ZAPISNIK
12. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 21. junija 2016 ob 18. uri v prostorih KS Brezovica,
Tržaška cesta 390, Brezovica.
PRISOTNI:
ODSOTNI:

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

DNEVNI RED:

Ugotovitev sklepčnosti
2. Problematika vrtca na Brezovici (V Radno)
3. Potrditev dnevnega reda
4. Potrditev zapisnika 11. redne seje (prejeli ste ga že v prejšnjem gradivu)
5. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje
6. Znižanje komunalnega prispevka za Zaletel Matica, Cesta na Postajo 1, Brezovica
7. Jenko sport – table za košarko-poliester
8. Razno
AD 1. Ugotovitev števila navzočih članov
Svet KS Brezovica je sklepčen, saj je prisotna več kot polovica članov sveta KS.

AD. 2 Problematika vrtca na Brezovici (V Radno)
Nekateri člani so izpostavili problematiko vrtca na Brezovici. Otroci brezovčanov morajo
voziti otroke v vrtec Podpeč. To se jim ne zdi sprejemljivo. Vsled tega člani želijo na
naslednjo sejo povabiti župana, da jim obrazloži perečo tematiko.
Objasnjeno je bilo, da so na Logu zaprli en oddelek vrtca, ker pač ga ne potrebujejo, tako da
tudi naši krajani tja ne morejo več voziti svojih otrok. Tudi MOL zapira oddelke vrtec, ker ni
več toliko vpisa otrok. Marjan M. je dal ponudbo za ureditev oddelek vrtca v njegovih
prostorih, ko se je izpraznilo skladišče, vendar niso prišli do dogovora. Župan pravi, morajo
tudi prostori izpolnjevati določene standarde. Ena varianta je bila tudi širitev vrtca proti
Marjanovi M. hiši. Največji problem je dobiti prostor v vrtcu za otroke do 3 leta starosti.
Mogoče bi bilo dobro, da se Pravilnik za vstop otrok v vrtec pregleda na občinski seji (svet
staršev, predstavniki vrtca in občinski svet občine Brezovica) v mesecu septembru 2016.
V kolikor zavrneš vrtec v Podpeči si izgubil vse točke, ki si jih imel.
Občina je vsaj 2 leti zaporedoma razpisovala koncesije za privat vrtce pa ni bilo nobenega
odziva (vse je bilo predrago).
Verjetno bi bilo dolgoročno potrebno razmišljati, da bi se vrtec naredil v šolskem okolišu (10
let).
Župan je podal še nekaj drugih informacij in sicer:
• V Vnanjih Goricah se bo drugo leto začela graditi železniška postaja (tam kjer je bila
deponija tik pred železniško progo),
• 11.7.2016 se bodo na Šolski ulici izvajala gradbena dela (kanalizacija, vodovod,
optika, hitrostne ovire, pločnik),
• Razpis za Podpeško cesto (vgradnjo črpališča) je končan. Potrebno je počakati, ker je
dobavni rok za črpališče cca 1 mesec. Po izgradnji le tega se bodo lahko hiše tik ob
podpeški cesti lahko začele priklapljati na kanalizacijsko omrežje.
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V letošnjem letu se bo začel graditi podporni zid med Brezoviško cesto in Drobtinško
potjo,
Glede izgradnje avtobusne postaje na Podpeški cesti pri gostilni Kavčič pa moramo še
malo počakati, da vidimo kaj se bo gradilo nasproti Eurospina. Ko se bo pridobil denar
od komunalnega prispevka bomo šli v izgradnjo pločnika.
Obisk vlade: za odprtje izvoza in uvoza na AC pri Lukovici je skrajni rok leto 2020.
Po sprejetju OPN-ja potekajo razgovori za povezovalno cesto do Notranji Goric.
Na občinskem svetu je tudi točka glede obrazložitve naklona strehe za Špana. Nov
objekt ni po PUP planih, zato je potreben sklep sveta Občine za obvezno razlago, da
bo pridobil uporabno dovoljenje na UE.
Glede izgradnje trgovskega objekta nasproti Remškarjeve ceste ni še nič novega.
Potrebno bo počakati naslednje razgovore.

AD 3. Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je bil soglasno potrjen.

AD. 4 Potrditev zapisnika 11. redne seje (prejeli ste ga že v prejšnjem gradivu)
Zapisnika 11. redne seje je bil pregledan in sprejet.
AD. 5 Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje
Zapisnik 2. korespondenčne seje je bil pregledan in potrjen.
• So pa člani sveta izrazili željo, da se pridobi sklep občine za 30% znižanje komunalnega
prispevka za legalizacije.
• Glede na to, da je prišla že prva pritožba na odpiralni čas za Spin bar so člani mnenja, da naj
se odločba vrne v prvotni obratovalni čas, kot ga določa zakon.

AD. 6 Znižanje komunalnega prispevka za Z. M., C. na Postajo 1, Brezovica
S strani občine smo prejeli vlogo za znižanje komunalnega prispevka za Z.M. za novogradnjo
stanovanjskega objekta. Po premisleku je svet sprejel naslednji
SKLEP: 4 izmed prisotnih članov so bili proti, 2 sta se vzdržala in 1 je bil za. Člani so
mnenja, da naj se na občini dogovori za obročno odplačevanje.
AD. 7 Jenko sport – table za košarko-poliester
Prejeli smo ponudbo št. 00347-2016 Jenko sport za dobavo 4 novih tabel za košarko na
večnamenskima igriščema. Ker sta dve tabli še dobri se jih združi na enem igrišču za enega pa
se za enkrat nabavita 2 tabli.
AD. 8 Razno
• Predsednik se je pogovarjal s predsednikom KS Drenov Grič, kateri mu je rekel, da se
je glede živih mej pogovarjal z MIRED-om. Inšpektorji so na terenu popisali žive
meje, ki segajo tja kamor ne smejo in jim napisali odločbo. V naselju Brezovica bi bilo
potrebno posredovati obvestila na: cesti V Radno, Remškarjevi cesti, Cesti na Postajo,
Podpeška cesta (Debevčeva pot), Ulica Jožeta Kopitarja, Ulica Ivana Selana.
• Predsednik se je udeležil sestanka na Občini Brezovica s predstavnikom Hidrotehnika.
Ta je povedal, da bo pripravil plan čiščenja grabnov. Upamo lahko samo to, da bo
sčiščen in ustrezno urejen tudi graben pri hiši V Radno 46.
• Pripraviti je že potrebno seznam projektov, katere bi se delalo v letu 2017. Vključiti
jih je potrebno v proračun občine Brezovica in KS Brezovica.

• Člani se strinjajo z izvedbo hodnika za pešce v širini 1,60m pri vrtcu. Potrebno je le še
pridobiti soglasje Elektra Ljubljana k PZI-ju.
• Potrebno je tudi imenovati ime za planinsko pot, katera trase je v pripravi. Člani so se
strinjali, da se poti imenuje Brezoviška krožna pot.
• Ga.Šebenik iz Radne še vedno vztraja, da se ji je zgodila krivica oz. Škoda pri izvedbi
poti v gozdu. Bila je že pri županu in direktorici OU, ki sta ji obrazložila, da je ta
škoda nastala, ko so lastniki gozdov spravljali les v dolino.
SKLEP: predsednik pooblašča Slana A. za vodenje tega sestanka. Na sestanku lahko
sodeluje tudi Mravlje M.
• Lastnica zemljišča 369/98 k.o.Brezovica je veje od posekanega grmovja pustila ležati
na nabrežini. Poslati ji dopis za odstranitev le-teh.
Zadevo si je na terenu ogledal predsednik in videl, da veje ne ležijo v grabnu.
• Ureditev Konjskega britofa v višini 630,00 Eur se prestavi na jesen (9/2016).
• Odvodnjavanje na Drobtinški poti se lahko izvede le v primeru, da se Kozamernik M.
zaveže, da bo vzdrževal graben.
• Člani sveta želijo imeti pisno dokumentacijo o oprostitvi v višini 30% za legalizacije
objektov.
• Ob na koncu Tržaške ceste proti Vrhniki je že vrsto let odprt jarek, ki je zelo nevaren.
Potrebno bi bilo pridobiti neko idejno zasnovo kako bi ta jarek pokrili n ga s tem
zaščitili. Člani so podali predlog, da se jarek pokrije z dvema betonskima ploščama.
Pridobljeni sta dve ponudbe za ograditev tega jarka z mrežo. EcoEx –a ponudba je v
višini 600 EUR, od Ključavničarstvo Marinčič pa v višini 662,48 EUR. Izbrana je bila
cenejša ponudba.
• Pri podhodu za cvetličarne preveriti ali svetijo luči ali ne.
• Za častnega člana Občine Brezovica so člani predlagali Bokavšek Antona. Dokončni
predlog in razloge za nominiranje bodo podali člani.
• Kaj je z označbo domačij v naselju Brezovica?
• Za nasutje Debevčeve poti je potrebno pripeljati fin pesek.
• Na predelu kmetijskih zemljišč »Švajc« so člani mnenja, da lahko kmetje nasujejo poti
z frezancem, ki je še ostal na balinišču.

Seja je bila zaključena ob 21.10. uri.
Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

