
ZAPISNIK 
 

5. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 22. maja 2019 ob 18. uri v prostorih KS Brezovica, 

Tržaška cesta 390, Brezovica.  

 

PRISOTNI:  Boris Malovrh, Dušan Artač, Marjan Mravlje, Luka Mavsar, Nejc Vesel, Urbančič 

Gregor, Anton Slana, Kristina Rihtar. 

 

ODSOTNI:      Aleš Bokavšek 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 4. redne seje  

4. Poročanje komisij  

5. Kanalizacija v naselju Radna 

6. 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 4. redne seje je bil pregledan in sprejet.  
 

AD. 4  Poročanje komisij 

 

1. Komisija, ki je zadolžena za dogovore pri pripravi projektov za pokopališče se je 

sestala s projektantom, vendar projektant še ni podal ustrezne rešitve. Na KS smo 

prejeli samo eno ponudbo za ureditev projektne dokumentacije. Za odločitev bosta 

potrebne še dve. Predsednik bo pri urbanistu pridobil informacije ali je potrebno za 

ureditev parkirišča gradbeno dovoljenje. 

2. Komisija, ki ureja GD za balinišče pa še vedno čaka na termin za sestanek z županom. 

Po tem sestanku bomo vedeli več. 

3 Glede na ponovni sestanek s projektantoma glede postavitev lesenih igral pa še vedno 

projektanta zagovarjata lesena igrala s čimer pa se naši člani sveta ne strinjajo. 

Pridobila sta tudi ponudbo za impregnacijo lesa-Vakuumsko-tlačna impregnacija lesa. 

Tudi po tej ponudbi za impregnacijo člani ostajajo na svojem prvotnem stališču. 

 

AD.5 Kanalizacija v naselju Radna   

 

Posodobljen seznam priključenosti posredovati na MIRED, kjer bodo oni ukrepali naprej po 

uradnem postopku. 
 

AD.6 Razno 

 

• S strani vzdrževalca pokopališč Pieta smo prejeli popis vzdrževalnih del na 

pokopališču (spisek je priloga ka zapisniku). Vse postavke bi se morale realizirati 

vendar jih bo potrebno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nekaj izpustiti. 



• Kljub temu, da je vzdrževalec pokopališča poizkusil urediti odvodnjavanje na 

srednjem delu pokopališča pri žarnih grobovih, kjer sedaj ob velikem deževju zastaja 

voda mu to povsem ni uspelo. Zadaj med grobovi in škarpo je premalo prostora. Za 

silo je bila položena drenaža, vendar so grobovi še vedno v vodi ob velikem deževju.                                                               

S strani EcoEx-a smo prejeli ponudbo za ureditev le-tega, vendar bi bilo opraviti ogled 

na terenu.  Mavsar, Malovrh in izvajalec si bodo to ogledali na terenu. 

• Zaradi vandalizma na pokopališču je potrebno nabaviti kamere. Za ponudbo zaprositi 

varnostne službe. 

• Podan je bil predlog za izplačilo nagrade predsedniku in podpredsedniku. Nagrada se 

izplača vsakemu do ½ jeseni. 

• Drogovi javne razsvetljave čez nadvoz AC še vedno niso prepleskani 

• Na JKP podati pobudo za nasip makadamskih poti ter košnja travnatih površin ob 

cestah. 

• Na Remškarjevi cesti je potrebno obrezati veje ob svetilkah javne razsvetljave-JKP 

Brezovica. 

• Prejeli smo končan projekt za zacevitev Metlikovega jarka. Predstavnica OU naj 

zadevo sedaj spelje do konca. 

 

 
 

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri. 

 

  

  Predsednik sveta KS:  

   

  Boris Malovrh  

 


