
ZAPISNIK 
 
10. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 23. marca 2016 ob 17. 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. 
ODSOTNI:      Aleš Bokavšek, Anton Slana. 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti  
2. Potrditev zapisnika 
3. Potrditev dnevnega reda 
4. Nadaljevanje projekta: Pločnik in parkirišče pri vrtcu v Radni 
5. Vzdrževanje pokopališča in predstavitev novosti g.Tršarja 
6. Razno 

 
 
AD 1. Ugotovitev števila navzočih članov 

 
Svet KS Brezovica je sklepčen, saj je prisotna več kot polovica članov sveta KS.  
 
AD. 2  Potrditev zapisnika  
 
Zapisnika 9. redne seje je bil pregledan in sprejet. 
 

AD 3.  Potrditev dnevnega reda 

 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
AD. 4  Nadaljevanje projekta: Pločnik in parkirišče pri vrtcu v Radni 

 
IDZ za izgradnjo pločnika pri vrtcu in ureditev parkirišča je bil že posredovan na razne 
institucije v soglasje. Ko bo to pridobljeno se bo šlo v realizacijo. Projektant bo moral 
pripraviti projektantski popis del, ki so potrebna za izvedbo le-tega. Ko bo to pridobljeno to 
posredovati  na JKP Brezovica, Eco ex-Mravlje Marko s.p. in Rakovec Mitja za pripravo 
ponudbe za izvedbo. 
Parkirišča pa se bo zaenkrat samo nasulo in bo pripravljeno za cca.4 parkirna mesta. 
 
AD. 5  Vzdrževanje pokopališča in predstavitev novosti g.Tršarja  

 

Poslovilni objekti: 
1. Oplesk lesenega dela opaža /z zaščitnim premazom belton-beltop bi osvežili samo tiste dele, ki 

so bolj izpostavljeni vremenskim vplivom sonce-dež, ki so izgubili lesk, da ne bi prišlo do 
propadanja opažnih letev, kar lahko pomeni zgolj še večje stroške vzdrževanja/ - cena: 488,00 
evrov + ddv 

 
2. Popravilo steklenih delov /počilo je steklo na oknu v kuhinji, eno steklo v poslovilni vežici/; 

menimo, da je potrebno omenjena stekla zamenjati, kar bi storil za to pooblaščeni steklar – 
cena: 112,00 evrov + ddv 

 
3. Namestitev oglasne table na poslovilni vežici /imela bi funkcijo obveščanja o pogrebih, 

obnašanju na pokopališču, kar se tiče odlaganja smeti in del na grobovih in določene 
informacije javnega značaja/ - cena: 225,00 evrov + ddv 

 
4. Zamenjava posameznih kuhinjskih elementov v kuhinji poslovilnega objekta /nekaj skodelic 

za kavo je okrušenih, nekaj kozarcev se je strankam razbilo, žličke za kuhanje kave so precej 



dotrajane, tudi lonček za kuhanje kave ima okrušeno notranjost, dobro bi bilo imeti tudi 
kakšen rezervni namizni prt, ker ob pranju dajemo svoje prte/ - cena: 85,00 evrov + ddv 

 
5. Voziček za prevoz žar na pogrebni svečanosti /investicija ni prednostna ali nujna, omogoča pa 

lažjo izvedbo pogrebne svečanosti, vse skupaj izpade bolj kulturno in urejeno/ - cena: 810,00 
evrov + ddv 

 
6. Stojala za namestitev cvetja po pogrebu /zadostovala bi dva stojala, naložba ni prednostna, 

lahko še počaka na boljše čase/ - cena za kos: 90,00 evrov + ddv 
 
Pokopališče: 

7. Namestitev mrežic na fontane za lažje natakanje vode v kantice – cena za kos: 95,00 evrov + 
ddv 

 
8. oplesk stebrov javne razsvetljave, trije stebri /bilo bi smiselno, da se obrusi, zaščiti s temeljno 

barvo in nanese sivo barvo na stebre, katere je napadla rja/ cena za kos: 158,00 evrov + ddv 
 

9. popravilo tlakovanih poti /popravili bi vse posedene dele tlakovanih poti, nekaj delov poti je 
potrebno v celoti preložiti, začeli bi z najbolj nujnimi odseki in postopoma nadaljevali z 
izravnavami/ - cena m² : 16,50 evra + ddv 

 
10. ureditev žive meje na oddelku B nad poslovilno vežico /del zasaditve cotoneastra je precej 

propadlo, kar bi bilo potrebno zamenjati in osvežiti/ cena: 310,00 evrov + ddv 
 

11. nakup enotnih zalivalk za pokopališče z neizbrisljivimi označbami /nekaj zalivalk se čez leto 
poškoduje, dve so neznanci ukradli, zato bi jih bilo dobro nadomestiti z novimi – enotnimi – 
vsaj 6 kosov/ - cena za kos: 12,00 evrov + ddv 

 
12. namestitev obstoječe table, ki prepoveduje vodenje psov in mačk na pokopališče /potrebno se 

je dogovoriti za lokacijo, da ne bi preveč razburili sosedov, čeprav njihovi hišni ljubljenčki po 
pokopališču največ razkopavajo, lulajo in kakajo/ - cena namestitve: 20,00 evrov + ddv 

 
13. ureditev gredic grmovnic ob glavnem parkirišču /sedanjo ureditev bi dopolnili ali nadomestili 

z enotno zasaditvijo grmovnic, da bi bile gredice bolj spodobne in prijazne – omenjeno 
investicijo se lahko mirno odloži/ cena: 415,00 evov + ddv 

 
14. zaključek novih oddelkov /odstranitev  obstoječih grmovnic: lovorikovec, cotoneaster, pušpan; 

zasaditev cipresne žive meje na dolžini 10 m in ločitev oddelkov od poslovilnih objektov ter 
pridobitev dodatnih grobnih polj/ cena: 512,00 evrov + ddv 

 
15. ureditev površine ob poslovilni vežici /odstranitev bodečega grma, ureditev tlakovcev in 

namestitev obstoječe zunanje klopi, kjer bi ljudje lahko poleti posedeli, obstoječo zunanjo 
klop v romanskem stilu, ki je sedaj v drugi vežici bi prenovili in jo zavarovali proti kraji), 
investicija lahko počaka - cena: 310,00 evrov +ddv 

 
16. ureditev sanitarij na zgornjem delu pokopališča /prosimo vas, da se o teh sanitarijah 

uskladimo, kako jih bi preuredili, kdo jih bo vzdrževal in ob katerih priložnostih bodo v 
funkciji; potreben je tudi dogovor z župnikom. Gospod Žitko, ki je lastnik sosednjih 
kmetijskih površin nas stalno opozarja, da se mu povzroča škoda na polju /uriniranje, 
kakanje/, ker so omenjene sanitarije zaprte in krivdo za škodo pripisuje nam. V omenjenih 
sanitarijah je tudi cerkvena strešna opeka, ki jo ne smemo odstraniti, spričo česar je 
vzdrževanje še težje, da o kulturi uporabnikov teh sanitarij sploh ne govorimo. Spričo teh 
slabih izkušenj smo sanitarije zaprli in čakamo vaša navodila/ - cena: 492,00 evrov + ddv 

 
17. pot za invalide na oddelek B / to zadevo bi lahko najenostavneje uredili z načrtovanjem 

novega dela pokopališča, da bi bila zadeva optimalna in prostorsko sprejemljiva, lahko pa vam 
uredimo začasna vodila za dostop invalidnih oseb na ta oddelek, kar pomeni preureditev 
stopnišča na cestni strani/ - cena: po dogovoru, ko bo znana oblika 

 
18. izris in oznake pokopališča vam bomo posredovali postopoma in ob sprotnem predhodnem 

dogovarjanju; investicija ni velika in je zaenkrat nepomembna 



Člani sveta so pregledali posamezna opravila, katera bi bilo potrebno opraviti na pokopališču, ki jih je 
pripravil Tršar Franci – vzdrževalec pokopališča. 
Naredi se vse razen pod zaporedno št. 5, 10, 13, 14, 18 se v letošnjem letu NE. 
 
AD. 6  Razno 

• Za soboto 02.04.2016 je napovedana občinska čistilna akcija. Letos ne bo skupinskega 
sestanka z društvi ampak bodo dobili samo vabilo in pa navodila. V bistvu ni nobenih 
sprememb, rajoni, termin začetka ostaja enak kot lani, malica (klobase, hrenovke, 
kruh, ajvar, senf), pijača tudi. Kdo bo skuhal klobase je še vprašanje?  
Za odvoz smeti na skupinsko zbirno mesto bo prevaža Marjan Mravlje.  
Posredovati dopis na PGD Brezovica, če bi oni hoteli sčistiti podhod pod AC. Ker je 
bil v letošnjem letu že sčiščen (mulj) bo dela bistveno manj. 

• Na JKP posredovati prošnjo za nasutje makadamske povezovalne ceste od Armiča pa 
do ljubljanske strani. 

• Povzetek sestanka pri županu s krajevnimi skupnostmi: 
- Podporni zid na cesti Drobtinška-Brezoviška: takoj ko bo možno se bo šlo v 

postavitev. 
- V letošnjem letu naj bi se uredilo tudi križišče pri gostilni Kavčič. Naredil bi se 

zavijalni pas in avtobusna postaja. 
- Ustanovil se je klub študentov. 
- Direktorica bo pripravila seznam zemljišč za prodajo. 

• Nekateri starejši so izrazili željo, da se položnice za grobove pošljejo v poletnih 
mesecih. 

• Lastnike zemljišč ob Radenščici pozvati in od njih pridobiti soglasje za čiščenje 
grabna Radenščice. Graben bi uredil Zavod za gozdove (obložil bi ga s kaneletami). 

• Drobljeni asfalt bi se nasu na Zapadnem vodovodu-pot do rezervoarja; ob železnici, V 
Radni. 

• G.Mravlje je povedal, da je imel sestanek z lastnico gozda na balinišču. Namen 
sestanka je bilo pridobitev soglasja za pripravo deponije za les za njeno uporabo, ker 
ne bi želeli, da se na balinišču kar naprej odlaga hlodovina. Pokazal ji je kar je 
pripravil logar. Naslednjič, ko bi se dobili na terenu bi zabili količke in deponijo tudi s 
drobljenim asfaltom nasuli. Nekateri člani se s tem niso strinjali. 

• Kaj se dogaja z GD za nadstrešnico na balinišču (balinarji). 
• Pozanimati se ali je elaborat za čiščenje jarkov že pri direktorici občine. 
• JKP je pri mulčenju veje, ki so ostale zmetal kar v grabna. Na to jih je potrebno 

opozoriti. 
• Kaj je z napisi na avtobusnih postajališčih. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19. uri. 
 
  
  Predsednik sveta KS:  
   
  Boris Malovrh  
 


