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       Z A P I S N I K                         
 
6. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 19. 
septembra 2019, ob 19. uri, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:  
1. Liljana Bošnjak 
2. Martin Cvetko 
3. Marko Čuden 
4. Gorazd Kovačič 
5. Patricija Kozin 
6. Mateja Lekan-Štrukelj 
7. Janez Marinčič 
8. Saša Oblak 

9. Aleš Ogrič 
10. Eva Plešnar 
11. Polonca Raušl  
12. Miran Repar 
13. Primož Rihtar 
14. Jernej Rogelj 
15. Miha Rus 
16. Klemen Zaletel 

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 
2. Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica d.o.o. 
3. Darja Marinčič – urednica Barjanskega lista 
4. Predstavniki občinske uprave:  

– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Metod Ropret – župan 
Seja je sklepčna, trenutno je prisotnih je 16 svetnikov. Odsotna sta Milan Hosta in Breda 
Jesenko.   
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 5. redne seje ter 1. in 2. korespondenčne seje 
 
Metod Ropret – župan 
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnike. Ker ni bilo pripomb, je dal na 
glasovanje: 
 
SKLEP 33: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnike 5. redne seje ter 1. in 2. 
korespondenčne seje.  
 
Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
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Sklep je bil sprejet. 
 

AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Verjetno so vsi v medijih zasledili zemljevid, predlog razdelitve Slovenije na regije. 
Brezovica naj bi spadala pod Gorenjsko. Ne predstavlja si, kako bi se nekdo iz Kranja boril za 
naš avtocestni priključek. Predlaga, da bi o oblikovanju stališča občine do tega predloga, imeli 
posebno točko. Ni nujno, da je točka dolga. Zadevo bi lahko obravnavali tudi pod pobudami 
in vprašanji, vendar potem razprava ne bo osredotočena in bo vse pomešano z drugimi 
zadevami.  
 
Metod Ropret – župan 
Predlog je, da pod točko 9. uvrstimo razpravo o predlogu regionalizacije Slovenije. Najprej 
glasujemo o dodatnem predlogu dnevnega reda: 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se dnevnemu redu pod 9. točko doda: 
Razprava o predlogu regionalizacije Slovenije. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Na glasovanje je dal dnevni red: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje ter 1. in 2. korespondenčne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pobude in vprašanja; 
5. Medletni poračun omrežnin za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 

2019; 
6. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2019; 
7. Podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2019; 
8. Predlog za imenovanje člana Nadzornega sveta javnega holdinga Ljubljana; 
9. Razprava o predlogu regionalizacije Slovenije.  

 
Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 4 
Pobude in vprašanja 
 
Metod Ropret – župan 
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Po dopustih se je začelo intenzivno dogajanje, kar zadeva lokalnih skupnosti. Ljubljana 
kandidira za Evropsko prestolnico kulture. Ne kandidira sama, temveč z vsemi občinami, ki 
so v Ljubljanski urbani regiji – 26 občin. Ta dogovor so slavnostno podpisali vsi župani. Gre 
šele za kandidaturo. Če bo Ljubljana izbrana, bo v tistem letu ogromno nekih dogodkov, od 
tega jih bo tretjina izven glavnega mesta. To je neka dodana vrednost celotnega projekta. 
Podpisan dogovor te določbe vključuje. Nek del kulturnih prireditev bomo v naši občini 
izpeljali in dali nek prispevek temu dogodku. Vsi smo brali, da se zapleta pri izdaji 
okoljevarstvenega dovoljenja za avtocestni priključek. Veliko je bilo sestankov in aktivnosti. 
Dva dni nazaj so uspeli na Ministrstvu za okolje in prostor za mizo uspeli sesti vsi deležniki, 
ki imamo interes in tudi tisti, ki odločajo. Težava je, da je ARSO izdal odločbo o prekinitvi 
izdaje okoljevarstvenega dovoljena, z razlogom, da ni bila pravočasno izdelana hidrološko  -
hidravlična študija.  Z razpisom jo je DARS oddal v izdelavo podjetju Lineal iz Maribora. 
Osredotočili so se na iskanje rešitev. Misli, da so jih našli. Ni več potrebe, da bi študijo še 
pregledovali, ker je menda tik pred tem, da je sprejemljiva. Vsi udeleženi nismo pripravljeni 
čakati v nedogled. Rok naj bi bil po novem 30. november ali 31. december. Enega od teh 
dveh datumov bo DARS predlagal. To naj bi bilo dokončno in zadnje podaljšanje. Morajo 
dati trdna zagotovila, da bo na koncu res tako. Potem upamo, da bo odločba ARSO-a 
odpravljena in nam bo dodeljen dodaten čas. V nasprotnem primeru nas bi to pripeljalo do 
nove vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, na novo vrsto in nov postopek. Čeprav 
nas nekateri želijo prepričati, da to ne bi pretirano vplivalo na podaljšanje postopka, sami 
vemo, da to zna postopke zavleči vsaj za leto. Trenutno je nakazana možnost, da postopek, ki 
traja že dve leti, zaključimo. Tretja pomembna tema je naš teritorialni dialog z Ministrstvom 
za gospodarstvo. Gre za razdelitev kohezijskih sredstev, pri katerih kandidiramo s projekti za 
dokončanje kanalizacije na območju Brezovice, Žabnice in Laz v Vnanjih Goricah. Gre za vse 
tisto, kar nam še manjka znotraj aglomeracij z nad 2.000 p. e. Številka o kateri so 
pogovarjamo je okoli 6,3 milijona evrov plus DDV, to je celotna vrednost teh treh projektov. 
Nam je že bila dodeljena kvota okoli 1 milijon evrov. Računamo in želimo, da bi tudi 
preostali, manjkajoči del uspeli pridobiti. Ključen pogoj je, da do novega leta pridobimo 
manjkajoča gradbena dovoljenja. Ni videti posebnih težav za območje Žabnice. Več dela nas 
čaka na območju Laz in Brezovice. Projektanti in strokovne službe so mnenja, da do novega 
leta to lahko izpeljemo. Zadnjo besedo bo imela upravna enota. V vsakem primeru napor 
moramo vložiti in vse pripraviti. Sedaj se nakazuje prilika, ki jo velja izkoristiti. Naša vloga je 
tam in je ocenjena kot ustrezna, da se ji namenijo evropska sredstva. Moramo izpolniti pogoje 
in potem bomo videli, kakšen bo delež evropskih sredstev. Trenutno je v naši vlogi 4,3 
milijonov evrov deklariranih kot druga javna sredstva. To lahko pomeni ali naše občinske 
vire, kar je varianta C. Po varianti B lahko koristimo tudi holdinška sredstva, vendar bi to po 
programu lahko uvrstili šele v leti 2021 in 2022, saj je letos in drugo leto prioriteta pri 
Medvodah, Dobrovi in Horjulu. Perspektiva se z obdobjem 7 + 3 končuje leta 2023. Časa je 
na vsak način dovolj. A varianta pa je, da vsi projekti, ki so trenutno v naboru, ne bodo imeli 
ustrezne dokumentacije in bo nekaj nerazdeljenih sredstev, s tem bi lahko postavko druga 
javna sredstva zapolnili.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Pri rebalansu proračuna smo določene stvari na komunalnem delu omejili v letošnjem letu. To 
pomeni tudi manjši obseg delovanja na komunalnem področju, vendar so vseeno določene 
stvari naredili. Pločnik ob cesti proti Črni vasi je praktično končan. Trenutno se zaključujejo 
dela na kanalizaciji pri sindikalnem domu v Podpeči. Potrebno bo urediti še kar se tiče 
vodovoda. Gre za staro hišo, notri je veliko stanovanj, vodovod so imeli narejen po domače. 
Kanalizacija se je že skoraj uredila. Vodovod je drug problem, posebej zaradi vodomerov, ker 
je veliko različnih strank, vendar bomo tudi to uredili. Na koncu se bo še asfaltirala cesta. Na 



 

 

Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta 4  

Brezovici sta dve večji gradbišči – Komarijska pot za pošto, kjer je kanalizacija končana. 
Glavni vodovod je tudi končan, urejajo še meteorno odvajanje ceste, tega prej ni bilo. Uredili 
so bodo tudi novi hišni vodovodni priključki, saj je imelo kar več hiš skupaj vodomerni jašek. 
To ne gre več in računa da bo letos končano. Več težav so imeli pri gradnji kanalizacije v 
stranski ulici Ceste na postajo - proti naselju Mijaks. Bila je zahtevna gradnja in otežen dostop 
s stroji, zato so šli v podvrtavanje. Potrebne so bile velike globine. Vsi dokumenti, ki smo jih 
pridobili od naselja, so bili narejeni zelo približno. PID je bil praktično neuporaben, ni se 
vedelo kje potekajo razni vodi – plin, voda, meteorna kanalizacija, optika… To je bilo vse 
prekrižano in so imeli s tem veliko dela. To je končano, narejen je bil jašek. Sedaj bodo 
morali pristopiti k priklopu naselja. Sami stanovalci ali upravljavec bodo morali preurediti 
njihovo interno kanalizacijo, ker je čisto drugačen padec, kot so napisali. Upa, da se bodo v 
letošnjem letu priklopili in bomo zadevo končali. Ima nekaj informacije glede železnic, 
obnova se bo pričela leta 2021 – odsek Ljubljana - Borovnica. To je za nas morda celo bolje, 
ker moramo umestiti dva podvoza. Podvoz v Vnanjih Goricah so projektanti že vzeli za 
svojega. V Notranjih Goricah ga še niso prevzeli, vendar bodo morali oba, ker se morajo 
ukiniti vse zapornice. V Vnanjih Goricah jih moti, da po rekonstrukciji proge prehod sploh ne 
bo več možen, ker bo tam proga na eni strani višje, bo v naklonu. Hitrosti vlakov se bodo 
dvignile in bo tam nagib, kjer je sedaj prehod. Prihaja še ena zadeva, ki ni zgodba naše 
občine, bo pa vplivala na nas. To je rekonstrukcija ceste skozi Črno vas. MOL načrtuje 
rekonstrukcijo ceste z izgradnjo vakuumske kanalizacije, razširitvijo ceste, ureditev pločnikov 
itd. To verjetno pomeni popolno zaporo črnovaške ceste, kar bo za nas velik problem. 
Obljubili so nam, da pred začetkom del pridejo do nas in predstavijo projekt ter da se 
dogovorimo kaj bo z linijo 19 B itd. Gradnja naj bi trajala eno leto, znajo biti kar veliki 
logistični problemi tudi za našo občino. Trenutno poteka rekonstrukcija križišča dveh 
državnih cest v Podpeči. Na začetku je bilo tudi nekaj težav zaradi semaforja, sedaj je 
vzpostavljen nek primeren sistem in promet poteka normalno. Desno je cesta že razširjena, 
tam bo pas, ki bo potekal naravnost. Nastal bo zavijalni pas proti Rakitni, pri apnenici se bodo 
podrli stebri, teren se bo dvignil, da se na ta način zmanjša strmi klanec iz Preserja. Iz smeri 
Preserja bo potem priključek na državno cesto pravokotno, ne več pod kotom. To je veliko 
bolj varno. V križišču bodo že umeščeni tudi pločniki. Potem imamo neko izhodišče za 
naprej, kako se lotiti pločnikov v Podpeči. Križišče bo končano konec novembra. Izvajalec je 
isti, kot na Brezovici, z njim smo imeli dobre izkušnje, dela so zaključili prej kot je bilo 
predvideno. Nakazuje pa se težava, ki jo morata z županom rešiti – to je posedena cesta pred 
Preserjem. Žal se je zgodila kadrovska zamenjava direktorja na DRI-ju, zato so trenutno dela 
obstala. Sanacija je bila že načrtovana, zabili so že količke, vse je šlo v pravo smer. Z 
županom bosta morala iti na DRI k novi direktorici. Čas za popravilo ceste je pravi, glede na 
to, da imamo spodaj popolno zaporo ceste. Sedaj bi bilo idealno, da se še to sanira. V planu je 
bila še sanacija drsečega asfalta in posedene škarpe nekaj nižje proti Podpeči.  
 
Metod Ropret – župan  
Pri selitvi lekarne v nekdanjo pošto pri Kirnu se nekoliko zapleta. Lekarne še niso uspele 
pridobiti soglasja ministrstva za selitev. Ocenjujejo, da bodo to uspeli pridobiti v naslednjih 
nekaj dneh. Potem bodo selitev fizično izpeljali. Pediater naj bi začel z delom v oktobru, 
lahko pa se zadeva zavleče za nekaj tednov. Pri OŠ Brezovica gre vse po načrtih. O obisku 
japonskega veleposlanika, si je na hitro pogledal še gradbišče in misli, da so stvari pod 
kontrolo. Sanacija je že izvedena, novogradnja pa je v skladu z roki. Vmes je bila obnovljena 
tudi kotlovnica v OŠ Preserje. Spremenjen je bil energent, nova tehnologija, bolj prijazna in 
varčna. Zadeva je bila končana pred kurilno sezono. V novem objektu pri Eurospinu je 
ambicija občine, da umestimo štiri ambulante za zgodnjo obravnavo otrok s širšega območja 
naše občine. Stvari se zapletajo pri izdaji uporabnega dovoljenja. Bilo je nekaj sprememb med 
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samo gradnjo, bile so dovolj zajetne, da je bilo treba pristopiti k spremembi gradbenega 
dovoljenja. Posledično se je zamaknilo tudi uporabno dovoljenje. V naslednjih tednih naj bi 
bilo to urejeno. Komisija bo oglede zagotovo opravila v oktobru. Glede dozidave OŠ Preserje, 
ki je načrtovana prihodnje leto, je z razpisom bil izbran projektant. Projektiranje bo sedaj 
steklo, potem bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Potem nas čaka zagotavljanje sredstev in 
umestitev virov v naslednji dve proračunski obdobji. V teku sta prenovi dveh igrišč, preko 
LAS Barje smo uspeli pridobiti sofinanciranje iz sredstev EU. Igrišče na Rakitni naj bi bilo 
prenovljeno v naslednjih treh tednih, zatem se izvajalec seli v Preserje in bo uredil igrišče še v 
letošnjem letu.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Prvo vprašanje zadeva poslovanje Snage, oziroma centra RCERO. Ali so na holdingu kakšni 
načrti, kako se bo zadevo dolgoročno saniralo in kaj bo to pomenilo za naše položnice? Kako 
poteka nakup dveh nepremičnin za športno dvorano na Brezovici ter za nakup prostorov za 
ambulante? So postopki stekli, je bila že nakazana kakšna kupnina? Predlaga, da se občina 
začne pogajati za pridobitev zemljišč za izgradnjo pločnika na Rakitni – od ožine, ko prideš v 
vas, do šole. Tam je hiša, ki bo verjetno v prihodnjih letih podrta. Nova bo postavljena malo 
bolj stran od ceste. Eden od lastnikov poleg igrišča je zainteresiran, da se zadeve uredi, on bi 
uporabljal del občinskega zemljišča, kjer stoji igrišče, lahko bi se dogovorili za zamenjavo. Je 
pa potrebno izvesti parcelacije in pripraviti ustrezne pogodbe. Predlaga, da se tega počasi 
lotimo, ker ko bo hiša odstranjena, bi bilo dobro izkoristiti priliko in na delu, ki je nevaren, 
zgraditi pločnik.  
 
Metod Ropret – župan  
Snaga je permanentno tema sej sveta ali skupščine holdinga. Narejena je bila združitev dveh 
največjih podjetij v holdingu – Snage in Vo-Ka v skupno podjetje. S tem je bila zagotovljena 
dolgoročna kapitalska ustreznost. Ne zagotavlja pa to dolgoročno pozitivnega poslovanja. Z 
novim skupnim vodstvom podjetja so se razširile ambicije in možnosti za sodelovanje s 
preostalimi občinami po Sloveniji – s tistimi, s katerimi še nismo uspeli doseči dogovora. Gre 
za nasprotujoči si dinamiki. Ves čas uspešno izvajamo ločevanje odpadkov, kar ima direkten 
vpliv na vhod surovin v center, na drugi strani pa imamo objekt, ki potrebuje količine, brez 
zadostnih količin ne more pozitivno poslovati.  Glede na to, da je cena že bila popravljena, 
trenutno ne vidi bojazni, da bi prav hitro do tega ponovno prišlo. Najprej bodo ob združitvi 
poiskali vse notranje rezerve in sinergije, kar nekaj tega je že bilo narejenega. Ko bodo učinki 
vidni, bomo lahko ocenili, kaj je tisto, kar bi bilo treba še narediti na cenah. Iz najhujšega v 
tem trenutku smo. Tako pri športni dvorana kot ambulanti, smo nekoliko defenzivni. Za nov 
objekt pri Eurospinu dokumentacija še ne omogoča, da bi lahko oblikovali pogodbo in 
pristopili k izplačevanju sredstev. Pri športni dvorani še čakamo, kako se nam bodo obrnili 
zadnji proračunski meseci. Smo v stikih ves čas z obema lastnikoma, stvari so dogovorjene. 
Dve odvetniški hiši pripravljata in usklajujeta te pogodbe. V letošnjem letu nekaj tega bomo 
plačali, koliko pa bomo še videli. Ne želi si, da bi zopet prenesli v novo leto obveznosti, če 
lahko to s pogodbami reguliramo. Če ne bomo nekaj plačali letos, bo seveda nekaj več 
potrebno zagotoviti v proračunu za prihodnje leto. V tem trenutku imamo plačano vse, kar se 
nam tudi že ni zgodilo nekaj časa. Razlog je predvsem, da smo čakali izplačila za vodarno 
Virje, ki smo jo dokončali in večinoma že plačali v letu 2017. Sredstva smo dobili šele letos, 
dober mesec nazaj, pa še ne čisto vsega, nekaj za nadzor še moramo dobiti. Kar zadeva 
pločnika na Rakitni je prav, da k temu pristopimo. Mogoče je prav, da gospod Kovačič pride 
v prihodnje do direktorice OU, da skupaj pogledata, kje bi se umestil pločnik, katere parcele 
so potrebne in kaj je glede menjav. Kar zadeva virov sredstev, je ena od možnosti odprodaja 
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zemljišč na Rakitni. Če bomo s tem to financirali, bi bilo zelo dobro. Verjetno tako velike 
številke na koncu tudi ne bodo.  
 
Patricija Kozin – svetnica  
Ima vprašanje glede vrtca v Preserju. Ko je bil vrtec odprt, je bilo rečeno, da se bo uredil tudi 
zgornji del te stavbe, da bodo otroci lahko imeli telovadbo. To se še ni zgodilo, zanima jo, 
kdaj je to v planu? Lani so imeli otroci telovadbo v OŠ, letos pa je telovadnica tako zasedena, 
tam ne morejo imeti. Starši so ji že večkrat dejali, da se jim trga srce, ker bi lahko imeli v isti 
stavbi telovadbo, pa je ne morejo imeti. Zanima jo, če so kakšni postopki že v teku, da se to 
uredi. Zanima jo še, kaj je novega na Jezeru, s pomoli?  
 
Metod Ropret – župan  
Dejstvo je, da je objekt vrtca potreben celovite rekonstrukcije. Razmišljanja so, da bi sočasno 
z gradnjo novega gasilskega doma na tej lokaciji, morali poseči tudi v objekt vrtca. Takrat bi 
izpeljali celovito sanacijo dvorane. Ne ve, v kako slabem stanju je, do sedaj je za silo bila v 
funkciji, prav dobra pa res ni. Ko se bo podirali prizidke, bo treba v objekt poseči in zgraditi 
nove sanitarije in ostale potrebne vsebine. Takrat naj bi dokončno obnovili tudi streho, del 
strehe je že bil zamenjan. Letos to zagotovo še ne bo, ne ve kako daleč je PGD Preserje s 
svojim projektom. Pomoli na jezeru so odstranjeni. Skozi pripravo dokumentacije 
poizkušamo pridobiti vsa potrebna dovoljenja, da bi projekt na jezeru skupaj z ureditvijo 
infrastrukture prihodnjo pomlad realizirali. Vsaj en pomol, sprednji, bomo spomladi zagotovo 
postavili nazaj. Bolj pomembno je, da tam uredimo mirujoči promet, sanitarije in vse ostalo, 
kar to območje potrebuje. Na pobudo civilne iniciative smo projekt oklestili in bomo ključne 
vsebine dobili. Potem bo sledil razpis in izvedba – drugo leto.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Na Podpeški cesti mimo šole pogosto prihaja do prekoračitve hitrosti, kljub opozorilni tabli in 
semaforju. Prekrške delajo tako osebna kot tovorna vozila. To je problem za varnost in 
občane, ki živijo ob tej cesti. Če tovornjak pripelje 60 km/h, hiše že kar dobro strese. Imamo 
redarje, stojijo na enih in istih mestih, sploh na Tržaški cesti. Ima občutek, da tam sploh ni 
potrebno, ker radar stoji ob konicah, ko je gneča. Pri šoli bi se lahko postavil radar. Zanima 
ga, kdaj bodo odločbe za komunalni prispevek za kanalizacijo na Cesti na postajo, za tiste, ki 
imajo že revizijski jašek na parceli? Kdaj bo možnost priklopa?  
 
Metod Ropret – župan  
Glede Podpeške ceste je kar nekaj pritožb prišlo na občino. Z redarji smo se pogovarjali. Da 
redarji lahko normalno merijo hitrost, morajo imeti dovoljenje, da na teh lokacijah lahko 
merijo. Avtobusne postaje ne smejo biti koriščene v ta namen. V ožjem območju okoli šole je 
to težava. Zadnjič se je pri njemu oglasila gospa, ki živi v bližini in je brez pomisleka dala na 
razpolago svojo parcelo oziroma dostop, ker je v interesu varnosti, pripravljena potrpeti. 
Občasno tam redarji že stojijo, če jih kdo ni zaznal, lahko to tudi kaj stane.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Za kanalizacijo na Cesti na postajo čakamo še tehnični pregled in uporabno dovoljenje. Ko bo 
to urejeno, se bodo lahko začeli priklopi. Načrti hišnih priključkov so naročeni. Računa, da 
bodo prve občane lahko priključili še v letošnjem letu – kdor bo izpolnjeval vse pogoje. S tem 
je povezana tudi izdaja odločb za komunalni prispevek. Radar je zadnjič stal na Podpeški 
cesti pri šoli, celo dopoldne. Niso dobili povratnih informacij, kaj se je tam dogajalo. Bil je 
radar na stojalu, ki ga praktično ne vidiš. Poleg tega ima naše redarstvo še radar v avtu.  
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Miha Rus – svetnik  
Zanima ga arheološko najdišče pri Potokarju, ki je bilo omenjeno že v starih virih. Tam naj bi 
bila rimska opekarna. Zanima ga, če gre za veliko število najdb ali objekt? Ali se bo najdišče 
zaščitilo ali se bo samo evidentiralo najdbe? Ali je za to pristojna občina ali investitor?  
 
Metod Ropret – župan  
Za arheološka izkopavanja mora poskrbeti investitor, v skladu s tistim, kar mu ministrstvo 
naloži. Tam so našli opekarno, prekopali bodo cel travnik. Očitno je zelo pomembno najdišče. 
Osebno je bil tam že nekaj časa nazaj, ko še niso čisto natančno vedeli, kako pomembna je 
najdba. Že takrat so preigravali varianto, da bi to bilo potrebno na nek način urediti, da bi si 
javnost lahko ogledala – ali s prosojnimi podi ali nekim paviljonom, kjer bi to bilo stalno 
možno ogledati. Parcela je velika, v smeri proti Ljubljani je najdb manj in ravno na tistem 
delu naj bi stal objekt. Zato naj bi v tem delu šla zadeva brez večjih zapletov skozi. Zahodni 
del parcele, proti občini, je del kjer je opekarna. Kakšen bo razvoj dogodkov, nihče natančno 
ne ve. Kar je dobro, da trenutno ti stroški ne bremenijo nas. Stroški so zagotovo veliki, glede 
na obseg del in število ljudi, ki jih tam videvamo. Nikakor to ne bo breme države. O temu, 
kdo bo moral zagotavljati ureditev najdišča, bo še govora. Upa, da to ne bo občina, nekdo bo 
to moral urediti.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Raziskave se počasi končujejo. Kar je bilo takšnega, so izkopali, našli so tudi peč.  
 
Janez Marinčič – svetnik  
Zanima ga glede kanalizacije v Žabnici, o tem ga sprašujejo tudi krajani, bolj konkretno ga 
zanima, kaj se bo zgodilo, če letos ne bo gradbenega dovoljenja? Kaj če ne bo toliko sredstev, 
kot se pričakuje? Če prav razume, smo zavezani to narediti. Kdaj realno se lahko pričakuje 
gradnja? Kdaj je predvidena popolna zapora ceste skozi Črno vas? V tem primeru bo treba 
nekaj narediti tudi skozi Žabnico, ker imajo zelo slabe izkušnje, od takrat ko se je po Podpeški 
gradil kanalizacija. Od takrat se je število ljudi v Žabnici še povečalo. Pešcev in otrok je 
ogromno. O hitrostnih ovirah so govorili že v KS, ni se še nič premaknilo.  
 
Metod Ropret – župan  
Žabnica je talec nabora teh treh projektov. Enostavno mora čakati, da pridemo skozi z vsemi 
tremi. Po nekih zavezah smo to do leta 2023 dolžni narediti in tudi bomo. Prej je povedal tri 
scenarije. Verjame, da če bomo dobili gradbena dovoljenja, bomo našli tudi eksterne vire. 
Sicer bomo morali vse tri projekte z lastnimi viri postopoma financirati.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Konec letošnjega leta naj bi se začela urejati črnovaška cesta. Na naslednji seji bo več 
informacij. Predstavili bomo tudi strategijo, ki jo bomo dogovorili z MOL. Če bo prišlo do 
zabijanja pilotov je jasno, da bo popolna zapora ceste, ker drugače ne gre.  
 

AD 5 
Medletni poračun omrežnin za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 
2019 
 
Miran Repar – svetnik  
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Na Komunalnem odboru so pregledali medletni poračun odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode. Imeli so nekaj vprašanj, na kater so dobili odgovor. Zadevo so potrdili. Več bo 
povedala direktorica.  
 
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica d.o.o. 
Običajno s cenami prihajajo enkrat letno na seje OS. Pravilnost cen spremljajo celo leto. V 
primeru, da so odstopanja več kot 10 % obračunavanih cen, so dolžni narediti medletni 
elaborat in izvesti poračun. Poleti se je izkazalo, da je odstopanje večje od 10 % - na 
omrežnini za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Zato so pripravili medletni 
poračun, s katerim predlagajo nove cene za ti dve omrežnini. Cena omrežnine za odvajanje in 
čiščenje je sestavljena iz letne amortizacije teh sredstev in zavarovanja, ki je majhen delež. 
Ugotovili so, da je letna amortizacija v letu 2019 nižja, kot  je bila v planu lansko jesen. Nižja 
je zaradi začasnega obratovanja nekaterih osnovnih sredstev, del sredstev se je tudi že 
amortiziral, električni agregat so jim ukradli nov še ni bil nabavljen. Nadomeščali so že 
dotrajano strojno opremo z novo. Kar nekaj novih zadev ima nižje cene, kot so bile prvotno. 
Poiščejo najugodnejše opcije, opremo tudi samo namestijo in vzdržujejo. Zaradi tega sta 
predlagani novi ceni omrežnin nekaj nižje. gospodinjstva niso plačevala omrežnine v polni 
ceni. OS je sprejel sklep o subvencioniranju. Predlog s strani Komunalnega odbora je, da se 
sprejme nove cene po medletnem elaboratu in z znižano subvencijo, tako da se za 
gospodinjstva ne bi spremenilo popolnoma nič – da bi ostala taka cena še naprej.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Pisna obrazložitev se mu je zdela nekoliko drugačna, kot ustna. V poglavju dva, 1.2 piše, da 
je razlika posledica začasnega ne obratovanja nekaterih osnovnih sredstev. Če gledamo 
odstotke časovnega izpada, so ti odstotki nenavadno visoki. Pri odvajanju gre za 17,5 % na 
letni ravni, pri čemer je treba verjetno to množiti z dva., ker je poračun narejen po polovici 
leta. Se pravi se kar tretjino časa odvajanje naj ne bi izvajalo, kar je čudno. Pri čiščenju je 
izpad 13.6 % in krat dva do letna nivoja, je to potem tudi četrtinski časovni izpad delovanja 
čistilnih naprav. Razlaga mu je matematično nenavadna. Ugotovljeno je bilo, da je dejanski 
znesek amortizacije nižji. Za gospodinjstva se nič ne spremeni, ker plačujemo 
subvencionirano ceno. Zanima ga, kaj pomeni ta izračun za razmerje med JKP in občino? JKP 
je občini na podlagi prejšnjega elaborata nakazoval nek denar. Zdaj se je izkazalo, da je bilo 
tega denarja preveč. Ali bom morala nekaj vrniti?  
 
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica d.o.o. 
Najemnina je lahko najvišja toliko, kolikor je vrednost letne amortizacije. Lete še ni konec in 
so naredili simulacijo in bo narejen medletni poračun. Bilo je preveč obračunane najemnine, 
hkrati pa je bilo preveč obračunane subvencije. Ker se subvencija zniža, se bosta ti dve zadevi 
pokrili. Potreben bo aneks k pogodbi o najemnini. Najemnina se bo znižala iz 433.000 evrov 
na 363.000 evrov. Subvencija se bo znižala iz 265.000 na približno 200.000 evrov. Ne 
moremo pri obratovanju osnovnih sredstev samo izračunati procentov, pri izračunu letne 
amortizacije je okoli 15.000 postavk – vsaka ima svojo nabavno vrednost, amortizacijsko 
stopnjo. Vse postavke spremljajo. Na primer v času zime niso praznili greznic in je na čistilni 
napravi stala oprema za septiko, tega ne morejo vračunati. Takrat stoji cela linija in se gleda 
od komada do komada in se to vzame ven iz obratovanja za dva meseca. Koliko to vpliva na 
letno amortizacijo, je zelo odvisno od vrednosti sredstva in v katero amortizacijsko skupino 
spada. Če zamenjaš neko sredstvo, ki ima 25 % letne amortizacije, je veliko večji prispevek 
na letni ravni, kot pa neka zadeva, ki ima amortizacijsko dobo 40 let. Amortizacije so od 2 % 
do 25 %. Če pogledamo celotno tabelo, se pod črto izračuna letna amortizacija. Prve stvari 
sedaj že počasi ugašajo pri amortizaciji – zadeve z najvišjimi stopnjami. Nekatere stvari so po 



 

 

Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta 9  

4 letih že amortizirane, načeloma so zbrana sredstva za njihovo nadomestitev, vendar jih ne 
bodo menjali, dokler delujejo. Računajo, da se omrežnina naj ne bi dvigovala nazaj.  
 
Metod Ropret – župan  
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 34: 
Občinski svet Občine Brezovica se seznani z Medletnim obračunskim elaboratom o 
cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode za leto 2019 ter daje pozitivno mnenje k predlaganim cenam 
omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode in omrežnine čiščenja komunalne 
odpadne vode, ki znašajo: 
 
Omrežnina odvajanja komunalne odpadne vode: 
 

Zap. 
št. Omrežnina 

Faktor 
omrežnin
e 

Potrjena cena 
omrežnine v EUR/mesec 
(brez DDV) 

Zaračunana* cena 
omrežnine v EUR/mesec 
(brez DDV) 

1 DN ≤ 20 1 7,7642 3,0175 
2 20 < DN < 40 3 23,2926 9,0525 
3 40 ≤ DN < 50 10 77,6420 30,1750 
4 50 ≤ DN < 65 15 116,4630 45,2625 
5 65 ≤ DN < 80 30 232,9260 90,5250 
6 80 ≤ DN < 100 50 388,2100 150,8750 

7 
100 ≤ DN < 
150 100 776,4200 

301,7500 

8 150 ≥ DN  200 1.552,8400 603,5000 
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Subvencijo 
za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Brezovica iz 
proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Brezovica ne subvencionira cene za 
odvajanje komunalne odpadne vode. 
 
Omrežnina čiščenja komunalne odpadne vode: 
 

Zap. 
št. Omrežnina 

Faktor 
omrežnin
e 

Potrjena cena omrežnine 
v EUR/mesec (brez DDV) 

Zaračunana* cena 
omrežnine v EUR/mesec 
(brez DDV) 

1 DN ≤ 20 1 3,5789 2,1503 
2 20 < DN < 40 3 10,7367 6,4509 
3 40 ≤ DN < 50 10 35,7890 21,5030 
4 50 ≤ DN < 65 15 53,6835 32,2545 
5 65 ≤ DN < 80 30 107,3670 64,5090 
6 80 ≤ DN < 100 50 178,9450 107,5150 

7 
100 ≤ DN < 
150 100 357,8900 

215,0300 

8 150 ≥ DN  200 715,7800 430,0600 
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Subvencijo 
za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Brezovica iz 
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proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Brezovica ne subvencionira cene za 
čiščenje komunalne odpadne vode. 
 
Ostale cene ostajajo še naprej v veljavi.  
 
ČISTOPIS CENIKA: 
 
Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje: 
 

• vodarino, ki znaša 0,6919 EUR/m3 
• omrežnino, ki znaša 
Zap. 
št. Omrežnina 

Faktor 
omrežnine 

Cena omrežnine v EUR/mesec 
(brez DDV) 

1 DN ≤ 20 1 10,5808 
2 20 < DN < 40 3 31,7424 
3 40 ≤ DN < 50 10 105,8080 
4 50 ≤ DN < 65 15 158,7120 
5 65 ≤ DN < 80 30 317,4240 
6 80 ≤ DN < 100 50 529,0400 
7 100 ≤ DN < 150 100 1.058,0800 
8 150 ≥ DN  200 2.116,1600 

Vse cene so v EUR brez DDV. 
 
 
1. Cena odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz: 
 

1.1. Odvajanja komunalne odpadne vode, ki vključuje 
 

• ceno storitve, ki znaša 0,6375 EUR/m3 
• omrežnino, ki znaša 

Zap. 
št. Omrežnina 

Faktor 
omrežnin
e 

Potrjena cena 
omrežnine v EUR/mesec 
(brez DDV) 

Zaračunana* cena 
omrežnine v EUR/mesec 
(brez DDV) 

1 DN ≤ 20 1 7,7642 3,0175 
2 20 < DN < 40 3 23,2926 9,0525 
3 40 ≤ DN < 50 10 77,6420 30,1750 
4 50 ≤ DN < 65 15 116,4630 45,2625 
5 65 ≤ DN < 80 30 232,9260 90,5250 
6 80 ≤ DN < 100 50 388,2100 150,8750 

7 
100 ≤ DN < 
150 100 776,4200 

301,7500 

8 150 ≥ DN  200 1.552,8400 603,5000 
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Subvencijo 
za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Brezovica iz 
proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Brezovica ne subvencionira cene za 
odvajanje komunalne odpadne vode. 
 

1.2. Čiščenje komunalne odpadne vode, ki vključuje: 
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• ceno storitve, ki znaša 0,6948 EUR/m3 
• omrežnino, ki znaša: 

Zap. 
št. Omrežnina 

Faktor 
omrežnin
e 

Potrjena cena omrežnine 
v EUR/mesec (brez DDV) 

Zaračunana* cena 
omrežnine v EUR/mesec 
(brez DDV) 

1 DN ≤ 20 1 3,5789 2,1503 
2 20 < DN < 40 3 10,7367 6,4509 
3 40 ≤ DN < 50 10 35,7890 21,5030 
4 50 ≤ DN < 65 15 53,6835 32,2545 
5 65 ≤ DN < 80 30 107,3670 64,5090 
6 80 ≤ DN < 100 50 178,9450 107,5150 

7 
100 ≤ DN < 
150 100 357,8900 

215,0300 

8 150 ≥ DN  200 715,7800 430,0600 
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Subvencijo 
za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Brezovica iz 
proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Brezovica ne subvencionira cene za 
čiščenje komunalne odpadne vode. 
 
 

1.3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključujejo: 

 
• ceno storitve, ki znaša 0,6990 EUR/m3 
• omrežnino, ki znaša 

Zap. 
št. Omrežnina 

Faktor 
omrežnin
e 

Potrjena cena omrežnine 
v EUR/mesec (brez DDV) 

Zaračunana* cena 
omrežnine v EUR/mesec 
(brez DDV) 

1 DN ≤ 20 1 3,5789 2,1503 
2 20 < DN < 40 3 10,7367 6,4509 
3 40 ≤ DN < 50 10 35,7890 21,5030 
4 50 ≤ DN < 65 15 53,6835 32,2545 
5 65 ≤ DN < 80 30 107,3670 64,5090 
6 80 ≤ DN < 100 50 178,9450 107,5150 

7 
100 ≤ DN < 
150 100 357,8900 

215,0300 

8 150 ≥ DN  200 715,7800 430,0600 
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Subvencijo 
za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Brezovica iz 
proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Brezovica ne subvencionira cene za 
čiščenje komunalne odpadne vode. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 6 
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2019 
 
Metod Ropret – župan 
Podal bo nekaj pojasnil, čeprav je v gradivu vse dobro obrazloženo. V svojih proračunskih 
dokumentih moramo izkazovati tudi tisto, kar z našim soglasjem v Javnem holdingu najemajo 
podjetja, ki so v lasti holdinga. To je vse natančno opredeljeno v tem aktu. Kot tudi piše, to ne 
prinaša nobenih finančnih nevarnosti, posledic, dodatnih obremenitev za nas. Za vse to 
jamčijo podjetja sama. Za nas ni finančnih posledic, izkazano pa mora biti.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Številke kratkoročnih zadolžitev posameznih podjetij holdinga so kar visoke za kratkoročni 
dolg. V našem proračunu je samo 2,76 % skupnega dolga, tolikšen je naš lastniški delež v 
holdingu. Če dolg zmnožimo z ustreznimi faktorji, potem ima LPP kratkoročni dolg v višini 
7,5 milijona evrov, Energetika 35 milijonov in Vo-Ka Snaga 12 milijonov. Kratkoročni dolg 
najbrž pomeni, da so kredit vzeli v letošnjem letu in ga bodo letos tudi vrnili. Kaj so razlogi 
za tolikšne kratkoročne dolgove, iz česa bodo vrnjeni, ali bodo vrnjeni kratkoročno ali se 
bodo spremenili v dolgoročne dolgove?  
 
Metod Ropret – župan 
Ne želi biti njihov odvetnik, raje bi odgovor pripravili do naslednje seje. Razlog za Energetiko 
je dinamika ogrevalne sezone, to je eden ključnih, ker je njihov glavni vir prodaja plina in 
toplote. Kako je pri drugih, težko reče. Veljajo pa ista pravila tako za njih, kot tudi za nas. 
Konec leta je potrebno kratkoročna sredstva vrniti, potem lahko v naslednjem letu sredstva 
ponovno najamejo. Tudi dolgoročne zadolžitve se postopoma povečujejo. Razlogi so v 
glavnem investicije. Ena večjih je obnova in predelava toplarne, potem gradnja kanala C0 in 
obnova čistilne naprave v Zalogu, ki v nekem delu funkcionira tudi za nas. Raje vidi, da 
ustrezne službe pripravijo nek odgovor. To pa ne vpliva na nič od tega, kar danes 
sprejemamo. Prav je, da pojasnila dobimo. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 35: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejme Odlok o spremembah Odloka o proračunu 
Občine Brezovica za leto 2019. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 7 
Podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2019 
 
Miha Rus – svetnik  
Na seji so se sestali prejšnji teden. Za naziv častni občan so dobili en predlog, predlagana je 
bila gospa Marija Veršič. Za naziv priznanje smo dobili tri predloge in sicer za Polharsko 
društvo Krim, za Krajevni odbor Rdečega križa Notranje Gorice in PGD Brezovici pod 
Krimom. Odločili smo se, da se podeli priznanje Polharskemu društvo Krim in Krajevnemu 
odboru Rdečega križa Notranje Gorice. PGD Brezovici je prejelo občinsko priznanje že pred 
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desetimi leti, vendar jim lahko ob častitljivem jubileju 50 let delovanja posebno priznanje 
podeli župan, ki je tudi poveljnik sistema zaščite in reševanja.  
 
Metod Ropret – župan 
Za posebna priznanja, ki jih kot župan lahko podeli, ima dva predloga. Eno je, o čemer je 
govoril že Miha Rus, to je PGD Brezovici pod Krimom. Drugo priznanje bi namenil 
dosedanjemu poveljniku Civilne zaščite Janku Ambrožiču. Aprila se mu je iztekel mandat, bil 
je dolga leta poveljnik. Poveljevanje je vodil v zahtevnih okoliščinah, ob poplavah, žledolomu 
in drugih katastrofah. Meni, da si ob prenehanju funkcije zasluži priznanje. Če se do 
akademije pojavi še kakšen predlog in bo ocenil, da bi bil smiseln, bo dodal še kakšno ime. 
Vsi se strinjamo, da preveč tudi ni primerno, da ne pride do inflacije in razvrednotenja 
priznanj. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 36: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 
2019 po naslednji razvrstitvi: 
 
Naziv: Častni občan Občine Brezovica 
 Predlagatelj 
MARIJA VERŠIČ, Remškarjeva cesta 40, 
Brezovica 

OO Slovenska ljudska stranka 
Brezovica 

 
 
Naziv: Priznanje Občine Brezovica 
 Predlagatelj 
POLHARSKO DRUŠTVO KRIM, Rakitna 
500, Preserje 

KS Podpeč - Preserje 

KORK – RK Slovenije, Območno združenje 
Ljubljana, RK Notranje Gorice – Plešivica, 
Podpeška cesta 380, Notranje Gorice 

Lista Marka Čudna 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8 
Predlog za imenovanje člana Nadzornega sveta javnega holdinga Ljubljana 
 
Miha Rus – svetnik  
Če se ne moti, gre za dvoletni mandat. Dobili smo predlog za kandidata gospoda Darka Jurca, 
ki glede na CV vsekakor ustreza predlogu za to mesto.   
 
Metod Ropret – župan 
Dodal bi še, da gre za dveletni mandat na podlagi dogovora, ki ga imamo 6 obmestnih občin 
in MOL. V štiriletnem mandatnem obdobju si ta mesta izmenjaje podeljujemo, vsaka občina 
predlaga svojega predstavnika za obdobje dveh let. Darko Jurca je v preteklosti že opravljal 
delo člana NS javnega holdinga Ljubljana. Njegovo delovanje je bilo ocenjeno kot izjemno – 
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strokovne, kompetenten in pripravljen. Ne vidi razloga, da tega dela ne bi opravljal tudi v 
prihodnje. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 37: 
Občinski svet Občine Brezovica imenuje kot predstavnika Občine Brezovica v 
Nadzornem svetu Javnega holdinga Ljubljana Darka Jurco, Na Lazih 60 A, Brezovica. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 9 
Razprava o predlogu regionalizacije Slovenije  
 
Metod Ropret – župan 
Misli, da je Vlada oziroma parlament namenoma prepustil oblikovanje pobude za 
regionalizacijo Državnemu svetu. Državni svet jo je sprejel, se tega lotil in si postavil, da to 
regionalizacijo tudi izpelje. Se pa je že pri prvem predlogu pokazalo, da so regije v tej državi 
politika – tako pri Štajerski kot tudi pri Osrednjeslovenski regiji. Ko je to prišlo v javnost, 
smo vsi bili zelo izpostavljeni medijem. Kljub temu, da te razprave še nismo opravili, si je za 
medije dovolil komentirati, da ta predlog za nas ni dober oziroma ni sprejemljiv. Ti 
komentarji so bili enotni tudi kar se tiče ostalih. Ko so podpisovali kandidaturo za Evropsko 
prestolnico kulture, je stekla tudi debata glede oblikovanja regij. Enotno mnenje vseh 
županov, ki so tam bili je da vztrajamo na tem, da Osrednjeslovenska regija ostaja v obliki in 
mejah kot funkcionira kot statistična regija do sedaj. To je očitno skozi medije prišlo do 
pripravljavca predloga. Kmalu zatem je bilo moč prebrati, da morda predlog v nekaterih 
točkah ni bil dovolj premišljen. Največ pripomb je bilo ravno na oblikovanje 
Osrednjeslovenske regije. Ocenili so, da je smiselno, da to spremenijo. Druga večja težave je 
še, da ni primerno razdeljena Koroška in da je Štajerska razbita na tri ali štiri pokrajine. Do 
končnega predloga je še zelo daleč. Meni da je pot, po kateri gremo, napačna. Pogovarjamo se 
o zemljevidu, ne vemo pa ničesar drugega. Ne vemo, niti razdelitve pristojnosti, niti virov 
financiranja, ne vemo kakšna bo usoda obstoječe ureditve lokalne samouprave. Preveč je 
odprtega. Prav pa je, da se na začetku pravilno pozicioniramo. Zagotovo je naše mesto v 
Osrednjeslovenski regiji.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Pred uvedbo regij bi bilo potrebno najprej doreči samo pot te reforme in opredeliti pristojnosti 
regij, ne pa se zaleteti v zemljevid. Če bi bile pokrajine pristojne za prostorsko politiko, za 
prometno politiko, za načrtovanje prometnic, za ravnanje z odpadki. Če hočeš kaj večjega 
umestiti v prostor, so problemi, če pa regija reče, da je treba nekaj umestiti, je to drugače. 
Regije so pomembne tudi za srednje šole in podobne stvari. Zato takoj vidimo, da nimamo kaj 
delati pod Gorenjsko regijo. Zgolj Osrednjeslovenska regija brez Ljubljane bi bila 
disfunkcionalna. Ključne dejavnosti in ustanove ter sedež, bi bil lociran zunaj regije. Ker so 
pripravljavci začeli z zemljevidom, so se sprožili razni apetiti – na primer Ptuj, ki je videl, da 
se mu obeta regija, kjer bo pomembno mesto, tega noče več izpustiti iz rok. Na drugi strani pa 
tisti, ki so se znašli v preveliki regiji, na primer Posavci, ki bodo hoteli svojo regijo. To je pot 
k temu, da ne dobiš 10 ampak hitro 20 regij. O zemljevidu se bo začelo razmišljati tudi skozi 
tradicionalne regionalne identitete, ki pa danes pri tej organiziranosti in vplivnih prostorih pač 
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niso več merodajne. Na primer en del naše občine spada pod Notranjsko, vendar Notranjska v 
funkcionalnem smislu ni zaokrožena celota, je evidentno, da gravitiramo proti Ljubljani. Če 
se bodo pripravljavci vrteli preveč okrog zemljevida, potem bodo sprožili debato o 
tradicionalnih – mikro lokalnih identitetah. To ne bo pripeljalo nikamor, to se že kaže. 
Zanimiv je argument, ki so ga navedli pripravljavci, da so Osrednjeslovensko regijo razkosali 
in da so dali MOL posebej in ostalo kamor spada, nas so dali pod Gorenjsko, Ig pod 
Dolenjsko, Dol pri Ljubljani pod Celje itd. Argument je, da so hoteli preprečiti prevelik 
razvojni centralizem znotraj Ljubljanske regije. Ta problem bi lahko rešili z inovacijo na ravni 
političnega sistema v Osrednjeslovenski regiji. Verjetno bodo regije imele nekakšne 
parlamente, ne ve ali bodo voljeni, ali bodo to nekakšni zbori županov. V tem telesu bi morali 
imeti dvotirni način odločanja. En je ta, da predstavljaš določeno število prebivalcev, tukaj 
MOL prehiti vse. Drug način pa je, da ima vsaka občina en glas. Ko kombiniraš to dvoje 
pomeni, da morajo biti ključne razvojne rešitve dovolj uravnotežene, da pokrijejo interese tudi 
okolice Ljubljane. Ko greš po tej poti ni nevarnosti, da bi vsak, ki se počuti zapostavljenega, 
hotel imeti svojo mikro regijo. Če bi to sporočilo poslali navzven tistim, ki razmišljajo o 
regionalizaciji, bi lahko marsikje rešili zaplete, ki bodo sicer sledili oziroma bi jih preprečili.  
 
Metod Ropret – župan 
Absolutno se strinja s povedanim. Kar je narisano in kar kroži po medijih, kaže tudi na 
nepoznavanje dejanskega stanja pri pripravljavcih predloga. Dejstvo je, da znotraj 
Osrednjeslovenske regije obstajajo občine, ki niti približno ne dosegajo stopnje razvitosti, ki 
jih nekatere občine izven te regije dosegajo. Mi imamo znotraj naše regije izmed teh 26 občin 
še ogromno razvojnih problemov – čisto elementarnih infrastrukturnih. Marsikje v območjih 
in regijah, ki naj bi bila manj razvita, je teh težav manj, kot jih je tukaj. Razlog je, da se kadar 
je le možno, razmišlja na način, saj ti tukaj imajo vsega dovolj.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Njegovo razmišljanje je identično oziroma podobno. V tem trenutku v Osrednjeslovenski 
regiji je ena skupina občin, ki spada pod LUR Ljubljansko urbano regijo. Župani teh občin 
velikokrat sedijo skupaj in so se peljali tudi razni projekti. Vsi ti župani bodo šli v predlog, da 
LUR ostane skupaj in postane Osrednjeslovenska regija. V preteklosti se je izkazalo kot dobra 
stvar, večjih problemov med sabo občine niso imele – sploh pri usklajevanju prometa, smeti, 
itd. Videli so se kot ena skupnost, bilo bi prav, da bi tudi naša občina zagovarjala stališče, da 
ostanemo v tem sklopu.  
 
Metod Ropret – župan 
Na vsak način bo sam kjerkoli in kadarkoli prisoten v teh debatah, kot je bilo povedano, bo na 
ta način naše stališče predstavljal in argumentiral. Nikakršnega sklepa ali dogovora pa ne 
bomo dajali, dokler nimamo potrditve Občinskega sveta. Stališče vseh občin, ne glede na 
politično orientiranost je, da je to kar imamo v okviru LUR želimo tudi, ko bo prišlo do 
regionalizacije to obdržati.  
 
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 20:45 zaključil sejo. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
 
 
Razprava 6. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.  


