
ZAPISNIK 
 
6. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 24. septembra 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, Aleš Bokavšek, Kristina Rihtar. 
 

ODSOTNI:      Anton Slana. 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika 5. redne seje  
4. Poročanje komisij  
5. 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  
 
Na dnevni red je bila po 5 točko uvrščena še priklopljenost na kanalizacijo Radna; 6. točka 
Razno. Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 

AD 3.  Potrditev zapisnika 

 
Zapisnika 5. redne seje je bil pregledan in sprejet.  
 
AD. 4  Poročanje komisij 

 

1. Komisija, ki je zadolžena za dogovore pri pripravi projektov za pokopališče je 
pridobila tri ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev vzdolžnega 
parkiranja ob Starovaški.                                                                                              
Ponudbe so od: KProjekt L v višini 2.000,00 EUR+DDV                                           
Geomatik v višini 3.150,00 EUR+DDV in                                                                      
Matrika v višini 2.720,60 EUR+DDV. 

SKLEP: Člani so se odločili, da se naročilnica izda najcenejšemu ponudniku, ki je v tem 
primeru KprojektL. 
Predsednik se bo pozanimal ali se lahko umesti tudi ureditev pločnika – navezava 
Starovaška-Tržaška cesta. 
2. Komisija, ki ureja GD za balinišče pa še vedno čaka na termin za sestanek z županom, 

ki se verjetno ne bo izvršil. V roku 14 dni se sestanejo s projektantom, ki bo podal 
rešitev za prvi del ureditve balinišča in sicer za nadstrešnico. 

3 Za vsa igrala na Postaji je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki je osnova za 
vložitev kandidature na LAS. Las se v letu 2020 zaključuje, vendar naj bi se denarna 
sredstva ponovno sprostila v letu 2023. 

 
AD.5 Kanalizacija v naselju Radna   

 
Glede priključenosti ni nič novega. Do naslednje seje pripraviti poročilo. 
 
 



AD.6 Razno 

 

• Glede na popis, katerega nam je posredoval vzdrževalec pokopališča je potrebno 
pripraviti naročilnico, da bi se vsaj nekaj stvari uredilo že pred 1.novembrom. 

• Zaradi vandalizma na pokopališču je potrebno nabaviti kamere. Ponudbo za 
montiranje in dobavo 6 kamer je dalo podjetje Sintal-ponudba št. 1382-19. 
SKLEP: 6 članov je ZA; 1 NE in 1 se VZDRŽI. Podjetju Sintal se s strani KS izda 
naročilnica za dobavo in montažo 6 kamer. 

• Podan je bil predlog za izplačilo nagrade predsedniku in podpredsedniku.  
SKLEP: nagrada se izplača vsakemu do ½ konec leta. 

• Z.H. je na KS Brezovica podal predlog za prekop ostankov pokojnikov iz njegovega 
groba v nek drug grob, katerega naj bi imela KS kot DEPO (grobno polje za 
pokopavanje pokojnikov, ki nimajo svojcev,…). Glede prekopa groba za Z.H. pa so se 
člani po razpravi dogovorili, da zaenkrat ostane vse tako kot do sedaj in da se 
ostankov iz groba ne prekoplje drugam. To je malo bolj zahtevna procedura, da se 
uredi vse zahtevano. 

• Termin za srečanje starejših krajanov je 27.11.2019 ob 16.uri v gasilskem domu na 
Brezovici. Poskrbeti za: rezervacijo dvorane, hrano, pijačo, prte, program šolskih 
otrok, muziko (Duo Prima). 

• S strani lastnice Ini mini smo prejeli prošnjo za posek breze na parkirišču. 
SKLEP: člani so proti, da se breza poseka, ker je znak naše občine. 

• Zaključek KS je na Tržaški 418; dne  22.11.2019 ob 18. uri.  
• Prejeli smo ponudbo EcoEx za vsa manjša dela, za katera so bili zaprošeni na JKP 

Brezovica pa jih še do danes niso naredili. Vsi posegi so zajeti v ponudbi št. 11/2019 v 
višini 3940,60 EUR z DDV. V ponudbo je potrebno dodati še čiščenje vse peskolovov 
(Kapalnik, Pot terencev, V Radni pri hišni številki 62) in pa posek vej pri gasilskem 
domu ob Radenščici. Novi znesek naj nebi presegel 4.500,00 EUR.  
SKLEP: pripravi se naročilnica za dela po novo narejeni ponudbi. 

• Tudi v letošnjem letu bi morali očistiti peskolov za cvetličarno. Poslati dopis 
Hidrotehniku. 

• Prejeli smo vabilo na občinski praznik, ki bo v četrtek 3.10.2019 ob 18. uri v OŠ 
Brezovica-Brezovca dvorana. VABLJENI ! 
 
 

 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
  
  Predsednik sveta KS:  
   
  Boris Malovrh  
 


