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ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE SVETA KS VNANJE GORICE Z DNE 

21.07.2015 OB 18.30 URI V PROSTORIH KS 
 

 

Prisotni člani sveta: Dušan Dormiš, Alojzij Zadel, Franci Smrtnik, Dušan Nikolov, Miran 

Aleš. 

 
Opravičeno odsotni: Janja Rabzelj 

 
Ostali prisotni: Marko Istenič, Rafko Gregorka, Gašper Jamnik 

 

AD/1 
Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je pet članov sveta KS.  

 

 

AD/2 
Predsednik je dal na glasovanje: 

 

Dnevni red: 
1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev dnevnega reda; 

3. Prošnje za znižanje komunalnega prispevka zaradi preteklih vlaganj; 

4. Nasipanje cest; 

5. Razno. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD/3 
Prejeli smo tri prošnje za znižanje komunalnega prispevka za pretekla vlaganja. V vseh treh 

primerih gre za legalizacijo. Prvo prošnjo je podal gospod Kušar Srečko, ki legalizira 

stanovanjsko hišo. Drugo vlogo je podal gospod Marinko Zvone. Objekt ima gradbeno 

dovoljenje, vendar je del objekta spremenil v stanovanjskega in prizidal stopnišče. Zadeve 

želi legalizirati in doplačati komunalni prispevek za spremembe. Tretjo vlogo je posredoval 

gospod Marinko Peter, ki legalizira zgrajeni hlev.  

Občina prejme od komunalnih prispevkov 80 % sredstev, krajevne skupnosti pa le 20 %, zato 

je zadeva v pristojnosti občine, ki tudi obračunava komunalni prispevek. O popusti naj odloči 

občina v skladu z zakonskimi določili, občinskimi odloki in merili enako kot v ostalih 

krajevnih skupnostih. Arhiv KS je pomanjkljiv in ne razpolaga z vsemi dokazili o preteklih 

vlaganjih. Krajevna skupnost lahko poda le mnenje. Sprejet je bil: 

 

SKLEP: 

Svet KS Vnanje Gorice odstopa vloge v obravnavno na Občino Brezovica, kjer naj 

odločijo o zadevi skladno z veljavnimi zakonskimi določili. Izgradnja in vzdrževanje 

javne komunalne infrastrukture je v pristojnosti občine, ki v ta namen tudi obračunava 

komunalne prispevke. 
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AD/4 
Kmetje so ceste nasipali še dvakrat. Prvič je bil velik odziv, material so vozili iz Požarnic. 

Vendar je vsak nasipal svoje ceste, ponekod ni bilo nasuto, nekje so bile večje skale po cesti. 

Pri zapornicah je še veliko materiala, ki ga je potrebno porabiti. Na občini je na voljo še okoli 

3.000 € za urejanje poti v naši KS. Ko bo izgradnja kanalizacije zaključena, bo treba umakniti 

ves material pri zapornicah. Ceste bo treba nasuti po nujnosti in prioritetah. Potrebno je 

pridobiti nekaj ponudb za nalaganje, razvoz, ravnanje in valjanje materiala. Ko bomo dobili 

ponudbe, se bo izdala naročilnica najugodnejšemu ponudniku. Svetniki so sprejeli: 

 

SKLEP: 

Svet KS Vnanje Gorice pridobi ponudbe za razvoz materiala na poljske poti.   
 

 

AD/5 
Svetik Zadel je opozoril, da je potrebno pred asfaltiranjem Podpeške ceste in tudi drugod, 

nujno očistiti cevi in jaške za meteorno vodo. To do sedaj še ni bilo narejeno. Na Podpeški 

cesti blizu njegove hiše se majeta dva pokrova jaškov in ves čas povzročata hrup, ko čezenj 

zapeljejo vozila. Bilo je obljubljeno, da bodo zadevo uredili, vendar je še vedno niso.  

 

Svetnika Aleša je zanimalo, kaj bo s prevozi otrok z avtobusi v šolo. Po informacijah iz 

občine naj bi se prevozi ukinili, ostali naj samo za otroke, ki so do prevoza upravičeni zaradi 

prevelike oddaljenosti. Predstavil je še prihodke, ki so nastali z oddajanjem športne dvorane 

Nadstrešnica.  

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri       Svet KS Vnanje Gorice 

Zapisnik: Gašper Jamnik      Predsednik Dušan Dormiš 


