
ZAPISNIK 
 
2. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 16. januarja 2019 ob 18. uri v prostorih KS Brezovica, 
Tržaška cesta 390, Brezovica.  
 
PRISOTNI:  Boris Malovrh, Dušan Artač, Aleš Bokavšek, Marjan Mravlje, Luka Mavsar, Nejc 

Vesel, Anton Slana. 
 

ODSOTNI:      Urbančič Gregor. 
 
 
DNEVNI RED: 

Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika 1. redne seje  
4. Proračun za leto 2019  
5. Plan dela v letu 2019 – predlogi svetnikov KS  
6. Zapadni vodovod  
7. Kanalizacija v naselju Radna  
8. Poročilo o nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti  
9. 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 1. redne seje je bil pregledan in sprejet. 
 

AD 3.  Potrditev dnevnega reda 

 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
AD. 4  Proračun za leto 2019 

 

Predsednik je seznanil člane s proračunom 2019, katerega je sprejela še prejšnja sestava 
krajevnega sveta. 
Bolj podrobno je svet pogledal NRP-je. 
OB008-19-0016-Nakup klor naprave. Z nakupom se bo še malo počakalo saj se predvideva, 
da bo JKP Brezovica v kratkem Zapadni vodovod prevzel pod svoje okrilje in bo izvajal dela 
v okviru zagotavljanja pitne vode do odjemalcev. 
OB008-17-0035-Dostop za invalide na pokopališču 
OB008-19-0015-Projektna dokumentacija za ureditev pokopališča 
OB008-19-0017-Postavitev ograje na novem delu pokopališča 
OB008-19-0018-Nadstrešnica za kontejnerje na pokopališču 
Vsi ti NRP-ji se morajo izvajati kot celota, zato je potrebno pripraviti projektno 
dokumentacijo, ki bo upoštevala izvedbo vseh NRP-jev. Šele po pridobljeni projektni 
dokumentaciji se bodo dela razdelila po fazah in po prioritetah. Svet je sprejel 2 sklepa in 
sicer: 
1. komisija, ki jo sestavljajo trije člani-Boris Malovrh, Dušan Artač in Luka Mavsar. se 
dogovori in sestane s projektanti in dogovori vse potrebno za izvedbo ureditve pokopališča. 
2. na vsaki redni seji KS se poroča oz. svetnike seznani z nastalo situacijo v zvezi s 
pridobivanjem projektne dokumentacije. 



OB008-16-0050-Nasutje nabrežine na balinišču. Z ureditvijo le-tega se še malo počaka, saj se 
predvideva celostna ureditev balinišča. 
OB008-17-0038-Igrala Postaja. Za naveden NRP je pridobljena LI. Samo izvedbo bomo 
poizkusili izvesti preko LAS-a. Spomladi naj bi bil objavljen razpis na katerega bi lahko 
kandidirali in pridobili določena sredstva za postavitev igral. Svet je sprejel 2 sklepa in sicer: 
1. komisija, ki jo sestavljajo trije člani-Nejc Vesel, Boris Malovrh in Kristina Rihtar se 
dogovori in sestane s projektanti in dogovori vse potrebno za izvedbo pridobitve projektne 
dokumentacije. 
2. na vsaki redni seji KS se poroča oz. svetnike seznani z nastalo situacijo v zvezi s 
pridobivanjem projektne dokumentacije. 
OB008-18-0037-Projektna dokumentacija PGD-BŠK Radna. Svet je sprejel 2 sklepa in sicer: 
1. komisija, ki jo sestavljata dva člana iz KS-Kristina Rihtar in Marjan Mravlje se dogovorita 
in sestaneta s projektanti. 
2. na vsaki redni seji KS se poroča oz. svetnike seznani z nastalo situacijo v zvezi s 
pridobivanjem projektne dokumentacije. 
V komisiji bo sodeloval tudi Upravni odbor BŠK Radna. 
 
AD. 5  Plan dela v letu 2019 – predlogi svetnikov KS 

 

Pregledali smo plan dela, katerega sta pripravila predsednik in podpredsednik sveta KS 
Brezovica, ostali predlogi svetnikov so se zabeležili naknadno: 
 

PRORAČUN OBČINE: 
1. NADALJEVANJE IZGRADNJE KANALIZACIJE 
2. PRENOS UPRAVLJANJA ZAPADNEGA VODOVODA IZ KS BREZOVICA NA JKP 

BREZOVICA 
3. RAZŠIRITEV REMŠKARJEVE CESTE 
4. UREDITEV NOVEGA PARKIRIŠČA PRI POKOPALIŠČU 
5. NAMESTITEV ZAŠČITNE OGRAJE PRI DRUŽINI ŠEBENIK (tu je že kar nekaj časa na 

cesti udrt oz. polomljen jašek) 
6. UREDITI NOVE OGRAJE NA MOSTOVIH PO BREZOVICI, KJER JE TO POTREBNO 

(Dopis, kateri je bil na občino posredovan že v letu 2017 glede ureditev obcestnih ograj 
posredovati podpredsedniku, da ga pregleda in na novo ustrezno dopolni) 

7. NOV PLOČNIK OD PRIGOTA DO MERCATORJA 
8. NOVI AVTOBUSNI POSTAJI PRI LOGOTU 
9. NOVA ŠPORTNA DVORANA POLEG OŠ BREZOVICA 
10. NOV VRTEC POLEG OŠ BREZOVICA 
11. ZAMENJAVA ZASTARELIH IGRAL Z NOVIMI V OŠ BREZOVICA 
12. UREDITEV METLIKOVEGA JARKA (potrebno je na Debevčevi cesti zamenjati celoten 

most v bližini stanovanjske hiše Debevčeva 11) 
13. Z DIREKCIJO ZA VODE PRIDOBITI PROJEKT CELOSTNE UREDITVE POTOKA 

RADNA (vsake pol leta je potrebno na OU apelirati, da Direkcijo opomni na ureditev 
Radenščice; v celotni dolžini od gozda pa vse do Curnovca) 

14. REDNO VZDRŽEVANJE JARKOV, GOZDNIH VLAK TER POLJSKIH POTI (seznam vse 
poljskih in makadamskih poti se posreduje predsedniku, kateri si bo zadevo skupaj s A.S. 
ogledal na terenu in o zadevi obvestil OU oz. uslužbenko zadolženo za to področje B.Z.Š.) 

15. OBČINSKA UPRAVA SE MORA Z DARS-om DOGOVORITI ZA DODATNE 
PROTIHRUPNE OGRAJE 

16. OBČINA NAJ BI ZAGOTOVILA JAVNO PARKIRIŠČE 

PRORAČUN KS BREZOVICE: 
1. NAROČILI BOMO CELOSTNO UREDITEV POKOPALIŠČA (PZI) 

- Nove žarne stene 
- Prostor za raztros 
- Novo parkirišče 



- Nadstrešnica za kontejnerje 
- Dostop za invalide  

2. ŠPORTNI PARK RADNA  
- Pridobili bomo gradbeno dovoljenje 

3. ŠPORTNI PARK POSTAJA 
- V naselju Postaja bomo na območju zaklonišča zgradili novo igrišče za 

otroke 
- Preučili bomo možnost pridobitve evropskih sredstev - LAS 

4. KROŽNA KRIŽIŠČA 
- Preučili bomo možnost umestitve krožnih križišč na Tržaški cesti skozi naš 

kraj 
5. SHRAMBA ZA STOJNICE 

- Skupaj z PGD Brezovica bomo postavili shrambo za stojnice, klopi in mize 

Ostali predlogi: 
 

- Največ predlogov se je nanašalo na žive meje in ostalo prometno 
signalizacijo. Tudi tu se je ustanovila komisija, ki bo pregledala vse glavne 
ceste in naredila popis, kje žive meje in ostalo vejevje sega v cestišče in 
ovira prometno varnost in preglednost. V komisiji sta: Boris Malovrh in 
Aleš Bokavšek. 

- Organizacija pohoda okoli Brezoviškega hriba (ta pohod naj bi bil že 
stalnica); organizacija kostanjevega piknika in organizacija izletov za 
krajane. 

- Sofinanciranje strehe na cerkvi na Brezovica. 
 

AD. 6  Zapadni vodovod  

 

V decembru 2018 in januarju 2019 so potekali razgovori na JP VO-KA glede zagotovitve 
dobave vode še za preostali del našega lokalnega vodovoda v primeru, da ukinemo naš lokalni 
Zapadni vodovod. 
Predstavniki na VO-KA so zagotovili, da lahko zagotovijo vodo tudi za preostale odjemalce 
Zapadnega vodovoda. Na terenu so že potekale dejavnosti: vris trase katastra vodovodnega 
omrežja in pa pregled objektov (vodohram in črpališče). JKP Brezovica naj bi za KS 
Brezovica izvajal vse aktivnosti kar se tiče Zapadnega vodovoda, upravljalec pa bi bila še 
vedno KS Brezovica. Prevzem je bil predviden za ponedeljek 21.01.2019 vendar se je zadeva 
malo zapletla, ker bo potrebno črpališče malo predelati (klor naprava, daljinsko doziranje). 
Finančna konstrukcija še ni dogovorjena. 
 
AD.7 Kanalizacija v naselju Radna 

 

Za priključevanje na kanalizacijsko omrežje v naselju Radna je zadolžena VO-KA. Več o 
zadevi naj bi predsednik izvedel na sestanku z županom 22.01.2019. 
V letu 2019 naj bi se naredili samo tisti sekundarji za katere je pridobljeno gradbeno 
dovoljenje. 
 
AD.8 Poročilo o nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti 

 
V nadaljevanju je pripet izsek Poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti 
Brezovica za leto 2017. 
 

 



 
 

 

 

AD.9 Razno 

 

 Po vsakem večjem deževju je potrebno očistiti vlake oz. kanelete. To so na: 
Kapalniku, Pot terencev, V Radni pri Š. in za vrtcem V Radni.                                                                  
Zaradi boljše pretočnosti pa je potrebno sčistiti tudi propusta: ob vrhniški progi proti 
Postaji in od Armiča proti Brezovici. 

 Pri rekonstrukciji vodovoda v naselju Radna se je urejeval tudi vodohram, katerega je 
VO-KA zaradi varnosti in predpisov ogradila. Ogradila ga je malo izven meje, zato je 
sedaj otežen dostop, saj je del ograje na gozdni cesti.  

 Na Debevčevi poti je nastala velika luknja na makadamskem delu cestišča. Na JKP 
sporočiti, da jo nasujejo. 

 Predsednik je člane sveta seznanil s tematiko sestanka, katerega so imeli vsi 
predsedniki KS-jev na občini in župan.                                                                              
- Povedal je, da se pripravlja razpis za izgradnjo uvoza in izvoza na Lukovici iz AC in 
pripravljajo se projekti za navezovalno cesto iz AC pa vse do Stržena proti Podpeči.                                         
- SŽ bi zaradi varnosti rade zaprle železniški prehod proti Vnanjimi Goricami, zato se 
vršijo pogovori glede izvedbe podvoza oz. nadvoza.                                                       
– V kolikor bi člani sveta želeli, da je na sestanku prisoten tudi župan se ga povabi saj 
je izrazil pripravljenost in se bo v primeru vabila na sejo tudi odzval. 

 Podžupana je potrebno opozoriti, da smerna tabla za železniško postajo že kar nekaj 
časa leži v jarku (cesta na Postajo in Podpeška cesta). 

 Prav tako je potrebno zaprositi podžupana, da se na nasprotno stran prometnega znaka 
za šolo postavi cestno ogledalo za boljšo preglednost pri izvozu na Podpeški 48 in 50. 

 Svetniki predlagajo, da se postavi še en koš za pasje iztrebke pri bencinskem servisu 
LOGO. O tem obvestiti OU. 

 Inventurna komisija sestavlja 3 člane: Boris Malovrh, Nejc Vesel in Saša Š.S. 
 Do meseca aprila naj bi bila izvedena 2 rebalansa proračuna 2019. Predlog svetnikov 

je bil, da naj bi se za vsako postavko posebej usklajevali na občini s skrbnikom 
postavke (družbene, komunala, kmetijstvo,…). 

 Na enem od naslednjih sestankov bosta na dnevni red uvrščena tudi Pokopališki red in 
Pokopališča dejavnost. To sta dve različni zadevi, katere bo potrebno razčistiti. Z 
zakonom bi morala to prevzeti javna služba v tem primeru naj bi bil to naš JKP, 
vendar oni nimajo zagotovljene pogrebne dejavnosti, zato bo občina vse v zvezi s 
pokopališči predala na KS in bodo one sklepale nove najemne pogodbe in vse kar sodi 
zraven.  

 S strani JKP Brezovica so predsednika obvestili, da bi radi razdelili kantice za 
odpadno gospodinjsko olje. Predsednik se je z JKP dogovoril, da prinesejo nekaj 
kantic na KS, kjer jih bodo stranke prevzele v času uradnih ur. Deponija za kontejner 



kamor bodo stranke odlagale olje (v naselju Brezovica) pa še ni določena. Zaenkrat je 
deponija za odlaganje odpadnega olja samo na JKP Brezovica, Kamnik pod Krimom 
6, Preserje. 

 Tudi na novo postavljeno avtobusno postajo pri gostilni Kavčič bi bilo potrebno 
ustrezno opremiti (številka avtobusa, naziv postaje). 

 Še vedno ni urejena avtobusna postaja nasproti krajevne stavbe (razbito steklo). 
Pridobiti ponudbo za novo zasteklitev in jo posredovati podžupanu. 

 S strani krajanov so prišle pripombe glede čiščenja košev na avtobusnih postajah in 
samo čiščenje avtobusnih postaj. Preveriti kaj se dogaja s tem. 

 Obeležje Javka – v preteklosti je za pohodnike zagotavljala tudi vodo, s katero so se 
lahko odžejali. Sedaj pa že kar nekaj let ni tako. Potrebno je preveriti pri viru ali je 
sploh še dejaven (ali je še tam živ izvir vode) in pa pregledati rezervoar. 

 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri. 
 
  
  Predsednik sveta KS:  
   
  Boris Malovrh  
 


