
ZAPISNIK 
 
17. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 17. maj 2017 ob 18. uri v prostorih KS Brezovica, 
Tržaška cesta 390, Brezovica.  
 
PRISOTNI:  Boris Malovrh, Aleš Bokavšek, Marjan Mravlje, Anton Slana, Luka Mavsar, Marija 

Miklič, Alenka Bokavšek Šebenik, Dušan Artač. 
 
ODSOTNI:   Nejc Vesel (opr.). 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti  
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika 16. redne seje 
4. Obcestne ograje pri mostovih 
5. Vzdrževanje pokopališča in novosti (Kaliopa, razširitev, ureditev dostopa za invalide,…) 
6. Napisi na avtobusnih postajališčih 
7. Razširitev Remškarjeve ceste 
8. Zemljišča za prodajo v naši in občinski lasti v naši KS 
9. Mnenje k podaljšanemu obratovalnem času Sipro d.o.o. 
10. Najem mobilnega drsališča 10x20m 
11. Ponudba za košnjo trave na brežini 
12. Razno 

AD 1. Ugotovitev sklepčnosti 

 

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 16. redne seje  

 
Zapisnika 16. redne seje je bil pregledan in sprejet. 
 
AD. 4  Obcestne ograje pri mostovih 

 
Že vsaka malenkost lahko odraža kraj v katerem bivamo. Nekatere najbolj bodejo v oči 
dotrajane obcestne ograje. Apelirali smo na občino, da se te ograje ustrezno uredijo. V 
letošnjem letu bo prišlo do obnove najbolj dotrajane obcestne ograje pri GD, nato pa 
naslednje leto še vse ostale. Ostale ograje so še pri Voglarju na ovinku-naselje Postaja, pod 
cerkvijo, pri hiši Tržaška cesta 470, Za Grabnom. 
 
AD. 5  Vzdrževanje pokopališča in novosti (Kaliopa, razširitev, ureditev dostopa za 

invalide,…) 

 
Na pokopališču nam že zmanjkuje prostora za pokope. Na zalogi so še cca 4 žarni grobi in 14 
klasičnih grobov. 

• Prejeli smo tri ponudbe za preureditev dela parkirišča v pokopališče (spodnji del, kjer 
so postavljeni kontejnerji). Ponudbe naj bi zajemale zgolj zemeljska dela brez žarnih 
niš. Po diskusiji so člani mnenja, da bi z preureditvijo počakali do naslednjega 
sestanka, katerega bo opravila občina z lastnikom zemljišča (sestanek naj bi bil v roku 
14 dni). V kolikor do dogovora z lastnikom ne bi prišlo bomo v roku 14 dni sklicali 
sejo KS, kjer se bomo dokončno dogovorili o pričetku del. 



• Na naslednji seji g.Tršarja povprašati katere postavke na izdano naročilnico v letu 
2016 je izvedel in katere ne. 

• Nekateri krajani so izrazili željo, da bi imeli dostop na pokopališče tudi tisti krajani, ki 
so na vozičkih. Vsled tega smo prišli do ideje, da se na delu nad vežico med 
grobovoma Švigelj in Zor pregleda, če je možnost ureditve dostopa za invalide. 
Zadevo bo s Tršarjem pregledal in do naslednje seje pridobil ponudbo predsednik. 

• Občina je za vseh pet krajevnih skupnosti kupila program Modul pokopališča, kjer se 
vidi vsak grob posebej. Vnesti jih je potrebno v ta Modul. 

 
AD. 6  Napisi na avtobusnih postajališčih 

 

Člani sveta so po razpravi sklenili, da se naročijo nalepke, katere se bo nalepilo na avtobusna 
postajališča. Nalepke naj bi vsebovale ime postaje in pa številko avtobusa, ki vozi in ustavlja 
na dotični postaji. Številke naj bi se nalepile na vse tri strani objekta avtobusne postaje. 
 

AD. 7  Razširitev Remškarjeve ceste 

 

Podjetju Appia smo že v letu 2016 izdali naročilnico za IDZ za razširitev Remškarjeve ceste. 
Za razširitev potrebujemo cca 120m2. Z OU se je potrebno dogovoriti za sestanek. Že nekaj 
let nazaj se je izvedla izravnava meje in se zadeva ni sprovedla do konca. 
 

AD. 8  Zemljišča za prodajo v naši in občinski lasti v naši KS 

 

 

To so vsa zemljišča na območju KS Brezovica, ki so predlagana na občini za odprodajo oz. 
zamenjavo. Nekaj je že sprovedeno nekaj pa še v postopku. 
 
AD. 9  Mnenje k podaljšanemu obratovalnem času Sipro d.o.o. 

 

• Člani so prejeli vlogo Občine glede našega mnenja k podaljšanemu obratovalnemu 
času za SIPRO d.o.o., Podpeška cesta 22a, 1351 Brezovica. Občina želi naše mnenje 
glede podaljšanega obratovalnega časa: 
- od ponedeljka do četrtka od 11,00 ure do 22,00 ure 
- petek od 11,00 do 23,00 ure 
- sobota od 12,00 ure do 23,00 ure 
- nedelja od 12,00 do 22,00 ure. 
MNENJE: svet KS Brezovica se strinja s podaljšanem obratovalnega časa, kot je 
navedeno na vlogi za podaljšanje. Podaljšanje velja do prve pisne pritožbe. Naša 

zahteva naj se vpiše na odločbo k podaljšanem času. 



AD. 10  Najem mobilnega drsališča 10x20m 

 

Ponudba za najem mobilnega drsališča zajema najem opreme, dobavo in montažo drsališča v 
velikosti 10x20m ter hladilni agregat. Najem znaša 19.000 EUR (brez DDV). Člani sveta so 
ponudbo pregledali in sprejeli negativno mnenje glede najema mobilnega drsališča. 
 

AD. 11  Ponudba za košnjo trave na brežini 

 

Prejeli smo ponudbo Palčka-vrtnarske storitve za košnjo trave na BŠG Radna-brežina v višini 
120,00 EUR. Po razpravi so člani sveta mnenja, da se balinarskemu društvu ponudi 200,00 
EUR, da 3xletno pokosijo nabrežino na BŠK Radna. 
 

AD. 12  Razno 

 
• Člani so prejeli vlogo Občine glede našega mnenja k podaljšanemu obratovalnemu 
času za Woddy Caffe, Tržaška cesta 517, 1351 Brezovica. Občina želi naše mnenje 
glede podaljšanega obratovalnega časa: 
- od ponedeljka do sobote od 7,00 ure do 23,00 ure 
- nedelja od 8,00 do 23,00 ure. 
MNENJE: svet KS Brezovica se strinja s podaljšanem obratovalnega časa, kot je 
navedeno na vlogi za podaljšanje. Podaljšanje velja do prve pisne pritožbe. Naša 

zahteva naj se vpiše na odločbo k podaljšanem času. 

• S strani občinskega odbora za komunalo in SPVCP-ja smo prejeli predlog za umirjanje 
hitrosti na posameznih odsekih občinskih cest. Tu gre predvsem za šolske poti. 
Predlog:  
- naselje Radna se po novem omeji s hitrostjo samo na cesti V Radno do BŠK-ja in do 
mostička pri Pikcu – člani sveta se strinjajo s tem predlogom. 
- naselje Postaja: ker v predlogu ni jasno definirano, kaj se bo zgodilo z delom naselja 
od trafopostaje pa do železniške postaje je potrebno apelirati na Občino, da nam 
pojasnijo predlog le-tega. 

• Z MOL-om je bila sklenjena prenosna pogodba glede prenosa zaklonišča v občinsko 
last. Pogodba je podpisana in predana v notarsko pisarno Marjete Cotman. V roku 14 
dni naj bi bila v pisana v ZK. 

• Na župana nasloviti dopis za nakup zemljišča za izgradnjo novega vrtca na Brezovici. 
S strani občine je potrem ta predlog potrebno umestiti v NRP. 

• Na Občino podati vprašanje zakaj ima otroška zobozdravnica v Vnanjih Goricah toliko 
bolniških odsotnosti. Krajani se namreč pritožujejo, da je v popoldanskih urah nikoli 
ni. Na vratih ima naliman listek, da je odsotna (skoraj vsakodnevo). 

• Avtocestni izvoz in uvoz naj bi bil narejen do leta 2020. 
• Za čiščenje jarka pod baliniščem pa so svetniki mnenja, da se ga sčisti s strani KS le, 
če bodo pridobljena vsa soglasja lastnikov. 

• Na Hidrotehnik poslati dopis za čiščenje peskolova za cvetličarno. 
• Tudi v letošnjem letu je potrebno očistiti jaške za vrtcem, na Kapalniški poti v Radni 

in pa na Pot terencev. Apelirati na občino, da to stori JKP Brezovica. 
• V letošnjem letu naj bi se pričela tudi izgradnja križišča z avtobusnim postajališčem na 

Podpeški cesti-pri gostilni Kavčič. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri. 
                    Predsednik sveta KS: 
                         Boris Malovrh 
   
   
   
 


