
ZAPISNIK 

 

8. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 29. januarja 2020 ob 18. uri v prostorih KS 

Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.  

 

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

Aleš Bokavšek. 

 

ODSOTNI:      Anton Slana (opr.), Kristina Rihtar (opr.), Luka Mavsar (opr.). 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 7. redne seje  

4. Ureditev otočkov na križišču pri Mercatorju 

5. Medgeneracijski park Postaja 

6. Kanalizacija Radna 

7. Demontaža stare ograje in montaža nove (naselje Postaja) 

8. Ureditev dela Starovaške ceste in parkirišča (pokopališče) 

9. Poročilo o ceni prvega pokopa 

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

 
AD. 4. Ureditev otočkov na križišču pri Mercatorju 

 

Člani sveta so se odločili, da je potrebno na novo urediti hortikulturo križišča Tržaška-

Podpeška cesta, zato so pridobili ponudbo za ureditev le-tega. 

Pridobila se je ponudba št. 1-2020 od Palček –vrtnarske storitve v višini 5.517,40 EUR. 

SKLEP: 

Člani se strinjajo za preureditev križišča. Potrebno je pridobiti še proti ponudbe.  

 

Prav tako je Palček vrtnarske storitve pripravil ponudbo št. 5-2020 za letno košnjo na 

balinišču, okoli vrtca (pri črpalni postaji) v višini 604,00 EUR-a. 

SKLEP: 

Izda se letna naročilnica.  

 

 

 

 



AD.5 Medgeneracijski park Postaja 

 

Podpredsednik je predstavil koncept medgeneracijskega parka Postaja. Okvirno je zrisan 

lokacijski prikaz samega igrišča in lokacije posameznih igral. Vsa igrala so delno narejena iz 

inoxa in delno »oblečena z lesom«. V kolikor se bomo želeli prijaviti na razpis LAS je 

potrebno čim hitreje pridobiti vso dokumentacijo (gradbeno dovoljenje). 

SKLEP: 

Projekt za pridobivanje GD naj se nadaljuje.  

 

AD.6 Kanalizacija Radna 

 

Do naslednje seje je potrebno pripraviti čistopis priključenosti v naselju Radna. 

 

AD.7 Demontaža stare ograje in montaža nove (naselje Postaja) 

 

Prejeli smo dve ponudbi za demontažo stare ograje in postavitev nove v naselju Postaja na 

ovinku proti Voglarju. 

MOK ponudba št. 00025-2019 z dne 21.11.2019 v višini 2.369,24 EUR-a in 

Ecoex ponudba št. 14/2019 z dne 18.11.2019 v višini 2.211,25 EUR-a: 

 

SKLEP: 

Izda se naročilnica ugodnejšemu ponudniku. 

 

AD.8 Ureditev dela Starovaške ceste in parkirišča (pokopališče) 

 

S strani K Projekta smo prejeli skico za izvedbo parkirnih prostorov vzdolž Starovaške ceste. 

Za enkrat je predvidenih 19 novih parkirnih mest. pogovor je nanesel na to, da bi KS našla 

izvajalca za ta dela občina pa bi financirala izvedbo. Predsednik se bo pogovoril s 

podžupanom. 

Še pred samo izvedbo pa se je treba pogovoriti oz. seznaniti g.Skodlarja in pa župnika. 

 

AD.9 Poročilo o ceni prvega pokopa 

 

 
Do naslednje seje je potrebno pripraviti bolj podrobno vse kar se tiče najema grobnih polj, 

pokopov, objav pravilnikov Uradnem listu. 

 

AD.10 Razno 

 

• Začnejo naj se priprave za celostno ureditev pokopališča (priprava IDZ-ja). Faze za 

samo izvedbo pa bomo določili kasneje. 

• Člane sveta je še zanimalo kdaj bo bivša vrhniška proga prišla v last občine in do kje 

bo last občine. 



• Člani so bili seznanjeni s proračunom za leti 2020 in 2021. Pregledali so spisek NRP-

jev in pa tekoči proračun. 

• NRP-informacijske table: za to sta zadolžena M.M. in G.U. Na občini se je potrebno 

pozanimati ali se bodo te informativne table sploh lahko postavile. Skico izgleda in 

ponudbo bosta podala na eni od naslednjih sej. Postavilo bi se cca 9 tabel in sicer: pri 

vrtcu, pri Logotu, na Remškarjevi cesti, Rakovec –stara pošta, pod trgovino Karin na 

Tržaški cesti, na parkirišču pokopališča, pri gostilni Kavčič, pri šoli in na Postaji-pri 

trafo. 

• Na JKP Brezovica je potrebno poklicati in jih prositi, če lahko  praznijo koš za pasje 

iztrebke tudi pri Logotu. 

• Prejeli smo vlogo za najem grobnega polja na pokopališču na Brezovici in sicer od 

D.M in D.M iz Dragomerja. 

SKLEP:  

Člani so mnenja, da je potrebno najprej urediti še preostali del pokopališča (raztros, 

parkirišče, klasična grobna polja), šele po ureditvi le-tega se bomo ponovno 

pogovarjali o oddajanju grobnih polj tudi za ljudi izven naše krajevne skupnosti. 

Vloga bo obravnavana vsaka zase. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21. uri. 

 

  

  Predsednik sveta KS:  

   

  Boris Malovrh  

 


