
ZAPISNIK 
 
14. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 26. oktobra 2016 ob 18. uri v prostorih KS Brezovica, 
Tržaška cesta 390, Brezovica.  
 
PRISOTNI:  Boris Malovrh, Aleš Bokavšek, , Marjan Mravlje, Marija Miklič, Luka Mavsar, Anton 

Slana, Alenka Bokavšek Šebenik, Dušan Artač. 
 
ODSOTNI:  Nejc Vesel (opr.). 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti  
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika 13. redne seje 
4. Srečanje starejših krajanov 2016 
5. Predlogi projektov za leti 2017 in 2018 (proračun se bo sprejemal za 2 leti) 
6. Razno 
 
 
AD 1. Ugotovitev sklepčnosti 

 
Svet KS Brezovica je sklepčen, saj je prisotna več kot polovica članov sveta KS.  
 
AD. 2  Potrditev dnevnega reda  
 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
AD 3.  Potrditev zapisnika 13. redne seje  
 
Zapisnika 12. redne seje je bil pregledan in sprejet. 
 
AD. 4  Srečanje starejših krajanov 2016 
 
Srečanje krajanov naj bi v letošnjem letu potekal 30.11.2016 ob 16. uri v GD na Brezovici. 
Dopis: za rezervacijo dvorane (PGD Brezovica), kulturni program (OŠ Brezovica). 
Muzika: Urbančič 
Hrana: Pr Kopač (golaž, polenta, kruh in jabolčni zavitek) 
Donatorji-vloga. 
 
AD. 5  Predlogi projektov za leti 2017 in 2018 (proračun se bo sprejemal za 2 leti) 
 
KS 

 

2017 

• Razširitev pokopališča       10.000 EUR 
• Sanacija travnate podlage na večnamenskem igrišču    1.000 EUR 
• Igrala Postaja           10.000 EUR 
• Ureditev nabrežine na balinišču       6.000 EUR 
• Ureditev platoja za invalide na pokopališču      5.000 EUR 
• Vzdrževanje pešpoti        2.000 EUR 

 

2018 

• BŠK igrala         10.000 EUR 
• Razširitev pokopališča       5.000 EUR

  



 

Občina 2017  

 

• Odkup pokopališča         

• Odkup zemljišča za razširitev Remškarjeve ceste    15.000 EUR 

• Izvedba pločnika Remškarjeva cesta      20.000 EUR 

• Ureditev mostov ob Tržaški cesti in ograje na njih, ter barvanje svetilk javne 
razsvetljave čez AC 

• Sanacija grabna v naselju Postaja (Z. graben) 
• Izdelava projekta in izgradnja pločnika čez AC- projekt 6.000 EUR in izgradnja 

50.000 EUR 
• Asfaltiranje ceste pri Armiču proti Ljubljani 
• Odkup zemljišča za prečrpalno postajo na Postaji-Podsvetija 
 

2018 
 

• Odkup zemljišča za vrtec na Brezovici (10 enot) 
• Nova zobozdravstvena ordinacija v KS Brezovica 

 
AD. 6  Razno 

 
- Gospod Š. iz Radne se je strinjal, da se na kritičnem ovinku pri njegovi hiši postavi 

varovalna ograja (zaščita, da ne padeš v strugo potoka). 
- V naselju Brezovica, kjer se je gradnja kanalizacije pričela najprej se sedaj ne dogaja 

nič. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se bodo v naslednjem letu zgradili samo 
sekundarji ob Podpeški cesti za katere je že pridobljeno GD in pa še na delu ceste Na 
Brezno. Za odsek proti naselju Postaja pa se bo pričelo pridobivati GD oz. se bo delala 
novelacija projektov. 

- Pripraviti dopis za Občino za nasutje poljskih poti v naselju Brezovica. 
- Na vzdrževalca pokopališča pritisniti, da bo postoril vse kar je bilo navedeno na 

naročilnici, ki mu je bila izdana. 
- V tem tednu se bodo s strani občine izdale tudi naročilnice za čiščenje jarkov. 
- Komasacija: zunanje podjetje bo zagrizel v ta trdi oreh in poskušal izvesti komasacijo 

v Podsvetiji. Imenovana je bila komisija s strani oškodovancev oz. lastnikov zemljišč 
tega območja. Prvi sestanek naj bi se vršil v četrtek 27.10.2016 na Občini Brezovica. 

- Izvedel se bo tudi prenos cest v lasti KS Brezovica na Občino Brezovica. 
- Na JKP Brezovica podati dopis za čiščenje jaškov: Kapalniška pot, Pot terencev, V 

Radni (kaskada), za vrtcem. 
- Dopis na JKP Brezovica glede čiščenja ekoloških otokov (biti morajo bolj temeljiti) in 

pa postavitev kolov za sneg (pritrdijo naj jih bolj kvalitetno, da se ne bodo polegli pri 
vsaki najmanjši sapi). 

- Novoletno okraševanje naj bo malo bolj bogato in naj se res na vsako 2 svetilko 
obesijo zvezdice. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 20.20. uri. 
 
              

         Predsednik sveta KS: 
                 Boris Malovrh 
   
   
   
 


