
ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA KS BREZOVICA Z DNE 6.12.2022 OB 19.00 V 

PROSTORIH KS 

 

Prisotni člani sveta: Matej Plevnik, Kristina Rihtar, Maj Juvan, Dušan Artač, Milan Zdešar, Samo 

Mole, Andrejka Jamnik, Robert Marinko, Luka Mavsar 

 

Opravičeno odsotni: 

 

Ostali prisotni: 

 

AD/1 

Predsednik je ugotovil, da je seja sklepčna, prisotnih je vseh devet članov Sveta KS. 

 

 

AD/2 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev predlaganega dnevnega reda 

3. Komunikacija med člani Sveta KS 

4. Menjava tajnice KS 

5. Seznam želja, pobud in projektov, ki bi se v prihodnjih 4 letih izvajali na področju KS 

Brezovica. 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

AD/3 

 

Podan je bil predlog, da člani z namenom lažjega obveščanja ustanovijo Viber skupino. Hkrati 

ustanovijo mapo v oblaku, kjer bi se zbirali dokumenti KS, ki bi bili dostopni vsem članom, predlog 

OneDrive. Samo Mole preveri možnost uporabe Kalipe v ta namen.  

 

AD/4 

 

Ob koncu mandata prejšnje sestave KS je bil podan predlog menjave tajnice KS. Župan je predlog 

sprejel.  

Čim prej se je potrebno v sodelovanju novega in starega vodstva KS sestati z vodstvom Občine 

Brezovica in doreči izbor tajnice KS, ter hkrati tudi opredeliti naloge in dolžnosti tajnice, uradne ure 

KS, kontakte, predajo nalog ter razmejitev nalog KS in Občine, za katere je bila v nekaterih primerih 

zadolžena ista oseba. 

Hkrati je potrebno pregledati proračun KS, obstoječe stanje, načrtovane prihodke in odhodke. 

 

Sklep 1: Matej Plevnik in Boris Malovrh čim prej dogovorita sestanek pri vodstvu občine z 

namenom izbora nove tajnice KS Brezovica. Prisotna sta Andreja Jamnik in Nejc Vesel. 

 

AD/5 

 



Pregledali smo trenutno načrtovane projekte, potrebe po dopolnitvah teh projektov ter predloge novih 

idej/projektov za mandat 2022-2026: 

 

1. Projekti na Brezovici, ki jih je v Razvojni program 2022-2032 zapisala Občina Brezovica: 

Ukrep Nosilec Časovni ukrep Finančni okvir 

Regulacija postavitev reklamnih panojev Občina, MOP Kratkoročno Manj zahtevno 

Gradnja novega avtocestnega  

priključka 

DARS Kratkoročno Zelo zahtevno 

Izgradnja pešpoti čez avtocesto 

•  Postaja na lokaciji Radenščica 

Občina, 

DARS,  

DRSI 

Dolgoročno 

 

Srednje  

zahtevno 

Urejanje in gradnja kolesarskih poti 

ter pešpoti 

Občina, DRSI,  

Energetika  

Ljubljana 

Srednjeročno Srednje  

zahtevno 

Nadgradnja železniških odsekov 

•  Brezovica–Preserje 

DRSI Srednjeročno Zelo zahtevno 

Vzpostavitev Poslovne cone  

Brezovica 

•  Brezovica 

Občina Srednjeročno Srednje  

zahtevno 

Ureditev središča občine   

z upravno stavbo 

•  Brezovica 

Občina Srednjeročno Srednje  

zahtevno 

Ureditev in povečanje   

pokopališke infrastrukture 

•  Brezovica (širitev pokopališča in  

parkirišča) 

Občina Srednjeročno Srednje  

zahtevno 

Ureditev in gradnja predšolske  

infrastrukture 

•  Brezovica (povečanje) 

Občina Srednjeročno Srednje  

zahtevno 

Ureditev varnih šolskih poti Občina, DRSI Srednjeročno Srednje  

zahtevno 

Ustanovitev javne glasbene šole Občina Srednjeročno Manj zahtevno 

Vzpostavitev medgeneracijskega  

centra za druženje (Brezovica) 

Občina Kontinuirano Manj zahtevno 

Gradnja večnamenske   

športne dvorane 

•  Brezovica 

Občina Kratkoročno Zelo zahtevno 

Izgradnja in ureditev   

zunanje infrastrukture ob  

rekreacijskih poteh 

Občina Srednjeročno Srednje  

zahtevno 

Gradnja otroških igrišč 

•  Brezovica (Radna) 

Občina Srednjeročno Srednje  

zahtevno 

Ureditev promenade na Brezovici Občina Kratkoročno Manj zahtevno 

Vzpostavitev podpornega okolja za  

podjetja 

•  Brezovica (prostori za sodelo) 

Občina Srednjeročno Manj zahtevno 

 



 

2. Prometna varnost na Brezovici:  

 

- Prehodi za pešce na Tržaški cesti in Podpeški cesti. Predlog se nanaša na dodatno 

signalizacijo na obstoječih prehodih (pri Gasilnem domu na Brezovici, na vstopu v Radno, pri 

Mercatorju, prehod pri Španu – nov prehod, pri uvozu na Starovaško cesto; na Podpeški cesti 

pri uvozu na »progo stare železnice« - projekt je že pripravljen) 

Dodatna signalizacija se nanaša na obnovitev prehodov (barvanje), namestitev dodatne 

signalizacije (odštevalniki časa do zelene luči, tabel za prikaz hitrosti vožnje). Predlog sledi 

večim pobudam občanov z zadnjih letih, tudi v smislu varnosti šolskih poti (Zapisnik 14. 

redne seje Sveta ta vzgojo in preventivo v cestnem prometu, 21.6.2022; vsakokratni zapisniki 

Sveta staršev OŠ Brezovica itd.) 

Predlog je, da se poskusi s prijavo na projekte sofinanciranja (npr. 

https://www.avto.info/Obvestila/Obcine_se_lahko_do_31._januarja_prijavijo_za_sofinanciran

je_sistemov_za_povecanje_varnosti_v_prometu/    

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjLn

qKguOf7AhUyIcUKHQhxA6oQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cops-

systems.com%2Ffiles%2Fstatic%2F18&usg=AOvVaw2LLn_Tn5oaOBpkS31_jgY_ 

https://www.triglav.eu/sl/mediji/sporocila-za-javnost/sporocilo/za-vecjo-prometno-varnost-v-

naseljih-in-nevarnih-prehodih-cez-zeleznisko-progov-naseljih-in-nevarnih-prehodih-cez-

zeleznisko-progo  

- Dodatni pločniki (pločnik pri vstopu na Remškarjevo cesto – občina je seznanjena, po 

zadnjih informacijah se problem ureja; pločnik na Starovaški cesti od Tržaške ceste do cerkve) 

 

3. Načrtovanje Športne dvorane na Brezovici: 

- Pobuda za upoštevanje obstoječega dogovora, da je član skupine za pripravo načrtov tudi eden 

izmed članov KS Brezovica 

- Hkrati z pripravo projektne dokumentacije umestiti možnost javnih parkirišč na lokaciji ob 

Brezovih trojčkih 

 

4. Prehod pod železniško progo, pot ob železniški progi 

- Ponovno preveriti možnost je ali možna umestitev dodatnega podhoda pod železniško progo 

na lokaciji Ulice Jožeta Kopitarja, ki se lastniško veže tudi na zemljišče na drugi strani 

železnice, ki krajanom Brezovice po dokončanju železniške ograje omogoča dostop do zelenih 

površin na drugi strani železnice 

- Preveriti ali je bolj smiselna prestavitev podhoda iz obstoječe železniške postaje na omenjeno 

lokacijo 

- Preveriti možnosti izgradnje javne poti iz omenjene lokacije po zemljišču RS do železniške 

postaje. 

 

5. Podhodi pod AC, prehod čez AC 

- Preveriti možnost uporabe vseh podhodov pod AC (naselje Postaja, Pri Španu, Pri Mravljetu). 

- Preveriti možnosti za začetek načrtovanja prehoda čez AC pri naselju Postaja. Za ta projekt 

obstaja prva idejna možnost umestitve. 

 

6. Obstoječi projekti: 

- Projekt Razširitve pokopališča na Brezovici 

https://www.avto.info/Obvestila/Obcine_se_lahko_do_31._januarja_prijavijo_za_sofinanciranje_sistemov_za_povecanje_varnosti_v_prometu/
https://www.avto.info/Obvestila/Obcine_se_lahko_do_31._januarja_prijavijo_za_sofinanciranje_sistemov_za_povecanje_varnosti_v_prometu/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjLnqKguOf7AhUyIcUKHQhxA6oQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cops-systems.com%2Ffiles%2Fstatic%2F18&usg=AOvVaw2LLn_Tn5oaOBpkS31_jgY_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjLnqKguOf7AhUyIcUKHQhxA6oQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cops-systems.com%2Ffiles%2Fstatic%2F18&usg=AOvVaw2LLn_Tn5oaOBpkS31_jgY_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjLnqKguOf7AhUyIcUKHQhxA6oQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cops-systems.com%2Ffiles%2Fstatic%2F18&usg=AOvVaw2LLn_Tn5oaOBpkS31_jgY_
https://www.triglav.eu/sl/mediji/sporocila-za-javnost/sporocilo/za-vecjo-prometno-varnost-v-naseljih-in-nevarnih-prehodih-cez-zeleznisko-progov-naseljih-in-nevarnih-prehodih-cez-zeleznisko-progo
https://www.triglav.eu/sl/mediji/sporocila-za-javnost/sporocilo/za-vecjo-prometno-varnost-v-naseljih-in-nevarnih-prehodih-cez-zeleznisko-progov-naseljih-in-nevarnih-prehodih-cez-zeleznisko-progo
https://www.triglav.eu/sl/mediji/sporocila-za-javnost/sporocilo/za-vecjo-prometno-varnost-v-naseljih-in-nevarnih-prehodih-cez-zeleznisko-progov-naseljih-in-nevarnih-prehodih-cez-zeleznisko-progo


o Izdelan je celotni projekt in pripravljeno naročilo za pripravo dokumentacije 

(arhitektka Helena Mikuš) 

o S projektom je potrebno seznaniti vodstvo Občine pred samo oddajo, preveriti je 

potrebno umestitev pločnika na Starovaško cesto 

o Potrebno je preveriti legalizacijo mrliške vežice na Brezovici ter skladno s tem 

načrtovati obnovo – nadstrešek, ureditev okolice. Čaka se priklop na kanalizacijsko 

omrežje. 

o Za prenovo mrliške vežice je v proračunu 2023 rezervirano NRP 30.000€ 

o Potrebno je premisliti o nakupu dodatnega zemljišča, cca 15m2 za umestitev pločnika 

na obstoječo lokacijo, oziroma izravnavi zemljišča zasebnika z občinskim 

 

- Projekt Prehod Podpeška cesta pri Mrlačniku 

o Pripravljen je projekt, z njim je potrebno seznaniti vodstvo Občine oziroma projekt 

predati na občino. 

o Potrebno je pripraviti dopis in opozoriti na smiselnost razširitve uvoza na cesto stare 

železnice. 

 

- Projekt Medgeneracijsko igrišče na Postaji 

o Projekt je pripravljen, oddana je prijava na LAS Barje, čakajo se rezultati. Ocenjena 

vrednost 100.000€. 

 

7. Projekt Izgradnja promenade na Brezovici 

- Obstajajo projektne ideje 

- Smiselno je začeti organizirati posamezne dogodke na tej lokaciji skladno z obstoječimi 

možnostmi 

 

8. Ureditev brežine pri BŠK v Radni 

- Občina je seznanjena s problemom, po zadnjih informacijah pripravljena sanirati. Pridobiti 

dodatne ponudbe za sanacijo brežine. Trenutno pridobljena ena ponudba. 

 

9. Družabne aktivnosti 

- Sprehod na Žabo (2x letno, maj in oktober, BŠK) 

- Čistilna akcija (april) 

- Pogostitev starejših občanov (nad 70 let) 

- Ohranjanje dogodka Kulinarična Brezovica 

- Promocija Bike parka v Radni 

- Decembrski program (postavitev šotora, prižig lučk, predstava za otroke…) 

- Odprtje FB strani Krajevna skupnost Brezovica) 

- Prispevke za Barjanski list je potrebno oddajati do 16. v mesecu 

 

10. Krajevna skupnost Brezovica 

- Ponoven razmislek o mejah KS Brezovica – KS Vnanje Gorice 

- Ime kraj Brezovica pri Ljubljani, KS Brezovica, Občina Brezovica 

- Pripraviti seznam izvajalcev s kontakti, s katerimi je KS že sodelovala (zemeljska dela, 

pokopališka dejavnost, arhitekti itd…) 

 

 



Sklep 2: Na prihodnji seji, predvidoma v januarju 2023 dopolnimo narejen seznam, pripravimo 

prioritete KS 2022-26 in z njimi seznanimo vodstvo občine, ki ga potem povabimo na naslednji 

sestanek predvidoma v februarju 2023 z namenom usklajenega sodelovanja v mandatu. 

 

 

 

Predsednik Sveta KS: 

                                                                                                                    Matej Plevnik 


