ZAPISNIK
3. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 13. marca 2019 ob 18. uri v prostorih KS Brezovica,
Tržaška cesta 390, Brezovica.
PRISOTNI:

Boris Malovrh, Dušan Artač, Aleš Bokavšek, Marjan Mravlje, Luka Mavsar, Nejc
Vesel, Urbančič Gregor.

ODSOTNI:

Anton Slana.

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 2. redne seje
4. Zapadni vodovod (stroški preureditve in prevzema)
5. Kanalizacija v naselju Radna
6. Poročanje komisij
7. Nove pobude za postavitev košev za pasje iztrebke
8. Čistilna akcija
9. Določitev lokacij za postavitev kontejnerjev za odpadno gospodinjsko olje
10. Razno
AD 1. Ugotovitev števila navzočih članov
Svet KS Brezovica je sklepčen, saj je prisotna več kot polovica članov sveta KS.

AD. 2 Potrditev zapisnika
Zapisnika 2. redne seje je bil pregledan in sprejet. Popravijo se samo inicialke in se zapišejo s
celimi imeni.
AD 3. Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je bil soglasno potrjen.

AD. Zapadni vodovod (stroški preureditve in prevzema)
Zaradi vse večjih neskladnih vzorcev pitne vode smo pričeli s pogovori glede prevzema
našega lokalnega vodovoda z našim JKP Brezovica. Za dokončni prevzem smo se dogovorili
konec leta 2018. Na terenu so se izvedli ogledi, da so tudi predstavniki JKP Brezovica videli v
kakšnem stanju je naš lokalni vodovod. V mesecu februarju 2019 se je predsednik sestal z
županom in predstavniki JKP-ja, kjer so se dogovorili o finančni konstrukciji.
JKP je namreč pripravil popis sanacijskih del v višini 33.403,80 EUR-ov. Na sestanku so se
dogovorili, da polovico zneska krije KS Brezovica. Ponudba se hrani skupaj z zapisnikom.
Nekateri člani so mnenja, da bi bilo potrebno pridobiti še eno ponudbo (VO-KA). Ko se bodo
sama dela izvajala naj se vodi gradbeni dnevnik in pa pri izdaji računa naj bo zraven tudi
specifikacija (račun naj bo izdelan po realno izvedenih delih).
Potrebno bi bilo še ugotoviti ali lahko na pokopališču ostane naša voda še naprej.
AD. 5 Kanalizacija v naselju Radna
Seznam za ažuriranje je bil posredovan na JP VO-KA, vendar ga še nismo prejeli nazaj. Na
naslednji seji bomo seznam pregledali, sedaj pa že apeliramo na naš komunalni oddelek, da
gredo na teren in zadevo uredijo.

AD. 6 Poročanje komisij
1. Komisija, ki je zadolžena za dogovore pri pripravi projektov za pokopališče se ni
sestala, tako da tudi nimajo poročila o zadevi.
2. Komisija, ki ureja GD za balinišče pa se je sestala s projektantom in kasneje tudi z
županom na občini. Ponudba za pridobitev GD v celoti je cca 14.000 EUR.
Na sestanku so se dogovorili, da naj se cena zniža na 10.000 EUR in da se pridobita še
dve ponudbi. V kolikor bo pridobljena vsa dokumentacija se bomo za samo gradnjo
lahko prijavili na LAS. Poklicati na LAS in povprašati kakšni so pogoji za pridobitev
nepovratnih sredstev.
3. Podjetju Beliv, kateremu je občina dala služnost za dostop do njihove parcele mimo
zaklonišča je že pričel z izpolnjevanjem pogojev, katere smo mu predlagali v
služnostni pogodbi. Glede novega otroškega igrišča se je komisija sestala v torek
12.03.2019. Naredilo se bo točno število igral, ki se bodo postavila, umestitev v
prostor in pa finančna konstrukcija. Do naslednje seje se pripravi poročilo o vsej
zadevi.
AD.7 Nove pobude za postavitev košev za pasje iztrebke
Nove lokacije za postavitev košev za pasje iztrebke so naslednje:
- Pri BS Logo pri zabojnikih,
- Pri šoli pri ekološkem otoku,
- Pri naselju Mijaks na Postaji pri novo zgrajenem črpališču in
- Pri trgovini Merkator pri kolesarnici.
AD.8 Čistilna akcija
Čistilna akcija bo v letošnjem letu potekala v soboto 30.03.2019. ob 9 uri-zbor pred gasilskim
domom na Brezovici. Na čistilno akcijo povabiti vsa društva tako kot vsako leto. Trase
ostajajo enake. Za odvoz odpadkov na deponijo v Ljubljano bo poskrbela Snaga, ki bo še isti
dan odpeljala pobrane smeti. Za odvoz smeti po Brezovici pa sta zadolžena Pleško Janez oz.
Mravlje Marjan (po dogovoru). Pijačo in hrano (klobase in hrenovke, kruh) nabavi KS
Brezovica. Aleš Bokavšek bo kontaktiral z Alešom Zagorcem, če bo pripravil mize v
gasilskem domu in pa skuhal klobase.
Vrtci Brezovica in JKP Brezovica bodo po čistilni akciji pripravili še delavnice. Otroci bodo
sodelovali v nagradni igri kolo sreče. Na sami čistilni akciji pa se bodo razdelile še preostale
posode za olje.
Na bo naše okolje še bolj čisto bomo na OŠ Brezovica dostavili letake oz. vabilo na čistilno
akcijo za vse učence OŠ Brezovica.
AD.9 Določitev lokacij za postavitev kontejnerjev za odpadno gospodinjsko olje
Kontejnerja za odpadno olje naj bi bila postavljena za cvetličarno in pa nekje pri trgovini Spin.
Predsednik bo poklical gospoda P.R. in ga povprašal, če lahko kontejner stoji na njihovem parkirišču.

AD.10 Razno
Palček vrtnarske storitve nam je podal ponudbo za košnjo nabrežine na BŠK Radna in
pa okoli prečrpalne postaje pri vrtcu v višini 554,00 EUR-a.
SKLEP:
Svet KS Brezovica je sklenil, da se mu izda naročilnico za košnjo za leto 2019.
- Na občino Brezovica poslati dopis za posodobitev popisa kulturne dediščine v občini
Brezovica.
-

Zaključujejo se dela na strehi na cerkvi. Predsednik je ponovno dal na glasovanje ali
se cerkvi odobri sofinanciranje strehe, Do naslednje seje bo Urbančič Gregor
povprašal kaj se dogaja glede finančne konstrukcije pri obnovi strehe (oz. cerkve).
- Na BŠK Radna bi bilo zaradi varnosti otrok in zaradi pridobitve certifikata zagraditi še
preostali del igrišča. Prejeli smo dve ponudbi in sicer od EcoEx s.p. v višini 1.205,36
EUR-a in pa Urejanje okolice Blaž Jamnik s.p. v višini 1.330,00 EUR-a
SKLEP:
Svet KS Brezovica je za izvajalca izbral najcenejšo ponudbo in sicer od EcoEx v višini
1.205,36 EUR-a. Izda se mu naročilnica.
- S strani PGD Brezovica smo prejeli ponudbo za delno sofinanciranje postavitve
barake za stojnice zadaj za gasilskim domom. Objekt bi bil lesen in oblečen v fasado.
Celoten znesek je v višini 6.913,00 EUR-a od tega bi KS financirala ½.
SKLEP: do naslednje seje naj se pridobi še kakšna ponudba. Lahko tudi iz drugih
materialov. Na Občini povprašati, če imajo tudi z njihove strani zagotovljena sredstva za
sofinanciranje.
- Na KS Brezovica smo prejeli ponudbo št. BD 118/019 za nabavo defibrilatorja in pa
ogrevanje zunanje omarice za defibrilator v višini 1.828,78 EUR-a
SKLEP: na stavbi Unije je na novo nameščen defibrilator (in zunanja ogrevana omara).
Potrebno jih je vprašati, če se jih lahko umesti na seznam vseh defibrilatorjev in se
seznam objavi v Barjanskem listu.
REBALANS: nakup defibrilatorja in zunanje omare.
- 26.04.2019 bo v Gasilskem domu nastopil podokničar. Za uporabo parkirnih mest je
potrebno izdati soglasje. Potrebna je tudi pisna vloga, da bomo točno vedeli na kaj se
nanaša.
- V Radni tam, kjer je včasih stal kontejner je potrebno položiti v jarek Radenščice večje
cevi. Kaj se bo zgodilo, če pride velik naliv?
SKLEP: EcoEx naj pripravi ponudbo za ureditev le-tega. Hkrati naj bo na ponudbi
navedeno tudi odvoz vseh cevi na Debevčevi poti. Cevi stojijo tam že nekaj let, zato jih
bomo porabili drugje.
- Končati je potrebno projekt za Metlikov graben. Zamenjati okrogle cevi s
kvadratastimi (škatlastimi). Urediti je potrebno celostno do komasacijskega območja Podsvetija. Za sredstva zaprositi Občino.
- Potrebno je pripraviti pripombo na prometno ureditev na novi lokaciji, kjer se bi gradil
novi Mercator. V to prometno ureditev naj se vključi razširitev Remškarjeve ceste –
semaforizirano križišče.
-

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

