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ZAPISNIK 

 

5.redne seje Sveta KS Notranje Gorice - Plešivica z dne 4.11.2015 ob 19.uri v prostorih krajevne 

skupnosti. 

 

      Dnevni red: 

 
1. Ugotovitev števila navzočih članov Sveta KS Notranje Gorice 
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
4. Obravnava vloge za znižanje komunalnega prispevka g. Makovec Marijana 
5. Obravnava vloge za znižanje komunalnega prispevka g. Kenk Sandija 
6. Obravnava vloge za znižanje komunalnega prispevka g. Keršmanc Ladislava 
7. Obravnava problematike zabojnikov za smeti pri pokopališču 
8. Tekoče zadeve - razno 

 

 

1. Prisotni: 

      -     Danica Filipič 
- Tanja Lorger 
- Luka Debevec 
- Matej Japelj 
- Martin Cvetko 
- Petra Kozin 
- Katja Avanzo 
- Janez Marinčič 

 

Na sejo je kot podžupan povabljen Marko Čuden  

 

2. Na zapisnik 4. Seje sveta ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. 
 

3. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 



4. Na prošnjo g. Makovec Marijana za znižanje komunalnega prispevka pri legalizaciji objekta, je 
svet sprejel 

 
SKLEP: Pri izračunu komunalnega prispevka za legalizacijo stanovanjske hiše na par. 
štev. 2402/2, K.O. Brezovica, se g. Makovec Marijanu upošteva minulo     vlaganje v višini 
30 % in se za toliko zniža znesek za plačilo. 

 
      
   
 5.    Na prošnjo g. Kenk Sandija za znižanje komunalnega prispevka pri legalizaciji objekta, je svet                            
sprejel 
  

SKLEP: Pri izračunu komunalnega prispevka za legalizacijo stanovanjske hiše na  
par. štev. 2559/2, 2559/3, K.O. Brezovica, se Kenk Sandiju upošteva minulo vlaganje v 
višini 30 % in se za toliko zniža znesek za plačilo. 
 

 
6.     Na prošnjo g. Keršmanc Stanislava za znižanje komunalnega prispevka pri legalizaciji objekta, je 
svet                    sprejel 
 

SKLEP: Pri izračunu komunalnega prispevka za legalizacijo stanovanjske hiše na  
par. štev. 2641/2, K.O. Brezovica, se Keršmanc Stanislavu upošteva minulo vlaganje v 
višini 30 % in se za toliko zniža znesek za plačilo. 

 
 
 
7.      Obravnavali smo problem zabojnikov za smeti pri pokopališču, predlagali smo, da se nameni eno 
parkirno mesto ob stranski cesti, se ga zagradi, in tja prestavi zabojnike. 
Svet je sprejel  
 

SKLEP: Ob stranski cesti pri pokopališču se eno parkirno mesto ogradi, ter na to mesto 
prestavi zabojnike za smeti. 

 
 
8.      Razno 
 
Pogovarjali smo se tudi o planu za leto 2016; sanaciji dela strehe, popravilu žlebov in zračnikov na 
zadružnem domu, ureditvi ovinka v Žabnici, možnosti namestitve ležečih policajev v nevarnih ulicah... 
 
S tem je bila seja zaključena. 
 
 

 
Predsednik sveta KS 

Janez Marinčič 
 

 

   

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 


