
ZAPISNIK 
 
15. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 15. februarja 2017 ob 18. uri v prostorih KS Brezovica, 
Tržaška cesta 390, Brezovica.  
 
PRISOTNI:  Boris Malovrh, Aleš Bokavšek, Marjan Mravlje, Marija Miklič, Luka Mavsar, Nejc 

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

1. Ugotovitev sklepčnosti  
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika 14. redne seje 
4. Finančno poročilo in realizacija proračuna 2016   
5. Plani v letu 2017 
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 14. redne seje  

 
Zapisnika 14. redne seje je bil pregledan in sprejet. 
 
AD. 4  Finančno poročilo in realizacija proračuna 2016 

 
Skoraj vse izdane naročilnice so bile v letu 2016 tudi realizirane. Spisek je priloga k 
zapisniku. 
 
AD. 5  Plani v letu 2017 

 
• Pridobiti 3 ponudbe za ureditev spodnjega dela zemljišča (kjer je sedaj parkirišče) za 

grobna polja. V kolikor ne bo prišlo do dogovora oz. odkupa v kratkem času bo to 
nuja storiti in parkirišče spremeniti v grobna polja. 

• V letošnjem letu naj bi se odstranila trava na večnamenskem igrišču V Radni, Umetna 
trava je namreč tako uničena, da se je ne da tudi s posipom mivke dvigniti pokonci. 

• Potrebno je pristopiti tudi k postopku legalizacije balinišča  V Radni. Že izdano 
gradbeno dovoljenje je bilo namreč zaradi denacionalizacije preklicano. Pridobiti 
ponudbe projektantskih hiš za začetek postopka. 

 
AD. 6  Razno 

 

• Na MOP-ARSO poslati dopis za čiščenje peskolova za cvetličarno. 
• Pozanimati se ali se lahko zavarujejo otroška igrala. 
• Na pokopališču obrezati vejevje pri spomeniku NOB. 



• Depolli M. je vložila vlogo za znižanje zneska pri komunalnem prispevku za 
legalizacijo stanovanjske hiše. 
SKLEP: predstavnik občine naj zadevo pregleda in izda ustrezno odločbo z 30% 
znižanjem, ker se gre za legalizacijo in pa odšteje naj se ji prispevek za vodovod 
(kopija iz knjige, kjer so zavedena vsa plačila je priložena). 

• Na KS smo prejeli tudi vlogo za čiščenje jarka pod baliniščem. Ker je jarek lastniški se 
kot KS ne bomo vmešavali v to zadevo. Gospe, ki je vlogo poslala bo odgovoril 
predsednik. 

• Na JKP Brezovica poslati dopis za nasutje makadamskih poti (ena izmed teh je 
Debevčeva pot). 
 

 
 
  
Seja je bila zaključena ob 20.20. uri. 
 
              

         Predsednik sveta KS: 
                 Boris Malovrh 
   
   
   
 


