ZAPISNIK
19. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 13. septembra 2017 ob 18. uri v prostorih KS Brezovica,
Tržaška cesta 390, Brezovica.
PRISOTNI:

Boris Malovrh, Nejc Vesel, Dušan Artač, Aleš Bokavšek, Luka Mavsar, Marija
Miklič, Alenka Bokavšek Šebenik.

ODSOTNI:

Anton Slana (opr.), Marjan Mravlje.

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 18. redne seje
4. Pohod 16.09.2017
5.Ureditev novega dela pokopališča in parkirišča
6. Predlogi oz. ideje za investicije v prihodnjem letu, da se uvrstijo v NRP za leto 2018
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 18. redne seje
Zapisnika 18. redne seje je bil pregledan in sprejet.
AD. 4 Pohod 16.09.2017
Člani sveta so se na seji odločili, da se pohod zaradi slabega vremena prestavi na naslednjo
soboto.
Glede hrane in pijače se dogovorimo po telefonu.
AD.5 Ureditev novega dela pokopališča in parkirišča
Prejeli smo dve ponudbi za ureditev pokopališča na Brezovici. Ker pripravljalcem nismo
pustili veliko časa za dokončno in bolj podrobno ureditev dokumentacije bo potrebno
pojasnilo kaj sploh želimo poudariti pri ureditvi pokopališča.
Odbor v sestavi Malovrh, Bokavšek in Mavsar se bo sestal s projektanti in bodo razjasnili
naše želje, da jih bodo projektanti narisali na papir.
AD. 6 Predlogi oz. ideje za investicije v prihodnjem letu, da se uvrstijo v NRP za leto
2018
Predlog za NRP - Občina
- Izvedba razširitve Remškarjeve ceste
- Razširitev in ureditev pokopališča
- Pločnik čez AC (Appia naj pripravi popis)
- Sanacija obcestnih ograj
- Ureditev in sanacija gozdnih vlak v Radni
- Čiščenje grabna-Kušar-Postaja

40.000,00 EUR
40.000,00 EUR

-

Čiščenje meteornih jarkov, košnja in mulčenje nabrežin
Asfaltna prevleka od Armiča do meje z Ljubljano.

Predlog za NRP – KS
- Priključitev krajevne stavbe na kanalizacijsko omrežje
- Igrala Postaja
- Ureditev parkirišča pri krajevni stavbi.
AD. 7 Razno
• Zaradi zasutega odvodnjavanja zastaja voda pod nasutim baliniščem. Potrebno bo
urediti celotno odvodnjavanje.
• Na Občini se pozanimati kaj se dogaja z odkupom zemljišča za pokopališče.
• KS želi že v letu 2017 pričeti z ureditvijo parkirnega prostora v neposredni bližini
krajevne stavbe.
Za leto 2017 je potrebno podati v rebalans novi NRP (Ureditev parkirnega prostora v
KS Brezovica) v višini 4.500 EUR.
Za leto 2018 je potrebno rebalans (NRP-Ureditev parkirnega prostora v KS Brezovica)
povečati za 4.500 EUR.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

