ZAPISNIK
20. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 08. novembra 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 19. redne seje
4. Zadrževanje komunalnih prispevkov
5. Pregled idejne zasnove razširitve pokopališča
6. Pogostitev starejših krajanov
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 19. redne seje
Zapisnika 19. redne seje je bil pregledan in sprejet.
AD. 4 Zadrževanje komunalnih prispevkov
Glede zadrževanja izplačila komunalnih prispevkov krajevnim skupnostim bo predsednik še
imela sestanek s županom. Končnega odgovora s strani OU še nima.
AD.5 Pregled idejne zasnove razširitve pokopališča
IDZ pokopališča je bila pregledana vendar niso bile upoštevane vse naše ideje in želje, zato se
bo IDZ malo popravila in dopolnila.
Na Snago povprašati ali se dobi večji kontejner za bio odpadke. Postavili bi jih nekaj na
pokopališču namesto velikega 7m3.
Tršarja ponovno pozvati za popis del za ureditev pokopališča na delu pokopališča, kjer so
sedaj kontejnerji.
AD. 6 Pogostitev starejših krajanov
Srečanje starejših:

-

bo v sredo 29.11.2017,
dvorana se pripravlja v torek 28.11.2017 ob 18. uri
glasba –Duo Prima (Urbančič)
hrana: telečja obara, kruh in jabolčni zavitek (Pr Kopač)
darilo za nastopajoče (otroke)
dopis za dvorano v PGD Brezovica in dopis za šolo za nastop
nabava pijače

AD. 7 Razno
• Prejeli smo poziv za mnenje k razvojni pobudi Š.A.in Š.M. glede spremembe
namembnosti objekta na 3 stanovanjske enote.
SKLEP: svet KS Brezovica podaja pozitivno soglasje za spremembo namembnosti
stanovanjskega objekta v 3 stanovanjske enote.
• Prejeli smo ponudbo od 3D Kozin za označitev avtobusnih postajališč v naši KS v
višini 408,70 EUR.
SKLEP: svet KS Brezovica je sprejel ponudbo od 3Dkozin. Pripravi naj se
naročilnica.
Potrebno bi bilo očistiti zemlji, ki globoko sega v pločnik proti nadvozu. Pozvati JKP
Brezovica, da odstrani zemljo, ki sili na pločnik.
• Prejeli smo prošnjo za ureditev klančine za invalide za na pokopališču na Brezovici.
Člani sveta so zadevo vzeli na znanje. Klančino bomo uredili v naslednjem letu.
• Pri izgradnji novega naselja v Podsvetiji bo vsa meteorna voda speljana do
Metlikovega grabna. Predsednik želi, da se to trajno reši in se vsa meteorna voda uredi
tako, da bo lepo odtekala in ne bo poplavljala. Na občini je apeliral za sklic sestanka z
investitorji, vendar do njega še ni prišlo.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

