ZAPISNIK
9. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 03. februarja 2016 ob 18. uri v prostorih KS Brezovica,
Tržaška cesta 390, Brezovica.
PRISOTNI:
ODSOTNI:

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

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika
3. Potrditev dnevnega reda
4. Tekoče zadeve
5. 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 8. redne seje je bil pregledan in sprejet.
AD 3. Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je bil soglasno potrjen.

AD. 4 Tekoče zadeve
Izdana je naročilnica APPI-ji za izdelavo PZI za pločnik in parkirišče pri vrtcu in
pločnik od stare pošte čez nadvoz AC. Po zrisanih projektih za izvedbo pločnika čez
AC je projektant predvidel odkup dela zemljišča (cca 35 m2) od g.Plantariča. Člani so
mnenja, da v kolikor je možno, naj se gradnja izvede samo po parcelah, ki so državne
oz. občinske.
Frezanc je bil navožen na balinišče V Radno. Potrebno ga je nasuti po najbolj kritičnih
odsekih voznih poti, kjer je še makadam: deponija (Konjski britof-potrebno je
počakati na soglasje naravovarstvenikov), Zapadni vodovod, ob železnici na
Debevčevi poti, zadaj za šolo, poljske poti.
Tršar naj pripravi popis najnujnejših dela na pokopališču (s cenami). Kot prvo naj bi
se pod nujno postavila rampa za dostop invalidom na pokopališče. Na eno od
naslednjih sej poklicati tudi g.Tršarja.
Ekološki otoki so v slabem stanju, kljub temu, da naj bi jih čistil JKP Brezovica.
Še vedno nista postavljena 2 prometna znaka (Brezoviška/Starovaška in
Borštnarjeva/V Radno).
Na balinišču so na večnamenskem igrišču pričeli s postavljanjem ledene plošče,
vendar priprava ni bila dobro izvedena, zato samo drsališče ni zaživelo.
JKP Brezovica pravi, da jama ob Tržaški cesti na koncu Brezovice (bilo bi jo namreč
potrebno zaščititi z mrežo oz. nečim podobnim) ni v njihovi pristojnosti in da naj se
obrnemo na DRSC.
Potrebno je pridobiti izjavo lastnice gozda za pripravo deponije za odlaganje lesa na
oz. za baliniščem.
Pridobiti ponudbo za postavitev nekaj igral (Postaja in na balinišču).
Pripraviti seznam občinskih parcel v naselju Brezovica za prodajo.

Pregledati je potrebno izravnavo meje na uvozu Remškarjeve ceste iz Tržaške ceste.
Dopis za žive meje bo pripravil predsednik.

AD. 5 Razno
•

•

Pregledali smo vlogo za obratovalni čas lokala v naselju Brezovica:
- Woody Caffe: na vlogi so navedli, da bi imeli lokal radi odprt vse dni od 7,00 do 23,00
ure.
Mnenje KS Brezovica: izda se odločba k obratovalnemu času za katerega je bil podan predlog.
Obratovalni čas pa preneha veljati v okviru predlaganega časa v kolikor je podana prva
pritožba.

Pregledali smo vlogo za obratovalni čas lokala v naselju Brezovica:
- Kašča Mrlačnik: na vlogi so navedli, da bi imeli lokal radi odprt od ponedeljek -petek od
11,00 do 22,00 ure; sobota-nedelja od 12,00 do 22,00 ure.
Mnenje KS Brezovica: izda se odločba k obratovalnemu času za katerega je bil podan predlog.
Obratovalni čas pa preneha veljati v okviru predlaganega časa v kolikor je podana prva
pritožba.
•

Pregledali smo vlogo za obratovalni čas Gostilne Kavčič v naselju Brezovica:
- Gostilna Kavčič, Kavčič Špela s.p.: na vlogi so navedli, da bi imeli lokal radi odprt
ponedeljek in nedelja – zaprto; torek - petka od 11,00 do 21,00 ure in soboto od 12,00 do
21,00 ure.
Mnenje KS Brezovica: gostilna je že odprta znotraj dovoljenega.

•

Pregledali smo vlogo za obratovalni čas lokala v naselju Brezovica:
- KTF – bar Logo: na vlogi so navedli, da bi imeli lokal radi odprt vse dni od 5,30 do 22,30
ure.
Mnenje KS Brezovica: izda se odločba k obratovalnemu času za katerega je bil podan predlog.
Obratovalni čas pa preneha veljati v okviru predlaganega časa v kolikor je podana prva
pritožba.

Seja je bila zaključena ob 21.20 uri.
Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

