ZAPISNIK
8. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 18. novembra 2015 ob 18. uri v prostorih KS Brezovica,
Tržaška cesta 390, Brezovica.
PRISOTNI:
ODSOTNI:

Boris Malovrh, Dušan Artač, Aleš Bokavšek, Alenka Bokavšek Šebenik, Marjan
Mravlje, Marija Miklič, Luka Mavsar.
Nejc Vesel (opr.), Anton Slana (opr).

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika
3. Potrditev dnevnega reda
4. Tekoči projekti
5. Ideje za projekte v letu 2016
6. Razno
AD 1. Ugotovitev števila navzočih članov
Svet KS Brezovica je sklepčen, saj je prisotna več kot polovica članov sveta KS.

AD. 2 Potrditev zapisnika
Zapisnika 7. redne seje je bil pregledan in sprejet.
AD 3. Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je bil soglasno potrjen.

AD. 4 Tekoči projekti
V teku je izgradnja hišnih priključkov za tri hiše ob Tržaški cesti (Žitko in 2x Arhar).
Dela naj bi bila končana do 25.11.2015.
Naročeni so podstavki za kontejnerje za ekološki otok na Malovaški cesti. Deponirali
se bodo pri Mravljetu, kateri bo tudi pripravil podlago za postavitev le-teh.
Izdana je naročilnica APPI-ji za izdelavo PZI za pločnik in parkirišče pri vrtcu in
pločnik od stare pošte čez nadvoz AC.
Od ARSA še vedno nismo prejeli soglasja in pogojev za čiščenje grabnov (Metlikov,
Pezdirjev)
AD. 5 Ideje za projekte v letu 2016
PRORAČUN 2016 - KS
NRP - Podporni zid pri Skodlarju – izdelava projektov – 6.000 EUR,
NRP - Novelacija projektov za kanalizacijo (Postaja Bičevje) – 10.000 EUR,
NRP - Pločnik in avtobusna postaja čez nadvoz-AC – izgradnja – 15.000 EUR,
NRP – Nakup zemljišča za pokopališče – 50.000 EUR,
NRP – Ureditev/nasutje peč poti ob železniški progi (100m) – 1.500 EUR
PRORAČUN 2016 - OBČINA
NRP - Podporni zid pri Skodlarju – izgradnja – 100.000 EUR,
NRP – Hišni priključki ob Tržaški cesti (Zapadna Brezovica),
NRP – Asfaltiranje pred vrtcem – 2.000 EUR,
NRP – Nakup zemljišča za prečrpalno postajo v naselju Postaja – 2.000 EUR

NRP – odkup zemljišča za razširitev Remškarjeve ceste (2,5m x 30m)
AD. 6 Razno
Od SŽ smo prejeli kopijo pogojnega soglasja, katerega so izdali investitorju Sloving
d.o.o., kateri je gradil tri stanovanjske hiše ob progi ob Podpeški cesti. V soglasju
namreč piše, da mora investitor jarek obložiti in ga tudi ustrezno vzdrževati. Ker do
tega ni prišlo je potrebno pripraviti dopis in stanovalce in pa upravnika, če ga imajo
obvestiti o tej nameri. Rok za ureditev le-tega je 1 mesec (priloga je soglasje SŽ).
Pri razpisu na Občini za vsa društva se bo javilo tudi planinsko društvo, ki bo za nas
pripravilo tudi usmerjevalne table (aluminijaste).
Na BŠK v Radni bi se naredila deponija za spravilo lesa. Do lastnika bo pristopil
Mravlje Marjan.
Za postavitev zaščitne ograje pri Šebeniku v Radni bo na dogovor ponovno šel
predsednik. KS predlaga, da se jarek zaščiti z rešetko.
Predsednik bo do končno oblikoval dopis za ureditve živih meja ob cestah. Dopis bo
pripravljen za vse enak.
Na JKP je potrebno povprašati kaj svetujejo o postavitvi prometnega znaka o omejitvi
tonaže in osni obremenitvi. Znak bi se postavil za vrtcem, kjer je pot za v gozd
(vlaka).
Na zemljišču last SŽ bi deponirali zmleti asfalt za nasutje poti – za prevoz poskrbi
Mravlje Marjan.
Svetnica Mikličeva je izpostavila napake na Podpeški cesti. Napačno narejeni so uvozi
in izvozi iz ulic. Skoraj vsi robniki so zdrobljeni, uvozi so narejeni pravokotno na
Podpeško cesto.
SKLEP: na občino Brezovica posredovati dopis za ureditev dovozov ob Podpeški
cesti.
Pri Graverstvu Kosi naročiti še dve tabli - PREPOVEDANO ODLAGANJE SMETI
(1x za pokopališče; 1x na Drobtinško pot).
Pieto – poprositi, da ustrezno uredi lijak na zgornjem delu pokopališča. V lijak je
potrebno dati rešetko, da se bo voda lažje točila.
V vednost smo prejeli obratovalni čas za Prigo bar. Obratovalni čas je v mejah zakona,
tako da ni bilo nobene pripombe.
Priprava dvorane za srečanje starejših, ki bo v petek 04.12.2015 bo v četrtek
03.12.2015 ob 18. uri.
V kolikor bo ostalo kaj frezanca v Notranjih Goricah bi ga bilo dobro nasuti na poti
proti šoli (pešpot).
Občino Brezovica opomniti, da bi na DARS posredovala dopis v katerem zahtevamo,
da se naredi protihrupna ograja tudi od Eurospina proti Vrhniki.
V naselju Radna naj se postavita 2 znaka in sicer na cesto, ki pride iz BŠK –
neprednostna cesta ter drugi znak za župniščem prav tako neprednostna cesta.
Seja je bila zaključena ob 21.20 uri.
Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

