje za prenovo. Do naslednje 

seje lahko že zberemo nekaj idej, kaj in kako urejati.  

 

Porajalo se je vprašanje, ker nekaterih svetnikov že dlje časa ni bilo na sejo, če je kakšna 

možnost razrešitve oziroma zamenjave članov Sveta KS, ker niso aktivni in da se lažje 

zagotavlja sklepčnost. To je potrebno preveriti pri občinski upravi, kako ravnati v takem 

primeru.  
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Dana je pobuda, da bi se cesta ob železnici, ki gre potem čez polja proti Brezovici asfaltirala, 

ker prihaja do prometnih zastojev, tako bi se promet razbremenil. Predsednik je pojasnil, da so 

tam zemljišča zasebna, cesta ni v lasti občine v celoti, zato je tam tudi postavljen znak, da je 

promet dovoljen le za lastnike zemljišč. Na daljši rok se bo zadeva urejala, saj se izvaja 

komasacija zemljišč v tem delu, cesta se bo premaknila ob železnico in naj bi bila v lasti 

občine. Potem bo možnost urejanja in asfaltiranja. Ob sanacije železniške proge se bodo 

postavile protihrupne ovire. Ne bo več možen prehod čez progo, zato bi bilo treba zagotoviti 

nek prehod za pešce nad progo in protihrupnimi ovirami.  

 

Nekaj hiš proti vasi, ki ležijo nižje od ceste, še vedno niso priključene na kanalizacijo. 

Potrebno preveriti na občini, kaj se tam dogaja, kdaj bo to urejeno.  

 

Stanko Leben meni, da so hitrostne ovire na novi poti previsoke, da se jih komaj normalno 

prepelje in to z zelo nizko hitrostjo. Potrebno bi jih bilo znižati. Predsednik meni, da so 

hitrosti še vedno precej velike, nekaterih ovire ne motijo kaj dosti. Če se hitrostne ovire še 

zniža, bodo hitrosti še večje in bo bolj nevarno.  

 

Stanka Lebna je zanimalo, če se je že izvedel odkup manjkajočega dela cesta, ki je v zasebni 

lasti, od Podskale do Zanoge? Potrebno se je dogovoriti za lastniki. Potem se lahko uredi 

tekaška – rekreacijska pot.  

 

Dano je bilo vprašanje, če se je že kaj spremenila namembnost parcel na Gulču, da bi bile 

lahko namenjene tudi rekreacijskim površinam? Predsednik je pojasnil, da bi bilo dobro imeti 

nek idejni načrt, da bi urbanist to lažje predstavil in zagovarjal na ministrstvih. Potrebno je 

preveriti na občini, če se glede tega kaj dogaja.  

 

Stanko Leben je opozoril, da vodni vir pod Gulčem nima več stalne tekoče vode. Tam se bo 

gradila hiša. Predsednik je investitorja prosil, da so pazljivi, ko bodo tam izvajali dela, da 

pazijo na vodo, če slučajno pri delih naletijo na izvir. Na spodnjem vodnjaku na Požarnicah je 

vse zaraščeno, bi bilo treba to urediti.  

 

Stanko Leben je še izpostavil problem zasedenosti dvoran, balona, ni prostih terminov, 

povpraševanje je veliko. Zato bi bilo primerno, da bi tudi pri nas imeli večjo dvorano. 

Predsednik se strinja, vendar je na zdajšnji lokacijo problem s prostorom, garderobe ali del 

dvorane bi moral stati na zdajšnjih parkiriščih, ki pa jih tudi primanjkuje. Gradila se bo tudi 

nova, večja dvorana na Brezovici, tako da bi potem moralo biti manj težav za zasedenostjo, 

bo dvorana zadostila potrebe.  

 

Pri energetski sanaciji naj se poizkuša umestiti še polnilnico za električna vozila.  

 

V Barjanskem listu je potrebno objaviti novoletno voščilo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri      Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


