ZAPISNIK
25. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 03. oktobra 2018 ob 18. uri v prostorih KS
Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.
PRISOTNI: Boris Malovrh, Dušan Artač, Marija Miklič, Alenka Bokavšek Šebenik, Nejc
Vesel, Anton Slana, Marjan Mravlje, Aleš Bokavšek, Luka Mavsar.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 24. redne seje
4. Proračun za leto 2019
5. Kanalizacija v naselju Radna
6. Zapadni vodovod (načrpana voda v letu 2017 in koliko smo jo prodali; potem koliko
smo od tega dobili prihodkov in koliko smo imeli s tem vodovodom odhodkov; ter
vzorec našega računa, računa od voke in računa od JKP)
7. Cenik najema grobov (cena vseh naših KS, cena sosednjih občin: Borovnica, Vrhnika,
Ig, Horjul in od Žal)
8. Igrišče na postaji ( predstavitev predsednika kaj se je letos naredilo in kaj se še bo ter
kaj bomo potem v letu 2019 – v gradivu so vse tri ponudbe za električno omarico)
9. Nadstrešek za kontejnerje na pokopališču ( v gradivu je ponudba od MOK – Grega
Marinko)
10. Asfaltiranje parkirišča pri vrtcu v Radni (v gradivu so dve ponudbi za asfaltiranje)
11. Dopis za žive meje
12. Razno
AD 1. Ugotovitev sklepčnosti
Svet KS Brezovica je sklepčen, saj so prisotni vsi člani sveta KS.
AD. 2 Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD 3. Potrditev zapisnika 24. redne seje
Zapisnik 24. redne seje je bil pregledan in potrjen.
AD. 4 Proračun za leto 2019
Krajevna skupnost je skupaj z Občino pripravila proračun za leto 2019.
Naša prošnja je bila, da se v občinski proračun uvrstita dva NRP-ja in sicer ;Razširitev
Remškarjeve ceste in pa______________________??
Spisek NRP-jev, ki jih je podala KS je priloga k zapisniku.
AD. 5 Kanalizacija v naselju Radna
Člani so na sejo prejeli ažuriran spisek priključenosti v KS Brezovica. Po pregledu je bilo
ugotovljeno, da je še kar nekaj takih, ki niso priključeni bi pa že morali biti. Na Občino
posredovati dopis in pa spisek ter jih prositi, da se v najkrajšem možnem času sestanejo s
predstavniki VO-KA in zadevo predajo inšpekcijskim službam.

AD. 6 Zapadni vodovod (načrpana voda v letu 2017 in koliko smo jo prodali; potem
koliko smo od tega dobili prihodkov in koliko smo imeli s tem vodovodom odhodkov; ter
vzorec našega računa, računa od voke in računa od JKP)
Z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja morajo izvajalci izračunati svojo ceno storitev, ki mora pokriti vse nastale stroške.
Pripraviti elaborat in ga potrditi na občinskem svetu.
Cene morajo pokrivati nastale stroške in ne smejo ustvarjati dobička.
Če se čez leto preveč obračuna uporabnikom, je treba to drugo leto ob ponovnem izračunu in
poračunati oz. vrniti.
Storitve, ki se obračunavajo in njihove enote:
1. Vodarina obračun na [m3]vode
•
•

-- stroški obratovanja vodovoda (elektrika, dezinfekcijska sredstva, republiško vodno
povračilo, materialni stroški,...)
Vse kar zadeva da vodovod nemoteno obratuje tudi vzdrževalci, izpis položnic,
obračun, popis vodomerov, popravila in servisi cevovodov in opreme,..

2. Omrežnina obračun na [mesec] na faktor števca
•
•
•
•
•
•
•

Upošteva se amortizacija omrežja oz. najemnina ki jo plačujete Občini
upošteva se še letni strošek obnove vodovodnih priključkov
menjava vodomerov
zavarovanja vodovodnega omrežja in objektov
Za vsak vodomer je določen faktor in na podlagi vsote faktorjev se nato določi višina
omrežnine
Vsi ti nastali stroški se seštejejo in delijo z skupnim številom faktorjev * številom
mesecev
Glede poračuna velja enako kot pri vodarini.

Potrebno bo pregledati in zakonsko uskladiti postavke na položnici. Sestati se z JKP-jem in
zadevo pregledati.
AD. 7 Cenik najema grobov (cena vseh naših KS, cena sosednjih občin: Borovnica,
Vrhnika, Ig, Horjul in od Žal)
Cene za grobna polja v Občini Brezovica po KS-jih in okoliške občine.
KS BREZOVICA
KS VNANJE GORICE
KS NOTRANJE GORICE
KS PODPEČ-PRESERJE
KS RAKITNA

OBČINA BOROVNICA
OBČINA IG *
OBČINA VRHNIKA
OBČINA HORJUL
MOL ŽALE

Žarni
12,52 €

Enojni
22,54 €

Dvojni
45,07 €

20,86 €

33,38 €

M2
7,63 €

14,00 €

Žarni
13,00 €
13,50 €
32,61 €
14,60 €
20,70 €

10,00 €
9,85 €

Enojni
13,00 €
21,00 €
14,60 €
34,50 €

Dvojni
20,00 €

20,90 €

M2

14,82 €
3 grob 27,10 €

Raztros
13,00 €

Člani so mnenja, da bi se za nekrajane krajevne skupnosti Brezovica moralo pogrebne
storitve, ki se tičejo KS zaračunavati dražje.
Do naslednje seje pridobiti podatke o ceni prvih pokopov in ostale najeme.
AD. 8 Igrišče na postaji ( predstavitev predsednika kaj se je letos naredilo in kaj se še bo
ter kaj bomo potem v letu 2019 – v gradivu so vse tri ponudbe za električno omarico)
V letošnjem letu se je na zaklonišču ob Radenščici postavila ograja (4000 EUR je financirala
Občina ostalih 800 EUR pa KS). Zaradi nemotenega prižiganja reflektorjev na igrišču se je
izdala naročilnica za postavitev električne omarice, ki bo izven zaklonilnika.
Z občino smo se tudi dogovorili, da se lahko podpiše služnost za Beliv d.o.o. V zameno mora
prispevati 5000 EUR za postavitev igral, urediti mora meritve za odmero ceste in pa postaviti
ograjo okoli zaklonilnika oz. okoli novega igrišča. Šele ko bodo izpolnjeni vsi pogoji se bo
služnost vpisala v ZK. Do takrat pa je pogodba deponirana pri notarki Cotman.
Predsednik se je dogovarjal z županom o postavitvi pitnika na postaji pri igrišču. Zadevo bo
župan predstavil na VO-KI.
AD. 9 Nadstrešek za kontejnerje na pokopališču ( v gradivu je ponudba od MOK –
Grega Marinko)
Člani sveta so se odločili, da se na pokopališču naredi kvadratni nadstrešek, ki bo zagrajen iz
vseh strani. Poleg tega se bodo postavile tudi klopce in pa stojala za kolesa.
AD. 10 Asfaltiranje parkirišča pri vrtcu v Radni (v gradivu so dve ponudbi za
asfaltiranje)
Pridobili smo ponudbi za asfaltiranje parkirišča pri vrtcu (pri črpalni postaji za vodo V Radni)
in pa ostal je še majhen kos, ki se še ni asfaltiral, ko se je delal vodovod priključek pri Žitkotu
v bližini cerkve. Naročilnica se je izdala cenejšemu izvajalcu – cen 1940,28 EUR.
V vrtec poklicati, da bi lahko vzgojiteljice tam parkirale.
AD. 11 Dopis za žive meje
S strani JKP Brezovica smo prejeli kopijo kako naj bi zgledal dopis oz. kaj naj bi vseboval
dopis za ureditev živih mej ob javnih površinah.
Predsednik se bo z JKP-jem dogovoril za ogled na terenu.
AD. 12 Razno
• S strani občinske volilne komisije smo dobili pobudo za ureditev klančine za invalide
v času lokalnih volitev. Predčasne volitve se bodo izvajale na sedežu občine Tržaška
cesta 390, ki pa nima zagotovljenega primernega vhoda za invalide zato je potrebno s
klančino rešiti zadevo. Bokavšek A. se bo pri Mahniču pozanima kako bi zadevo
izvedli (cenovno mora biti tudi ugodno).
• V Radni je potrebno sanirati razbiti jašek pri Krmavnarju. Na JKP poslati dopis oz. o
zadevi obvestiti podžupana.
• Predstavnici občine predlagati, da bi se transparent za petkovo tržnico obesil na ograjo
nasproti gasilskega doma.
• Na občino apelirati, da predstavnica za kmetijstvo skupaj z Direkcijo za vode in
hidrotehnikom g.Lampičem pripravi elaborat za ureditev jarkov –Metlikov graben.
• Prejeli smo vlogo Grdadolnik T. za spremembo namembnosti parcele št. 607/27
k.o.Brezovica.

-Člani sveta predlagajo, da se glede spremembe namembnosti obrne na občino
Brezovica in na občinski odbor za okolje in prostor.
• Na Občini Brezovica na postavki namenjeno kmetijstvu povečujejo sredstva, zato se
na občino poda dopis za ureditev poljski poti na melioracijskem območju in vse
makadamske poti, ki so še ostale neasfaltirane. Nuja je tudi 3x na leto čistiti vlake (za
vrtcem v Radni, na Kapalniški poti, pri Šebenikovih v Radni na cesti Pot terencev.
• Pobuda na občino: potrebno je smiselno urediti prometno ureditev na Cesti na Postajo.
• Srečanje starejših naj bi bilo v sredo 05.12.2018 v gasilskem domu na Brezovici ob
16. uri.

Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.
Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

