
ZAPISNIK 

 
20. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 6. junija 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 19. redne seje  
4. Pregled prispelih ponudb za ureditev dokumentacije za pridobitev GD za pokopališče 
5. Realizacija proračuna za leto 2022 
6. Izplačilo nagrade predsedniku in podpredsedniku 
7. Pregled ponudb za postavitev novih klopc po Brezovici 
8. 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 19. redne seje je bil pregledan in sprejet.  
 

AD.4  Pregled prispelih ponudb za ureditev dokumentacije za pridobitev GD za 

pokopališče 

 
Prejeli smo 2 ponudbi za ureditev pokopališča (projektni del) od: 

- S.M. studio DGD 9.200,00 EUR+ DDV in PID 5.900,00 EUR+DDV; 
- Helena Mikuš Arhitektka IDZ 2.500,00 EUR; DGD 4.500,00 EUR; PZI 6.500,00 

EUR; PID 1.550,00 EUR 
Člani sveta so mnenja, da so vse cene pretirane, zato se bo predsednik še malo pogovoril in 
poizkusil cene malo znižati. Glede na razplet pogovora se bo sklicala korespondenčna seja, 
kjer bo članom KS predstavljena nova cena za projektiranje. 
 
AD.5 Realizacija proračuna za leto 2022 

 

Pregledali smo realizacijo poračuna za leto 2022. Za nekaj sredstev smo se dogovorili, da se 
prestavijo na druge postavke, kjer so bodo tudi namensko porabila za določene zadeve. 
 
AD.6 Izplačilo nagrade predsedniku in podpredsedniku 

 

Na podlagi imenovanja in opravljanja funkcije in dela predsednika Sveta KS Brezovica, 
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles 



občinskega sveta in članov drugih občinskih organov (Ur.l. RS, št. 58/2017) se predsedniku in 
podpredsedniku  KS Brezovica izplača ½ nagrada za delo v letu 2022. 
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov (Ur.l. RS, št. 77/2012) v 7. členu določa 
višino nagrade predsedniku sveta krajevne skupnosti in sicer ne sme presegati 5% letne plače 
župana. 
 

AD.7 Pregled ponudb za postavitev novih klopc po Brezovici 

 

Predsednik je pripravil nekaj lokacij za postavitev klopc po KS-ju. Lokacije: 2 klopci se 
postavita na staro Vrhniško progo proti naselju Mijaks; 1 klopco na Debevčevo pot, 1 klop Na 
Brezno. 
 
Pridobi se nova ponudba za nabavo in dostavo 5 klopc pri podjetju KREMEN. 
Kasneje bo potrebno še naročiti vzdrževanje  (košnja) okoli lokacij klopc. Prejeli smo 
ponudbo Palčka za ureditev le-tega, vendar se s tem še malo počaka. 
 

AD.8 Razno 

 

- Prejeli smo ponudbo BATT crew za vzdrževanje bike parka v višini 700,00 EUR. 
Ponudbo je potrebno znižati. V tej ponudbi naj bi bilo zajeto tudi košnja in pobiranje 
smeti. 

- Sestati se z županom glede Medgeneracijskega parka Postaja. 
- Na mrliški vežici so svetniki sklenili, da je potrebno zamenjati steklo, urediti stene 

znotraj vežice, dokupiti zalivalke za pokopališče. 
- Predstaviti stroške za najem vežice. 
- KS Vnanje Gorice se ni strinjala z nakupom projektorja, zato smo se odločili, da 

zadevo opustimo. Financirala ga bo občina in pa OŠ. 
- Pitnik bi se postavil tudi na Postaji pri večnamenskem igrišču. Kaj bo z vzorčenjem. 

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


