
ZAPISNIK 

 

18. redne seje sveta KS Brezovica, ki  je bila 29. marca 2022 ob 18. uri v prostorih KS 

Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.  

 

PRISOTNI: Boris Malovrh, Urbančič Gregor, Kristina Rihtar, Luka Mavsar, Dušan Artač,  

Marjan Mravlje. 

ODSOTNI: Anton Slana (opr.), Aleš Bokavšek (opr.), Nejc Vesel (opr.). 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Potrditev zapisnika 17. redne seje  

4. Čistilna akcija 

5. Razno  

 

 

AD 1. Ugotovitev števila navzočih članov  

 

Svet KS Brezovica je sklepčen, saj je bila prisotna več kot polovica članov sveta KS.  

 

AD 2. Potrditev dnevnega reda 

 

Dnevni red je bil soglasno potrjen. 

 
AD. 3   Potrditev zapisnika 

 

Zapisnika 17. redne seje je bil pregledan in sprejet.  

 

AD.4  Čistilna akcija 

 

Čistilna akcija, ki je bila napovedana za soboto 02.04.2022 odpade zaradi slabega vremena. 

Naknadni datum bo sporočen naknadno. 

 

AD.5 Razno 

 

Javili smo se na razpis za sofinanciranje Medgeneracijskega parka Postaja (LAS). 

Projektantska vrednost investicije je 164.000,00 EUR. V kolikor bomo na razpisu uspešni 

lahko dobimo povrnjeno tudi do 80% vrednost investicije. Občina je sicer prijavila na razpis 

še dva druga projekta. 

 

Glede na dogovor o pridobljeni služnosti pri zaklonišču pa se je zadeva malo podaljšala. 

Lastnik tamkajšnje parcele še ni izpolnil vseh pogojev za katere smo bili dogovorjeni, zato 

služnosti še nismo podpisali. 

 

BŠK Radna:1. člani BŠK Radna so izrazili željo za prestavitev vodomernega jaška na drugo 

lokacijo; vendar so člani KS mnenj, da to ni potrebno. Jašek naj se vsaj dvigne na nivo 

dvorišča. Ponudba naj se pridobi od Ecoex. 

          2. Kako se bo uredilo čiščenje laporja za večnamenskim igrišče. 

3. Dogovoriti se ali se bo sklenila Pogodba o upravljanju za večnamensko    

igrišče. Kako bo urejeno plačilo za upravljanje. 

 



Glede OPPN-ja za pokopališče na Brezovici pa je župan mnenja, da naj ostanejo terase, tako 

kot do sedaj in tako, kot je opredeljeno v OPPN-ju. Ali se za postavite potrebuje GD se bo 

pozanima predsednik. Sama izvedba del na pokopališču pa bi se izvajal po fazah. Od najbolj 

potrebne do najmanj. 

Na parkirišču ob pokopališču je velikokrat parkiran avtodom (dnevno kdaj tudi dva ali trije). 

Nekatere člane to moti in menijo, da bi z obvestilno tablo-PREPOVEDANO ZA 

AVTODOME to rešili, nekateri pa so mnenja, da se jih pisno obvesti, da naj avtodome ne 

puščajo na tem parkirišču. To parkirišče je namenjeno za parkiranje avtomobilov ljudi, ki 

obiščejo pokopališče. 

 

Podjetje APPIA je skončalo projekt za prehod za pešce čez Podpeško in cesto Za Grabnom. 

Projekt na tem prehodu predvideva zvišanje cestišča in s tem umiritev samega prometa. 

Pridobili smo ponudbo za recenzijo tega projekta  pri City studio v višini 2.074,00 EUR, 

katerega naj bi naročila Občina. 

 

Izvedba Bike parka je v zaključni fazi. Otvoritev bo kmalu. Tablo pri bike parku (uporaba 

bike parka na lastno odgovornost) bo postavil izvajalec del. 

 

Potreben je nov predračun za ureditev vode na Konjskem britofu. 

 

 

 

 
 

 

Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 

 

   Predsednik sveta KS:  

   

  Boris Malovrh  

 


