
ZAPISNIK 

 
22. redne seje sveta KS Brezovica, ki je bila 16. novembra 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, Anton Slana, Kristina Rihtar, arhitektka Mikuš Helena.  
ODSOTNI: Nejc Vesel 
 
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 21. 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) 

 

Arhitektka Helena je upoštevala naše želje in pripravila idejno zasnovo za ureditev novega 
dela pokopališča. Z našo pogrebno službo je zadevo potrebno pregledati in s popravki Tršarja 
zadevo pripraviti do take mere, da se lahko vloži na UE za izdajo gradbenega dovoljenja 
(popraviti je potrebno prostor za posip pepela in še ene druge malenkosti). Ker je zemljišče 
občinska last je potrebno pripraviti pooblastilo za zastopanja ali pa zemljišče prepisati na 
Krajevno skupnost Brezovica. 
SKLEP: 8 članov sveta KS, ki so bili prisotni na sestanku je mnenja, da se s popravki projekt 
lahko vloži na UE za izdajo GD. 
 

AD. 4   Potrditev zapisnika 
 
Zapisnika 21. redne seje je bil pregledan in sprejet.  
 

AD.5 Razno 

 
 Na BŠK Radna se je ob zadnjem velikem nalivu del nabrežine odtrgal in zgrmel po 

pobočju. Pridobili smo ponudbo za sanacijo, katero bi/bo sanirala Občina Brezovica. 
Ponudba je bila previsoka, zato nabrežina še ni sanirana. Potreben je ogled na terenu s 
strani občine. 

 
 Prejeli smo predračun Robert Zdešar s.p., Podpeč 22, 1352 Preserje za postavitev 

novih varčnih reflektorjev na nadstrešku balinišča v Radni v višini 2.337,52 EUR. 
SKLEP: Člani sveta so mnenja, da naj to ponudbo obravnava novo prihajajoči svet. 

 



 Nabaviti je potrebno 10-15 novih zvezdic za novoletno okrasitev za na drogove javne 
razsvetljave. 

 
 Pitnik na Konjskem britofu je postavljen. Pridobiti je potrebno ponudbo za tablico na 

kateri bo pisalo-uporaba pitnika na lastno odgovornost-zdravstvena ustreznost vode se 
ne preverja. 
 

 S strani Appie smo prejeli dve varianti za izvedbo nadvoza čez AC pri cvetličarni. 
Projekti se hranijo v prostorih KS. 
 

 Križišče Podpeška-Za Gradbnom je prestalo recenzijo projekta (dvižna ploščad-prehod 
za pešce). Še predno se gre v izvedbo projekta je potrebno pridobiti del zemljišča za 
širitev uvoza v ulico Za Grabnom. Šele pri izgradnji dvorane se bo pokazalo kako je 
širitev uvoza potrebna. 
 

 Prejeli smo tudi ustno prošnjo za postavitev plastičnih veder za odvečni pesek iz 
grobov. Člani sveta nimajo mnenja v zvezi s to zadevo oz. ne vidijo rešitve. 

 

 
 
   Predsednik sveta KS:  
   
  Boris Malovrh  
 


