ZAPISNIK
18. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 21. junija 2017 ob 18. uri v prostorih KS Brezovica,
Tržaška cesta 390, Brezovica.
PRISOTNI:

Boris Malovrh, Nejc Vesel, Marjan Mravlje, Anton Slana, Luka Mavsar, Marija
Miklič, Alenka Bokavšek Šebenik.

ODSOTNI:

Aleš Bokavšek, Dušan Artač (opr.).

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 17. redne seje
4. Razširitev pokopališča in ureditev dostopa za invalide
5. Priključevanje na kanalizacijsko omrežje naselje Radna
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 17. redne seje
Zapisnika 17. redne seje je bil pregledan in sprejet.
AD. 4 Razširitev pokopališča in ureditev dostopa za invalide
Prejeli smo tri ponudbe za preureditev dela parkirišča v pokopališče (spodnji del, kjer so
postavljeni kontejnerji). Ponudbe naj bi zajemale zgolj zemeljska dela brez žarnih niš. Po
diskusiji so člani mnenja, da bi z preureditvijo počakali do naslednjega sestanka, katerega bo
opravila občina z lastnikom zemljišča (sestanek naj bi bil v roku 14 dni). V kolikor do
dogovora z lastnikom ne bi prišlo bomo v roku 14 dni sklicali sejo KS, kjer se bomo
dokončno dogovorili o pričetku del. V IDZ je potrebno vključiti tudi parcelno št. 36/2
k.o.Brezovica, ki je v Občinski lasti (na njej bi se uredilo saj nekaj parkirnih mest). Pridobiti
ponudbe za izdelavo IDZ za celotno ureditev pokopališča (eden od teh je Jereb iz Grosuplja).
AD.5 Priključevanje na kanalizacijsko omrežje naselja Radna
V naselju Radna, kjer je kanalizacija zgrajena že skoraj povsod, se krajani ne priključujejo
tako kot je mišljeno. Že po dveh pozivih je še kar nekaj hiš nepriključenih. Z VO-KA se je
potrebno dogovoriti kdo bo prevzel kakšno funkcijo (inšpekcijske službe).
AD. 6 Razno
-

V jesenskem delu leta naj bi se asfaltirala povezovalna cesta od Armiča do Ljubljane.
Na občini se pozanimati ali je možno, da se stranki izda potrdilo o plačanem
komunalnem prispevku tudi, ko ima le-ta sklep o plačilu na obroke. S prvim obrokom
plačila odločba postane pravnomočna in bi se stranka lahko takoj priključila na
kanalizacijo.

-

IDZ za razširitev Remškarjeve ceste je narejena. Potrebno je pridobiti soglasje oz.
zemljišče za razširitev.
Kdo bo financiral sekundar oz. skupinski hišni priključek za krajevno stavbo in za
ostale, kateri vod bo kot skupinski priključek.
Območje za izgradnjo novega vrtca naj bi bilo v okolici sedanje šole.
16.09.2017 naj bi bil 2.tradicionalni pohod KS po Brezoviškem hribu. Za malico in
jedačo bo poskrbela KS. Za objavo v Barjanskem listu bo poskrbel Vesel Nejc.
Projekt za izvedbo pločnika čez AC je naročen pri APPi-ji.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

