KRAJEVNA SKUPNOST
NOTRANJE GORICE-PLEŠIVICA
Podpeška 380
1357 Notranje Gorice

Datum: 5.5.2015
ZAPISNIK
4.redne seje Sveta KS Notranje Gorice - Plešivica z dne 5.5.2015 ob 19.uri v prostorih krajevne
skupnosti.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ugotovitev števila navzočih članov Sveta KS Notranje Gorice
Potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Obravnava vloge za znižanje komunalnega prispevka g. Černilec Janeza
Obravnava vloge za znižanje komunalnega prispevka g. Selan Janeza in ge. Selan Vide
Pregled neplačanih obveznosti za najemnine grobov
Obravnava mejnega problema na prošnjo g. Šebenik Rafaela
Tekoče zadeve - razno

1. Odsotni: Katja Avanzo
Luka Debevec
Na sejo je kot podžupan povabljen Marko Čuden
2. Na zapisnik 3. Seje sveta ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet.
3. Dnevni red je bil soglasno sprejet.
4. Na prošnjo g. Černilec Janeza za znižanje komunalnega prispevka pri legalizaciji objekta, je svet
sprejel
SKLEP: Pri izračunu komunalnega prispevka za legalizacijo stanovanjske hiše na
par. štev. 2456/1, 2455, 2454, K.O. Brezovica, se g. Černilec Janezu upošteva
minulo vlaganje v višini 30 % in se za toliko zniža znesek za plačilo.

5. Na prošnjo g. Selan Janeza in Vide za znižanje komunalnega prispevka pri legalizaciji objekta, je
svet
sprejel
SKLEP: Pri izračunu komunalnega prispevka za legalizacijo stanovanjske hiše na
par. štev. 2574, K.O. Brezovica, se Selan Vidi in Janezu upošteva minulo vlaganje v višini
30 % in se za toliko zniža znesek za plačilo.
6.

Pregledali smo neplačane obveznosti za najemnine grobov na pokopališču v Notranjih Goricah.
Soglasno smo se odločili, da se dolžnikom, ki so dolžni poravnati 3 najemnine najprej pošlje opomin.
Če iz strani dolžnikov ne bo odziva, se pošlje opomin pred izvršbo v katerem so navedeni tudi vsi
nastali stroški( odvetnik…)

7.

G. Rafael Šebenik nam je poslal prošnjo za rešitev mejnega problema v Podplešivici.
Svet je sprejel
SKLEP: Občina Brezovica uradno odmeri dejansko mejo zemljišča med g. Šebenikom
(par.št.3061) in občinsko cesto (par.št. 3657). Po določitvi meje se g. Šebeniku dovli
odstranitev grmičevja na občinskem delu ceste.
Po odstranitvi grmičevja občina Brezovica prispeva gradbeni material za nasutje ceste.
Sklep je bil poslan g. Šebenik Rafaelu.

8.

Razno:
Dogovarjali smo se tudi o najemanju športnega parka Jama, predlog je, da se najemnike
razporedi v tri kategorije( društva, profitna podjetja, domačini), in se temu primerno določi cena
najema.
Na Športno društvo Jama je poslan dopis, da s športnim parkom Jama razpolaga krajevna
skupnost, ter da naj ŠD Jama o najemih itd. obvešča krajevno skupnost.
Iz Folklornega društva Rožmarin smo prejeli prošnjo za Donacijo.
Glede na razpoložljiva sredstva in ostale razloge( ob zaključku sezone jim je na razpolago
dvorana, KS Notranje Gorice podpira društva iz Notranjih Goric…) smo se odločili da jim trenutno
ne doniramo denarnih sredstev.

S tem je bila seja zaključena.

Predsednik sveta KS
Janez Marinčič

