
ZAPISNIK 

 

12. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 11. marca 2021 ob 17. uri v prostorih KS 

Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.  

 

PRISOTNI:  Boris Malovrh, Dušan Artač, Nejc Vesel, Aleš Bokavšek, Marjan Mravlje, 

Urbančič Gregor, Kristina Rihtar  Luka Mavsar. 

 

ODSOTNI:   Anton Slana (opr.) 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 11. redne seje  

4. Poročanje komisij 

5. Izdaja letnih naročilnic za ureditev cestnih otokov in nabrežin, košnja ter ureditev jarkov in 

cestišč 

6. Proračun 

7. 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 11. redne seje je bil pregledan in sprejet.  

 
AD. 4. Poročanje komisij 

 

1. Za legalizacijo balinišča se zadeve premikajo. Nadstrešnica sicer ni vpisana v kataster; 

ma novo se bodo naredile izmere in se bo potem to vpisalo v kataster. 

 

2. Parkirišče na Starovaški cesti še širi vzdolžno na cesti postrani. Pričetek del je v letu 

2021. 

Projektant se bo pozanimal ali je potrebno za postavitev škarpe na pokopališču 

pridobiti gradbeno dovoljenje. Do naslednje seje pridobiti vsaj ponudbo za samo 

postavitev škarpe (cena, metraža). 

Na tistem delu, kjer smo pripravili nova grobna polja je eden od svetnikov podal 

pobudo, da se na že obstoječo škarpo postavi rosfrej ograja. A.D. bo do naslednje seje 

pripravil ponudbo (skico) te ograje in jo predložil na svetu KS. 

 

3. Projekt za pridobitev GD za medgeneracijski center Postaja je potrebno dopolniti, saj 

ima referent na UE določene zahteve, ki jih je potrebno urediti (potrebna bo pomoč 

občine).  

 

 

 

 



AD.5 Razno 

 

➢ S Tršarjem se je potrebno sestati in pripraviti novo ponudbo za vzdrževalna dela na 

pokopališču. V kolikor se vzdrževalna dela ne bodo naredila v določenem času se 

najde novega izvajalca za vzdrževalna dela na pokopališču. 

➢ Na pokopališču je razbito steklo na reflektorju. Naj Zdešar zadevo pregleda. 

➢ Na BŠK Radna se je končala ureditev nabrežine. Posaditi je potrebno še travo in pa 

posadili so se lovorikovci (to so dodatna dela v višini 2.888,96 EUR). 

➢ Za deponijo lesa je bilo nekako določeno, da se odlaga na Konjskem britofu. Problem 

pa ni samo Radna ampak tudi na Kapalniku. Predsednik in U.G. se bosta za sestanek 

dogovorila pri direktorici OU Občine Brezovica. 

➢ Na Javki sta si člana zadolžena za oživitev vodnega vira ogledala celotno traso, kjer 

naj bi potekale cevi za vodo. Kjer cevi gledajo iz zemlje in kjer so pretrgane se bo dalo 

urediti, vendar je teren zelo nedostopen. Kjer se cevi ne vidi in so pretrgane tam pa bo 

problem. N.V. bo organiziral delovno akcijo takoj, ko bodo razmere dovoljevale. 

➢ Ustna ponudba za nabavo slovenskih zastav je 5-6 EUR. Nabavili jih nebi za vsa 

gospodinjstva ampak samo nekaj 150 kom. (v Barjanski list napisati, da jo lahko 

prevzamejo na KS-ju). Pridobiti še eno ponudbo. 

➢ Pridobiti ponudbo za defibrilator in pa zunanjo omarico. Defibrilator bi postavili na 

stavbo KS. 

➢ Predsednik in pa M.M. si na terenu ogledata, kje bi bilo primerno postaviti 

informacijske table in seveda v kolikor so na zasebnem zemljišču tudi pridobiti 

soglasje za postavitev. 

➢ Člana sveta KS je zanimalo, če je kdo že premišljeval o lokalni valuti, ki bi podpirala 

lokalno gospodarstvo. Zadeva je zanimiva, vendar je finančno preobsežna. 

➢ Zaradi prepisa vrhniške proge iz SŽ na Občino Brezovica je potrebno pripraviti neko 

rešitev oz. ureditev te javne poti, ki bi se vsebinsko in vizualno navezala na zgodbo 

stare trase železnice. Pridobili smo ponudbo D plan d.o.o. (IDZ) v višini 3.477,00 

EUR. 

Ponudbo je potrebno malo znižati in nato korespondenčno potrditi to ponudbo in izdati 

naročilnico. 

➢ Predsednik bo od občine pridobil podatke kako je s čiščenjem barjanskih grabnov. 

➢ Na Konjskem britofu bi se naredil bike park (skakalnice). Parcela je bila odmerjena, 

mejaši so obveščeni o naši nameri. Podrla se bodo 3 drevesa, (pri ceveh) bo prostor za 

odlaganje lesa na drugi polovici parcele pa se bodo naredili »kucli«. Ponudbe še 

nimamo. Lastnik zemljišča, kjer bi se naredil bike park mora na GZS podati vlogo za 

to namero. 

➢ Na občino podati ponudbo za postavitev dodatnega koša za pasje iztrebke (pri Fajtu). 

➢ M.M. ni jasno kako mu je lahko uslužbenka OU izračunala komunalni prispevek v 

višini 27.000,00 EUR, kljub temu, da ima za oba objekta že izdano gradbeno 

dovoljenja. Želi pojasnilo in to takoj. Podana je pritožba na izračun, zato se bo zadeva 

še enkrat preverila. 

➢ Do naslednje seje želi podpredsednik; 

- Priključenost Radne na kanalizacijo-Postaja 

- Kaj se dogaja z vodovodom na koncu Brezovica, kjer je že vse pripravljeno 

za priključitev na ljubljansko vodovodno omrežje pa to še ni sprovedeno 

- V ZK preveriti lastništvo parcel ob Radenščici pri trafo v Radni. 

 

Seja je bila zaključena ob 20. uri. 

 

  

  Predsednik sveta KS:  

   

  Boris Malovrh  

 


