
 

ZAPISNIK 
 
21. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 17. januarja 2018 ob 18. uri v prostorih KS 
Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.  
 
PRISOTNI:  Boris Malovrh, Nejc Vesel, Dušan Artač, Aleš Bokavšek, Anton Slana, Marija 

Miklič, Alenka Bokavšek Šebenik, Marjan Mravlje. 
 
ODSOTNI:  Luka Mavsar (opr.). 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika 20. redne seje 
4. Rebalans proračuna za leto 2018 
5. Mnenje krajevne skupnosti na sledeča osnutka: 

• Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov krajevnih skupnosti o 
določitvi števila članov krajevnih skupnosti v Občini Brezovica 

• Odlok o delovanju in financiranju krajevnih skupnosti 
6. Kanalizacija v naselju Radna 
7. Mnenje na prošnjo investitorja za služnostno pot na parceli (zaklonišče Postaja –parc. 

št. 340/29 k.o.Brezovica) 
8. 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 20. redne seje  

 
Zapisnika 20. redne seje je bil pregledan in sprejet. 
 
AD. 4  Rebalans proračuna za leto 2018 

 

Predsednik je predstavil NRP-e, katere smo uvrstili v proračun za leto 2018 in zajemajo: 
1. OB008-17-0034 Razširitev pokopališča – KS Brezovica………..15.000€ 
2. OB008-17-0039 Vzdrževanje pešpoti – KS Brezovica……….4.000€ 
3. OB008-17-0035 Dostop za invalide na pokopališču ………5.000€ 
4. OB008-16-0050  Nasutje nabrežine na balinišču BŠK Radna …………6.000€ 
5. OB008-17-0038 Igrala Postaja …………..20.000€ 
6. OB008-18-0036 Ureditev okolice pri krajevni stavbi …………..9.000€ 
7. OB008-18-0037 Projektna dokumentacija PGD-BŠK Radna……….5.000€ 

 

AD.5  Mnenje krajevne skupnosti na sledeča osnutka: 

• Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov krajevnih skupnosti o 
določitvi števila članov krajevnih skupnosti v Občini Brezovica 

• Odlok o delovanju in financiranju krajevnih skupnosti 



 

1) Glede Odloka o določitvi volilnih enot za volitve pa so bo debati člani sveta podali 
pozitivno mnenje. 

2) Za odlok o delovanju in financiranju krajevnih skupnosti pa so člani mnenja, da ne 
morejo podati pozitivnega mnenja, ker ni znana formula za izračun procenta višine 
financiranja. 
 

AD. 6  Kanalizacija v naselju Radna 

 
S strani OU je bil pripravljen seznam še ne priključenih na kanalizacijo v naselju Radna. Ta 
seznam je bil dan županu, kjer je bilo rečeno, da se bo posredoval na JP VO-KA. 
 

AD. 7  Mnenje na prošnjo investitorja za služnostno pot na parceli (zaklonišče Postaja –

parc. št. 340/29 k.o.Brezovica) 

 

S strani investitorja BELIV d.o.o., Topniška 35 c, 1000 Ljubljana je Občina Brezovica 
13.11.2017 prejela prošnjo za dodelitev služnostne poti po parceli št. 340/29 k.o.Brezovica. 
Parcela št. 340/38  k.o.Brezovica namreč po mnenju investitorja nima dostopa. Prošnjo so 
odstopili KS Brezovica. 
 
SKLEP: svet KS Brezovica po pregledu prošnje ne izdaja pozitivnega soglasja za pridobitev 
služnostne poti po parceli št. 340/29 k.o.Brezovica. KS želi tam urediti okolico pri zaklonišču 
v senzorični park za otroke. V kolikor bo prišlo do ureditve le-tega nima pomena, da bi tam 
mimo spustili promet. Poleg tega pa je tam, kjer naj bi potekala služnostna pot tudi vhod v 
zaklonišče. 
 
AD. 8 Razno 

 

• Člani so prejeli vlogo Občine glede našega mnenja k podaljšanemu obratovalnemu 
času za Woody Caffe, Tržaška cesta 517, 1351 Brezovica. Občina želi naše mnenje 
glede podaljšanega obratovalnega časa: 
- od ponedeljka do četrtka od 7,00 ure do 23,00 ure 
- petek od 7,00 ure do 24,000 ure in 
- sobota od 7,00 ure do 23,00 ure; nedelja od 8,00 ure do 23,00 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 vlogo Občine Brezovica za izdajo soglasja za postavitev turistično-
informativne table na parceli 275/12 k.o.Brezovica kot je razvidno iz priložene skice. 
Tabla naj bi stala na robu parcele 275/12 k.o.Brezovica na meji – parkirišče-Ini mini 
pri drevesu (breze). Ta tabla naj bi zamenjala že stoječo tablo v bližini.  
SKLEP: Člani sveta se strinjajo s postavitvijo nove table v velikosti 200x120cm, 
vendar je potrebno o tem obvestiti lastnika table, ki že sedaj stoji in se bo po postavitvi 
občinske odstranila. 
 

• Pri ekološkem otoku pri pošti so razmere nevzdržne. Smeti ležijo vsepovsod. Šele po 
izgradnji kanalizacije naj bi se razmere uredile z ustrezno postavitvijo ekološkega 
otoka. Ker naj b bil to ekološki otok od Pošte in pa stanovalcev nad pošto je potrebno 
na njih nasloviti pošto za ureditev le-tega. 
 

• Kakor vsako leto je bil tudi letos podan predlog, da se za leto 2018 predsedniku KS 
Brezovica nakaže denarna nagrada, ki je predpisana v Pravilniku o plačah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in članov 



drugih občinskih organov (Ur.l. RS, št. 58/2017), ki v 7. členu določa višino nagrade 
predsedniku sveta krajevne skupnosti in sicer ne sme presegati 5% letne plače župana. 
SKLEP: člani sveta se strinjajo z izplačilom nagrade. 

• Predsednik je obvestil člane sveta, da se je kupila vrv za vlečnico za »Fajtov breg«. 
Prav tako se je na servis dala sama vlečnica. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
             Predsednik sveta KS: 
                         Boris Malovrh 
   
   
   
 


