ZAPISNIK
16. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 15. marca 2017 ob 18. uri v prostorih KS Brezovica,
Tržaška cesta 390, Brezovica.
PRISOTNI:

Boris Malovrh, Aleš Bokavšek, Marjan Mravlje, Anton Slana, Luka Mavsar, Nejc
Vesel, Alenka Bokavšek Šebenik, Dušan Artač.

ODSOTNI:

Marija Miklič.

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 15. redne seje
4. Čistilna akcija (01.04.2017)
5. Prispela pošta
6. 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 15. redne seje
Zapisnika 15. redne seje je bil pregledan in sprejet.
AD. 4 Čistilna akcija
Čistilna akcija bo v soboto 01.04.2017 s pričetkom ob 9. uri pred gasilskim domom na
Brezovici.
Za obveščenost krajanov bo poskrbljeno. Prav tako je bil na svetu KS sprejet sklep, da se na
šolo da obvestilo oz. vabilo na čistilno akcijo. Vrtec za obveščenost poskrbi sam.
Podati pisno obvestilo vsem društvom v KS Brezovica, da poskrbijo ustrezno število članov,
ki ji bodo zastopali na čistilni akciji. Rajoni ostanejo nespremenjeni.
Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno, rokavice bomo dobili s strani občine, prav tako vrečke,
čeprav jih bo potrebno naknadno še dobaviti.
Mravlje M. bo pobiral smeti ob cesti in jih dovažal na deponijo za gasilskim domom.
AD. 5 Prispela pošta
• Prejeli smo ponudbo Euromiks-a za postavitev igral na BŠK Radna v višini 2857,85
Eur-a in pa ponudbo EcoEx za pripravo platoja za igrala v višini 967,00 Eur-a.
Sklep: pripravi se naročilnico za postavitev in nakup igrala na BŠK Radna.
• Balinarji so se odločili, da bo do pridobili projekte za legalizacijo balinišča. Zaradi
pomanjkanja finančnih sredstev smo se odločili, da jim gremo naproti in delno
financiramo izdelavo projektov; sami pa bodo financirali geodetski posnetek.
Prav tako so podali pobudo za sofinanciranje video kamere na balinišču (balinarji, KS
in občina).
SKLEP: Pridobi se ponudba za dobavo in postavitev kamer in se izda naročilnica.

• Prejeli smo tudi 3 ponudbe od EcoEx za: zacevitev odvodnega jarka po parceli 252/15
k.o.Brezovica; ureditev brežine na BŠK Radna in tekoče vzdrževanje in popravilo
gozdne vlake.
SKLEP: za vse navedene ponudbe se bo predsednik pogovoril z občinsko upravo ali je
možno, da se ta naročila izdajo z njihove strani.
• 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 petka od 5,30 ure do 22,00 ure
- od sobote do nedelje od 7,00 ure do 22,00 ure.
MNENJE: svet KS Brezovica se strinja s podaljšanem obratovalnega časa oz. z
zgodnejšo uro odpiranja, 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 Gostilno Jaka & Kaja d.o.o., Podpeška cesta 18, 1351 Brezovica. Občina želi
naše mnenje glede podaljšanega obratovalnega časa:
- od torka do petka od 10,00 ure do 21,00 ure
- sobota od 12,00 ure do 21,00 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. 6 Razno
• V kratkem se bodo pričela dela za pločnik pri vrtcu. Izvajalec mora pridobiti še
soglasje za zaporo ceste. Takoj ko bo to pridobljeno in če bodo vremenske razmere
ugodne se bo pričelo z deli.
• G.Tršar nam mora podati seznam že izvedenih del na pokopališču glede na našo že
izdano naročilnico v letu 2016.
• Na občino podati pobudo, da se nabavi več košev za pasje iztrebke.
• Razpis za ureditev avtobusnega postajališča pri gostilni Kavčič je v teku. Prav tako
imamo pripravljene projekte za izvedbo pločnika čez AC.
• Člane sveta zanima zakaj v letošnjem letu ne bo denarja za nasutje poljskih poti.
• Na ulici Za Grabnom se izvajajo priprave za asfaltiranje ceste po izgradnji
kanalizacije.
• S Snago stopiti v kontakt o umiku ekološkega otoka na Komarijski poti.
• S strani predstavnikov gasilcev smo bili obveščeni, da se bo v mesecih, ki prihajajo
obnavljal gasilski dom.
• Pridobiti ponudbo za postavitev zaščitne ograje V Radni 62.
• Pri bivšem letališču pri Voglarju je na mostu luknja-ogled z JKP-jem?????????????
• Investitorji za legalizacijo stanovanjske stavbe na Podpeški cesti 5 so vložili vlogo za
znižanje zneska pri komunalnem prispevku za legalizacijo stanovanjske hiše.
SKLEP: predstavnik občine naj zadevo pregleda in izda ustrezno odločbo z 30%
znižanjem, ker se gre za legalizacijo.

Seja je bila zaključena ob 20.05 uri.

Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

