
ZAPISNIK 

 

16. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 17. novembra 2021 ob 18. uri v prostorih KS 

Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.  

 

PRISOTNI: Boris Malovrh, Urbančič Gregor, Kristina Rihtar, Luka Mavsar, Aleš Bokavšek, 

Dušan Artač. 

ODSOTNI: Anton Slana (opr), Nejc Vesel (opr.), Marjan Mravlje (opr.). 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Pokopališče  

2. Ugotovitev sklepčnosti 

3. Potrditev dnevnega reda 

4. Potrditev zapisnika 15. redne seje  

5. Poročanje komisij 

6. Razno 

 

 

AD 1. Pokopališče 

 

Na naslednji seji je potrebno pripraviti tekstualni in pa grafični del iz OPPN-ja za 

pokopališče. Vsak svetnik bo na seji podal predloga za ureditev pokopališča. 

 

AD 2. Ugotovitev števila navzočih članov 

 

Svet KS Brezovica je sklepčen, saj je bila prisotna več kot polovica članov sveta KS.  

 
AD. 3  Potrditev dnevnega reda  

 

Dnevni red je bil soglasno potrjen. 

 

AD 4.  Potrditev zapisnika 

 

Zapisnika 15. redne seje je bil pregledan in sprejet.  

 

AD. 5. Poročanje komisij 

 

1. Oba GD za lopo na BŠK  in nadstrešnico sta pridobljena. Balinarji so podali predlog 

za izkop starega vodovodnega jaška in nivo podaljšane trase za vodovodno cev s 

litoželeznim pokrovom. Člani se s ponudbo v višini1.122,40 EUR-niso strinjali in so 

zaprosili, da se pridobi nova ponudba. 

Zaprosili so tudi dobavo peska za nasutje makadamskega dela pri igriščih in 

parkirišču. Ponudba je od EcoEx v višini 156,16 EUR. Člani se s ponudbo strinjajo.   

 

2. Po OPN-ju sta na pokopališču predvidena 2 platoja. Člani sveta so mnenja, da je 

dovolj, če je samo 1 plato. Ali je za to potrebna sprememba OPN-ja? Za 3m škarpo je 

potrebno GD, zato bo verjetno potrebna tudi sprememba OPN-ja. Do naslednje seje 

bomo pregledali stare variante priprave ureditve pokopališča.  

 

 



 

 

 

AD.6 Razno 

 

➢ Prejeli smo ponudbo št. 34/2021, z dne 16.11.2021za vgradnjo vodovodne cevi in 

jaška na konjskem britofu od EcoEx v višini 3.062,20 EUR. Člani želijo imeti še eno 

proti ponudbo za izvedbo vgradnje vodovodne cevi in jaška na konjskem britofu. 

➢ Prejeli smo ponudbo št. 35/2021, z dne 16.11.2021 za sanacijo zidu pri cerkvi od 

EcoEx v višini 6.618,62 EUR. Člani želijo imeti še eno proti ponudbo za sanacijo zidu 

pri cerkvi. 

➢ Vsi naši NRP-ji, katere smo predlagali za uvrstitev v naš proračun za obdobje dveh let 

so bili potrjeni in uvrščeni v proračun. 

➢ Začela so se pripravljalna dela za izvedbo Bike parka v Radni. Kolesarski poligon naj 

bi bil narejen v roku treh tednov. 

➢ Na JKP Brezovica je potrebno apelirati, da se boljše sčistijo avtobusne postaje, pokosi 

med pešpotjo in Podpeško cesto. Na JKP povprašati kolikokrat na mesec čistijo 

avtobusne postaje in pa kosijo travo. 

➢ Nekatere člane sveta je zanimalo zakaj je zobozdravnica v Vnanjih Goricah striktno 

odsotna vsak dan med 11 in 12 uro. Pozanimati se pri osebi zadolženi na občini za 

zdravstvo. 

 

 

 
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 

 

   Predsednik sveta KS:  

   

  Boris Malovrh  

 


