
ZAPISNIK 

 
21. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 5. oktobra 2022 ob 18. uri v prostorih KS 
Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica.  
 
PRISOTNI: Boris Malovrh, Urbančič Gregor, Luka Mavsar, Dušan Artač,  Marjan Mravlje, 

Aleš Bokavšek, Nejc Vesel, Kristina Rihtar. 
 

ODSOTNI: Anton Slana (opr.).  
 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Pokopališče (na sejo je vabljen projektant, kateri nam bo predstavil potek pridobivanja  
DGD,…) 
4. Potrditev zapisnika 20. redne seje 
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  Pokopališče (projektant) 

 

Po prejeti ponudbi za pripravo DGD smo arhitektko Heleno Mikuš povabili na sestanek, da ji 
člani predstavijo svoje mnenje in želje za ureditev pokopališča na Brezovici.  
Projektantka je pregledala PUP za ta del območja kjer je sprejet prostorski načrt že leta 2010. 
Nekatere stvari v prostorskem planu niso aktualne, zato je glede na želje in pobude članov 
sveta povedala, da bo to tudi uradno pregledala ali se lahko kakšna zadeva lahko spremeni. 
Potrebovala bi geodetski posnetek v digitalni obliki (Burger) in pa geomehansko poročilo 
(Erbežnik C.). 
Ureditev pokopališča bi se izvajalo v 4 fazah, kolikor bodo dopuščala finančna sredstva. 
Do naslednjega sestanka bo arhitektka preverila vse možnosti za spremembo določenih členov 
PUP-a in bo poročala na naslednji seji, ki bo 16.11.2022. 
 

AD. 4   Potrditev zapisnika 
 
Zapisnika 20. redne seje je bil pregledan in sprejet.  
 

AD.5 Razno 

 
 Kranjec Tanja s.p., Na Grivi 11, 1351 Brezovica je na KS Brezovica zaprosila za 

soglasje za uporabo parkirišča na pokopališču na Brezovici parc. št. 33/3 
k.o.Brezovica na Starovaški cesti-nasproti pokopališča na Brezovici za postavitev 
stojnice z ikebanami in lesenimi svečami, katere izdelujete sami.  

 
 
 



 
SKLEP: 
KS Brezovica vam izdaja pozitivno soglasje za uporabo del parkirnega prostora za čas od 
26.10.2022 do vključno 01.11.2022. Prosimo vas, da prostor zapustite takšnega kot ga boste 
prejeli v začasni uporabo.  
 

 Prejeli smo ponudbe za naslednja dela: 
 

 Aleš Severkar s.p. št. 036/2022, z dne 2.10.2022 za izgradnjo in montažo vodovoda v 
bike parku, izkop materiala okoli jaška z cevjo, izkop trase za vodovod, izkop trase 
čez cesto za odtočne cevi, polaganje odtočnih in vodovodnih cevi in fiksiranje z 
betonom, ulitje temeljev iz betona za hidrant in vrtno pipo s koritom, postavitev 
hidranta in postavitev vrtnega korita s pipo, priklop na vodovodno napeljavo skupa z 
odtočno, zasutje trase s peskom ter ureditev izkopane površine v višini 3.556,42 EUR. 
SKLEP: Člani potrjujejo ponudbo Aleš Severkar s.p.  št. 036/2022 v višini 3.556,42 
EUR. 

 Prejeli smo ponudbo EcoEx št. 27/2022 za vzpostavitev gozdne vlake ob Konjskem 
britofu, z dne 4.10.2022 v višini 256,20 EUR. 

            SKLEP: Člani potrjujejo ponudbo EcoEx št. 27/2022 v višini 256,20 EUR. 
 Prejeli smo ponudbo EcoEx št. 28/2022 za postavitev podstavkov –Borštnarjeva pot z 

dne 4.10.2022 v višini 329,40 EUR. 
            SKLEP: Člani potrjujejo ponudbo EcoEx št. 28/2022 v višini 329,40 EUR. 

 Prejeli smo ponudbo EcoEx št. 29/2022 za ureditev odvodnjavanja na BŠK Radna za 
kočo v hribu, z dne 4.10.2022 v višini 170,80 EUR. 
SKLEP: Člani potrjujejo ponudbo EcoEx št. 29/2022 v višini 170,80 EUR. 

 Prejeli smo ponudbo EcoEx št. 30/2022 za čiščenje in sanacija sprehajalne poti: BŠK-
Konjski bitof, z dne 4.10.2022 v višini 256,20 EUR. 
SKLEP: Člani potrjujejo ponudbo EcoEx št. 30/2022 v višini 256,20 EUR. 

 Prejeli smo ponudbo EcoEx št. 31/2022 za Dela na Žabi, z dne 4.10.2022 v višini 
707,60 EUR. 
SKLEP: Člani potrjujejo ponudbo EcoEx št. 31/2022 v višini 707,60 EUR. 

 Prejeli smo ponudbo EcoEx št. 32/2022 za dela na Radenščici po neurju, z dne 
4.10.2022 v višini 170,80 EUR. 
SKLEP: Člani potrjujejo ponudbo EcoEx št. 32/2022 v višini 180,60 EUR. 

 

 Na Snago je potrebno povprašati kako je s kontejnerji na Borštnarjevi poti (vsaka 
stranka naj bi imela svoj kontejner). 

 Prejeli smo ponudbo 3D Kozin št. 43, z dne 3.10.2022 za 3x LED luči na balinišču in 
montaža na lokaciji v višini 189,59 EUR. 
SKLEP: Člani se ne strinjajo s to ponudbo. A.B. bo pridobil novo ponudbo in tudi 
zmontiral luči. 

 Prejeli smo ponudbo EcoEx št. 33/2022 za sanacijo brežine na BŠK po neurju, z dne 
4.10.2022 v višini 4.831,20 EUR. 
SKLEP: Člani sveta so mnenja, da bi to sanacijo lahko pokrila Občina iz rezerve. 

 Projekt prehoda za pešce za Grabnom/Podpeška cesta je v usklajevanju. 
 JKP Brezovica pozvati, da bolj redno čistijo pasje koše in pa koše na avtobusnih 

postajališčih. 
 

 
   Predsednik sveta KS:  
   
  Boris Malovrh  
 


