ZAPISNIK
13. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 15. septembra 2016 ob 17. uri v prostorih KS Brezovica,
Tržaška cesta 390, Brezovica.
PRISOTNI:
ODSOTNI:

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

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 12. redne seje
4. Seznam projektov za leto 2017 (konkretne ponudbe)
5. Seznanitev s predlogom rebalansa z NRP-ji
6. Obratovalni časi gostinskih lokalov
7. Razno

AD 1. Ugotovitev sklepčnosti
Svet KS Brezovica je sklepčen, saj je prisotna več kot polovica članov sveta KS.

AD. 2 Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je bil soglasno potrjen.

AD 3. Potrditev zapisnika 12. redne seje
Zapisnika 12. redne seje je bil pregledan in sprejet.
AD. 4 Seznam projektov za leto 2017 (konkretne ponudbe)
•
•
•
•
•

Eden glavnih projektov za naslednja leta je razširitev pokopališča
Sanacija travnate podlage na večnamenskem igrišču
Ureditev konjskega britofa
Ureditev nabrežine na balinišču
Ureditev platoja za invalide na pokopališču

10.000 EUR
5.000 EUR
5.000 EUR
7.000 EUR
5.000 EUR

AD. 5 Seznanitev s predlogom rebalansa z NRP-ji
Spisek NRP-jev za rebalans 2016 so priloga k zapisniku.
AD. 6 Obratovalni časi gostinskih lokalov
Člani so prejeli vlogo Občine glede našega mnenja k podaljšanemu obratovalnemu času za
KTF d.o.o. (Logo), Tržaška cesta 358, 1351 Brezovica. Občina želi naše mnenje glede
podaljšanega obratovalnega časa:
-

od ponedeljka do nedelje do 11. ure.

MNENJE: svet KS Brezovica se strinja s podaljšanem obratovalnega časa, kot je navedeno na
vlogi za podaljšanje. Podaljšanje velja do prve pisne pritožbe. Naša zahteva naj se vpiše
na odločbo k podaljšanem času.

Člani so prejeli vlogo Občine glede našega mnenja k podaljšanemu obratovalnemu času za
Pr!Kopač, Tržaška cesta 418, 1351 Brezovica. Občina želi naše mnenje glede podaljšanega
obratovalnega časa:
- od ponedeljka do sobote do 24. ure.
MNENJE: svet KS Brezovica se strinja s podaljšanem obratovalnega časa, kot je navedeno na
vlogi za podaljšanje. Podaljšanje velja do prve pisne pritožbe. Naša zahteva naj se vpiše
na odločbo k podaljšanem času.
Člani so prejeli vlogo Občine glede našega mnenja k podaljšanemu obratovalnemu času za
Beijing, Tržaška cesta 543, 1351 Brezovica. Občina želi naše mnenje glede podaljšanega
obratovalnega časa:
- od ponedeljka do nedelje do 22.30. ure, razen torka, ker je zaprto.
MNENJE: svet KS Brezovica se strinja s podaljšanem obratovalnega časa, kot je navedeno na
vlogi za podaljšanje. Podaljšanje velja do prve pisne pritožbe. Naša zahteva naj se vpiše
na odločbo k podaljšanem času.
Člani so prejeli vlogo Občine glede našega mnenja k podaljšanemu obratovalnemu času za
Fast food Antalya, Tržaška cesta 545, 1351 Brezovica. Občina želi naše mnenje glede
podaljšanega obratovalnega časa:
- od ponedeljka do četrtka in nedelja do 23. ure.
- Petek in sobota do 24. ure.
MNENJE: svet KS Brezovica se strinja s podaljšanem obratovalnega časa, kot je navedeno na
vlogi za podaljšanje. Podaljšanje velja do prve pisne pritožbe. Naša zahteva naj se vpiše
na odločbo k podaljšanem času.
AD. 7 Razno
• Predsednik se bo v prihodnjih dneh pogovoril z vzdrževalcem našega lokalnega
vodovoda glede nalog, ki jih opravljata sedaj.
• Na JKP Brezovica posredovati urgenco za nasutje makadamske ceste na Debevčevi
poti.
• Vzdrževalec našega pokopališča urejuje oz. vzdržuje pokopališče glede na našo izdano
naročilnico (WC, vežica,…).
• Ko bo rebalans objavljen se nabavi 2 tabli za košarko (za večnamensko igrišče v
naselju Postaja).
• Pripraviti dopis za stanovalce ob grabnu ob železnici, da ga morajo očistiti in ustrezno
vzdrževati.
• Otvoritev planinske krožne poti bo predvidoma koncev meseca septembra. Upamo, da
se bodo v sklopu tega postavila tudi igrala.
• Datum za pogostitev starejših krajanov bomo dorekli na naslednji seji.
• Stopiti v kontakt z EUROPLAKATOM za pripravo napisa na postajališčih.
• Na LPP poizvedeti točne nazive, kjer so postajališča.
• Na KS Brezovica smo prejeli prošnjo ga.S.M. za rezervacijo groba na starem delu
pokopališča. Člani so mnenja, da se rezervacij ne more delati, ker primanjkuje
prostora za pokopavanje.
Seja je bila zaključena ob 19.30. uri.

Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

