
ZAPISNIK 

 

13. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 2. junija 2021 ob 18. uri v prostorih KS 

Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.  

 

PRISOTNI:  Boris Malovrh, Dušan Artač, Nejc Vesel, Marjan Mravlje, Urbančič Gregor, 

Kristina Rihtar  Luka Mavsar. 

 

ODSOTNI:   Anton Slana, Aleš Bokavšek 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 12. redne seje  

4. Poročanje komisij 

5. Kanalizacija Radna 

6. Bajkpark Konjski britof 

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 12. redne seje je bil pregledan in sprejet.  

 
AD. 4. Poročanje komisij 

 

1. Za legalizacijo balinišča se zadeve premikajo. Potrebno je še narediti elaborat za vpis 

stavbe v kataster na GURS-u. Ko bo urejeno še to pa bo izdano gradbeno dovoljenje. 

Renovirali bodo stavbo, kjer so sedaj sanitarije. Z okolico na BŠK Radno so balinarji 

zelo zadovoljni. Vse je odprto; potrebovali bi samo nekaj kubikov peska za nasutje 

okoli igrišč. 

 

2. Za ureditev parkirišča na Starovaški cesti za potrebe pokopališča pa je podžupan dal 

izdelati ponudbo na JKP Brezovica. Parkirišče na Starovaški cesti še širi vzdolžno na 

cesti postrani. Pričetek del je v letu 2021. 

Predsednik se je sestal z vzdrževalcem pokopališča, kjer sta se dogovorila za nekatere 

naloge, katere bi vzdrževalec moral narediti že nekaj časa nazaj. 

-na peš poti me Marijinim domom in ograja, ki loči pokopališče je potrebno obrezati 

grmovje 

- glede postavitve klančine za invalide pa je po pogovoru z župnikom za enkrat ne 

potrebujemo 

- kaj bi se lahko naredilo, da se v času pogreba po Starovaški cesti ne bi vozili z 

avtomobili (zapreti cesto?) 

- župnik je glede na PZI za ureditev parkirišča vzdolž ceste podal predlog, da se črte 

vrišejo malo drugače- glede tega se bomo dogovorili ko bo zadeva v delu 



-vzdrževalec pokopališča je podal pobudo, da bi se raztros za KS Brezovica, KS 

Vnanje Gorice in KS Notranje Gorice naredil na Gulču (KS Vnanje Gorice)-člani se s 

tem niso strinjali 

-župnik je prosil, če se lahko na obzidju (cvingerju) okoli pokopališča zamenjajo 

strešniki. Sedaj so vsi polomljeni 

-projektant naj bi pripravil ponudbo za postavitev škarpe. Tu je prišlo do manjšega 

zapleta saj po OPN-ju tam sploh ni možno postavljati škarpe ali pa delati parkirišča. 

Predsednik je od urbanista pridobil OPPN, kjer se bo pogledalo kaj je možno in kaj ne 

-pri mrliški vežici bi podrli borovec in del cipres ter na isto mesto posadili lipo; na 

drugi strani pa še eno 

- postaviti tudi tablo za prepovedano parkiranje avtodomov na parkirišču. 

 

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

soglasji sosedov zaradi odmika igral in pa soglasje MORS-a. Projektant nam bo po 

pridobljenem gradbenem dovoljenju pomagal tudi pri razpisu za evropska sredstva.  

 

AD.5 Kanalizacija Radna 

 

Glede priključenosti na kanalizacijo v naselju Radna pa se bo vršil sestanek na občini v torek 

8.6.2021. Poročilo iz sestanka bo na naslednji seji. 

 

AD.6. Bajkpark Konjski britof 

 

Zemljišče parc. št. 168 k.o.Brezovica naj bi se delno uredilo kot bikepark-kolesarske poti v 

naravi. Parcela je bila odmerjena (mejniki so znani), mejaši so se s tem strinjali. Gradbenega 

dovoljenja (za kolesarske poti v naravi) ne potrebujemo. Pridobili smo ponudbo za pridobitev 

ustreznih dovoljenj in soglasij v višini 2.086,20EUR-a od podjetja BATT CREW d.o.o., 

Valvazorjeva 14, Domžale. Nekako je bilo na seji rečeno, da se 50% poravna takoj 50% pa po 

pridobitvi vseh soglasij.  

SKLEP: 

4.člami so za samo izvedbo, 1.član je proti, 2.člana sta se vzdržala. Pripravi se naročilnica za 

pripravo dokumentacije. 

 

AD.7. Razno 

 

➢ Pridobili smo dve ponudbi za postavitev ograje na novem delu pokopališč (INOX 

ograja postavljena na parapet) v dolžini cca 35m. 

-Zdešar Milan s.p. v višini 5.133,60 EUR. 

-Marcen Silvo v višini 5.520,00 EUR. 

-EcoEx v višini 3.661,83 EUR. 

V tem letu so se cene za material zelo povečale, zato bomo zadevo obravnavali na eni 

od naslednjih sej. 

➢ Na Javki so oživili vodni vir. Voda še ne teče s polnim curkom. Za lepši izgled se bo 

pod curek postavilo še leseno korito. 

➢ Pridobili smo ponudbo za nabavo defibrilatorja, vendar je predsednik govoril s 

poveljnico CZ, katera mu je povedala, da jih imamo že dovolj in da za enkrat ni 

potrebe po nabavi novih. 

➢ Na JKP urgirati, da naj nasujejo makadamske poti v naselju Brezovica (kar jih je še 

ostalo). Prav tako je potrebno na JKP urgirati, da naj kontejner za odpadno olje čistijo 

bolj redno (prav tako naj se ob praznjenju očisti tudi rešetka). 

➢ Odziv na podarjene državne zastave, katere je nabavila KS za krajane KS Brezovica je 

zelo dober. Najprej smo naročili 150 kom, vendar smo jih zaradi odziva morali 

naročiti še 100 kom. 

 



➢ Vlake na brezoviškem hribu so kar dobro načete. Še posebej so člani vzpostavili tudi 

Kapalnik. Po njem vlačijo les tudi lastniki gozda iz Dobrove. Z Občino Dobrova je 

potrebno stopiti v kontakt in del zemljišča, ki je v naši lasti prenesti v last Občine 

Dobrova. Pri »Turku« (na Dobrovi) je na cesti postavljena garaža, zato vsi kmetje iz 

Dobrove les iz gozda vozijo po naši strani in nam uničujejo vlake. Predstavnica občine 

B.Z Š. bi morala govoriti z nekom iz občine Dobrova. 

➢ Metlikov graben naj bi se znotraj naselja urejal v letu 2022 (DRSV). 

➢ V Radni pri B.R je projekt za ureditev jarka še vedno v revidiranju na DRSV-ju. 

➢ Na občini Brezovica se je vršil sestanek s Hidrotehnikom glede celostne ureditve 

Radenščice. Pametno bi bilo narediti zadrževalnik (prikazani sta bili 2 varianti). V 

kolikor je bil namen postaviti zadrževalnik na Konjskem britofu nima smisla, da 

potem naredimo kolesarski poligon. 

➢ Prejeli smo ponudbo št. 25/2021, z dne 1.6.2021 od EcoEx za postavitev informacijske 

table v višini 829,60 EUR. Table bomo postavili pri vrtcu, pri Spinu, pešpot –vrhniška 

proga, na postaji, pri Logo, pri cerkev 

SKLEP: pripraviti naročilnico za postavitev 6 informacijskih tabel. 

➢ Prejeli smo ponudbo št. 23/2021, z dne 1.6.2021 od EcoEx za strojno čiščenje potoka z 

izmetom materiala na rob in dodaten izkop dodatnega jarka za odvodnjavanje v gozdu 

v višini 402,50 EUR.  

SKLEP: pripravi se naročilnico za zgoraj omenjeno ponudbo. 

➢ Predsednik je pridobil 2 ponudbi za postavitev ograje ob železnici pri K.T. (lastnika 

stanovanjske hiše namreč moti, ker ljudje hodijo mimo dvorišča čez progo): 

Od: ograje Kočevar v višini 610,78 EUR in 

       EcoEx v višini 640,50 EUR 

SKLEP: Ker je to zasebna zadeva in se ne tiče KS ali Občine so člani mnenja, da s strani 

KS ne financiramo postavitev ograje. 

➢ Na Gradišču bi bilo dobro postaviti kakšno klop in pa mizo. Ponudbo pridobiti do 

septembra. 

➢ Proti koncu leta se predvideva priprava rebalansa. Malo je potrebno razmisliti kaj bi 

lahko vključili vanj. 

➢ Grilc Uroš je strokovnjak s področja priprave učnih poti. Pripravil jih je že kar nekaj 

po Sloveniji. Predsednik bi Brezovški hrib vključil v to učno pot.  

➢ Na občino apelirati, da se koši na avtobusnih postajališčih (čisti jih JKP Brezovica) 

čistijo bolj redno. Potrebno je postaviti dodaten koš za smeti pri gostilni Kavčič in pa 

na novi avtobusni postajo pod trgovino Karin. 

➢ Dodaten koš za pasje iztrebke bi se postavil pri Fajtu, pri Brezovih trojčkih in nasproti 

Rihtarjevih. Pri vseh ostalih pa postaviti manjkajoče table. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.50 uri. 

 

  

  Predsednik sveta KS:  

   

  Boris Malovrh  

 


