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       Z A P I S N I K                         
 
26. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 27. 
septembra 2018, ob 19. uri, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:  
1. Katja Avanzo 
2. Marta Bregar 
3. Martin Cvetko 
4. Marko Čuden 
5. Igor Gabriel 
6. Tomaž Kermavner 
7. Boris Malovrh 
8. Aleš Ogrič 

9. Miran Repar 
10. Damjan Rus 
11. Veronika Susman  
12. Klemen Velkavrh 
13. Marija Veršič 
14. Nejc Vesel 
15. Klemen Zaletel 

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 
2. Darko Jurca – predsednik Nadzornega odbora 
3. Peter Lovšin – urbanist  
4. Mihael Žgajnar – urednik Barjanskega lista 
5. Predstavniki občinske uprave:  

– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Metod Ropret – župan 
Opravičili so se Gorazd Kovačič, Breda Jesenko in Liljana Bošnjak. Seja je sklepčna, 
prisotnih je 15 svetnikov.  
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 25. redne seje ter 9. in 10. korespondenčne seje 
 
Metod Ropret – župan 
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnike. Dana je bilo pripomba, da je v 
zapisniku 25. redne seje, na strani 4 napaka, ne gre za podvoz v Notranjih Goricah ampak na 
cesti proti Gmajnicam. Zapisnik se bo popravil. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 171: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 25. redne seje z dne 21.6.2018, 
zapisnik 9. korespondenčne seje z dne 31.7.2018 in zapisnik 10. korespondenčne seje z 
dne 23.8.2018.  
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Izid glasovanja: 
ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Metod Ropret – župan 
Ker ni bilo pripomb ali predlogov k dnevnemu redu, je dal na glasovanje: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 25. redne seje ter 9. in 10. korespondenčne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pobude in vprašanja; 
5. Obravnava in sprejem novih cen zimske službe; 
6. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Brezovica; 
7. Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in 

nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Brezovica; 
8. Podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2018. 

 
Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 4 
Pobude in vprašanja 
 
Metod Ropret – župan 
V zadnjem času je potekala intenzivna komunikacija z DARS-om glede avtocestnega izvoza. 
Danes so imeli sestanek na Direkciji za vode, kjer so se izdatno dotaknili te točke, izvoz je 
podvržen novi poplavni presoji oziroma presoji vplivov na vode. To trenutno poteka, DARS 
je študije naročil. To je menda zadnji korak na poti do pridobitve gradbenega dovoljenja. 
Danes so izvajalci pričeli z deli na paviljonu pri Sveti Ani. Svetnikom je dal na vpogled 
gradivo v zvezi s tem. Gre za manjši objekt, usklajen z vsemi deležniki v prostoru. Celotna 
vrednost je okoli 43.000 €, od tega dobimo približno 28.000 € sofinancirano. Dela morajo biti 
zaključena do konca leta, glede na obseg to ne bo problem. V kontaktu je bil s Slovenskimi 
železnicami, ki bodo pristopile k sanaciji proge. V okviru sanacije bo izvedena vrsta ukrepov, 
eno je vozna konstrukcija pod tiri, drugo so objekti ob progi, morda tudi kakšne protihrupne 
omejitve. Za železniško postajo v Vnanjih Goricah je gradbeno dovoljenje v postopku 
pridobivanja, dokumentacija je vložena. Gradnja naj bi se začela spomladi drugo leto, 
sredstva so zagotovljena. Na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije so 
podpisali drugi dogovor za razvoj regij, na podlagi tega razdeljujejo na 26 občin osrednje 
regije Evropska sredstva. Med 17 potrjenimi projekti je bil tudi projekt naše občine. Gre za 
nadaljevanje gradnje kanalizacije na upravičenih območjih – to so tista, kjer populacija 
presega 2.000 p. e. oziroma prebivalcev. Kar nekaj takšnih območij v občini znotraj 
aglomeracij še imamo, ki še niso opremljena. Skupna vrednost projekta je okoli 7 milijonov 
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evrov. Evropska sredstva v tem trenutku še niso zagotovljena, v primeru pozitivnega razpleta 
bi lahko pričakovali sofinanciranje v višini okoli 5 milijonov evrov. Trenutno imamo 
zagotovljen 1 milijon evrov, ali bo možna fazna gradnja, trenutno še ni jasno. Z milijonom in 
svojim deležem bi lahko uredili vsaj eno območje. Če pa se stvari obrnejo v pravo smer, bi 
lahko bili upravičeni do celotnega zneska. Na vsak način je bil projekt v naboru 60 projektov 
izbran in ocenjen kot upravičen za sofinanciranje. Z Direkcijo za ceste so tudi potekali 
dogovori. Podpisali smo sofinancerski sporazum za vzpostavitev pločnika mimo lokacije, kjer 
smo sedaj. Imamo pločnik po desni strani od nadvoza dalje, Direkcija je zagotovila sredstva, 
da se nadaljuje pločnik tudi po tej strani. Kdaj se bo to odvilo ne ve, upa da že to jesen, če ne 
pa spomladi. Potem bo območje za prehod otrok dovolj varno. Sedaj je ožina pri uvozu h 
Prigotu nevarna.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Glavna investicija je izgradnja infrastrukture na cesti na postajo. Gradi se kanalizacija in 
prečrpališče za prvi del Ceste na postajo, nov vodovod, nov pločnik, ureditev nove meteorne 
kanalizacije ter nova javna razsvetljava – vse tudi do novega naselja v gradnji. Kot na vseh 
gradbiščih je bila scena kar dobro razburkana, vendar smo sedaj na koncu tunela. Danes se je 
polagal grobi asfalt, jutri sledi še fini asfalt. V soboto se bo asfaltiralo še naselje Mijaks – 
proti Severu ter dokončalo se bo asfaltiranje pločnika. V prihodnjem tednu se bodo 
nadaljevala dela s hišnimi priključki za vodovod. Uredilo se bo gradbišče, treba je urediti 
bankine, marsikje so posegli v privatne parcele. Kjer so vozili in nalagali material po 
privatnih zemljiščih, so bili ljudje zelo korektni. V petek, 5.10. ob 16. uri bo otvoritev ceste. 
Svetniki bodo še dobili vabila. S končanjem investicije bomo veliko prinesli k aglomeraciji, 
ki še ni 98 % pokrita s kanalizacijo. Kar se tiče avtobusne postaje pri gostilni Kavčič, je 
problem, ker nekateri avtobusi ustavljajo, nekateri pa ne. Postaja uporabnega dovoljenja še 
nima, 5.10. imamo tehnični pregled s strani Direkcije za ceste RS. Čez približno 14 dni bomo 
dobili soglasje in bo postaja potem funkcionirala. Povezovalna cesta proti Gmajnicam je 
končana. Cesta je vrhunska za razmere, ki jih bomo potrebovali. Je zelo široka, za ta del 
Brezovice je to alternativa obvoza in hitrega dostopa do Ljubljane. Domačini ob tej cesti so 
prej živeli precej v miru, sedaj bo tam več prometa, vendar bomo rešili tudi te zadeve. Za 
Virje smo končno dobili zeleno luč za sofinanciranje, vse zadeve so šle nazaj na MOP, kjer 
obljubljajo, da bodo do konca meseca vse situacije plačane. Potem bomo tudi mi poravnali 
vse obveznosti do Kolektor – Strix-a. Država nam je dolžna okoli 400.000 evrov, ki smo jih 
založili. Letos bomo to investicijo tudi denarno zaprli in končali. Zadnjič smo imeli hude 
plohe, nevihte in neurje. Voda na Virju se je drastično skalila, vodarna ja avtomatsko izpeljala 
ves proces. To je bila prava preizkušnja, če vse dobro dela in če smo se prav odločili. Videli 
smo, da je zadeva ustrezna. Skupaj z Direkcijo za ceste RS smo v Notranjih Goricah razširili 
in uredili pločnik proti Jami. Zadeve so šle počasi, ampak do pričetka šole so bila dela 
končana. Že sedaj se kaže, da je bila širitev potrebna, otroci iz vrtca vsak dan intenzivno 
hodijo v Jamo. Prav je, da je tam zagrajeno, da so otroci na varnem. Manjše otroke naložijo 
tudi na večje vozičke in jih potem peljejo do Jame, sedaj je pločnik dovolj širok, prej je to bilo 
nemogoče. Kot je povedal že župan, je sofinancerski sporazum za pločnik pri Mercatorju 
podpisan. V kratkem bo objavljen razpis, mogoče bomo z deli pričeli že letos. Nadvoz bo 
dobil še takšno ograjo, kot je že nameščena na drugi strani – povišana ograja, ki preprečuje 
padec otrok.  
 
Metod Ropret – župan 
Bilo je kar nekaj otvoritev proti koncu počitnic, ključna je bila otvoritev vrtca v Notranjih 
Goricah. Končno imamo vse otroke, ki izpolnjujejo pogoje sprejete v vrtce. Izvedena je bila 
energetska sanacija na POŠ Notranje Gorice. Uredil se je dodaten oddelek v OŠ Preserje. 
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Tudi na drugih objektih je bilo nekaj manjših posegov. Počitnice smo mirno zaključili, vse je 
potekalo normalno. Šolsko leto smo pričeli pripravljeni, v skladu z načrtovanim. V 
zdravstvenem domu v Podpeči oz. Jezeru je bila odprta prenovljena zobna ambulanta. Izbrali 
smo novega koncesionarja. Del zavez v pogodbi je bila tudi temeljita prenova ambulante in 
vzpostavitev zobotehničnega laboratorija. Oboje je bilo v skladu s pogodbo izvedeno, misli da 
zelo lepo. Prizidek pri OŠ Brezovica je v fazi načrtovanja, misli da je bila dokumentacija že 
oddana na Upravno enoto. Čakamo prve pripombe. Ne gre za zahteven projekt, gre za 
prizidek s štirimi oddelki. Glede na rast števila otrok je prizidek nujen, potem bomo neko 
obdobje zdržali. To bo treba realizirati prihodnje leto, kar bodo naši proračunski dokumenti 
tudi zajemali. Obsežnejši poseg nas v letu 2020 čaka na OŠ Preserje. Ravno sedaj prihaja s 
seje Sveta zavoda, kjer so se končno odkrito soočili, kaj storiti v prihodnosti s POŠ Jezero. 
Predstavil je naše stališče, takšno je tudi stališče KS, da je dozorel čas, da na tej lokaciji 
prenehamo izvajati pouk. Vse otroke ob logističnih potencialih ni noben problem prepeljati na 
matično OŠ Preserje. Postavili so si tudi roke, v katerih bodo pripravili del dokumentacije. 
Tudi Svet zavoda se je zavezal, da bodo nekje do novega leta opravili te razprave. Na podlagi 
usklajenih mnenj se bomo tudi na Občinskem svetu tudi glede tega odločali. Tudi v kraju je 
dozorela ideja, da je za kvalitetno izvajanje pouka počasi nujno, da otroke skupaj združimo na 
lokaciji v Preserju. To za sabo potegne poseg, ki bo reševanje dveh problematik hkrati. Na eni 
strani ukinitev POŠ in selitev teh otrok – okoli 40 in na drugi strani je treba upoštevati tudi 
demografijo, kar nam je študija pokazala. Eno z drugim pomeni osnovo za načrtovanje 
dodatnih objektov. Statična preveritev bo pokazala, kam je možno širiti šolo – ali v višino ali 
s poleg obstoječega objekta ali morda kombinacija obojega. V letu 2020 nas čakajo intenzivna 
dela na tej šoli. Potem nekega velikega priseljevanja na to območje ne gre pričakovati in bi 
lahko za neko daljše obdobje zadostili vsem potrebam. Pri mnenju zavoda ni bilo nekih 
odklonilnih stališč. V nadaljevanju bomo stopili še pred Svet staršev. Izrabili bomo dogodke v 
Podpeči in Jezeru, da ljudi postopoma seznanjamo z idejami. Ne bi želeli, da to povzroči 
slabo voljo ali civilno iniciativo. Argumentov je dovolj, da bi uspeli prepričati tiste, ki jih 
odločitev morda žalosti ali nervira. Na lokaciji tam pouka ni možno izvajati z vsemi normativi 
in tehničnimi pripomočki, da ne govorimo še o dopolnilni dejavnosti in športnih aktivnostih. 
V OŠ Preserje smo načrtovali in sprojektirali kotlovnico, želeli smo jo zgraditi pred letošnjo 
kurilno sezono. Upali smo, da bomo postopek lahko izpeljali preko Energetike skozi in-house 
naročilo. Pravniki so nam ta postopek odsvetovali, sedaj gremo v razpis. Dobili bomo 
izvajalca, ki ga pač bomo. Z njim bomo sklenili contracting, pogodbo o vzdrževanju in 
odplačevanju toplote. Kotlovnica v letošnji kurilni sezoni skoraj zagotovo ne bo zgrajena. 
Poseg se bo verjetno izvedel spomladi. To je aktivnost, ki ne moti pouka. Problem je takrat, 
ko je kotlovnica v funkciji. Za konec še dve povabili – 4.10. ob 18. uri, v OŠ Brezovica 
osrednja prireditev v sklopu občinskega praznika, temu je danes posvečena tudi 8. točka. 
Druga prireditev bo 19.10., ob 18. uri v gasilskem domu na Brezovici, otvoritev razstave Ex-
tempore. Svetniki bodo prejeli še vabila z vsemi ostalimi prireditvami.  
 
Marija Veršič – svetnica 
Zanima jo, če je zemlja za avtocestni izvoz že odkupljena? Bilo je kar nekaj vroče krvi, saj 
izvoz prereže kar nekaj parcel, potem imajo lastniki na vsaki strani nekaj zemlje, to ni bilo 
dobro načrtovano za kmete. Ima pobudo, da se v bližnji prihodnosti odkupi zemljo za vrtec na 
Brezovici – da ne bodo prebivalci Brezovice vozili otrok v Vnanje ali celo Notranje Gorice. 
Večkrat je že omenila, kako nevarna je cesta od Notranjih Goric do Podpeči. Potrebno bi bilo 
urediti pločnik za kolesarje in pešce. Pametno bi bilo odkupiti objekt pri Poku. Tam bi lahko 
umestili marsikaj, na primer zdravnika, površina je ogromna. Na Brezovici nimajo niti ene 
ordinacije. Že po drugi svetovni vojni so bili prikrajšani, saj so drugi dobili zadružne domove, 
na Brezovici niso dobili nič. Ali bo letos kaj s čiščenjem jarkov? Podsvetijo se zlivajo fekalije 
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s cele Ceste na postajo, kadar so velike vode. Curnovec je bil očiščen samo v enem delu, 
naprej pa ne, zato ob veliko vode pritisne nazaj. Zadnjič se je vse razlilo, kar je nevarno za 
živino. Koncesionarja je treba spodbuditi, da se to očisti, ker je nujno. Pohvalila bi še, da je 
občina pristopila h komasaciji, najbolj je zaslužna Kristina Žust. S komasacijo bo tudi 
možnost, da se cesta izpelje direktno proti Vnanjim Goricam, ni treba, da gre čez postajo. 
Zanima jo še, če je že priključena kanalizacija v Goričici? Pritožujejo se, da je slaba 
avtobusna povezava z Goričico. Do vlaka imajo tudi daleč. 
 
Metod Ropret – župan 
Bila je narejena parcelacija zemljišč. Misli, da sedaj DARS tudi že odkupuje zemljišča. 
Izvoza ne moreš načrtovati po parcelah, cesta se vedno zareže v neko telo. Bilo je kar nekaj 
sestankov, na koncu smo se z vsemi več ali manj dogovorili. Ko bo ponujena cena, bo morda 
komu še žal, da mu  niso več vzeli. Misli, da bomo na koncu vsi kar dobro prišli skozi. 
Verjetno bodo možne tudi kakšne menjave, v glavnem pa gre za direktne odkupe, parcele in 
lokacije so znane. Pobuda je sprejeta in dobrodošla. Zasledujemo možnost združevanja 
okolišev in lokacije pri OŠ Brezovica, kjer imamo nekatere parcele že rezervirane. V ta okoliš 
bo vrtec umeščen enkrat v prihodnje. Verjetno bi bilo na Strženu najbolj primerno umestiti 
nek ločen pas, neko površino ločeno od ceste. Takšni so načrti, nekaj tega imamo že idejno 
umeščenega. Kdaj bo pravi trenutek za to je težko reči – ali takrat, ko bo zgrajena obvozna 
cesta, ali pa bomo k temu pristopili prej. Na vsak način je to verjetno najbolj nevaren odsek v 
občini. Pri Poku je ogromna površina in temu primerna tudi številka, ki je velika. Pobude so v 
redu, vendar dokler moramo širiti šole, vrtce, preseliti tudi sebe, težko razmišljamo o nekih 
poslovnih načrtih. Slej ko prej bo objekt pri Poku poslovni objekt. Tudi pri Evrospinu bo 
zgrajen še en poslovni objekt, s podobnimi vsebinami. Počasi bo teh objektov dovolj. Težko 
reče, da je občina tista, ki bi se morala ukvarjati s poslovnimi aktivnostmi. Misli, da so naše 
prioritete druge. Naša občina je taka, da nima nekega koncentriranega dominantnega centra, 
ki bi zahteval vse. Imamo 5 manjših centrov in v vsakem nekaj – od zdravstva, šolstva, 
poslovne dejavnosti. Prav je, da poizkušamo dejavnosti po občini razporediti, da ni vse 
skoncentrirano v enem kraju. Nenazadnje smo vsi tako blizu drug drugemu, do Vnanjih Goric 
ni problem iti k zdravniku ali obratno peljati otroka v šolo na Brezovico. Preveč vsega pomeni 
tudi preveč stroškov. Prioritete so znane, kanalizacijo moramo dograditi do 98 % pokritosti. 
Ne ve se še, kdo bo plačeval kazni, ali občine ali država, dejstvo pa je, da jih bo nekdo 
plačeval, če kanalizacija ne bo zgrajena. Po drugi strani moramo zagotoviti zadosti prostora v 
vrtcih in šolah, ob tem pa postopoma širimo še ostalo. Tudi mi potrebujemo svoj prostor, zato 
bi že bil čas, da se zadeva z Mercatorjem razplete, konca še ni čisto na vidiku. Recimo, da bo 
to drugo leto, kar pomeni, da bi lahko v dveh ali treh letih preselili občinsko upravo v te 
prostore. Kakšnih mega objektov za potrebe uprave se niti ne želi, raje vidi, da funkcioniramo 
bolj skromno. Ve o katerem jarku govori, to je katastrofa za okolje. Čiščenje jarka še ni 
predvideno. Celotna Cesta na postajo bo v letu 2020 opremljena s kanalizacijo, potem bo teh 
problemov tam manj. Prepričati koncesionarja ni problem, problem je dobiti sredstva. 
Predvideno je, da se cesta proti Vnanjim Goricam potegne ob progi. Imeli smo že tudi 
srečanja s SŽ, prenašamo neka zemljišča. Komasacija bo dobra pridobitev za to območje. V 
Goričici kanalizacija še ni priključena.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Problem v Goričici je, da je kanalizacijski vod narejen samo po glavni cesti. Priključitev bi 
trenutno zajemala samo sedem hiš. Zato so ocenili, da dokler ne bodo naredili ostalega dela, 
bi bila energija za ustvarjanje vakuuma mnogo prevelika za sam učinek čiščenja, ki bi ga tam 
dosegli. Kar se tiče avtobusne povezave z Goričico je resnica, da je niso imeli. Sedaj misli, da 
tja vozi več kot 5 avtobusov dnevno, bo to preveril in povedal bolj natančno. Problem vseh 
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teh povezav je, da so avtobusi prazni. V večini primerov gre v Goričico šofer sam. Da bomo 
samo za nekaj oseb imeli nekajkrat na dan avtobuse, ni najbolje. Pozna šoferja, ki vozi na 
Rakitno. Z avtobusom ob 22.30 uri se že eno leto ni nihče peljal na Rakitno.  
 
Metod Ropret – župan 
Stroški iz tega naslova pa so. Prav je, da zagotavljamo povezave tudi tem območjem, vendar 
se je nekje treba ustaviti, nekje je meja.  
 
Tomaž Kermavner – svetnik  
Zanima ga, kdaj oziroma ali sploh bo razsvetljava na Novi poti? To bi moralo biti že zdavnaj 
narejeno. Nekajkrat je že opozoril, da se pogrezajo jaški, odziva ni bilo nobenega. Asfalt na 
Novi poti je ravno tak, kot da bi se peljal po makadamu. Ali ni bilo nobenega nadzora, ali je 
vse kar dobro? Res je, da je veliko jaškov, vendar je stanje katastrofalno. Rad bi videl, kdo je 
to podpisal. Vsak dan se tam vozi in je stanje obupno. Denar za javno razsvetljavo je bil 
predviden in se točno ve, kje se je porabil. Bilo je obljubljeno, da bo narejeno, sedaj se 
pozablja in zamika, še vedno ni narejeno.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Za javno razsvetljavo je bilo namenjenih toliko sredstev kot je bilo možno. Problem ni samo 
na Novi poti ampak tudi marsikje drugje. Računa, da se bo najnujnejše v drugem letu uredilo. 
Drugo leto tudi ni neke take investicije v planu, da ne bi mogli malo več denarja nameniti za 
javno razsvetljavo in dokončati te zadeve. Pri izgradnji kanalizacije je bil nadzor, težko 
komentira zadevo, vendar ocenjuje, da stanje ni tako slabo.  
 
Metod Ropret – župan 
Večkrat se pelje tam, tako zelo kritično tudi ni, vendar bodo v določenem obdobju verjetno 
vse ceste poškodovane. Tako hudih problemov ni vedel, res pa morda ni bil dovolj pozoren. 
Evropskih sredstev za javne razsvetljave ni, sredstva vedno zagotavlja občina iz svojega 
proračuna.  
 
Klemen Velkavrh – svetnik  
Zanima ga, kdaj so predvidene aktivnosti za odpravo težav, ki so jih imeli ob neurjih v 
Notranjih Goricah? 
 
Marko Čuden – podžupan 
Ko se v prihodnjem tednu končajo največje aktivnosti na Cesti na postajo, se bomo sestali z 
JKP Brezovica in pregledali zadeve, ki jih imamo zabeležene. Misli da bodo v letošnjem letu 
po večini to uredili. Glede tega neurja se nihče v vasi ne spominja tolikšne količine dežja. 
Sam živi na ravnem in je imel 20 cm vode na dvorišču in vodo v kleti. Pri takem dogodku 
odpadejo vse cevi, vsi jarki itd. Voda je tekla povsod. Mogoče bi se kakšne zadeve z ukrepi 
dale omiliti, da bi se temu izognili pa je skoraj nemogoče. To vedo vsi, ki so bili na 
intervencijah v Notranjih Goricah. Naslednji teden se bodo usedli in pregledali, kaj ima kdo 
zapisano, kje so bili največji problemi. Potem bomo pristopili k sanaciji ter naredili čim več v 
letošnjem letu. Primer je cesta v Kolnik, zadnjič so že očistili ogromno peska, vendar se ga je 
že spete precej nabralo. Izvor so dvorišča, ljudje imajo dovozne poti, ki jih naliv spere 
oziroma odtrga in vse to steče v kanale, jaške, cevi in se vse zamaši.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Na uho mu je prišlo, da na občini poteka revizija. Zanima ga, ali je to res in če je bil obveščen 
predsednik Finančnega odbora? Druga stvar je, da je bil na začetku julija razpis za novo 
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delovno mesto na občini, za določen čas. Zanima ga, če gre za nadomeščanje, na katerem 
področju je ta okrepitev? Misli, da bi morali dobiti v potrditev kakšno sistematizacijo.  
 
Metod Ropret – župan 
Kar zadeva revizije je res, potekata dve reviziji. Eno je redna letna revizija, drugo pa je 
pregled Računskega sodišča, ki poteka daljše obdobje. Po dolgo časa smo prišli na vrsto za 
pregled tudi mi. Pregled bo verjetno trajal nekaj mesecev, naša naloga je, da dostavljamo vso 
dokumentacijo, ki se od nas zahteva. Ugotovitve bo Računsko sodišče podalo, ko bo pregled 
zaključen. Bilo je odprto delovno mesto za pripravništvo, za določen čas od avgusta dalje za 8 
mesecev, na oddelku za družbene dejavnosti. V preteklosti smo tam imeli večje število 
zaposlenih, kot sedaj. Intenzivnost dela na tem oddelku je trenutno tako velika, da dva 
zaposlena tega nista več zmogla, kako bo v prihodnje bomo videli.  
 
Miran Repar – svetnik  
Omenjalo se je, da se bo sanirala kurilnica v OŠ Preserje, upa da se bo upoštevala tudi 
novogradnja, ki se bo priključila k stari šoli, da bo kurilnica dovolj velika in ne bo potreba 
potem sanacija. Dobro je, da se je postavila avtobusna postaja v Podpeči, pogreša pa 
nadstrešek pri avtobusni postaji pred kulturnim domom. Tam je veliko potnikov, ki čakajo 
avtobus. Opazuje jih zjutraj in so v dežju večinoma pod dežniki, kar ne bi bilo potrebno. Na 
ostalih dveh postajah sta strehi postavljeni. Naj se da v plan in se v prihodnjem letu to 
zagotovi.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Streha se je na ostalih dveh postajah najprej postavila zato, ker na teh postajah čakajo otroci, 
ki hodijo v OŠ in jih pobira avtobus. V proračunu za prihodnje leto je predvideno urejanje 
avtobusnih postaj ravno v KS Podpeč – Preserje, to naj bi bilo pri Lukmanu in na omenjeni 
postaji pri kulturnem domu. V kratkem se bo vzpostavila postaja za šolski promet, saj je bila 
težava pri naselju Žabji grad, saj so otroci hodili po ovinku. S podjetjem Plan-net so se 
dogovorili, da bo avtobusno postajališče pri njih. Predvideno mesto so si ogledali vsi akterji, 
tudi LPP in so se strinjali, da bi bilo tam primerno mesto za postajališče. Tako otrok ne bo 
treba več hoditi po ovinku, ki je nevaren.  
 
Miran Repar – svetnik  
Verjetno je še katera druga nedokončana investicija v javno razsvetljavo. V letu 2019 je 
potrebno zadeve tudi dokončati. Na nekatere stvari se pozabi in je potem slaba volja med 
občani. So zadeve, ki so na pol narejene in jih je treba zaključiti. Zanima ga, kakšna je 
situacija glede projekta ureditve okolice jezera pri Podpeči? Zanima ga še, če je v proračunu 
predvidenih kaj sredstev za asfaltiranje parkirišča pri jezeru na Rakitni? Nekaj denarja so 
verjetno že pobrali s parkirninami, bo potrebno narediti tudi korak naprej. Zanima ga, če je 
občina obveščena, da sosednja občina pripravlja 18.10. večjo vajo? Priporoča, da si jo tudi 
predstavniki občine ogledajo. Gre za vajo večjega obsega, predstavljena bo železniška nesreča 
– z razlitjem nevarnih snovi, z zaporo vodovoda in podobno. Predvidena je tudi evakuacija 
ljudi. Na vaji bo sodeloval tudi JKP Brezovica ter Gasilska zveza Brezovica.  
 
Metod Ropret – župan 
Treba bi bilo zgraditi še kar nekaj pločnikov, vendar vseh hkrati ne moremo. Kar zadeva 
jezera, projekt pelje Krajinski park, oni so prevzeli iniciativo. Uskladili naj bi se tudi s civilno 
iniciativo. Objekti umeščeni za interpretacijo kulturne dediščine so po novem v sprejemljivem 
obsegu. Misli, da je zadeva v fazi predelave projektov. Potem se bo čakalo na novo 
priložnost, da se dokopljemo do denarja. Kar zadeva jezera na Rakitni je naša primarna 
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naloga dokup površin za širitev parkirišča. Naslednja stvar je načrtovanje in izvedba ureditve 
parkirišča, kar bo verjetno urejeno v kombinaciji KS in občine. Nekaj se je iz naslova 
parkirnin tudi že nabralo, da bo to lažje.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Misli, da je vabilo za na vajo prispelo.  
 
Nejc Vesel – svetnik  
Ali je kaj novega glede nakupa zemljišč za pokopališče na Brezovici? Kaj novega glede 
športne dvorane? Prej smo se pogovarjali o POŠ Jezero, kaj bo potem tam, če ne bo šole? Če 
bo že letos podpisana pogodba za gradnjo pločnika tukaj pri Mercatorju, je treba biti previden, 
da se ne bo šlo v gradnjo sredi decembra. Potem bo spet gradbišče stalo celo zimo do marca 
in bo slaba volja občanov – kot je bilo pri Cesti na postajo.  
 
Metod Ropret – župan 
Glede pokopališča je urejeno, pogodbe so podpisane, transakcije izvedene, vse vključno z 
menjavami, ki so bile potrebne. Zemljišče je odkupljeno in lahko pristopimo k načrtovanju 
širitve. Proračun, ki bo kmalu pred nami, bo vključeval tudi del sredstev za zemljišča za 
potrebe dvorane. Ne v celoti, vsega na enkrat ne bomo zmogli. Če s pločnikom ne bomo 
kmalu začeli, je mogoče bolje, da počakamo do spomladi. Čisto vse ni odvisno od nas. 
Spomni se tudi, da smo že za Božič asfaltirali, računati na to pa ni smiselno. Če se bo razpis 
hitro odvil, je to poseg za 14 dni, če se tega nekdo resno loti. Glede šole na Jezeru neke fiksne 
vsebine nimamo, ne vemo še. Ne vemo še, kakšen bo razplet. Upoštevati moramo, da imamo 
v šoli že dve stanovanji, to že samo po sebi napeljuje, da bi mogoče imeli neprofitna 
stanovanja tudi v ostalem delu objekta. Edina želja izražena s strani ljudi je, da bi igrišče tam 
ostalo.  
 
Boris Malovrh – svetnik  
Če že ARSO nima denarja za čiščenje jarkov, bi mogoče občina povečala sredstva v ta 
namen. Vključilo bi se lahko še gospoda Lampiča, da bi povedal, katere so najbolj nujne 
stvari in se potem to naredi. Pomagalo bi že, da bi JKP Brezovica pokosila kakšen jarek. 
Vodotoke je potrebno urediti. Metlikov graben bo ves čas poplavljal, saj so sedaj vanj 
speljane še dodatne površinske vode. Ta jarek bi bilo potrebno rešiti prioritetno. Ve da ni 
sredstev, vendar bi se neke načrte moralo narediti. Če že ARSO nima sredstev, naj občina 
pokrije nujne stvari, da ljudje ne bodi imeli težav.  
 
Metod Ropret – župan 
Sem in tja kakšen nujen poseg naredimo. Problem vodotokov je, da so državni, ko določajo in 
omejujejo posege. Ko je treba zagotoviti sredstva za čiščenje, so jarki potem malo manj 
državni. Problemi ostajajo nam, ljudje se s težavami obračajo na nas. Nekaj sredstev vsako 
leto zagotavljamo, vendar na obseg jarkov, ki jih imamo, je to premalo. Koncesionar ima na 
voljo za celotno Ljubljansko barje 30.000 evrov – za šest občin. Razume predlog, po eni 
strani pa se mu zdi škoda denarja, ker se ve, kdo bi moral namenjati sredstva za to in jih ne.  
 
Veronika Susman – svetnica  
Navezala bi se na urejanje okolice jezera v vasi Jezero. Meni, da se je zadeva ustavila pri 
Krajinskem parku. Pred nekaj dnevi je civilna iniciativa poslala vprašanje, kaj se dogaja. 
Odgovor je bil, da bodo letos postavili eno tablo, drugo leto pa dve. Ponovno bo treba malo 
podrezati. Pri šoli na Jezeru otroci čakajo šolski avtobus in bi bilo tudi potrebno postaviti 
streho pri postajališču. Zdi se ji pametno, da se igrišče pri šolo obdrži, ker je ves čas polno 
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popoldne. V imenu dijakov naše občine, ki obiskujejo Srednjo gozdarsko šolo v Postojni, se 
zahvaljuje županu in ostalim, ki so sodelovali pri pogajanjih, da smo jih s skupnimi močmi 
uspeli prepričati, da se dijaki še vedno lahko nemoteno vozijo z vlakom v šolo.  
 
Metod Ropret – župan 
Takrat je bila želja Krajinskega parka, da prevzamejo iniciativo. S civilno iniciativo so se 
sestajali, zagotovljeno mu je bilo, da je projekt usklajen in pripravljen, da ga enkrat prijavimo 
na nek razpis, ko bo možnost za to. Lahko preveri, kako zadeva sedaj stoji.  
 
Katja Avanzo – svetnica  
Zanima jo hiša v Žabnici, eno stanovanje je urejeno. Zanima jo, kdaj bodo urejena še ostala 
stanovanja?  
 
Metod Ropret – župan 
V skladu z razpoložljivimi viri se bo delalo stanovanja postopoma, enega po enega. Za drugo 
leto je v planu eno stanovanje.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Športno dvorano na Brezovici se je obljubljalo že pred mnogimi leti. Morda bi bilo dobro 
vseeno bolj konkretno povedati, kaj se dogaja sedaj. Ali je kakšen dogovor za odkup zemljišč, 
kdaj bo to realizirano? Ali se bo lahko gradil športni objekt, ali bo zemljišč premalo? Zadnje 
čase se veliko ukvarja z otroki, problem balona je zelo velik. Vsi uporabniki čutijo, kje so 
problemi. Balon je za potrebe šole in ostalih zadev neprimeren. Misli, da bi se dalo sredstva 
za dvorano dobiti na kakšnih razpisih. Bilo bi fino, da se naredi časovni plan, ki bo res držal, 
ne da zavajamo ljudi še 10 let. Trenutno imajo nekateri voljo delati, če pa to izpustijo iz rok, 
se lahko vse skupaj podre.  
 
Metod Ropret – župan 
Rezerviranih zemljišče je dovolj, okvirna cenitev je bila opravljena. Dobršen del sredstev 
bomo zagotovili skozi prihajajoči proračun. Če bo to tretjina ali polovica težko reče, ker ne 
ve, kakšna bo končna številka. Gre za 13.000 kvadratnih metrov površine, od tega 11.000 
kvadratnih metrov zazidljive. Ker gre za Brezovico, vemo približno v kakšnem rangu se 
številke glede cene zemljišč vrtijo. Bili smo v stikih z lastnikom. Ni razloga, da teh pogajanj 
ne bi zaključili. Kje in za kakšno ceno pa je težko oceniti. Zavedata pa se obe strani, da je to 
edina rešitev. Pred dnevi je gledal svoj prvi letak, na katerem je pisalo, kaj bi bilo dobro, da se 
naredi v občini. Med drugim je med prvimi alinejami tudi športna dvorana ter poslovna cona. 
Ostalo je večinoma narejeno, to dvoje pa najbolj štrli ven in ni realizirano. Se strinja glede 
balona, zato upa, da bomo z delom sredstev predvidenih za drugo leto, uspeli nekaj nakupa 
pokriti in pridobiti pravico graditi. To pomeni, da bi potem lahko začeli z načrtovanjem in 
pridobivanjem gradbenega dovoljenja. Nekako tako bi se poizkusili s pogodbo dogovoriti. 
Potem bo potrebno zagotoviti nekje med 3 – 3,5 milijona evrov. Tudi če gremo po standardih 
Eko sklada, bo teh sredstev lahko nekje 15 %. Za tovrstne objekte trenutno obstajajo edino 
subvencije Eko sklada. Bomo pa pregledali in prebrskali vse, da bi prišli do kakšnih sredstev. 
Glede rokov več ne more povedati, čeprav bi rad, ker ne ve kako bo z nakupom zemljišč, kdaj 
bo zaključen. Če bo pogodba vključevala pravico graditi, lahko začnemo s projektiranjem in 
pridobivanjem GD dovoljenja, za tak objekt to traja kakšno leto. Pred tem nas čaka še širitev 
OŠ Preserje, ki bo tudi kar nekaj stala. Morda je rešitev javno-zasebno partnerstvo, čeprav mu 
osebno to ni všeč, vendar na koncu mogoče ne bo druge rešitve. Res je tudi, da se bomo v 
dveh letih razbremenili obveznosti iz naslova kanalizacije. Tako bomo tudi lažje kaj 
načrtovali.  
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Damjan Rus – svetnik  
Pri javno-zasebnem partnerstvu bi dopoldne bil uporabnik šola, popoldne pa bi koncesionar 
tržil ta objekt. Ta objekt lahko nekdo trži, če so rekreativci. Verjetno pa notri ne bodo samo 
rekreativci in potem nastane problem.  
 

AD 5 
Obravnava in sprejem novih cen zimske službe 
 
Marko Čuden – podžupan 
Odbor za komunalo je s strani JKP Brezovica prejel predlog novega cenika, kateri se v 
določenih postavkah spreminja, na nekaterih ne. Največja razlika je pri postavitvi snežnih 
kolov in nabavi kolov ter pri nabavi materiala – soli ter vseh frakcij peska. Cene peska in 
prevozi so se v zadnjem času kar podražili – zaradi elektronskega cestninjenja. Trenutni cenik 
je veljal od leta 2012, cene se 6 let niso spreminjale, zato predlagajo v potrditev nov cenik. 
Danes so svetniki dobili dodatno gradivo, še primerjavo cen z drugimi občinami. Cene pri nas 
so kar korektne in pravilno zasnovane.  
 
Boris Malovrh – svetnik  
Glede kolov ima pripombo, da jih bolj zabijejo v zemljo. Zanima ga še, če so cene z DDV ali 
brez DDV-ja?  
 
Metod Ropret – župan 
Kole postavljajo strojno. Cene so brez DDV-ja.  
 
Nejc Vesel – svetnik  
Na Komunalnem odboru je bila polemika glede snežnih kolov, drastična podražitev. Če 
pogledamo primerjave, sedanje in prejšnje cene, vidimo da so pridelovali minus pri 
postavljanju snežnih kolov. Na dolgi rok te cene niso mogle zdržati. Zakaj so cene kolov tako 
narasle, pa je treba vprašati dobavitelje. Ni velik dobaviteljev, lahko se pokličejo med sabo in 
dogovorijo. Enako velja za cene soli in peska. V Sloveniji so trije dobavitelji soli, ni problem, 
da se dogovorijo med seboj za cene. Na odboru je bilo še omenjeno, da je bilo prvo pluženje v 
prejšnji sezoni bolj slabo, veliko je bilo pripomb. Vendar so se potem zadeve kmalu uredile. 
Težave so bile, ker je bil nov kooperant, ki ni poznal terena.  
 
Metod Ropret – župan 
Strošek zimske službe je najbolj odvisen od tega, kakšna zima je, na to ne moremo vplivati.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Lani so se aktivnosti za zimsko službo pričele precej pozno. Letos aktivnosti že intenzivno 
potekajo in bomo kmalu pripravljeni na zimo.  
 
Miran Repar – svetnik  
Res aktivnosti potekajo, objavljen je že razpis za material, kmalu bo odpiranje za materiale. 
Prišlo je do odpovedi enega kooperanta, našli so že zamenjavo. Bodo pripravljeni na zimo.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
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SKLEP 172: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejme nov cenik zimske službe JKP Brezovica d.o.o. 
 

Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6 
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Brezovica 
 
Katja Avanzo – svetnica  
Na odboru so obravnavali predlog odloka. V mesecu februarju je bil sprejet nov zakon za 
razvoj turizma. Na podlagi tega zakona moramo sprejeti ta odlok, v katerem je navedeno, da 
moramo poleg turistične zaračunavati tudi promocijsko takso. Turistična taksa ostane naši 
občine, promocijsko takso pa je potrebno nakazati naprej na Slovensko turistično 
organizacijo. Cena turistična takse se ne spreminja, skupni seštevek se poveča samo zaradi 
promocijske takse.  
 
Nejc Vesel – svetnik  
Zanima ga, koliko imamo v občini nastanitvenih kapacitet, če imamo podatek? 
 
Metod Ropret – župan 
Število kapacitete je zelo omejeno, nekaj imamo pri Poku, po novem bo tudi pri Kopaču, 
imamo hotel na Rakitni ter zdravilišče, če kdaj oddajajo v te namene.  
 
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
Štirje redno mesečno pošiljajo poročila.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Zanima ga, če bo občina kaj imela od tega promocijskega dodatka? Ali bo občina vključena v 
nacionalno promocijo? Ali bomo tam prisotni ali kaj podobnega?  
 
Metod Ropret – župan 
STO to na ta način interpretira, da gre za stroške nacionalne promocije. Do sedaj ni bilo kaj 
posebnega čutiti. Mi smo del regijske promocije Ljubljane, tam smo zajeti. Da bi bili posebej 
kje izpostavljeni in promovirani pa nismo. Sredstva se stekajo v proračun STO, potem pa 
STO na podlagi svojih prioritet to porazdeli po regijskih destinacijah. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 172: 

1. Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo predloga Odloka o turistični in 
promocijski taksi v Občini Brezovica. 

 
2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o turistični in promocijski taksi 

v Občini Brezovica. 
 

3. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.  
 

Izid glasovanja: 
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ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 7 
Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in 
nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Brezovica 
 
Katja Avanzo – svetnica  
Tudi ta odlok so obravnavali na odboru. Sprejet je bil nov Zakon o urejanju prostora, po 
katerem mora občina obdelati določene vsebine, ki so bile prej na Upravni enoti.  
 
Peter Lovšin – urbanist 
Nov zakon ureja nove instrumente prostorskega načrtovanja ter na nek način tudi polni vrečo 
prostorskega načrtovanja. Država je že leta 2007 uvedla nove prostorske načrte oziroma akte. 
Z novim zakonom se uvajajo novi akti oziroma plani. Eno izmed teh so tudi takse na področju 
urejanja prostora. Doslej so bile pobude za spremembo namembnosti brezplačne, sedaj zakon 
predvideva taksiranje. Okoli 300 pobud, ki so prispele na občino, so že skoraj obdelane in v 
tem mandatu ne bo prišlo do taksiranja za nazaj. Pobude bodo šle jeseni naprej, na posamezna 
ministrstva. Pobude, ki bodo prišle v naslednji generaciji planov, se jih bo taksiralo. Druga 
zadeva je lokacijska preveritev. To ni isto, kot lokacijska informacija. Lokacijska informacija 
še vedno ostaja potrdilo iz uradne evidence in se jo taksira. Namen lokacijske preveritve je za 
tri stvari. Prvi namen je za izvajanje gradnje oziroma širitve stavbnih zemljišč pri razpršenih 
poselitvah za cca. 600 kvadratnih metrov brez spremembe prostorskega načrta. Drugi namen 
je odstopanje od prostorsko ureditvenih pogojev brez spremembe prostorskega načrta. Tretja 
zadeva je za namen smotrne rabe zemljišč oziroma za začasno rabo prostora. Največ bo prišla 
v poštev druga točka. Primer je na primer pri Eurospinu, kjer je napisano, da se ne more 
opravljati trgovine na debelo. Nekdo bi rad prodajal toplotne črpalke, vlačilec bi enkrat na 
mesec pripeljal toplotne črpalke. Vemo, da k Eurospinu vsak teden vozi vlačilec in ni nobene 
težave. Zadeva lahko odstopa od teh kriterijev, je pa jasno potrebno izpeljati celoten postopek. 
Ni dovolj, da se samo nekaj nariše in napiše, ampak je sklep o začetku postopka, potrebno je 
obvestiti vse nosilce prostora, narediti je potrebno javno razgrnitev, obvestiti je treba lastniki 
sosednjih zemljišč… Je en kup pravil, podobno kot če bi delali občinski podrobni prostorski 
načrt ali občinski prostorski načrt. To traja približno 6 mesecev, da se zadeva uredi. Pogoj za 
izvajanje oziroma odlok je občinski urbanist, ki ga Občina Brezovica ima – to je on osebno. 
Če pogledamo sosednje občine, je edina občina, ki ima vzpostavljen takšen sistem in odlok 
Občina Ljubljana. Tam so takse za individualno odstopanje od prostorsko ureditvenih pogojev 
2.500 € in takse za začasno rabo prostora 2.000 € itn. Vrhnika urbanista nima, prav tako ne 
Log – Dragomer ter Ig. Dobrova – Polhov Gradec ima arhitekta, ki ima zamrznjeno službo in 
ga trenutno ne morejo uporabljati. Mi smo poleg MOL edini v okolici, ki take stvari lahko 
sprovedemo. Ocenjuje, da bo takšnih preveritev okoli 5 na leto. Zakonsko je opredeljeno, da v 
ta sklop ne spadajo legalizacije. Tudi gradbeni zakon sedaj to posebej ločuje. Trenutno v 
bližini poteka edina lokacijska preveritev v Logatcu. Tam je tuje podjetje kupilo prostore in bi 
radi skrčili število parkirnih mest. So že dobili gradbeno dovoljenje, vendar sedaj zmanjšujejo 
število parkirnih mest. Zaradi tega ni potrebno spreminjati cel prostorski načrt, ampak so 
samo selektivno nosilci urejanja prostora. Zakon po eni strani nalaga določene obveznosti, po 
drugi strani pa daje vseeno občinam malo več svobode. Če se spomnimo na Akrapoviča, so ga 
jasno prehitele divje zveri. Tako imenovani 29. člen bi omogočil, da bi lahko tudi on na tem 
področju ostal. Potem je država zavlačevala toliko časa, da so prilomastili medvedi in lovci so 
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odšli. Ta lokacijska preveritev omogoča, da takšnega podjetnika lahko obdržimo na območju 
občine Brezovica.  
 
Klemen Velkavrh – svetnik  
Ali je to tudi za primer, če ima nek občan kmetijska zemljišča in bi jih rad prekvalificiral v 
zazidljiva zemljišča?  
 
Peter Lovšin – urbanist 
To ne gre skozi preveritev, zadeva gre v redni postopek spremembe namembnosti oziroma 
spremembe in dopolnitve OPN. Kjer je v občini razpršena poselitev, se nam zatika. Na primer 
pri lovskem domu v Gornji Brezovici je problem ker že posega, v preteklosti je bil problem 
tudi z lovskim domom Rakitna, ker je hladilnica malo posegala v gozdna zemljišča. Nekaj 
takih problemov je, zakon omogoča za do 600 kvadratnih metrov brez da bi obveščali 
Ministrstvo za kmetijstvo. Jasno je treba tudi povedati, da je Ministrstvo za kmetijstvo zadeve 
zaostrilo, vemo kaj se je zgodilo na področju Magne. Ta vzorec so sedaj razširili na vse 
občine in na vse investitorje. Za toliko zemljišč, kot poda občina pobude za spremembo 
namembnosti, toliko zazidljivih obstoječih površin je potrebno nekje vzeti. Pri OPN, ki je bil 
sprejet 2016, je občina našla 10.000 kvadratnih metrov nepozidanih stavbnih zemljišč. Na 
srečo je bivša občina Ljubljana – Vič – Rudnik celotno jezero opredelilo kot stavbno 
zemljišče, tako da se je to kompenziralo na račun določenih stvari. Kje zdaj in komu vzeti, 
smo zelo na tesnem.  
 
Metod Ropret – župan 
Kar pomeni, da smo podobno na tesnem tudi s širitvami? Mogoče to tudi ni tako slabo.  
 
Boris Malovrh – svetnik  
Kdo potem zaprosi za preveritev, investitorji? To potem ni za lastnike samostojnih hiš? 
Mogoče bi takso uvedli samo za investitorje in ne za primer, da potrebuješ kakšno stvar doma 
in je potrebno plačati takso za preveritev. Kdo bo to preverjal, urbanist ali bo kdo zaposlen?  
 
Peter Lovšin – urbanist 
Investitor je lahko pravna ali fizična oseba, to je za vse. Mogoče si nekdo želi urediti zunanje 
stopnišče in mu je gradnja onemogočena. Namesto, da je potrebno spremeniti cel prostorski 
akt, gre zadeva preko prostorsko informacijskega sistema, je tako kot bi imel kamero, kaj v 
občini počnemo. Zadeva mora biti zelo transparentna, gre za fizične in pravne osebe. Tukaj ni 
nobenih razlikovanj, potrebno je izpeljati celoten postopek. Preveritev bo delal urbanist. V 
Ljubljani je tega nastalo ogromno, vendar so se odločili, da ne bodo sprovajali stvari. Mi ne 
bomo delali tako, da se bo dala vloga in se taksira, potem pa bomo rekli, da se to ne da 
narediti. O vsaki zadevi se bomo pogovorili in jo preverili pri drugih organih, na primer 
kulturna dediščina, arheologija, Natura… To bo šlo dvosmerno, ko bodo zadeve dovolj zrele, 
bomo rekli, da se to izpelje in bo šlo skozi. To ni tako kot pri lokacijski informaciji, ko moraš 
takoj plačati. Zadeve so spremenjene, sedaj se izdajajo tudi projektni pogoji k prostorskemu 
aktu, ki so brezplačni.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Če prav razume, je to tako, kot smo lani spreminjali OPN za objekt pri Španu. Postopek je 
verjetno bil daljši, tukaj pa bo postopek krajši, vendar plačljiv, ker prej ni bil. Ali lahko pelješ 
postopek tudi po starem? Da počakaš naslednjo dopolnitev OPN? Postopek je dolg, ker se 
OPN ne spreminja za vsakega posebej.  
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Peter Lovšin – urbanist 
Kako bo zadevo peljal je stvar investitorja oziroma vlagatelja. Če hoče zadevo imeti čez pol 
leta, bo plačal takso. Narediti moramo v s skladu s predpisi v vsakem primeru, država pa je 
dala možnost. Včasih se kje zalomi, mogoče pa teh preveritev sploh ne bo. Celoten postopek 
pelje občina, ki mora komunicirati z nosilci urejanja prostora, obveščati lastnike zemljišč. 
Zadeva je zoprna, ker so prostorski akti podvrženi možnosti pritožbam direktno na Upravno 
sodišče, tako da so stvari lahko spotakljive. Zadeva se konča na Občinskem svetu, ki lahko 
reče tudi ne.  
 
Boris Malovrh – svetnik  
Ali je obvezno, da to sprejmemo? Ali je lahko storitev brezplačna?  
 
Peter Lovšin – urbanist 
Če mi to sprejmemo, zadevo omogočimo. Zadeva mora biti taksirana oziroma obračunana. 
Zakon določa tudi razpon takse. Eno so pobude za spremembo namembnosti. Včasih je bilo 
tako, da si dal pobud 10 ali 20. Vseh pobud skupaj je bilo ogromno, okoli 600. Potem smo jih 
dali na Kmetijsko ministrstvo in so rekli, če smo zmešani. Ko se bodo delali novi prostorski 
akti, je potrebno narediti tri ali štiri korake naprej. Dobro je, da so v občinski upravi tudi 
pametni ljudje, ki so hitro zaslutili, kam pes taco moli. Leta 2002 smo se pogovarjali, koliko 
bi prostorske ureditve stale in so se nekateri hihitali. Sedaj zakon točno to uvaja. Za vsako 
prostorsko ureditev bo potreben elaborat urbane ekonomike, ki bo natančno izkazoval 
investicijske namere, oziroma koliko bo prostorska ureditev čez palec stala. To bo potem 
podlaga za načrt opremljanja, načrt razvojnih programov in proračune. Kar bi morala država 
uvesti pred 40 leti, uvaja zdaj. Nobena stvar ni zastonj, zemljišča je potrebno komunalno 
opremiti, pripeljati cesto itd. Komunalni prispevki pa so taki, kot so. Pri teh obremenitvah, si 
občina to vrečo mora napolniti, po domače povedano. Oddelka za okolje in prostor ter za 
komunalo se počasi stapljata skupaj.  
 
Metod Ropret – župan 
To je prvi korak, sledijo programi opremljanja itd. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 173: 

1. Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo predloga Odloka o taksi za 
obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu 
stroškov lokacijske preveritve v Občini Brezovica. 

 
2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o taksi za obravnavanje pobud 

za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske 
preveritve v Občini Brezovica. 

 
3. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8 
Podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2018 
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Marko Čuden – podžupan  
Na komisijo smo prejeli predloge za letošnja priznanja. Pobud je bilo ravno prav, da kakšnega 
silnega delo nismo imeli. Vsi prisotni so se strinjali se predlogi. Komisija predlaga, da se za 
častnega občana imenuje Antona Slana, za grb občine Bogdan Francelj, za priznanje pa PGD 
Goričica – Prevalje, ČD Krim in Marjan Dolinšek. Prišla je še pobuda za priznanje za PGD 
Podpeč, vendar so v preteklosti že dobili priznanje, se pravi da ga ne morejo prejeti še enkrat. 
Letos so tri gasilska društva imela okrogle jubileje, to je PGD Brezovica, PGD Vnanje Gorice 
in PGD Podpeč. Njim bo župan podelil posebno priznanje za jubileje na občinskem prazniku.  
 
Metod Ropret – župan 
Namerava podeliti še kakšno posebno priznanje za dosežke, nekaj jih bo. Na glasovanje je 
dal: 
 
SKLEP 174: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 
2018 po naslednji razvrstitvi: 
 
Naziv: Častni občan Občine Brezovica 
 Predlagatelj 
ANTON SLANA, Podpeška cesta 22, 
Brezovica 

Slovenska ljudska stranka 

 
Naziv: Grb Občine Brezovica 
 Predlagatelj 
BOGDAN FRANCELJ, Plešivica 4, Notranje 
Gorice 

KD Janez Jalen 

 
Naziv: Priznanje Občina Brezovica 
 Predlagatelj 
PGD GORIČICA – PREVALJE, Goričica 
pod Krimom 29, Preserje 

KS Podpeč - Preserje 

Čebelarsko društvo KRIM, Jezero 21, 
Preserje 

KS Podpeč - Preserje 

MARJAN DOLINŠEK, Pot h gozdu 9, 
Vnanje Gorice 

OO DeSUS Brezovica 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 20:45 zaključil sejo. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
 
 
Razprava 26. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.  


