
ZAPISNIK 
 
11. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 11. maja 2016 ob 18. uri v prostorih KS Brezovica, 
Tržaška cesta 390, Brezovica.  
 
PRISOTNI:  Boris Malovrh, Dušan Artač, Alenka Bokavšek Šebenik, Nejc Vesel, Marjan Mravlje, 

Marija Miklič, Luka Mavsar, Aleš Bokavšek, Anton Slana. 
 
 
DNEVNI RED: 
1. Ugotovitev sklepčnosti  
2. Potrditev zapisnika 
3. Potrditev dnevnega reda 
4. Znižanje komunalnega prispevka za Pižem Aleksandro 
5. BŠK Radna – drobljenec in igrala 
6. Projekti za LAS 
7. Razno 

 
 
 
AD 1. Ugotovitev števila navzočih članov 
 
Svet KS Brezovica je sklepčen, saj so prisotni vsi člani sveta KS.  
 
AD. 2  Potrditev zapisnika  
 
Zapisnika 10. redne seje je bil pregledan in sprejet s tremi popravki, ki se bodo zavedli v 
današnjem zapisniku. 
 
Doda se v zapisnik: - pri obzidju proti Marijinem domu pri WC-ju, katerega se bo uredilo je 
rešetka, ki še vedno ni urejena tako kot mora biti. Tršar naj uredi tudi to zadevo; 

- Ko se bo urejal nasad na pokopališču se predlaga, da se vsadi nekaj 
drugega in ne ciprese in pušpana. 

 
AD 3.  Potrditev dnevnega reda 
 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
AD. 4  Znižanje komunalnega prispevka za Pižem Aleksandro 
 
Pižem Aleksandra je podala prošnjo za znižanje komunalnega prispevka za legalizacijo njene 
hiše. Znesek izračuna ni znan, tako, da o konkretnem znesku nismo mogli govoriti. Člani so 
mnenja, da se bo sprožil nekakšna reakcija v kolikor bomo nekomu dali popust nekomu pa ne 
zato so sprejeli naslednji 
SKLEP: Investitorki svetujejo, da na Občini Brezovica zaprosi za obročno odplačevanje 
komunalnega prispevka. 
 
AD. 5 BŠK Radna – drobljenec in igrala  
 
Na BŠK se zaradi nesoglasja sosedov in nekaterih članov balinarskega društva ne bo naredila deponija 
za les na koncu balinišča. 
 

a) Pridobiti je potrebno ponudbo za nasutje pešpoti Za Grabnom proti šoli in pa soglasje 
Lampretovih, ker je na koncu del zemljišča še v privatni lasti – pripravi se Korespondenčna 
seja. 

b) Izvede se ponudba št. 8/2016 EcoEx v višini 250,00 EUR za nasutje pešpoti ob železnici na 
(Debevčevi poti) – NAROČILNICA. 



c) Ponudba št. 9/2015 EcoEx v višini 630,00 EUR za ureditev deponije Konjski britof se ne 
izvede. 

d) Ponudba št. 6/2015 EcoEx v višini 650,00 EUR za ureditev odvodnjavanja na gozdni cesti ob 
zapadnem vodovodu na Drobtinški poti se ne izvede. 

e) Ponudba št. 10/2015 EcoEx v višini 2.261,00 EUR za izgradnjo deponije za les ob zapadnem 
vodovodu se ne izvede. 
 

f) Prejeli smo tri ponudbe za postavitev otroških igral: 
-Igrala in oprema Pozinek v višini 2478,43 EUR 

-Svet igral v višini 2647,40 EUR 
-G.designs v višini 2.490,00 EUR (tu je še vključena manjša klopca) 

 
SKLEP: 8 članov se je odločilo za zadnjo ponudbo od podjetja G.designs, 1 član je bil proti. Izda se 
NAROČILNICA. 
 
AD. 6  Projekti za LAS 

1. S strani Občine Brezovica smo prejeli povabilo k oddaji projektov LAS (delno 
financiranje). Predlagali naj bi največ do 2 projekta. 
Predsednik bo predlagal njegov projekt za igrala na Postajo za katerega ima narejeno 
tudi že nekakšno zasnovo. 

2. Na občini zadolžena za to področje ga.Šijanec pa predlagamo, da se nabavijo stojnice 
za petkovo tržnico in pa lopo za shranitev le teh. 

 
AD. 7  Razno 

• Na VO-KO javiti, da je na Cesti v Log 8 hidrant v slabem stanju. 
• Preveriti ali je vloga za soglasje za čiščenje Metlikovega in Pezdirjevega jarka 

resnično na Direkciji za vode pri g.Cezarju. 
• LPP – postajališča (kdo postaje označi – katera je postaja na kateri si). 
• Kaj je z dopisom za žive meje? 
• Ob na koncu Tržaške ceste proti Vrhniki je že vrsto let odprt jarek, ki je zelo nevaren. 

Potrebno bi bilo pridobiti neko idejno zasnovo kako bi ta jarek pokrili n ga s tem 
zaščitili. Člani so podali predlog, da se jarek pokrije z dvema betonskima ploščama. 
Zadevo bo uredil predsednik. 

• Sčistiti bi bilo potrebno oba jaška oz. vse tri: za vrtcem, na Kapalniški poti in Pot 
terencev. Pridobiti ponudbo od Mravlje Markota. 

• Predsednik bo pridobil ponudbo za obložitev oz. zacevitev jarka MED Brezoviško in 
Starovaško cesto. Prav tako se bo pridobila ponudba za ureditev parkirišča za 
pokopališče ob Tržaški cesti (zasilno parkirišče). 

• Še vedno ni nič novega z ureditvijo jarka V Radno 46. 
• Nekateri člani so izpostavili problematiko vrtca na Brezovici. Otroci brezovčanov 

morajo voziti otroke v vrtec Podpeč. To se jim ne zdi sprejemljivo. Vsled tega člani 
želijo na naslednjo sejo povabiti župana, da jim obrazloži perečo tematiko. 

• Za pasje iztrebke pa je bilo določeno, da se bo 20 košev postavilo na območju Občine 
Brezovica. 

• Predsednik je podal povzetek sestanka z župnikom g.Poje. Župnik se strinja z 
ureditvijo WC-ja. Ključ od WC bo imel on. Kdaj bo WC odprt bo zagotovil sam; za 
čistočo pa naj se dogovori z nekom. Zaveda pa se tudi, da je streha na cerkvi v zelo 
slabem stanju in da koščki strešnikov ob večjih neurjih padajo s strehe. V roku 2 let 
imajo namen streho kompletno zamenjati. Glede širitve pokopališča pa je za. 

• Člani se strinjajo z izvedbo hodnika za pešce v širini 1,60m pri vrtcu.  
• Potrebno je tudi imenovati ime za planinsko pot, katera trase je v pripravi. 
• Narejene so bile geološke raziskave tal za podporni zid na Brezoviški cesti. V drugem 

tednu pa bo projekt končan in ponovno predstavljen Skodlarju. 



• Za izvedbo hodnika za pešce čez AC je problem zemljišče, ki je delno v lasti tudi 
g.Plantariča. Od njega »moramo« odkupiti cca 22m2 zemljišča v kolikor želimo izvesti 
pločnik za pešce. Oba dela zemljišča sta v velikosti cca 600 m2 . V kolikor bi želeli 
odmeriti zemljišča (cca 22m2 ) bi bil že sam geodetski posnetek cca 2.000 EUR. Bolj 
se splača, da se odkupi vse zemljišča v velikosti cca 600 m2. Predsednik se bo 
dogovoril za sestanek pri g.Plantariču in mu zadevo predstavil. 

• Lastnica zemljišča 369/98 k.o.Brezovica je veje od posekanega grmovja pustila ležati 
na nabrežini. Poslati ji dopis za odstranitev le-teh. 

• Ga.Šebenik iz Radne še vedno vztraja, da se ji je zgodila krivica oz. Škoda pri izvedbi 
poti v gozdu. Bila je že pri županu in direktorici OU, ki sta ji obrazložila, da je ta 
škoda nastala, ko so lastniki gozdov spravljali les v dolino.  
 

 
Seja je bila zaključena ob 21.10. uri. 
 
  
             Predsednik sveta KS:  
   
                Boris Malovrh  
 


