ZAPISNIK
4. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 10. aprila 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, Anton Slana.

ODSOTNI:

.

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 2. redne seje
4. Poročanje komisij
5. Pregled prispelih vlog za donatorstvo in ponudbe za pohod
6. Kanalizacija v naselju Radna
7. Razno
AD 1. Ugotovitev števila navzočih članov
Svet KS Brezovica je sklepčen, saj so prisotni vsi člani sveta KS.

AD. 2 Potrditev zapisnika
Zapisnika 3. redne seje je bil pregledan in sprejet.
AD 3. Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je bil soglasno potrjen.

AD. 4 Poročanje komisij
1. Komisija, ki je zadolžena za dogovore pri pripravi projektov za pokopališče se je
sestala s projektantom, vendar projektant še ni podal ustrezne rešitve. Na naslednji seji
je potrebno pripraviti kako bodo potekale faze gradnje oz. ureditve pokopališča.
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.
Pridobljeni sta bili še dve ponudbi in tretja se je znižala.
• Tatjana K. je podala ponudbo v višini 9.585,54 EUR
• Arhia 1 je podala ponudbo v višini 9.600,00 EUR
• D plan je podal ponudbo v višini 11.285,00 EUR.
Izbere se najbolj ugodno ponudbo.
SKLEP: glede na NRP – Projektna dokumentacija PGD-BŠK Radna katerega
imamo v Proračunu se BŠK Radni odobri znesek v višini 5.000,00 EUR-a. Račun
za 5.000,00 EUR-a naj projektantka pošlje na KS Brezovica.
3 Glede na prejšnji sestanek je bil narejen popis igral katere bi postavili v »Senzoričnem
parku« na Postaji poleg zaklonišča. Člani komisije so zadevo predstavili še preostalim
članom sveta, kateri pa so podali nestrinjanje s postavitvijo lesenih igral že iz razloga
kasnejšega vzdrževanja. Glede na pripravljen prikaz igral so se na koncu vendarle
odločili za najbolj običajne vrste igral (tobogan, kolesarski tobogan,…). Projekt je v
celoti ocenjen (v kolikor bi se postavil po predlogu projektantov) na 50.000,00 EUR.

Prva faza s postavitvijo izbranih igral pa je ocenjen na 20.000,00 EUR. Sedaj je čas za
pridobitev projektne dokumentacije sama izvedba bi pa bila v letu 2020 (v kolikor se
bo dalo preko LAS-a).
AD.5 Pregled prispelih vlog za donatorstvo in ponudbe za pohod
1. Prejeli smo ponudbo BŠK Radna za prevzem organizacije 4. tradicionalnega pohoda
po Brezoviškem hribu, ki bo v soboto 11.05.2019. Predviden strošek organizacije
(zavarovanje udeležencev, hrana, pijača in vodenje) je 1.200,00 EUR-a.
SKLEP: odobri se jim sredstva v višini 1.200,00 EUR-a. Kako se nakažejo se je
potrebno še dogovoriti.
2. Prejeli smo vlogo KTD Lokvanj, Jezero 21, 1352 Preserje za enkratno denarno pomoč
za organiziranje Podoknice, ki bo v petek 26.04.2019 pri gasilskem domu na
Brezovici.
SKLEP: odobri se jim sredstva v višini 250,00 EUR-a. Kako se sredstva nakažejo
se je potrebno še dogovoriti.
3. Prejeli smo vlogo PGD Brezovica za delno sofinanciranje postavitve vrtne lope za
potrebe shranjevanja rekvizitov za gasilsko veselico in ostalih predmetov, ki so lahko
shranjeni izven gasilskega doma.
SKLEP: odobri se jim sredstva v višini 3.500,00 EUR-a. Kako se sredstva
nakažejo se je potrebno še dogovoriti.
4. Prejeli smo vlogo Župnije Brezovica za donacijo za obnovo cerkve (pleskanje,
zamenjava strehe,…).
SKLEP: odobri se ji sredstva v višini 5.000,00 EUR-ov. Kako se sredstva
nakažejo se je potrebno še dogovoriti.
AD.6 Kanalizacija v naselju Radna
Posodobljen seznam priključenosti je bil posredovan županu. V naslednjem tednu gre na
sestanek na JP VO-KA in bo tam izpostavil ta problem. Na naslednji seji bomo poročali o
dogovoru z VO-KO.
AD.7 Razno
• Pločnik od Mercator trgovine mimo Prigota se bo pričel graditi 15.04.2019 do konca
meseca junija 2019.
• Pri cerkvi bo potrebno popraviti tudi del obzidja od kapelice do cerkve. Člani so
mnenja, da naj župnik poda eno oceno koliko bi ta obnova stala.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

