
 

ZAPISNIK 
 
23. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 16. maja 2018 ob 18. uri v prostorih KS 
Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.  
 
PRISOTNI:  Boris Malovrh, Luka Mavsar, Dušan Artač, Aleš Bokavšek, Marija Miklič, 

Alenka Bokavšek Šebenik,. 
 
ODSOTNI:  Anton Slana, Marjan Mravlje (opr), Nejc Vesel (opr.). 
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika 22. redne seje 
4. Javno stranišče na železniški postaji Brezovica 
5. Pobuda za spremembo OPN-ja (prepozno prispela na občino Brezovica) 
6. Belive d.o.o. (služnostna pot) 
7. Sofinanciranje strehe na cerkvi 
8. 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 22. redne seje  

 
Zapisnika 22. redne seje je bil pregledan in sprejet. 
 
AD. 4  Javno stranišče na železniški postaji Brezovica 

 

Prejeli smo pobudo za ureditev javnega stranišča v poslopju železniškega objekta na 
železniški postaji v naselju Postaja. Vzdrževal bi ga tisti, ki je podal pobudo za ureditev le-
tega; prav tako bi lahko vzdrževal tudi WC na pokopališču katerega je uredila KS in ga dala v 
upravljanje župnišču Brezovica. 
Člani so po razpravi prišli do mnenja, da bi moral ta WC urediti lastnik objekta, v tem 
primeru SŽ. Lahko pa se pobudnik obrne tudi na Občino Brezovica in njih zaprosi za mnenje 
in pomoč. 
 

AD.5  Pobuda za spremembo OPN-ja (prepozno prispela na občino Brezovica) 

 

Prejeli smo vlogo za spremembo namembnosti zemljišča za parcelno št. 305/1 k.o.Brezovica. 
Lastnik parcele je pobudo podal na Občino Brezovica 17.07.2017. Pobuda je bila poslana na 
občino prepozno (vloge so se sprejemale do 31.01.2017), zato je občina vlogo zavrnila in 
investitorju svetovala, da naj se obrne na KS. 
Člani sveta se po razpravi strinjajo z Občino Brezovica. V nedogled se roki ne morejo 
podaljševati. KS Brezovica nima nič proti gradnji na tej parceli v kolikor Občina Brezovica 
parcelo vključi v seznam za pobudo za zazidljivost. Ker pa KS Brezovica samo podaja 
mnenja bo na koncu kočno besedo imela Občina Brezovica. 
Člane je še zanimalo na koliko časa se zbirajo pobude (na koliko let). 
 



AD. 6  Belive d.o.o. (služnostna pot) 

Ponovno je svet KS Brezovica obravnaval prošnjo investitorja BELIV d.o.o., Topniška 35 c, 
1000 Ljubljana za dodelitev služnostne poti po parceli št. 340/29 k.o.Brezovica.  
 
SKLEP: V kolikor se mu dodeli služnost dostopa do njegove parcele bi želeli vedeti kaj se bo 
tam gradilo (stanovanje, poslovna stavba). 
Pogoj za dodelitev služnosti pa je še: 
- da se cesta odmeri (stroške nosi investitor parcele 240/38 k.o.Brezovica) 
- da se postavi ob robu odmerjene ceste parapet in na njem panelna ograja višine 2 m po celi 
dolžini 
- da se tudi ob meji med parcelama 340/29 in 340/38 postavi parapet in panelna ograja v višini 
2 m po celi dolžini 
- da se financirajo stroški z izgradnjo igrišča v višini 5.000EUR. 
 

AD. 7  Sofinanciranje strehe na cerkvi 

 

Že na 22. redni seji so člani razpravljali o sofinanciranju obnove strehe na cerkvi. Tudi tokrat 
so zadevo obravnavali in se s 5 glasovi proti in 1 vzdržanemu glasu niso strinjali z 
financiranjem. 
 
AD. 8 Razno 

 

• Prejeli smo spisek vzdrževalnih del na pokopališču Brezovica, ki ga je pripravil Tršar 
Franci. Spisek je priloga k zapisniku. 
Na oglasno desko, ki naj bi bila v manjše velikosti napisati kdo je upravljalec; kdo je 
zadolžen za pogrebe; kdo opravlja pogreb.  

• Že nekaj časa nazaj je predsednik kontaktiral z Europlakatom, od katerih oglasni pano 
stoji na občinski parceli; najemnino pa je prejemala druga fizična oseba. 
Sedaj smo prejeli s strani občine obvestilo, da je dne 11.05.2018 sklenila najemno 
pogodbo z Europlakatom. 

• Obvestilne table za pasje koše naj se postavijo na lokacije, kjer bodo postavljeni koši:  
1) Pri pregradah ob železniški progi na koncu Ulice Jožeta Kopitarja (pri Lukanoviču) 
2) Pri transformatorski postaji na Postaji (kjer je včasih stal ekološki otok) 
3) Na razcepu Remškarjeve in ceste Na Brezno 
4) Pri Urbančičevih na cesti Za Grabnom 
• Pripraviti dopis za ureditev živih meja ob javnih cestah. 
• Strošek 3. tradicionalnega pohoda po Brezovškem hribu je bil 1.000EUR (priprava, 

hrana, pijača). 
• V kolikor se bodo razrešila vsa nerešena vprašanja glede ureditve pločnika od Prigota 

do Mercatorja, bi se zadeva realizirala že v letošnjem letu. 
• Poslati dopis gospe na Pot terencev, katera je obrezane veje znosila k črpališču in jih 

tam tudi pustila. Zadeva ne izgleda lepo, zato mora to pospraviti. 
 
 

 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
                Predsednik sveta KS: 
                      Boris Malovrh 
   
   
   
 


