
 1 

ZAPISNIK 23. REDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE, 

26.5.2022 OB 19.00 URI V PROSTORIH KS 
 

 

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

Valenka Klemen, Nevenka Brolih, Jaka Napotnik, Stanko Leben. 

 

 

Opravičeno odsotni: Miran Aleš. 

 

Ostali prisotni: Gašper Jamnik. 

 

 

AD/1 

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

 

 

AD/2 

Predsednik je prisotne pozval, da podajo pripombe na zapisnik 22. redne seje. Ker ni bilo 

pripomb, je dal na glasovanje: 

 

SKLEP 105: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje zapisnik 22. redne seje.  

 

Zapisnik je bil soglasno sprejet.  

 

 

AD/3 

Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 22. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Mrliška vežica; 

5. Nadstrešek na Domu krajanov; 

6. Otroško igrišče; 

7. Razno (donacija OŠ Brezovica, gasilci, pasji smetnjaki).  

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/4 

Popisi so bili predani izvajalcem, izvajajo se ogledi objekta. Izvedba se pričakuje nekje v 

septembru, je pa težava z dobavami materialov in zasedenostjo izvajalcev.  

 

 

AD/5 
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Za nadstrešek smo prejeli ponudbe, izvedba je dogovorjena, dela naj bi bila izvedena v sklopu 

energetske sanacije do konca septembra. Čaka se še statične izračune, da se lahko potem 

izdela ustrezna konstrukcija.  

 

 

AD/6 

Glede igrišča je z vrtcem dogovorjeno, da drevesa ostanejo, odstrani pa se živa meja ob mreži. 

Dogovorjeno je tudi, kje se bo izvedel izkop ter postavila nova ograja okrog igrišča ter vrata.  

 

 

AD/7 

Prejeli smo dopis, da bi prispevali sredstva za projektor v OŠ Brezovica. Znesek nabave naj bi 

se delil KS Vnanje Gorice, KS Brezovica, na občino in na OŠ Brezovica. Vsak naj bi 

prispeval nekje med 1.000 do 2.000 evrov. Predsednik meni, da bi morala poskrbeti šola za 

nabavo projektorja. Jaka Napotnik meni, da je šola pravna oseba, naj primerno gospodarijo in 

upravljajo. Prelaganje odgovornosti in finančnega bremena mu ni najbolj všeč, opremo 

morajo primerno vzdrževati in po potrebi nabaviti novo. KS mora z lastnimi sredstvi skrbeti 

za svoj kraj. Večina svetnikov ne podpira sofinaciranja nabave projektorja. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 106: 

Svet KS Vnanje Gorice se ne strinja, da prispevamo sredstva za nabavo projektorja v 

OŠ Brezovica.  

 

Prejeli smo prošnjo s strani PGD Vnanje Gorice za finančno pomoč pri izvedbi gasilske 

veselice – za najem prireditvenega šotora. Svetniki se strinjajo, da se pokrije stroške najema 

šotora in je bil sprejet:  

 

SKLEP 108: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se PGD Vnanje Gorice ob izvedbi veselice pokrije 

stroške najema prireditvenega šotora.  

 

S strani občine smo prejeli dopis, da lahko določimo še dve lokaciji za postavitev pasjih 

smetnjakov. Po razpravi je bilo dogovorjeno, da se oba smetnjaka postavi v Zanogi, saj tam ni 

še nobenega. Dobra lokacija bi bila pri Kržetu, vendar bi se bilo potrebno dogovoriti za 

lastnikom. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 108: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se dva pasja smetnjaka postavita v Zanogi, bolj 

natančna lokacija se določi v dogovoru z lastniki oziroma glede na razpoložljive in 

primerne občinske parcele.  

 

Na Gulču se pogosto zadržujejo avtodomi. Podan je bil predlog, da bi morda obhode izvajala 

varnostna služba, ki že izvaja obhode pri vrtcu. Smiselna bi bila postavitev prometnega znaka 

za prepoved parkiranja za avtodome.  

 

Zdravstvo ima premalo prostora za kartoteke. Omare so hoteli postaviti na stopnišču, vendar 

to omejuje dostop na podstreho, kar ni sprejemljivo. Z zdravnicami je bil opravljen sestanek, 

povedali so želje in potrebe. Dogovorjeno je bilo, da bi lahko imele zdravnice prostor za 

kartoteke v kleti pod frizerko v omarah. Izvedlo se bo tudi beljenje prostorov pri obeh 

zdravnicah, pri eni ker je prišlo do zamakanja, pri drugi zaradi sanacije vlage na steni.  
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Dana je bila pobuda za ureditev dvorane, ki bi bila namenjena glasbenim dogodkom, 

koncertom. Uredila bi se akustika – namestili bi se akustične obloge. Potrebno bi bilo tudi 

razširiti oder, da bi bil na voljo za več plesalcev. Prestaviti bi bilo treba mešalno mizo – 

nekam zadaj v dvorano ali na balkon. Za dve etaži v dvorani ni dovolj višine, približno meter 

premalo. Če bi hoteli to izvesti, bi bil potreben dvig strehe. Lotiti se bo potrebno tudi sanacije 

sanitarij in umestitve dvigala. Z združitvijo obeh sanitarij (dvorana in zdravstvo) bi morda 

pridobili dovolj prostora za umestitev dvigala. Sprejet je bil: 

 

SKLEP 108: 

Svet KS Vnanje Gorice potrjuje, da se izvede obnova dvorane, sanitarij in umestitev 

dvigala.  

 

Stanko Leben je opozoril, da bo potrebno razmišljati o širitvi pokopališča – odstranitvi ograje 

in tlakovanju novih poti. Urediti bo potrebno nove ograde oziroma škarpe. Pri širitvi moramo 

razmišljati še o prostoru za raztros pepela. Preveriti je potrebno obstoječo dokumentacijo za 

širitev pokopališča.  

 

Na pokopališču so izginile zalivalke za vodo, potrebno je nabaviti nove in jih označiti, da so s 

pokopališča. Še vedno veliko ljudi v zabojnike za smeti na pokopališču odlaga vse vrste 

odpadkov, ki jih dovažajo od doma. Zadaj so zabojniki precej skriti, potrebno bi jih bilo 

premakniti bližje vežici in jih ograditi, da niso tako vidni in moteči.  

 

Stanko Leben je predlagal, da bi pri izgradnji železniške postaje bilo potrebno urediti 

parkirišče za kemperje. Jaka Napotnik je povedal, da je občina pristojna za postajališča in ne 

parkirišča za kemperje.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri      Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik             Predsednik Bernard Debevec 


