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ZAPISNIK 22. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE, 

4.3.2022 OB 18.00 URI V PROSTORIH KS 
 

 

Prisotni člani sveta: Bernard Debevec, Metka Gregorka Slana, Nejc Nikolič, Borut Šuštaršič, 

Valenka Klemen. 

 

 

Opravičeno odsotni: Miran Aleš, Nevenka Brolih, Jaka Napotnik, Stanko Leben. 

 

Ostali prisotni: Marko Čuden, 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 21. redne seje. Ker ni bilo 

pripomb, je dal na glasovanje: 

 

SKLEP 103: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 21. redne seje.  

 

Zapisnik je bil soglasno sprejet.  

 

 

AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 21. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Pogovor z županom in podžupanom; 

5. Mrliška vežica; 

6. Nadstrešek na Domu krajanov; 

7. Otroško igrišče; 

8. Razno.  

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 

Župan se je opravičil, ker se seje ni mogel udeležiti. Marko Čuden je povedal, da se pripravlja 

projekt za nadaljevanje pločnika na Novi poti v Zanogi. Izvajajo se tudi meritve za potrebe 

odkupa zemljišč za gradnjo tega pločnika. Za hiše proti vasi, ki še nimajo kanalizacije, se 

čaka dobava črpalk za prečrpališče, potem se bo kanalizacija v temu delu uredila. Izvajala se 

bo energetska sanacija Doma krajanov in vrtca. Pri rekonstrukciji železnice se trenutno ureja 

drugi (levi) tir proti Ljubljani. Septembra se začnejo dela na trasi Brezovica – Preserje. 
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Pripravlja se dokumentacija za podvoz v Vnanjih Goricah. SŽ se dogovarjajo za odkup 

potrebnih zemljišč. V letu 2023 naj bi se izvajala gradnja podvoza ter prav tako avtocestnega 

priključka. Ko bo podvoz končan se bo urejala še nova železniška postaja in parkirišče. Ob 

železniški progi bodo postavljene protihrupne ovire. Letos in drugo leto bo potekala gradnja 

kanalizacije Na Lazih in od Podpeški cesti, dela bo izvajalo podjetje Hidrotehnik in 

Komunalne gradnje Grosuplje. Kanalizacija mora biti sredi leta 2023 zaključena. Naslednji 

dve leti bo veliko gradbišč, občasnih zapor, povečan bo tovorni promet. Prav tako še potekajo 

delna na cesti skozi Črno vas, ki bodo končana v približno letu. Z izgradnjo novega 

avtocestnega priključka, se pričakuje umiritev prometa po naseljih. Letos bo tudi dokončano 

krožišče in uvoz na Vrhniki iz smeri Verda, kar bo olajšalo dostop občanom Borovnice do 

avtoceste in bodo manj vozili skozi našo občino. V osnovni šoli se nameščajo nove žaluzije, 

ureja se tudi prezračevalni sistem. Kmalu bo odkupljeno zemljišče za športno dvorano, idejni 

načrti so narejeni in se bo nadaljevalo s projektiranjem. Ob dvorani bo več igrišč za razne 

športe ter urejen bo gostinski del v dvorani. V dvorano bo urejen dostop iz šole, da bodo 

otroci lahko vstopali direktno v copatih. Dostop do dvorane in šole bo urejen po stari vrhniški 

progi, urejena bo nova cesta s pločniki in kolesarsko stezo.  

Svetnike je zanimalo, kaj je s povezavo po cesti ob železnici od hangarja proti Gmajnicam, če 

se bo cesta uredila? Marko Čuden je pojasnil, da bo cesta za enkrat ostala takšna, kot je. 

Občina ima v lasti zemljišče do hangarja, naprej poteka cesta po zasebnih zemljiščih. Bo se pa 

pri postaji na Brezovici uredil nek nadhod ali podhod za dostop na drugo stran proge. 

Trenutno se na območju ob progi okoli hangarja izvaja komasacija. V sklopu ureditve se bo 

cesto zamaknilo, da bo potekala ob progi. Kasneje se bo lahko ta povezava uredila. Pričakuje 

se precej manj prometa in zastojev, ko bo enkrat urejen avtocestni izvoz. Zdravnici v Vnanjih 

Goricah sta dobili dodatnih 0,2 programa, saj sta zelo zasedeni.  

Predsednik je dejal, da si želi, da s predstavniki občine in vrtca izvedemo ogled glede ureditve 

otroškega igrišča ob telovadnici. Otroška igrišča zelo manjkajo in bi na tej lokaciji lahko 

uredili manjše igrišče. 2. aprila bo potekala čistilna akcija po Barju. Občina bo zagotovila 

vreče in rokavice. Snaga bo nabrane smeti še isti dan odpeljala. Dan je bil predlog, da se 

nabavi tudi otroške rokavice za najmlajše.  

Podžupan je dodal, da se bo v naslednjih veliko dogajalo in gradilo, vendar bo to pomenilo 

drastično izboljšanje življenja in prometnih tokov.  

Predsednik je predlagal, da bi se lahko nasipni material od železniške proge, ki ga menjajo, 

lahko uporabil za nasipanje poljskih poti. Morda ga lahko nabavimo po ugodni ceni, polega 

tega bi zaradi bližine bili prevozni stroški nizki. Drugo leto se bodo tudi čistili glavni jarki v 

predelu Požarnic. Potrebna so soglasja lastnikov, dovoljenje Upravne enote itd.  

 

 

AD/5 

Dokumentacija za sanacijo mrliške vežice bo v kratkem končana, čaka se še zadnje PZI-je. 

Popisi bodo tudi pripravljeni, potem se bo iskalo izvajalca del – pridobivanje ponudb. Izvedba 

mora biti kvalitetna in po zahtevah arhitektke ter končana v dogovorjenem roku. Ko bodo 

znane ponudbe in cene se bomo o temu še pogovorili.  

 

 

AD/6 

Nadstrešek je treba nujno urediti čim prej, preden se začne energetska sanacija Doma 

krajanov. Ponudbe so pridobljene, dela bo izvajal Švarc, glede same izvedbe je vse 

dogovorjeno. Vrednost del bo okoli 14.000 evrov. 

 

 

AD/7 
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Igrišče se bo urejalo med telovadnico in pločnikom proti vrtcu. Na začetku pri parkirišču bo 

vodnjak – pivnik, saj je tam poleg vodovodni jašek in kanalizacija in bo najbolj enostavna 

umestitev. Ob steni telovadnice se lahko postavi tudi kakšna fitnes naprava, na steno pa se 

umesti plezalna stena. Na omejen prostor bomo poizkušali umestiti čim več, vendar pa je 

potrebno upoštevati odmike in izletne cone pri igralih in fitnes napravah.  

 

 

AD/8 

Dan je bil predlog, da se predsedniku izplača nagrada za leto 2021. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 104: 

Predsedniku Sveta KS Vnanje Gorice se izplača nagrada za leto 2021 v skladu s 

Pravilnikom o merilih za izplačilo sejnin in nagrad za člane občinskega sveta, člane 

delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine Brezovica 

(Ur.list RS, št. 58/17), v višini 5 % letne neto plače župana.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri      Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


