ZAPISNIK
24. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 26. junija 2018 ob 18. uri v prostorih KS
Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.
PRISOTNI: Boris Malovrh, Dušan Artač, Marija Miklič, Alenka Bokavšek Šebenik, Nejc
Vesel
ODSOTNI: Anton Slana, Marjan Mravlje, Aleš Bokavšek, Luka Mavsar
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 23. redne seje
4. Dostop za invalide na pokopališču
5. Priključenost na kanalizacijo v naselju 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 sprejet z dodatkom 5. točke – priključenost na kanalizacijo v
naselju Radna.
AD 3. Potrditev zapisnika 23. redne seje
Zapisnik 23. redne seje je bil pregledan in sprejet z dodatkom, da se Nejcu pošlje spisek
vzdrževalnih del na pokopališču in izdano naročilnico za dela podjetju Pieta, ker ga na
prejšnji seji ni bilo.
AD. 4 Dostop za invalide na pokopališču
Pregledali smo ponudbo za ureditev dostopa za invalide na del pokopališča, kateri tega še
nima urejenega. Sklenili smo, da predsednik KS pridobi še eno konkurenčno ponudbo za
klančino.
AD.5 Priključenost na kanalizacijo v naselju Radna
Na vsaki seji naše KS želijo svetniki poročilo o napredku priključevanja na kanalizacijo v
naselju Radna. Za vsako sejo se naj pripravi ažuriran spisek nepriključenih.
AD. 6 Razno
• Računi za najem grobov se naj naredijo in odpošljejo do konca avgusta
• Pripravi se naj dopis županu in podžupanu, v katerem svetniki naše ks predlagamo, da
se naj naš zapadni vodovod čim prej preda v upravljanje Voki.
• Za naslednjo sejo se naj pripravi poročilo koliko vode smo v letu 2017 na zapadnem
vodovodu načrpali in koliko od tega prodali
• Za naslednjo sejo se naj tudi pripravi poročilo koliko smo imeli v letu 2017 prihodkov
in koliko stroškov z zapadnim vodovodom

• Družini Režek naj se pripravijo želene informacije javnega značaja. Odgovori naj se
jim, da zadnji sklep o služnosti poti pri zaklonišču na eni izmed prejšnjih sej velja in
da ga ne nameravamo spreminjati
• Podjetje Pieta naj se pozove, da naj nam sporočijo časovnico, kdaj bodo vsa naročena
vzdrževana dela na našem pokopališču naredili. Na podlagi tega naj se jim naložijo
roki za izvedbo del.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.
Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

