ZAPISNIK
14. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 29. septembra 2021 ob 18. uri v prostorih KS
Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.
PRISOTNI: Boris Malovrh, Marjan Mravlje, Urbančič Gregor, Kristina Rihtar
Mavsar.
ODSOTNI:

Luka

Anton Slana (opr.), Aleš Bokavšek (opr.), Dušan Artač (opr.), Nejc Vesel
(opr.).

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 13. redne seje
4. Poročanje komisij
5. Kanalizacija Radna
6. Priprava proračuna za 2022/2023 (na sestanku so zaželjene konkretne ponudbe in tudi
zneski)
7. Idejna zasnova stare železniške proge
8. Razno
AD 1. Ugotovitev števila navzočih članov
Svet KS Brezovica je sklepčen, saj je bila več kot polovica članov sveta KS.
AD. 2 Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
AD 3. Potrditev zapisnika
Zapisnika 13. redne seje je bil pregledan in sprejet.
AD. 4. Poročanje komisij
1. Za legalizacijo balinišča se zadeve premikajo. S strani občine je bila poravnana tudi
sprememba namembnosti oz. urzupacija prostora.GD naj bi bilo izdano v roku 14.dni.
2. Izvedba parkirišča vzdolžno ob Starovaški cest se je zamaknilo v leto 2022 (občinska
sredstva). Z rebalansom smo sredstva na pokopališču zmanjšali saj se v tem letu ne
predvideva večjih investicij.
Pogovor je stekel tudi o renovaciji mrliške vežice. Pred vhodom so se podrli borovci in bi bilo
dobro postaviti neko streho (nadstrešek). 20.10.2021 se ob 17.uri najprej dobimo na terenu
pred mrliško vežico, da si jo ogledamo in dorečemo kako bi jo obnovili.
Postaviti je potrebno tablo za prepoved parkiranja avtodomov na parkirišču pri pokopališču.
Do naslednje seje bo predsednik pridobil predračunsko vrednost za postavitev škarpe okoli
novega dela pokopališča.

3. GD še ni pridobljen, še vedno se čaka soglasje MORS-a. Projektant nam bo po
pridobljenem gradbenem dovoljenju pomagal tudi pri razpisu za evropska sredstva.

AD.5 Kanalizacija Radna
8.6.2021 se je na občini vršil sestanek v zvezi s priključenostjo v naselju Radna. Dogovorjeno
je bilo, da se vsem nepriključenim pošlje vljudnostni dopis s povratnico in 60.dnevnim rokom
za priklop na kanalizacijsko omrežje. V dopisu tudi navesti kakšne so sankcije za
neupoštevanje roka.
AD.6. Priprava proračuna za 2022/2023 (na sestanku so zaželjene konkretne ponudbe in
tudi zneski)
NRPje katere bi uvrstili v občinski proračun so:
- Promenada Brezovica (stara vrhniška proga)-200.00,00 EUR
- Škarpa na pokopališču
- Ureditev Metlikovega grabna
- Medgeneracijsko igrišče Postaja-120.000,00 EUR
NRPji v KS:
- Učne poti-Brezoviški hrib 7.000,00 EUR
- Rekonstrukcija mrliške vežice 40.000,00 EUR
- Dotok vode na Konjskem britofu 5.000,00 EUR
AD.7. Razno
➢ Potrebno je naročiti 5 dodatnih kontejnerjev za biološke odpadke na pokopališču.
Napisati tudi, da jih potem teh 5 odpeljejo 10.12.2021.
➢ Podan je bil predlog za izplačilo nagrada tako kot vsako leto za predsednika in
podpredsednika vsakemu do 1/2:
SKLEP: člani se strinjajo z izplačilom nagrade.
➢ Prejeli smo dopis ga.Š.C. iz Lukovice za najem grobnega polja na pokopališču na
Brezovici. Zadnji dom si želita ustvariti na našem pokopališču.
SKLEP: Člani sveta so mnenja, da se trenutno grobna polja ne dajejo v najem tistim,
ki niso prebivalci naselja Brezovica pri Ljubljani oz. ne živijo v KS Brezovica.
➢ Ali se za ureditev Vrhniške stare železnice oz. promenada Brezovica potrebuje za
kandidiranje na LAS GD. Verjetno so potrebna samo soglasje mejašev.
➢ Projekt za Bike park je narejen (vendar ni še dostavljen na KS). Ali se bo ta Bike park
naredil pa je še vprašanje, ker naj bi se tam uredil zadrževalnik.
➢ Od članov sveta je prišla tudi ena pobuda za proučitev možnosti postavitve nadvoza za
pešce in kolesarje čez AC zadaj za cvetličarno na Ulico Ivana Selana. Pridobiti
ponudbo za proučitev umestitve nadvoza.
➢ Zaradi promocije KS Brezovica je sprejeta odločitev, da se na naslednji sestanek
povabi Grilc Uroša-Zavod Škratelj, kateri bi nam pripravil učno pot po Brezovškem
hribu. Soglasja za kasnejšo izvedbo naj bi pobiral sam z našo pomočjo (v učno pot pa
bi radi umestili tudi razgledni stolp).
➢ Urediti oz. na terenu pogledati možnost za podhod pod železniško progo pri Metlik (na
teren gresta M.M in B.M.).
➢ Člani sveta so podali pobudo za postavitev ovire na peš poti ob Podpeški cesti proti
Tržaški cesti, ker tam avtomobili prehitevajo stoječo kolono za zavijanje na Cesto na
Postajo.
➢ Glede postavitve cestnih ogledal na Podpeški cesti pa je potrebno govoriti s
podžupanom.
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.

Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

