
ZAPISNIK 

 
19. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 26. aprila 2022 ob 18. uri v prostorih KS 
Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.  
 
PRISOTNI: Boris Malovrh, Urbančič Gregor, Luka Mavsar, Dušan Artač,  Marjan Mravlje. 
 

ODSOTNI: Anton Slana, Aleš Bokavšek, Nejc Vesel, Kristina Rihtar. 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika 18. redne seje  
4. Projektor za OŠ Brezovica 
5. Razno  

 
 
AD 1. Ugotovitev števila navzočih članov  

 

Svet KS Brezovica je sklepčen, saj je bila prisotna več kot polovica članov sveta KS.  
 
AD 2. Potrditev dnevnega reda 

 

Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
AD. 3   Potrditev zapisnika 
 
Zapisnika 18. redne seje je bil pregledan in sprejet.  
 

AD.4  Čistilna akcija 

 

S strani šolskega sklada OŠ Brezovica smo prejeli dopis v katerem navajajo, da je bilo zaradi 
epidemije v šolski sklad zelo malo priliva finančnih sredstev. S strani zbranih sredstev, katere 
bodo zbirali na dobrodelni prireditvi STOPIMO SKUPAJ, ki bo 19. maja 2022 bodo nabavili 
projektor za Brezovo dvorano v OŠ Brezovica. V sled tega je predsednik na svetu KS 
Brezovica podal pobudo, da bi sredstva za nakup projektorja razdelili na 5 delov in sicer: KS 
Brezovica, KS Vnanje Gorice, KS Notranje Gorice, šolski sklad OŠ Brezovica in Občina 
Brezovica vsak po 1/5. 
SKLEP: 
Člani sveta se strinjajo s to pobudo. Sklep je soglasno potrjen. 
 
AD.5 Razno 

 
• Predsednik bo pridobil ponudbo za ureditev odvodnjavanja in popravilo ceste, ki pelje 

do Konjskea britofa. 
• Prav tako bo predsednik pridobil ponudbo za vodovodna dela pri jašku na Konjskem 

britofu. 
• Prejeli smo ponudbo EcoEx št. 11/2022 za čiščenje izvirov in vodohrama za pripravo 

trase za ureditev pitnika na Konjskem britofu, z dne 25.4.2022 v višini 1.720,20 EUR. 
            SKLEP: Člani potrjujejo ponudbo EcoEx št. 11/2022 v višini 1.720,20 EUR. 

• Prejeli smo ponudbo EcoEx št. 12/2022 za izgradnjo nove trase vodovodne cevi do 
novega jaška za Konjski britof, z dne 25.4.2022 v višini 5.819,40 EUR. 

            SKLEP: Člani potrjujejo ponudbo EcoEx št. 12/2022 v višini 5.819,40 EUR. 



• Prejeli smo ponudbo EcoEx št. 13/2022 za izdelavo lesenega okvirja za opozorilno 
tablo in samo postavitvijo table za Konjski britof (Bike park), z dne 25.4.2022 v višini 
1.567,70 EUR. 
SKLEP: Člani potrjujejo ponudbo EcoEx št. 13/2022 v višini 1.567,70 EUR. 

• Prejeli smo ponudbo EcoEx št. 14/2022 za dvig jaška za vodo z novim litoželeznim 
pokrovom (dela na BŠK Radna), z dne 25.4.2022 v višini 823,50 EUR. 
SKLEP: Člani potrjujejo ponudbo EcoEx št. 14/2022 v višini 823,50 EUR. 

• Prejeli smo ponudbo EcoEx št. 15/2022 za sanacijo pešpoti proti cerkvi, z dne 
25.4.2022 v višini 512,40 EUR. 
SKLEP: Člani potrjujejo ponudbo EcoEx št. 15/2022 v višini 512,40 EUR. 

Malovaška: po parcelni št. 607/14 k.o.Brezovica se v cesto zajeda živa meja, katero mora 
lastnik odstraniti do take mere, da ne bo motila prometa. Lastnikom poslati dopis, da jo 
odstranijo. V primeru, da je ne bodo bo to naredil JKP Brezovica na njihove stroške (poleg 
dopisa priložiti tudi sliko). 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
   Predsednik sveta KS:  
   
  Boris Malovrh  
 


