ZAPISNIK
9. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 11. marca 2020 ob 18. uri v prostorih KS
Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.
PRISOTNI: Boris Malovrh, Dušan Artač, Marjan Mravlje, Nejc Vesel, Urbančič Gregor,
Kristina Rihtar Luka Mavsar.
ODSOTNI:

Aleš Bokavšek, Anton Slana (opr.).

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 8. redne seje
4. Dodatni koši za pasje iztrebke
5. Poročanje komisij
6. Kanalizacija Radna
7. Informacijske table
8. Čistilna akcija
9. Cene prvega pokopa
10. 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 8. redne seje je bil pregledan in sprejet.
AD. 4. Dodatni koši za pasje iztrebke
Obravnavali smo, kje bi se še lahko postavili koši za pasje iztrebke in sicer:
- Za cvetličarno (najbolje bi bilo, da pri eni svetilki javne razsvetljave)
- Na Debevčevi poti (pri svetilki javne razsvetljave)
- Na Lazih
Ker pri nekaterih že obstoječih koših ni tabel (da je tam koš za pasje iztrebke) jih je potrebno
postaviti (pri Šebeniku V Radni; pri OMV; pri šoli).
AD.5 Poročanje komisij
• 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.
• Parkirišče na Starovaški cesti še širi vzdolžno na cesti postrani. Pridobilo se bo novih
24 parkirišč. Risanje projektov- PZI naj se nadaljuje
• Za pridobitev GD so potrebna tudi arheološke raziskave. To naj bi se izvedlo v 1-2
tednih. K DGD-ju je potrebno priložiti tudi geomehansko poročilo.
AD.6 Kanalizacija Radna
Do naslednje seje je potrebno pripraviti čistopis priključenosti v naselju Radna.
AD.7 Informacijske table
Cevi za postavitev informacijskih tabel naj bi bile pocinkane4. Tabla naj bi bila v velikosti
50x50 (brez montaže bi bila tabla 250 EUR).
Na naslednji seji bomo zadevo bolj podrobno dobili predstavljeno in se bo lahko doreklo kaj
in kako.
AD.8 Čistilna akcija
Po vsej verjetnosti v letošnjem letu zaradi Covida 19 ne bo vseslovenske čistilne akcije.
AD.9 Poročilo o ceni prvega pokopa

Ko bo brezoviško pokopališče vsaj malo idejno urejeno bomo ponovno obravnavali vse cene,
ki se tičejo pokopov.
AD.10 Razno
• Člani so prejeli vlogo Občine glede našega mnenja k podaljšanemu obratovalnemu
času za Spin bar, Podpeška cesta 16, 1351 Brezovica. Občina želi naše mnenje glede
podaljšanega obratovalnega časa:
-

od petka do sobote do 23. ure.

MNENJE: svet KS Brezovica se strinja s podaljšanem obratovalnega časa, kot je navedeno na
vlogi za podaljšanje. Podaljšanje velja do prve pisne pritožbe. Naša zahteva naj se vpiše
na odločbo k podaljšanem času.
• Člani so prejeli vlogo Občine glede našega mnenja k podaljšanemu obratovalnemu
času za Woody caffe, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica. Občina želi naše mnenje
glede podaljšanega obratovalnega časa:
-

od ponedeljka do sobote do 23. ure.

MNENJE: svet KS Brezovica se strinja s podaljšanem obratovalnega časa, kot je navedeno na
vlogi za podaljšanje. Podaljšanje velja do prve pisne pritožbe. Naša zahteva naj se vpiše
na odločbo k podaljšanem času.
• Prejeli smo tudi vlogo od Sadne dežele za soglasje za prodajo sezonskega sadja na
našem parkirišču pred krajevno stavbo.
Predsednik mu je že po telefonu povedal, da lahko prodaja sadje ob petkih ko je
tržnica.
• Prejeli smo tudi dopis PGD Brezovica glede izobešanja črne zastave na gasilskem
domu. Na njihovi 13. redni seji so obravnavali primernost lokacije izobešanja zastave
ob smrti za krajane KS Brezovica. Želijo namreč, da se črna zastava izobeša na
krajevni stavbi.
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. Vesel bo
pridobil ponudbo za postavitev droga za črno zastavo.

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

