ZAPISNIK
17. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 16. februarja 2022 ob 18. uri v prostorih KS
Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.
PRISOTNI: Boris Malovrh, Urbančič Gregor, Kristina Rihtar, Luka Mavsar, Aleš Bokavšek,
Dušan Artač, Nejc Vesel, Marjan Mravlje.
ODSOTNI: Anton Slana (opr).
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 16. redne seje
4. Poročanje komisij
5. Priključenost kanalizacije v naselju Radna
6. Pregled ponudb za različna opravila po KS Brezovica
7. Pokopališče
8. 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 16. redne seje je bil pregledan in sprejet.
AD 4. Poročanje komisij
• Medgeneracijski park Postaja je s pridobitvijo GD dobil možnost, da se z njim javimo
na LAS. Las bo objavil še en razpis na katerega se bomo prijavili. V proračun občine
pa je potrebno vnesti NRP za zagotavljanje sredstev.
Podjetje Beliv še ni izpolnilo pogojev za katere smo se dogovorili v zameno za
služnost za dostop (pri zaklonišču). Glede na to, da se sedaj to zemljišče prodajo bi
želeli to urediti predno se proda. S strani Občine je potrebno podjetju Beliv
posredovati dopis z rokom ureditve pogojev za katere smo bili dogovorjeni
(30.4.2022). Služnost velja do tega datuma, potem pa se izniči.
• Člani BŠK Radna se bodo z županom dogovorili glede upravljanja z objekti.
Prestaviti števec za vodo, ker je zmrznil. Na naslednji seji bo K.R. pridobila ponudbo
za prestavitev števca za vodo.
Glede čiščenja zemljine in nasutega peska za nogometnim večnamenskim igrišče pa se
bomo še pogovarjali na naslednjih sejah.
AD. 5. Priključenost kanalizacije v naselju Radna
16.9.2021 smo ponovno izdali poziv za priključitev na kanalizacijsko omrežje. Odziv
je bil dober, tako da so nekateri, ki še nimajo pridobljenega gradbenega dovoljenja

pričeli s postopkom pridobitve. Rok za priključitev je bil 60 dni od prejema dopisa.
Nekateri pošte niso dvignili.
AD.6 Pregled ponudb za različna opravila po KS Brezovica
➢ Prejeli smo ponudbe za čiščenje in košnjo:
- EcoEx št. 2/2022, z dne 18.1.2022 v višini 2.741,80 EUR,
- Palček s.p. št. 6-2022 v višini 2.546,00 EUR,
- Skerca s.p. št. 9-2022 v višini 3.743,81 EUR
SKLEP: Člani potrjujejo ponudbo Palček s.p. v višini 2.546,00 EUR.
➢ Prejeli smo ponudbe za tekoča vzdrževalna dela:
- EcoEx št. 6/2022, z dne 30.1.2022 v višini 1.250,50 EUR,
- Palček s.p. št. 11-2022 v višini 1.365,00 EUR,
SKLEP: Člani potrjujejo ponudbo EcoEx v višini 1.250,50 EUR.
➢ Prejeli smo ponudbe za zamenjavo lesnih okroglic na igralih pri BŠK Radna:
- EcoEx št. 4/2022, z dne 30.1.2022 v višini 134,20 EUR
SKLEP: Člani potrjujejo ponudbo EcoEx v višini 134,20 EUR.
➢ Prejeli smo ponudbe za dobavo in montažo aluminijaste opozorilne table na Konjskem
Britofu:
- EcoEx št. 3/2022, z dne 30.1.2022 v višini 237,90 EUR
SKLEP: Člani potrjujejo ponudbo EcoEx v višini 237,90 EUR.
AD.7 Pokopališče
Pri urbanistu se pozanimati ali je možno, da se že sprejeti OPPN sprejet leta 2010 lahko ukine
in se sprejme samo OPN.
AD.8 Razno
➢ Člane zanima kolikokrat na leto je po pogodbi uvrščena košnja zelenice ob oz. na
javnih površinah; prav tako jih zanima kolikokrat se čistijo avtobusna postajališča.
➢ Na pasjih koših pri Mikličevi in pri Voglarju manjkajo pokrovi. Imamo pa tudi novo
lokacijo za postavitev košev za pasje iztrebke (proti šoli na koncu Brezovih trojčkov).
➢ Na občino podati vprašanje, zakaj otroške zobarce v Vnanjih Goricah zelo pogosto NI.
➢ Na mrliški vežici bodo opravljena samo nujna vzdrževalna dela (knauf, zamenjava
šip, beljenje.
➢ Naslednja seja je predvidena za 23.3.2022
➢ Pešpot proti cerkvi (gornja pot) je potrebno sanirati, saj je tam del površine, ki ni
obdela in je nevarna za mimoidoče. Lastnika povprašati Sali se lahko ta del zbetonira.
➢ Glede vlake pri Gorjancu (spada pod MOL) pa bo potrebno s strani občinske uprave
pripraviti dopis, da bi se uredila in odprla za lastnike gozdov.
➢ Pri vstopu v Občino Brezovica ni vstopnih tabel tako kot so včasih bile (grb).
➢ Za soboto 2.4.2022 je predvidena čistilna akcija.
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri.

Predsednik sveta KS:
Boris Malovrh

