
ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA KS BREZOVICA Z DNE 9.1.2023 OB 18.00 V 

PROSTORIH KS BREZOVICA 

 

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 

 

Zapisnik 2. redne seje z dne 6.12.2022 je potrjen. 

 

AD/3 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 1. redne seje z dne 6.12.2022 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda 

4. Poročilo iz sestanka župana Brezovice s predsedniki KS z dne 22.12.2022 

5. Dopolnitev seznama želja, projektov in pobud na območju KS Brezovica 2022-26 

6. Tajnica KS Brezovica 

7. Razno 

 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

AD/4 

 

▪ Potrjeno je sofinanciranje projekta Medgeneracijskega igrišča na Postaji (LAS Barje) v višini 

40% Sredstva za izgradnjo ima v proračunu 2023 občina. 

▪ VOKA zaključuje obnovo vodovoda na Z delu Brezovice, ki ga bo v 2023 celoti prevzela v 

upravljanje 

▪ Kanalizacija na Brezovici se pospešeno gradi, predviden konec avgust 2023, med prazniki do 

9.1.2023 gradbišč ne bo. Cesta na Postajo je predviden pločnik do železniške postaje 

▪ V januarju 2023 naj bi bila v Barjanskem listu predstavljena obnovljena železniška postaja na 

Brezovici s podhodom 

▪ odprtje novega Trgovskega centra na Brezovici se predvideva cca april 2023, bodo občasne 

zapore prometa, postavlja se semafor, širi Remškarjeva cesta - ne povsem do Y, ureja zavijalni 

pas, gradi avtobusna postaja proti LJ 

▪ Projekt Športni park Brezovica. 5.1.2023 je predviden sestanek na arhitekturni zbornici, 

začenja se priprava arhitekturnega načrta. Stara telovadnica ostaja. Možen enosmeren promet 

od šole do izhoda Mrlačnik. V delovni skupini je predviden predstavnik KS Brezovica. Želja 

je, da se s projektom zaključi do konca mandata 2026. Predvideni objekti v športnem parku 

so: športna dvorana v velikosti rokometnega igrišča (ki omogoča deljenje na 3 dele), lokal s 



teraso, fitnes za javno rabo, nogometno igrišče zunaj, 200m tartan steza, 2x tenis igrišče, 

zunanje garderobe, košarkarsko igrišče zunaj, pump track, street workout, otroška igrala, 

učilnica na prostem. 

 

AD/5 

 

Dopolnitev seznama želja, projektov in pobud na območju KS Brezovica 2022-26: 

 

1. Ureditev dodatnih javnih parkirišč na Brezovici (predlagana lokacija Brezovi trojčki) 

2. Prometna varnost na Brezovici – dodatno: 

 

- Pri urejanju prometne varnost, sploh na Tržaški cesti sledenje smernicam DRSI: 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/smernice-za-postavitev-in-izvedbo/ 

- Razširitev prostora za čakanje na zeleno luč pri semaforju pri križišču Tržaške in ceste V 

Radno. 

- Dodatne signalne označbe (npr. odsevni rob pločnika) pri nadvozu Podpeške ceste nad AC 

 

3. Ureditev zelenega prostora na križišču Ulice Ivana Selana in Ulice Jožeta Kopitarja – J del 

4. Ureditev poti V Radno (odsek mimo vrtca v gozd), konstantno nanašanje materiala na 

cestišče. 

5. Ureditev vodovoda v Z delu Brezovice (do hišnih številk Tržaška cesta 494 in 590) 

6. Ureditev vodotoka Radenščica v Radni (zadrževalnik, ureditve brežin pri individualnih hišah) 

7. Načrtovanje in ureditev sprehajalne poti od prehoda pod AC do bodočega medgeneracijskega 

igrišča na Postaji ob AC (ureditev mostička in pešpoti). 

 

Sklep 1: Zapisnika srečanj 6.12.2022 in 9.1.2023 predamo vodstvu občine in jih prosimo za 

udeležbo na naslednjem dogovorjenem sestanku KS Brezovica, predvidoma konec januarja/začetek 

februarja 2023. 

 

Prioritetne vsebinske točke za pogovor z županom: 

1. Pokopališče Brezovica (razširitev, umeščanje pločnika, obnova mrliške vežice, parkiranje 

avtodomov) 

2. Medgeneracijsko igrišče Postaja – financiranje in vodenje projekta 

3. Varnost na Tržaški cesti 

4. Projekt Športna dvorana Brezovica (delovna skupina, predstavnik KS Brezovica) 

5. Ureditev poti V Radno (mimo vrtca v gozd) 

6. Z del vodovoda Brezovica 

7. Poti do železniške postaje (Ulica Jožeta Kopitarja ob železnici do železniške postaje) 

8. Ostale vsebinske točke po seznamu. 

 

 

AD/6 

 

Opravili smo razgovor o delu nove tajnice KS Brezovica, predvidenih stroških ter viru stroškov. 

 

 

 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/smernice-za-postavitev-in-izvedbo/


Sklep 2: Matej Plevnik in Andreja Jamnik na individualnem sestanku z županom predstavita mnenje 

KS Brezovica. 

 

AD/7 

Kristina Rihtar je prenesla pobudo krajanov, da bi se na območju Ceste na Postajo vzpostavilo 

območje lokalnega prometa – dovoljeno le za lokalni promet. Mnenje KS je, da za urejanje tovrstne 

problematike nismo pristojni. Pobudo je potrebno prenesti na raven občine. 

 

 

Predsednik Sveta KS: 

                                                                                                                    Matej Plevnik 


