ZAPISNIK
10. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 2. septembra 2020 ob 18. uri v prostorih KS
Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.
PRISOTNI: Boris Malovrh, Dušan Artač, Marjan Mravlje, Aleš Bokavšek, Anton Slana,
Urbančič Gregor, Kristina Rihtar Luka Mavsar.
ODSOTNI: Nejc Vesel (opr.).

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 9. redne seje
4. Poročanje komisij
5. Rebalans
6. Informacijske table
7. Razno
AD 1. Ugotovitev števila navzočih članov
Svet KS Brezovica je sklepčen, saj je bila prisotna večina članov sveta KS.
AD. 2 Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
AD 3. Potrditev zapisnika
Zapisnika 9. redne seje je bil pregledan in sprejet.
AD. 4. Poročanje komisij
1. Za legalizacijo balinišča se zadeve premikajo. S strani Občine se čaka še mnenje za
potek kanalizacije.
S strani balinarjev je bila podana prošnja za ureditev nabrežine na balinišču do konca
po vsej dolžini.
SKLEP:
Projekt za pridobivanje GD naj se nadaljuje, saj je skoraj tik pred izdajo.
2. Parkirišče na Starovaški cesti še širi vzdolžno na cesti postrani. Projekt PZI je narisan
in oddan na Občino Brezovica. Želeli bi, da bi se sama izvedba pričela že v letošnjem
letu.
3. Projekt za pridobitev GD za medgeneracijski center Postaja je vložen na UE, kjer čaka
na izdajo GD.
AD.5 Rebalans

Glede na sprejeti proračun za leto 2020/2021 pri rebalansu ne bomo veliko poviševali samega
zneska. Prostih sredstev imamo še 48.967,90 EUR.
Postavke bomo povečali le na:
- 06021104-402009 na 3.500,00 EUR (2.700,00eur)
- 06021104-402999 na 1.827,73 EUR (1.020,00eur)
- NRP OB008-20-0014 Informacijske table 13022101 na 6.000,00 EUR (se samo
prerazporedi znotraj proračuna- 1.000,00eur)
- Odpre se nov NRP in sicer Ureditev nabrežine na BŠK Radna 6.000,00 EUR
Proračun se poveča za 9.720,00 EUR-a.
AD.6 Informacijske table
Cevi za postavitev informacijskih tabel naj bi bile pocinkane in velikosti 150 x 150. Ena
informacijska tabla naj bi prišla 450,00EUR-a brez postavitve. Za enkrat bi se postavilo 10
tabel (na občinska zemljišča).
Lokacije: vrtec, pri cerkvi, pri BS Logo, pri gostilni Kavčič, pred krajevno stavbo, na
Remškarjevi cesti, pri šoli, pri transformatorju na Postaji, pri stari pošti in pod trgovino Karin.
Do naslednje seje B.M in M.M preverita lokacije za postavitev in M.M. pripravi ponudbo za
izdelavo tabel in pa montažo.
AD.7 Razno
Datum naslednje seje je 23.9.2020 ob 17.uri. Seja se potem nadaljuje na drugi lokaciji.
➢ Za oživitev vode na Javki bo A.B. do naslednje seje pripravil popis oz. predračun za
cevi, katere bomo potrebovali za ureditev le-tega.
➢ Čistila akcija v jesenskem času odpade.
➢ Prav tako v letošnjem letu odpade srečanje za starejše krajane.
➢ Glede prenosa stare Vrhniške proge iz SŽ na Občino Brezovica pa se B.M pogovori z
direktorico OU Občine Brezovica.
➢ Pri uslužbenki na občini, kater je zadolžena za kmetijstvo se je potrebno dogovoriti za
sanacijo dveh mostov na Metlikovem grabnu. Zaradi težke kmetijske mehanizacije so
popokale cevi in se je vse skupaj posedlo. B.M.
➢ B.M. se bo sestal s pogrebno službo na pokopališču, da si skupaj ogledajo kaj je bilo
narejeno in kaj bi bilo še dobro, da se postori do konca leta. Pridobiti mora tudi
ponudbo za klančino za na pokopališče.
➢ Pozanimati se je potrebno, kdaj bodo postavljeni dodatni koši za pasje iztrebke, glede
na naše na novo povedane lokacije. Dodali bi še eno in sicer pri Begradovih objektih
pri čistilni napravi na Postaji.
➢ Glede razširitve Remškarjeve ceste pa se bo B.M. pogovoril z županom in
podžupanom.
➢ Glede priključenosti objektov v naselju Radna ni nič novega. Priključenih ni nič več
novih objektov kot jih je bilo do sedaj. Ponovno je potrebno posodobiti spisek
priključenosti in ga ponovno dati na občino. Nihče noče prevzeti odgovornosti in
pričeti krajane opozarjati, da naj se priključijo.
➢ Pri zadnjem večjem neurju, ki je bi meseca avgusta se je v naselju Radna dogajalo
marsikaj. Voda je našla prosto pot, kjer se ji je zdelo. Krajani so imeli vodo povsod (še
posebej tisti, ki imajo hiše ob potoku). Predstavniki občine in Hidrotehnik se bodo
sestali v naslednjem tednu, kjer bodo poskušali najti rešitev, da do teh poplav ne bi več
prihajalo. Na DRSV-ju pripravljajo projekt za ureditev Radenščice pri B.R. Kako se
bo zadeva financirala še ni jasno.
➢ Glede umestitve nove avtobusne postaje pri BS Logo proti Brezovici pa se bo B.M
pogovoril s projektantom.

➢ Za celostno ureditev novega pokopališča bo potrebno najprej sestanek s projektantom,
da bo podal predlog za izvedbo škarpe in pa odvodnjavanja. Zaradi velike višinske
razlike bo potrebna zelo visoka škarpa, zato je potrebno dobro premisliti o sami
izvedbi. Ko bo pridobljen načrt, statika bo potrebno pridobiti tudi ponudbo za samo
izvedbo.
➢ Člani so mnenja, da naj se nabavi drog za izobešanje črne zastave, ki bi bil lociran ob
živi meji pri obvestilni tablo za avtobusno postajo pred krajevno stavbo. Pridobili smo
ponudbo za postavitev droga za črno zastavo, vendar je potreben ogled na terenu z
samim izvajalcem.
➢ Svetniki KS Brezovica so podali pobudo za tisk brezoviških zastav. Pobudo
posredovati na občino.
➢ Prejeli smo pritožbo oz. vprašanje za prestavitev zabojnika za steklo na Šolski ulici.
Gospod k se je pritožil se je na novo preselil v ulico in ga moti, ker ljudje v poznih
večernih urah v zabojnik mečejo steklo.
SKLEP: Povedati mu je potrebno, da je lokacija za zabojnik bila že ves čas tam in da
do sedaj ni motilo nikogar. Za enkrat druge lokacije za zabojnik za steklo ni.
➢ Na Remškarjevi cesti 11 je nekdo postavil zelo visoko zidano ograjo. S tem ko jo je
postavil, je zazidal tudi cestno ogledalo. Člani so se spraševali ali je za to pridobil
ustrezna dovoljenja. Podžupan si bo zadevo ogledal na terenu in nam povedal mnenje
oz. kaj bo sedaj storiti.
➢ J.V. je že kar nekaj časa nazaj na KS Brezovica naslovila dopis za čiščenje jarka, ki pa
je v privatni lasti. Člani sveta so že takrat sklenili, da se v medsoseske spore ne bomo
spuščali.
➢ B.M. bo pripravil dopis za DRI za nov prehod čez Podpeško cesto pri cesti Za
Grabnom; prav tako bo dopis pripravil za pleskanje drogov javne razsvetljave čez AC.
➢ Kaj se dogaja s postavitvijo portihrupnih ograj na Malovaški cesti. B.M.
➢ Pri zaklonišču novi lastnik še vedno ni postavil medsoseske ograje v zameno za našo
služnost (služnost je še vedno deponirana pri notarki).
➢ Da ne bi šla voda iz hriba v naselju Radna v nič so se člani sveta odločili, da bi se
obnovil vod vode proti Konjskemu britofu. Voda bi bila v tem primeru pitna na lastno
odgovornost.
➢ Nagrada za predsednika in podpredsednika vsakemu do 1/2:
SKLEP: člani se strinjajo z izplačilom nagrade.
➢ Člane je zanimalo ali se bo Pošta gradila tudi v sklopu Mercatorja. Pravijo da NE.
➢ Pripombe so bile tudi na glasno dogajanje mladine na večnamenskem igrišču na
Postaji. Luči so prižgane predolgo v noč. Potrebno bo dati obvestilo, da se lahko
zbirajo oz. da bodo luči po novem gorele največ do 22.ure.

Seja je bila zaključena ob 20.56 uri.

Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

