ZAPISNIK
22. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 21. marca 2018 ob 18. uri v prostorih KS
Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.
PRISOTNI: Boris Malovrh, Luka Mavsar, Dušan Artač, Aleš Bokavšek, Anton Slana,
Marija Miklič, Alenka Bokavšek Šebenik, Marjan Mravlje.
ODSOTNI: Nejc Vesel (opr.).
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 21. redne seje
4. Pregled ponudb za razširitev pokopališča
5. Razno

AD 1. Ugotovitev sklepčnosti
Svet KS Brezovica je sklepčen, saj je prisotna več kot polovica članov sveta KS.
AD. 2 Potrditev dnevnega reda
Podan je bil nov predlog Dnevnega reda in sicer:
- Pod točko 5) Čistilna akcija
- Pod točko 6) Koši za pasje iztrebke
- Pod točko 7) Razno
AD 3. Potrditev zapisnika 21. redne seje
Zapisnika 21. redne seje je bil pregledan in sprejet.
AD. 4 Pregled ponudb za razširitev pokopališča
Prejeli smo tri ponudbe za ureditev razširitve pokopališča. V prvi fazi bo potrebno preurediti
parkirišče pod pokopališčem (kjer so sedaj kontejnerji) za pokop – žarna pola. Pod mrliško
vežico pa naj bi se uredil ograjen otok za kontejnerje, ki bi bil proti cesti zaklenjen (ključe naj
bi imeli predstavniki Snage.
1) Vzdrževalec pokopališča g.Tršar nam je poda ponudbo za zgoraj navedena dela v
višini 12.863,00 EUR +DDV
2) Majcen je podal ponudbo v višini 8.509,00 EUR + DDV
3) EcoEx je podal ponudbo v višini 7.846,40 EUR + DDV.
SKLEP: za izvedbo del smo izbrali najbolj ugodnega ponudnika in sicer je to EcoEx, Marko
Mravlje s.p., V Radno 15, Brezovica.
Pridobiti pa je potrebno še tri ponudbe za izdelavo nadstrešnice (konstrukcija) in pa na Občini
vložiti vlogo za lokacijsko informacijo.

AD.5 Čistilna akcija
Čistilna akcija je predvidena v soboto 07.04.2018. Zbor je pred gasilskim domom na
Brezovici ob 8,30 uri. S strani občine bodo nabavljene vrečke in pa rokavice za vse ostalo
poskrbi KS Brezovica.
Društvom poslati vabila za čistilno akcijo. Nabaviti hrano (klobase, zenf, ajvar, kruh) in
pijačo. PGD Brezovica prositi, da nam prepustijo spodnjo garažo, pripravijo klopi.
AD. 6 Koši za pasje iztrebke
S strani občine smo prejeli dopis da določimo tri lokacije, kjer naj bi se postavili koši za pasje
iztrebke.
Po razpravi so se člani odločili, da se koš, ki je sedaj pri ekološkem otoku pri Šebenikovih premakne k
trafopostaji pri Pikcu.
Nove lokacije so:
1) Pri pregradah ob železniški progi na koncu Ulice Jožeta Kopitarja (pri Lukanoviču)
2) Pri transformatorski postaji na Postaji (kjer je včasih stal ekološki otok)
3) Na razcepu Remškarjeve in ceste Na Brezno
4) Pri Urbančičevih na cesti Za Grabnom

AD. 7 Razno
• V sredo 21.03.2018 se je predsednik sestal s podžupanom. Pripravil mu je gradivo,
katerega sta obravnavala (dodatek k zapisniku). Nekatere zadeve ne bodo rešljive
takoj, vendar je predsednik mnenja, da je potrebno o perečih zadevah obvestiti tudi
podžupana in župana.
• S strani Direkcije RS za vode je bilo dogovorjeno, da se bo očistil peskolov za
cvetličarno v aprilu ali maju 2018.
• Prejeli smo ustno prošnjo za sofinanciranje prenove strehe na cerkvi. Višina
sofinanciranja naj bi bila 5.000 EUR. Podan je bil sicer predlog za znesek 2.500 EUR.
Člani se niso mogli opredeliti glede tega, zato bo zadeva uvrščena na naslednjo sejo.
• Že v letu 2017 smo v NRP uvrstili ureditev dostopa na pokopališče za invalide. Ker v
lanskem letu to ni bilo narejeno bo v postopku ureditve v letu 2018.
• Pojavil se je problem pokopavanja oz. plačevanja pogrebnih storitev krajanov, kateri
so socialni problem. Na občini povprašati, če imajo za te zadeve namenjenih kaj
sredstev za pokritje pogrebnih stroškov.
• Na predstavnico občine, ki je zadolžena za gozdne vlake je potrebno apelirati, da gre
določen procent sredstev tudi na območje naše KS Brezovica.
• Prejeli smo vlogo za sklenitev najemne pogodbe za grob na pokopališču na Brezovici.
Člani sveta za zdaj ne izdajajo pozitivnega mnenja za sklenitev najemne pogodbe za
grobno polje na pokopališču na Brezovici. Po končanem odkupu in ureditvi novega
dela pokopališča pa bomo zadevo ponovno obravnavali. Nekateri so tudi mnenja, da
se za nove najemnike, ki niso iz KS Brezovica poda višja cena kot za naše krajane.
• Zaradi obilnega sneženja je imela zimska služba, ki skrbi za pluženje veliko dela.
Vsled tega so sedaj vidne napake in pa škoda, ki je nastala zaradi pluženja. Veliko
zelenic je poškodovanih (ob Podpeški cesti med cesto in peš potjo, pri avtobusni
postaji pri krajevni stavbi), poškodovana pa je tudi ograja pri novo zgrajeni prečrpalni
postaji V Radno. Na JKP Brezovica nasloviti dopis za sanacijo teh odsekov in pa
nasuti je potrebno makadamske in poljske poti.
• Pridobiti ponudbo za čiščenje vlak oz. jaškov v katere se steka voda in vsa nesnaga iz
hriba (za vrtcem in na Kapalniši poti).
• Pridobili smo dve ponudbi za postavitev ograje v Radni nasproti Kermavnarjevih.
-Ključavničarstvo Marinčič v višini 7.442,50 EUR
-JKP Brezovica v višini 9.184,77 EUR.

Člani so podali predlog, da naj se pridobi ponudba za postavitev obcestne ograje in ne
navadne ograje. Predsednik bo pridobil ponudbo.
• Člane je zanimalo še kdaj in kdo bo prepleskal drogove javne razsvetljave čez nadvoz
avtoceste.
• V prihodnosti je potrebno pripraviti obrazec za prijavo oz. nepravilnosti, ki se dogajajo
v našem kraju (žive meje,…).

Seja je bila zaključena ob 21.25 uri.
Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

