ZAPISNIK
15. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 20. oktobra 2021 ob 18. uri v prostorih KS
Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.
PRISOTNI: Boris Malovrh, Marjan Mravlje, Urbančič Gregor, Kristina Rihtar, Luka
Mavsar, Aleš Bokavšek, Anton Slana, Nejc Vesel, Dušan Artač.

DNEVNI RED:
1. Zavod Škrateljc-Uroš Grilc (učne poti)
2. Ugotovitev sklepčnosti
3. Potrditev dnevnega reda
4. Potrditev zapisnika 14. redne seje
5. Poročanje komisij
6. Razno
AD 1. Zavod Škrateljc-Uroš Grilc (učne poti)
Na sestanek je bil povabljen g.Uroš Grilc, kateri pripravlja pravljično, doživljajske učne poti
po celi Sloveniji. Ker smo mnenja, da bi se tudi na Brezovici uredilo nekaj podobnega smo ga
povabili, da nam predstavi vse faza od začetka (želja lokalne skupnosti po čem takem) do
konca (programska naloga, kaj in kam se umestijo razne skulpture,…). Povedal je, da imajo
po Sloveniji že 6 učnih poti (Krvavec, Domžale, Ljubljana, Bevke, Zaplana, Štanjel in zadnje
čase najbolj obiskan Polhov Gradec). Učne poti delujejo kot učilnice na prostem (šola v
naravi). Otroci so motivirani, ko rešujejo določene naloge (na koncu pa seveda sledi nagrada).
To je turistični produkt s celovitim konceptom. Vsak začetek je neka zgodba, ki se skozi
celotno učno pot razvija in odvija.
Kot prvo je potrebno, da lokalna skupnost izrazi željo in opredeli kaj bi želeli imeti; nato sledi
izbira lokacije; pridobiti soglasja ter nato programska naloga (definiranje vseh elementov
produkta). Idealno je, če je trasa krožna pot. Na Občino je potrebno podati pobudo za izvedbo
tega. Sestanka se lahko udeleži tudi g.Grilc.
Člane je zanimalo kako je urejeno s parkirišči. To je tudi faza v katero bo potrebno ugrizniti,
ko bo določena trasa učne poti.
Dobra ideja, katera bi bila dobra za izpeljati.
AD 2. Ugotovitev števila navzočih članov
Svet KS Brezovica je sklepčen, saj so bili prisotni vsi člani sveta KS.
AD. 3 Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je bil soglasno potrjen.
AD 4. Potrditev zapisnika
Zapisnika 14. redne seje je bil pregledan in sprejet.
AD. 5. Poročanje komisij
1. GD za lopo na BŠK je pridobljeno GD. Pri izdaji GD za nadstrešnico pa so na UE
ugotovili, da je tam služnostna pot in da se mora najprej pridobiti služnost po parceli.
V kolikor se na razglas lastnik ne javi se bo izdalo GD.

2. Po OPN-ju sta na pokopališču predvidena 2 platoja. Člani sveta so mnenja, da je
dovolj, če je samo 1 plato. Ali je za to potrebna sprememba OPN-ja? Za 3m škarpo je
potrebno GD, zato bo verjetno potrebna tudi sprememba OPN-ja. Do naslednje seje
bomo pregledali stare variante priprave ureditve pokopališča. Na naslednjo sejo
povabiti tudi župana, da mu predstavimo situacijo s pokopališčem. Mrliško vežico je
potrebno malo popraviti/zamenjati okna-šipe, pohištvo, prebarvati vrata in oken,
beljenje in kitanje sten, zunanji steber, ogrevanje wc-ja. Okolica vežice pa bi se
uredila skupaj z izgradnjo kanalizacije.
Kako se bo pa izvedel nadstrešek namesto podrtih dreves pa svetniki še razmišljajo.
3. GD za medgeneracijsko igrišče še ni pridobljeno.
AD.6 Razno
➢ Za izvedbo Bike parka v Radno pa ne potrebujemo posebnega dovoljenja, ker se bo
navažal samo naravni material zemljina. Podpora Občine je. Vzdrževanje bo na letni
ravni (vzdrževalca bomo še izbrali). Vožnja v parku bo pa na lastno odgovornost.
Prepovedana bo vožnja za kakršna koli motorna vozila. Prejeli dve ponudbi za izvedbo
Bike parka v Radni in sicer od:
- Batt v višini 17.572,43 EUR
- Zemeljska pripravljalna dela, Matic Habjan s.p. v višini 19.904,30 EUR-a.
SKLEP: Člani so po glasovanju s 7 za in 2 proti sprejeli sklep za pripravo Bike parka v Radni.
Pripravi se naročilnica in se pristopi k izvedbi.
➢ S predstavniki Andotehna so na terenu (Javka) pregledali tesnost cevi po katerih ne
priteče voda. Cevi so cele in nikjer ne puščajo. Po vsej verjetnost NI VODE. Potrebno
bo ponovno razmisliti kaj storiti.
➢ Pri Metlik podhod pod železnico ni možen (dovoljenja so že pridobljena za sanacijo
železniške proge, tako da ni junaka, ki bi na novo pridobival dovoljenja).
➢ Izdala se je naročilnica za pridobitev IDZ za podhod nad AC za cvetličarno.
➢ Podpredsednik se poveže s predstavnikom ARSA-g.Cezarjem, glede ureditve jarkov
na Brezovici. Na Hidrotehniku pravijo, da jim je ostalo nekaj sredstev in bi s tem
lahko sčistili ali uredili kakšen jarek.
➢ Za postavitev razglednega stolpa so člani našli primerno parcelo na Brezovškem hribu,
lastnika S.T. Zadevo si je z lastnikom potrebno ogledati na terenu.
➢ Lastnika parcele, kjer je do nedolgo tega še stala znamenitost Brezovškega hriba –
žaba ni nihče vprašal, če se sploh gor lahko postavi. Po nekaj letih je bilo lastniku
dovolj in je z inšpekcijsko službo žabo odstranil. Predsednik KS Brezovica je stopil v
kontakt z lastnikom in se z njim dogovoril za sestanek. Kako se bo zadeva razpletla
bomo videli v nadaljevanju.

Naslednja seja je 17.11.2021 ob 18.uri.
Seja je bila zaključena ob 21.10 uri.

Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

