
ZAPISNIK 

 

11. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 23. septembra 2020 ob 17. uri v prostorih KS 

Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.  

 

PRISOTNI:  Boris Malovrh, Dušan Artač, Nejc Vesel, Aleš Bokavšek, Anton Slana, 

Urbančič Gregor, Kristina Rihtar  Luka Mavsar. 

 

ODSOTNI:   Marjan Mravlje 

 

 

DNEVNI RED: 

Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 10. redne seje  

4. Poročanje komisij 

5. Razno 

 

 

AD 1. Ugotovitev števila navzočih članov 

 

Svet KS Brezovica je sklepčen, saj je bila prisotna večina članov sveta KS.  

 
AD. 2  Potrditev dnevnega reda  

 

Dnevni red je bil soglasno potrjen. 

 

AD 3.  Potrditev zapisnika 

 

Zapisnika 10. redne seje je bil pregledan in sprejet.  

 
AD. 4. Poročanje komisij 

 

1. Za legalizacijo balinišča se zadeve premikajo. S strani Občine se čaka še izračun 

komunalnega prispevka za oba objekta, ki se legalizirata 

SKLEP: 

Projekt za pridobivanje GD naj se nadaljuje, saj je skoraj tik pred izdajo.  

 

2. Parkirišče na Starovaški cesti še širi vzdolžno na cesti postrani. Projekt PZI je narisan 

in oddan na Občino Brezovica. Želeli bi, da bi se sama izvedba pričela že v letošnjem 

letu, vendar za to v proračunu ni namenjenih sredstev. Pričetek del je v letu 2021. 

 

3. Projekt za pridobitev GD za medgeneracijski center Postaja je vložen na UE, kjer čaka 

na izdajo GD. 

 

AD.5 Razno 

 

➢ Za oživitev vode na Javki bo A.B. do naslednje seje pripravil popis oz. predračun za 

cevi, katere bomo potrebovali za ureditev le-tega. Da bo zadeva izpeljana legalno je 

potrebno dobiti tudi seznam in soglasje lastnikov. Parcel. št. 389 in 388 obe 

k.o.Podsmreka. 

➢ Naslednja seja naj bi bila 20.10.2020 ob 17.uri v kolikor bodo razmere dovoljevale. 



➢ Glede prenosa stare Vrhniške proge iz SŽ na Občino Brezovica pa se B.M pogovori z 

direktorico OU Občine Brezovica. Pogoji za prepis stare Vrhniške proge na občino je, 

da se v zameno zato ta odsek primerno uredi. Ko bo to urejeno bodo s strani SŽ to 

prišli pogledat. K.R. bo kontaktirala projektanta, da bi podal neko idejno zasnovo kako 

bi se to primerno uredilo. 

➢ Predsednik bo pri 3D Kozin naročil table prepoved za pse, da jih bomo postavili na 

naše dva igrišča. 

➢ Glede poplavljenega dvorišča v Radni pri J. se bodo na terenu sestali podžupan in 

župan ter hidrotehnik. Glede poplavljanja Radenščice je potrebno najti neko rešitev, ki 

bo dolgotrajna. 

➢ Za postavitev škarpe na pokopališču bosta s projektantom govorila B.M. in L.M. 

Potrebno bo preveriti kako bi škarpa statično ustrezala terenu. 

➢ Pridobiti ponudbo za zastave (občinsko in državno). Zastave bi podarili vsakemu 

gospodinjstvu v naši KS. 

➢ Tradicionalnega pohoda po Brezovškemu hribu letos ne bo, prav tako ne srečanja za 

starejše krajane.  

 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.45 uri. 

 

  

  Predsednik sveta KS:  

   

  Boris Malovrh  

 


