
ZAPISNIK 
 
5. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 10. junija 2015 ob 19. uri v prostorih KS Brezovica, 
Tržaška cesta 390, Brezovica.  
 
PRISOTNI:  Boris Malovrh, Nejc Vesel, Dušan Artač, Anton Slana, Alenka Bokavšek Šebenik, 

Luka Mavsar, Marjan Mravlje, Marija Miklič. 
ODSOTNI:      Aleš Bokavšek (opr.) 
 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika 4. redne seje 
4. Čiščenje in urejanje barjanskih meteornih jarkov 
5. Finančno poročilo 
6. Obnova mrež na obeh večnamenskih igriščih 
7. Smreke v križišču na Cesti na Postajo (ponudbe za podrtje) 
8. Dopis Skodlar Petra 
9. Podaljšanje obratovalnega časa za »Spin bar« pri Eurospinu 
10. Razno 

 
 
AD 1. Ugotovitev števila navzočih članov 

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

 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
AD. 3  Potrditev zapisnika 2. in 3. redne seje 
 
Zapisnika 4. redne seje je bil pregledan in sprejet. 
 
AD. 4  Čiščenje in urejanje barjanskih meteornih jarkov 
 
Dopis se dopolni in se posreduje na prave inštitucije (Občina Brezovica, ARSO, Hidrotehnik) 
– posredovati tudi grafiko z označenimi jarki. V planu ima Hidrotehnik čiščenje peskolova pri 
AC in ureditev potoka Drobtinke zaradi črpališča za kanalizacijo v Notranjih Goricah. 
 

AD. 5  Finančno poročilo 
 
Članom sveta je bil predloženo finančno poročilo KS Brezovica, ki je tudi priloga k 
zapisniku. Z rebalansom, ki naj bi bil sprejet na naslednji seji Občinskega sveta so se povečale 
in pa dodale nekatere postavke. Povečala se je postavka (15-Varovanje okolja in naravne 
dediščine) za izgradnjo hišnega priključka za krajevno stavbo (pri tem se je pojavilo vprašanje 
zakaj tega sekundarja ne financira občina) za ureditev platoja za kontejnerje (ekološki otoki), 
(13- Promet, prometna infrastruktura in komunikacije) zaradi ureditve parkirišča pri črpališču 
pri vrtcu; (16 – Prostorsko planiranje in stanov. kom. dejavnost) za izgradnjo oz. obnovo 
vodovodnih priključkov ob Tržaški cesti (tudi tu se je pojavilo vprašanje zakaj bi KS gradila 
oz. obnavljala hišne vodovodne priključke) in za ureditev večnamenskih igrišč. 
 
 

 

 



AD. 6  Obnova mrež na obeh večnamenskih igriščih 

 
Prejeli smo eno ponudbo za obnovo oz. nove mreže okoli večnamenskih igrišč (Radna, 
Postaja). Na Postaji je cena (mreža po celi dolžini ob AC, 2 mreži za gol z 2 lovilnima 
mrežama za gol, karabini, 4 mrežice za koš in potni stroški) 1.691,90 EUR. 
V Radni pa je cena za krpanje (krpanje kvadratkov, 2 mreže za gol z 2 lovilnima mrežama za 
gol, karabini, montaža mrež) 830,82 EUR. 
V Radni cena za nove mreže (mreža za igrišče, 2 mreže za gol z 2 lovilnima mrežama, 
karabini, potni stroški) 1.526,83 EUR. 
 
SKLEP: Nekateri člani se s ponudbo ne strinjajo, zato želijo ponoven ogled in popis na 
terenu. Predsednik se bo z g.Zupancem dogovoril za termin.  
G.Mavsar pa bo pridobil še eno protiponudbo. 
Najugodnejša ponudba se bo potrjevala na korespondenčni seji. 
 
AD. 7  Smreke v križišču na Cesti na Postajo (ponudbe za podrtje) 

 
Prejeli smo dve ponudbi za podiranje 6 smrek v križišču na cesti Na Postajo pri 
transformatorju. Lastnica zemljišča na katerem stojijo smreke ga.Pertot se s podrtjem 
neuradno strinja (pisnega soglasja nimamo). 
Ponudba je od Smrtnik Matija s.p. v skupnem znesku 1.098,00 EUR in Zdešar Robert s.p. v 
skupnem znesku 878,40 EUR. 
 
SKLEP: G.Mravlje s ponudbama ni zadovoljen, zato bo pridobil protiponudbo. Najbolj 
ugodna se bo potrdila na korespondenčni seji do 22.06.2015. 
  
AD. 8 Dopis Skodlar Petra 

 
Na KS Brezovica smo prejeli dopis g.Skodlarja v katerem prosi za ogled in sanacijo jarka na 
njegovi parceli ob kozolcu. Pravi, da je bil jarek že pred nekaj leti saniran ampak je bil izkop 
narejen pregloboko. 
 
SKLEP: svetniki KS si zadevo ogledajo na terenu. 
 
AD. 9 Podaljšanje obratovalnega časa za »Spin bar« pri Eurospinu 

 
Odgovorna oseba, ki je prijavljala vlogo za podaljšanje obratovalnega časa je vlogo umaknila, 
tako, da nima smisla obravnavati te točke. 
 
Prispela pa je ena pritožba na prvoten obratovalni čas, katerega mnenje smo podali, ko se je 
Spin bar odpiral. Pri mnenju o odpiralnem času poudarimo, da je lahko bar odprt tudi po 23. 
uri, dokler ne pride prva pritožba. Ker je sedaj prišla pritožba svetujemo referentki, da naj se 
pri odvetniku pozanima kako je zakonsko določen obratovalni čas. V dopisu, oseba, ki se je 
pritožila pravi, da je bilo soglasje za obratovalni čas podpisano samo toliko kolikor je odprta 
trgovina. Referentu, ki na občini izdaja odločbo o obratovalnem času svetujemo, da se zadeva 
pravno preveri in se mogoče pridobi tudi to soglasje soseda, ki so dali soglasje samo za čas 
odprtja trgovine. 
  
AD. 10 Razno 
 

� Predsednik je člane sveta seznanil s podpisom pogodbe o poslovnem sodelovanju za 
pokopališče na Brezovici. 

� Na občini odgovorne opozoriti, da bi bilo potrebno malo več pozornosti posvetiti 
jarkom in njihovem čiščenju. 



� Zamenjava parcel pri Skodlarju z občinsko oz. ARSO-m ni možna, saj parcela ni 
primerna za zamenjavo. Predsednik je bil pri županu, kjer je bilo dogovorjeno, da se 
pozanimamo, če kdo prodaja kakšno parcelo, ki bi bila primerna za nakup. V tednu od 
15.06. pa do 19.06.2015 se bosta dva člana oglasila pri Skodlarju, da se pogovorijo o 
odprodaji zemljišča. Po tem datumu pa se skliče sestanek pri županu? 

� Člane sveta zanima kdo pobira najemnino za obvestilno tablo na parceli št. 36/2 k.o. 
Brezovica. 

� Pri pripravi rebalansa smo zasledili, da je postavka za postavitev podpornega zidu pri 
Skodlarju odstranjena. Od pristojnih želimo imeti pojasnilo zakaj. Prav tako je 
postavka zmanjšana (na 0,00 EUR) pri izgradnji sekundarjev. 

� Dopis, ki je že bil posredovan komunalnemu oddelku Občine Brezovica za postavitev 
in odstranitev prometnih znakov je potrebno posredovati tudi občinskemu SPVCP-ju. 

� Predsednik bo nabavil luči za podhod pod AC, Zdešar Robert pa jih bo zmontiral. 
� Predsednik je podal pojasnilo v zvezi z smetnjaki za pasje iztrebke in sicer do jeseni 

bo pripravljen elaborat, ki se bo predal županu. Nekaj kontejnerjev se bo nabavilo s 
strani občine nekaj pa se jih lahko nabavi tudi preko KS. 

� Predsednik je dobil vprašanje s strani uporabnikov izobraževalnega centra Ini Mini 
zakaj se ne bi naredil vhod v stavbo iz parkirišča (zaradi varnosti). Prejšnji predsednik 
je pojasnil, da se je lastnici podjetja Ini Mini da je KS Brezovica dala le začasno 
soglasje za uporabo 3 parkirnih mesta z namenom pridobitve uporabnega dovoljenja. 
Ustni vlogi se ne ugodi. 

� Sproži se prenos lastninske pravice zaklonišča na Postaji na občino Brezovica. Ko bo 
prenos sproveden se bo postavilo na zaklonišče igrala. Prav tako se bodo v kratkem 
postavila tudi igrala V Radni na balinišču in pri šoli. 

� Za Barjanski list je potrebno pripraviti članek za obsek živih mej ob cestah. Nekateri 
odseki so zelo nepregledni in zelo nevarni. Vsak član naj do naslednje seje pripravi 
spisek, kjer naj bi se znižalo oz. obrezalo žive meje. Vsakemu lastniku naj bi se 
posredoval dopis in pa rok za ureditev živih mej. 

� Na turistično in planinsko društvo je potrebno podati pobudo za postavitev 
usmerjevalnih tabel za brezoviški hrib. Pobuda je prišla tudi s strani svetnikov, da se 
na stare domačije pritrdijo njihova stara imena (tako kot imajo v Vnanjih Goricah). 

� Svetniki so mnenja, da bi morali biti napisi na vseh avtobusnih postajah (kraj kje je 
locirana avtobusna postaja). Na Europlakatu se pozanimati kdaj se bo dokončala 
avtobusna postaja pri OMV (postaja namreč ni zastekljena). 

� Podžupana opozoriti, da so vsi uvozi na Podpeški cesti narejeni napačno, zato pa je že 
veliko robnikov tudi že zlomljenih oz. počenih. 

� Tržnica v KS Brezovica naj bi zaživela v juliju mesecu. KS Brezovica izdaja soglasje 
za uporabo parkirišč pred krajevno stavbo za postavitev tržnice. 

� Podati pobudo podžupanu za ureditev parkirišča pred vrtcem (gradil se je plin, 
kanalizacija). 

� Pripraviti IDZ za pločnik pri vrtcu in pa od stare pošte do nadvoza čez AC. 
� Nekje na območju Postaje pri mizarstvu Sever – najbolj bi bila ugodna parcela 356/86 

k.o.Brezovica je potrebno pridobiti soglasje za postavitev črpalne postaje za 
kanalizacijo (parcela je velika cca133 m2). V kolikor bi lastnik želel to tudi prodati bi 
jo bilo dobro kupiti. Stopiti v kontakt z lastnikom. 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 22.15 uri. 
 
  
  Predsednik sveta KS:  
   
  Boris Malovrh  
 


