KRAJEVNA SKUPNOST
NOTRANJE GORICEPLEŠIVICA
Podpeška 380
1357 Notranje Gorice

Datum: 15.3.2015
ZAPISNIK
3.redne seje Sveta KS Notranje Gorice  Plešivica z dne 17.12.2015 ob 19.uri v prostorih krajevne
skupnosti.
Odsotni: Martin Cvetko
Matej Japelj

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev števila navzočih članov Sveta KS Notranje Gorice
Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Določitev cene žarnih grobov
Obravnava problematike parkirišča pri župnijski cerkvi v Notranjih Goricah
Obravnava prošnje KD Janez Jalen za subvencioniranje zneska popravila gledališke zavese
Tekoče zadeve  razno

1. Na zapisnik 3. Seje sveta ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet.
2. Dnevni red je bil soglasno sprejet.
3. Pri določitvi cene za žarne grobove na pokopališču v Notranjih Goricah, se člani sveta soglasno strinjajo,
da se bo cena določila z usklajevanjem z občino in krajevnimi skupnostmi.
4. Iz Občine Brezovica ( SPVCP Brezovica ) smo prejeli pobudo za ureditev parkirišča pri Župnijski cerkvi v
Notranjih Goricah. Pri obravnavi tega problema so bile predlagane naslednje rešitve:

da se najprej ugotovi točna meja,

postavitev table in zaris črt za prepovedano parkiranje,

zabojnike za odpadke se prestavi ob stransko parkirišče ter se jih zagradi,

v dolgoročnem načrtu pa se namerava na tem delu zgraditi pločnik.

5. Iz Kulturnega društva Janez Jalen smo prejeli prošnjo za subvencioniranje popravila gledališke zavese.
SKLEP:
Kulturnemu društvu Janez Jalen se do konca leta 2015 subvencionira del zneska popravila
gledališke karnise, v višini cca 1000,00 €.
Člani sveta se strinjajo, da se od KD Janez Jalen v prihodnje zahteva točno vodenje evidence uporabnikov
in najemnikov prostorov. Ob večjih investicijah za vzdrževanje dvorane pa se pričakuje da se predhodno
pridobijo in predstavijo različne ponudbe.
6. Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje je zaprosil za znižanje najemnine v prostorih Zadružnega
doma Notranje Gorice. Svet KS je soglasno sprejel
SKLEP: Da je glede na velikost, stanje opreme ter uporabo prostora, trenutna višina najemnine v
prostorih zadružnega doma primerna, in do konca leta 2015 ostaja nespremenjena.
Vlogo pa lahko ponovno vložijo v naslednjem letu.

7. Predsednik obvesti člane sveta še naslednje:


v dvorani zadružnega doma bi enkrat na mesec potekal “artmarket”,



Občina Brezovica namerava začeti z izvajanjem Eko tržnice, enkrat tedensko na Brezovici,



Organizacija čistilne akcije 28.3.2015



za popravilo mostu na makadamski cesti od Klemenčiča proti Bevkam so zbrane ponudbe in se
bodo začela izvajati dela.

S tem je bila seja zaključena.

Predsednik sveta KS
Janez Marinčič

