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       Z A P I S N I K                         
 
14. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  sredo, 23. 
junija 2021, ob 19. uri, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:  
1. Liljana Bošnjak 
2. Marko Čuden 
3. Mateja Lekan-Štrukelj 
4. Saša Oblak 
5. Eva Plešnar 
6. Polonca Raušl  

7. Miran Repar 
8. Primož Rihtar 
9. Jernej Rogelj 
10. Miha Rus 
11. Klemen Zaletel 

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 
2. Stanislav Bele – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
3. Zala Arnolj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
4. Eva Povirk – Barjanski list 
5. Predstavniki občinske uprave:  

– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Metod Ropret – župan 
Seja je sklepčna, prisotnih je 11 svetnikov. Opravičili so se Milan Hosta, Gorazd Kovačič, 
Patricija Kozin in Aleš Ogrič. Razlogov za odsotnost ostalih ne pozna, morda mu bodo to 
sporočili naknadno.  
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 13. redne seje ter 9. korespondenčne seje 
 
Metod Ropret – župan 
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnika. Ker ni bilo pripomb, je dal na 
glasovanje: 
 
SKLEP 103: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 13. redne seje ter 9. korespondenčne 
seje. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   10 
PROTI:  0 
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Sklep je bil sprejet. 
 

AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal dnevni red: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje ter 9. korespondenčne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Seznanitev z letnim poročilom organa skupne občinske uprave Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo za leto 2020; 
5. Pobude in vprašanja; 
6. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica 

pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo - UPB2); 
7. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje 

(uradno prečiščeno besedilo - UPB2); 
8. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica (uradno 

prečiščeno besedilo - UPB2); 
9. Odlok o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Jezero; 
10. Naselje Preserje – sprememba meje območja naselja ter vzpostavitev uličnega sistema; 
11. Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Brezovica. 

 
Izid glasovanja: 

ZA:   10 
PROTI:  0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 4 
Seznanitev z letnim poročilom organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat 
in redarstvo za leto 2020 
 
Metod Ropret – župan 
Glede na ustaljeno prakso je na dnevnem redu manjša sprememba, najprej bomo obravnavali 
letno poročilo MIRED za leto 2020. Poročilo bo predstavila gospa Zala Arnolj. 
 
Zala Arnolj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Najprej bo predstavila bistvene spremembe v delovanju v lanskem letu nato pa še spremembe 
po oddelkih. Izpostavila bi tri novosti v lanskem letu. Prva je bila selitev iz stavbe Črnega orla 
v prostore nad trgovino Depo. Trenutni prostori so začasni, stara lokacija je bila neprimerna 
za delo in nevarna za delo. Z novimi prostori so zelo zadovoljni. Druga zadeva so kadrovske 
spremembe. V začetku leta 2020 je bilo skupaj 11 zaposlenih. V juliju je ena redarka odšla, v 
avgustu pa so zaposlili tri nove redarje. Usposabljanja ni bilo takoj možno izvesti zaradi 
korone, drug teden imajo izpit in v juliju bodo začeli delovati kot samostojne pooblaščene 
uradne osebe. Tretja novost je vzpostavitev pravne službe. Do sedaj so delovali kot 
inšpektorat in redarstvo, od aprila 2020 je dodan še oddelek pravne službe. Gre za naloge, ki 
so jih opravljali že prej, niso dodatno zaposlovali. Dodatni oddelek pa pomeni 5 % večje 
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sofinanciranje s strani države. Lani so inšpekcijski nadzor prilagodili COVID situaciji. 
Opravljali so redne nadzore – ceste, kanalizacije, turistične takse. Velik poudarek je bil v 
zvezi z zajezitvijo COVID-19. Ukrepov v zvezi s COVID-19 je zelo majhen delež od tega, 
kar so delali na terenu. V 95 % so opozarjali in delovali preventivno ter nudili pomoč na 
terenu. V postopke so šli samo tam, kjer je šlo za nadaljevanje kršitev kljub opozorilom. Na 
področju inšpekcijskega nadzora so prejeli 305 prijav. Po dolžnosti je bilo uvedeno 167 
inšpekcijskih nadzorov – največ se jih je nanašalo na odlokov Vlade RS in odredb županov v 
zvezi s COVID-19 ter odlaganjem odpadkov. Med vsemi prijavami jih je bilo 18 % s področja 
občine Brezovica. Kar se tiče uvedenih postopkov, jih je bilo s področja občine Brezovica 16 
%. Od 167 pričetih postopkov je bilo lani zaključenih 138. Za občino Brezovica je bilo 55 
prijav, 8 prijav je bilo odstopljeno Inšpektoratu za okolje in prostor, 1 je bila odstopljena 
Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo in lovstvo. Ena prijava je bila posredovana policiji. 
Skupaj je bilo po uradni dolžnosti na območju brezoviške občine uvedeno 24 inšpekcijskih 
postopkov, od tega jih je bilo 22 zaključenih. 7 prekrškov se je nanašalo na kršenje odlokov v 
zvezi s COVID-19, 5 prekrškov se je nanašalo na poseganje v varovalni pas ceste in občinskih 
zemljišč, 3 prekrši so bili v zvezi z odvajanjem komunalnih odpadnih vod in čiščenjem 
greznic, 2 prekrška sta se nanašala na potepuške oziroma spuščene pse ter 2 postopka v vzevi 
z nedovoljeno gradnjo. Nekaj bi povedala še o prekrškovnih postopkih. Inšpektorji so v občini 
Brezovica vodili 6 prekškovnih postopkov – 4 so bili zaradi prodaje izven tržnic, 2 pa v zvezi 
z odvajanjem gnojnice in poseganjem v pot brez soglasja. Vsi postopki so bili uvedeni na 
podlagi osebne zaznave inšpektorja, nobeden na podlagi prijave. Dva postopka sta prešla iz 
neposredno iz predhodnega inšpekcijskega postopka. V delu so še trije postopki, dva sta  bila 
odčrtana, eden rešen. Še nekaj besed od delu redarstva – tudi redarska služb je delovala 
večinoma na terenu. Izvajale so se meritve hitrosti, obravnaval se je mirujoč promet. Skupaj 
so redarji izrekli 6.778 ukrepov. Od tega je bilo izrečeno 253 opozoril in 6.524 plačilnih 
nalogov. Redarji lahko opozorila lahko izrečejo le na mestu obravnave prekrška – samo pri 
mirujočem prometu, pri prekoračitvah hitrosti te možnosti nimajo. 26 % prekrškov je bilo s 
področja mirujočega prometa, 74 % pa s področja hitrosti. Za občino Brezovica je bilo 
izrečeno 1.241 ukrepov, od tega je bilo 16 opozoril zoper napačno parkiranje. 110 plačilnih 
nalogov je bilo izdano za napačno parkiranje, 1.113 pa za prekoračitve hitrosti. Dva plačilna 
naloga sta bila izdana zaradi kršenja ukrepov zoper omejevanje COVID-19. V okviru pravne 
službe so bile vodene pravne, splošne, kadrovske in prekrškovne zadeve. Vodeni so bili 
postopki v zvezi z urejanjem karantenskih odločb in ukrepi za zagotavljanje omejevanja 
epidemije COVID-19. Sprejeti so bili ukrepi za upravno poslovanje v času epidemije in 
vodene druge aktivnosti. Vodeni so bili postopki pritožb zoper zaposlene v MIRED oziroma 
zoper pooblaščene uradne osebe. Bil je voden postopek napada na pooblaščeno uradno osebo 
in posledično uveljavljanje materialne škode pred pristojnim sodiščem. Imeli so en postopek 
zaradi molka organa in postopek nadzora organa s strani upravne inšpekcije. Izveden je bil 
celoten postopek izjave o varnosti z oceno tveganja, ki je bila do aprila 2020 del Občine 
Vrhnika, sprejeta so bila navodila, pravilniki, pogodbe. Znotraj pravne službe je občinam 
ustanoviteljicam bila nudena pravna pomoč v okviru prekrškovnih in inšpekcijskih 
postopkov. Največji del zadev je bil reševanje drugostopenjskih zadev oziroma ugovorov in 
zahtev za sodno varstvo zoper izdane plačilne naloge. Skupno je bilo 8 ugovorov in 290 
zahtev za sodno varstvo. Na območju občine Brezovica je bilo s strani kršiteljev vloženih 63 
zahtev z sodno varstvo. Izdanih je bilo 40 odločb brez obrazložitve in 1 odločba z 
obrazložitvijo, 5 sklepov ter 79 dopisov in ostalih dokumentov. Na območju te občine je bilo 
46 ustavitev postopkov, 20 postopkov je bilo posredovanih v reševanje na sodišče. V 482 
primerih so bile posredovane kazenske točke sodišču. Kršitelji so v 1.008 primerih plačali 
globo prostovoljno. Finančnemu uradu je prekrškovni organ druge stopnje poslal 77 
zahtevkov za prisilno poravnavo. Izterjanih je bilo 79 terjatev. Razlika v številu je, ker se 
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izterja nekaj zadev tudi od prejšnjih let. Do 20. aprila je bilo sofinanciranje države 35 %, od 
tega datuma naprej pa 40 %. Za Občino Brezovica to pomeni do 20.4. skoraj 27.000 evrov, od 
tega datuma naprej pa dobrih 35.000 evrov. V letu 2020 je bilo skupno plačanih glob na 
območju te občine 104.234 evrov. MIRED se bo tudi v nadaljevanju trudil, da se inšpekcijski 
in redarski postopki zaključijo v čim krajšem času. Usmerjeni so, da se postopki vodijo zoper 
prekrške, ki predstavljajo večje kršitve oziroma večja ogrožanja. Delovanje je usmerjeno v 
zmanjšanje števila kršitev in večjo ozaveščenost občanov.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Opazil je, da so naši občani najslabši plačniki glob. Ali je morda kakšna analiza, zakaj je 
tako? 
 
Zala Arnolj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Analize nima, lahko pa splošno pove, da gredo neplačane globe avtomatsko v izterjavo. Ko 
jih dajo v izterjavo, je to v pristojnosti FURS-a. FURS to ureja z občani, čakajo 10 let, vsak 
priliv ko pride, se odvede. Imajo izkušnje, da dobivajo tudi po 2 ali 3 evre od določene globe, 
pobirajo sredstva, dokler globa ni plačana.  
 
Saša Oblak – svetnica  
O prekrških zaradi prekoračitve hitrosti meni, da na Brezovici ob Tržaški, kjer pogosto stoji 
radar, ne more biti veliko prekrškov, ker so tam kolone. Naj postavijo radar tam, kjer bo več 
učinka, ne govori o pobiranju glob, ampak o varnosti prometa. Tudi tukaj je že prosila za 
postavitev radarja v Podplešivici, vendar ga še ni videla. Otroci hodijo v šolo, ljudje pa ne 
vozijo po omejitvah ampak 90 km/h. Sedaj imajo eno hitrostno oviro in malo pomaga. 
Zanima jo, kaj je z odlaganjem avtomobilov?  
 
Zala Arnolj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Radar stoji na v naprej določenih točkah. Točke določa Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. Dejansko vedno pride pobuda, ki se pretehta. Mora biti interes, da radar 
tam stoji. Ko gre zadeva skozi SPVCP se radar tam postavi. Pogosto se najprej postavi 
hitrostna tabla vi vozite. Velikokrat se potem ugotovi, da na lokaciji ni tak problem, kot ga 
vidijo občani. Če je pobuda za postavitev radarja v Podplešivici, lahko to posreduje vodji 
redarstva, ki je tudi član SPVCP.  
 
Saša Oblak – svetnica  
Svoje otroke vozi v šolo v drugo občino. V neposredni bližini OŠ Dragomer – Log je 
odlagališče avtomobilov. Avto stoji tudi že na parkirišču pri OŠ. Spraševala je že tudi na 
občino. Pred leti je njo redar vprašal, ko je oddala otroka v vrtec, zakaj je avto delno parkiran 
na prehodu za pešce, nihče pa se ne vpraša, zakaj je že tri tedne neregistriran avto na 
parkirišču? Avtomobili so tudi po polju. Razbrala je, da so zoper tega človeka prijave dane 
anonimno, ker se ga vsi bojijo. Isti človek odlaga avtomobile na barju, kjer niso toliko vidni. 
Sedaj tam že par let stoji kamper, bager, odlaga se glina. Ta zadeva tam ne sme biti 15 let.  
 
Zala Arnolj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Situacijo poznajo, o konkretnih primerih ne sme govoriti. Ne strinja se, da temu človeku nihče 
nič ne more. Če prijavo dobijo, uvedejo ustrezne postopke, delujejo pa lahko le v okviru 
obstoječe zakonodaje.  
 
Saša Oblak – svetnica  
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Že 9 let vozi otroke tja v šolo in je stanje vedno slabše. Se boji tudi za varnost otrok. Ve 
kakšen je ta človek, je bila v mladosti soočena z njim in se ne želi več. Ljudje se bojijo, ne 
nalagajo samo vozil na barju, ampak se tam tudi zbirajo. Je že kup pločevink, vsi dobro vedo, 
da tam ne pijejo samo pivo in gredo nato domov. Tisto zemljišče je v njegovi lasti. Mogoče 
lahko prijavo odstopijo naprej na drug organ. Tudi vaščani sprašujejo, če bi podajali 
anonimne prijave. Tega tam na želijo gledati.  
 
Metod Ropret – župan  
Lastnik res ne more početi, kar se mu zahoče. Očitno primer MIRED pozna in prosi, da se 
ukrepa v skladu z možnostmi. Tudi če je zasebno zemljišče, ne morejo tam biti odpadki. Neka 
podlaga za ukrepanje mora biti.  
 
Zala Arnolj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Vsak lahko ukrepa v okviru svojih pristojnosti. Na vsako prijavo odreagirajo. Če je v njihovi 
pristojnosti, vodijo postopke, drugače zadevo odstopijo pristojni inšpekciji. Če bo več prijav, 
ne bo razlike, ker odreagirajo na vsako prijavo.  
 
Stanislav Bele – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Glede izrabljenih vozil lahko izvajajo ukrepe na zemljiščih, ki so v lasti občine. Tam dajejo 
obvestila in lastnik konstantno spreminja lokacije. Nekaj vozil tudi odpeljejo vsako leto. 
Vodili so več postopkov, zadeva je bila tudi na sodišču, ena zadeva je bila rešena v njihovo 
korist, druga pa ne. Glede vozil imajo odločbo okoljske inšpektorice, s katero se ne strinja, žal 
je takšna zakonodaja. Lastnik ima lahko tam vozila, tudi če skozi vozila rastejo drevesa. 
Vozila so v njegovi lastni in vozila lahko tam skladišči kolikor časa želi, ker jih bo lahko 
enkrat uporabil. Zakonodaja mu to omogoča. Dokler zakonodaja dopušča kopičenje odpadkov 
– vozil,  bo okoljska inšpekcija lahko naredila zelo malo. Potrebno bo spremeniti zakonodajo. 
Vsi se otepajo tega, ker je treba ta vozila nekam odpeljati.  
 
Saša Oblak – svetnica  
Pri uvozu vsakega novega avtomobila se plača neka pristojbina, ki je namenjena temu, da se 
vsak avto enkrat odloži. Tudi rabljeni avtomobili na nek način pridejo k nam. davki verjetno 
niso plačani, ker to se zgodi šele takrat, ko je avto registriran. Zato se tam vozila kopičijo. 
Absurd je, da morajo vsi serviserji imeti odtočne jaške za olje itd., tam pa lahko olje in 
akumulatorji odtekajo v podtalnico.  
 
Stanislav Bele – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Država tega očitno ne želi rešiti, ker se bo potem pojavilo na tisoče teh vozil, nekam jih bo 
treba skladiščiti. Sedaj se skladiščijo po parkiriščih, parcelah, itd. Nekdo pa ima iz tega še 
dodatno dejavnost. Takšnih s.p. - jev je v vsaki občini nekaj. Težave rešujejo kjer lahko – na 
zemljiščih v lasti občine. Na zasebnih zemljiščih lahko ukrepa samo okoljska inšpekcija. Že 
leta nazaj so predlagali, da bi se zakonodaja v tem delu spremenila. Vendar pa bi bilo treba 
najti koncesionarja, ki bi skrbel za razgradnjo teh vozil. Nekaj izvajalcev imamo, vendar jih je 
glede na količino vozil premalo. Verjetno država ne krije koncesije v takšnem delu, kot bi 
izvajalci hoteli.  
 
Metod Ropret – župan  
Ali mi lahko od drugostopenjskega organa pričakujemo kakšno ukrepanje? 
 
Stanislav Bele – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
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Ne bi rad prejudiciral zadev, ampak glede konkretne zadeve sta bila z županom sosednje 
občine dvakrat na sestanku na Ministrstvu za okolje in prostor in domov sta odšla zelo 
nezadovoljna. Kot občinska inšpekcija so želeli rešiti to zadevo, so prišli s predlogi na 
ministrstvo. Poslušali so jih, uslišali pa žal ne.  
 
Miran Repar – svetnik  
Odgovor je že dobil, da nimajo pristojnosti. Inšpektorat za okolje zahteva, da imajo odpadke 
na zbirnem centru pokrite, na sosednji parceli pa lahko stoji zapuščen avto in nihče niče ne 
more. Upajmo, da se bo čim prej spremenila sistemska zakonodaja. Tega je ogromno po 
občini.  
 
Stanislav Bele – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Upa, da bodo spremenili zakonodajo, vendar si ne želi, da bi potem vse to padlo na lokalni 
nivo – da naj to rešujejo občine in nadzira občinska inšpekcija. Eno deponijo za vozila imajo 
pri komunalnem podjetju na Vrhniki in pa še eno lokacijo v naši občini – vendar je to za par 
vozil, ne pa sto. Za enkrat to ureja država, kako bo uredila pa ne ve.  
 
Metod Ropret – župan  
V sklopu ureditve okolice jezera pod Krimom smo uredili novo veliko parkirišče. Seveda je 
nekaterim predaleč. Danes se bomo še pogovarjali o parkomatu in tarifah. Verjetno bomo 
pristopili tudi k fizičnim zaporam površin. Ko bo to vzpostavljeno, naj MIRED prične najprej 
z opozarjanjem, nato pa bo treba tudi ukrepati, ker verjetno z opozorili ne bomo prišli daleč. 
Nekaterim je vseeno, večina bi se rada pripeljala na pomol. MIRED bo obveščen, ko bodo 
zadeve urejen do te mere, da bo ukrepanje smiselno. Nato pa prosimo za ukrepanje, predvsem 
čez vikende.  
 
Stanislav Bele – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Vedno pričnejo najprej z opozarjanjem. V preteklih letih je bilo ogromno ljudi pri jezeru. 
Nekaj časa bo potrebno, da se bodo ljudje navadili reda.  
 
Miran Repar – svetnik  
Poslali so nov članek za Barjanski list glede odpadkov okrog ekoloških otokov. Tega je vedno 
več, ljudje odlagajo vse vrste odpadkov. Samo čistijo in pobirajo enkrat na teden, takoj 
naslednji dan je pogosto stanje spet isto. Zato prosi, da MIRED namenja tudi pozornost 
ljudem, ki odlagajo smeti, če jih slučajno srečajo, ko se pripeljejo mimo. Ljudje se naj opozori 
ali pa tudi kaznuje. Nekateri so zelo arogantni, menijo da dovolj plačujejo in naj kar drugi 
pospravljajo smeti. Večinoma imamo vsi zabojnike doma. Nekateri jih nimajo, ker je treba to 
plačati, vendar 9,5 evrov bi vsaka hiša morala prispevati za svoje smeti. Kupi smeti pa se 
pojavljajo vedno na enih in istih lokacijah, zato je treba ukrepati.  
 
Stanislav Bele – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
V preteklosti so že imeli akcije glede smeti. Lahko to ponovijo letos v jeseni ali drugo leto. 
En dan pred odvozom smeti se pregleda kakšen ekološki otok. Ekološki otoki izven vasi ali 
mest so postali kar manjše deponije, ker ni nadzora. Občinam predlagajo, da ekološke otoke 
premaknejo v naselja. Vsak ima doma zabojnike, kamor lahko odlaga smeti.  
 
Zala Arnolj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Teh akcij so imeli že kar nekaj. Krivce pa je težko sankcionirati, dokazi morajo biti zelo 
močni. Na primer naslov na reklami ni dovolj, mora biti priporočena pošta in papir mora biti 
med drugimi odpadki.  
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Stanislav Bele – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Na sodišču gre dokazovanje nasprotne strani tako daleč, da obtožujejo inšpektorja, da je 
dokaz dal iz ene vreče v drugo vrečo v smeteh. Na sodišču marsikaj gre skozi in jim zadeva 
pade. Z odpadki so vedno težave, predvsem pri dokazovanju. Če bi inšpektor koga osebno 
zaznal, je to dokaz, vendar bi moral cel dan čakati, če bi kdo napačno odložil smeti. Glede 
kamer in snemanja se je treba obrniti na informacijsko pooblaščenko. Lahko je video nadzor 
zaradi vandalizma, v prekrškovnem postopku pa kot dokaz posnetka ne morejo uporabiti. 
Najbolj trden dokaz je, če inšpektor vidi kršilca pri dejanju. Na sodišču je vedno znova 
presenečen, kakšnim dokazov se poslužujejo kršitelji.  
 
Metod Ropret – župan  
Mora reči, da je MIRED odziven, če jim kaj rečemo, se takoj odzovejo. Problem je prenašanje 
pristojnosti, vendar oni tega ne morejo rešiti.  
 
Stanislav Bele – Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Zakonodaja se spreminja, na primer trenutno gradbena zakonodaja. Po nekih slišanjih naj bi 
dobili celo nezahtevne objekte, sedaj imajo samo enostavne. To potem pade na občne, ne ve 
ali tega država ne zmore ali ne ve, v to se ne bo vpletal. Če bo vse prepuščeno lokalni 
skupnosti in ne bodo zagotovili kadra in financiranja, potem ne ve, kako bodo stvari 
funkcionirale.  
 
Metod Ropret – župan  
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 104: 
Občinski svet Občine Brezovica se je seznanil z letnim poročilom organa skupne 
občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2020. 
 

Izid glasovanja: 

ZA:   11 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 5 
Pobude in vprašanja 
 
Metod Ropret – župan  
Začel bo z najboljšo novico, lahko bi rekel, da je beseda denar postala. O denarju za 
kanalizacijo se pogovarjamo že kar nekaj časa. Razlagal je že o postopkih, s kakšnimi 
odločitvami smo se srečevali, povečevali smo aglomeracije, morali pridobiti gradbena 
dovoljenja v kratkem času itd. Vse smo naredili in oddali, najprej so zadevo pregledali na 
Ministrstvu za okolje in prostor, nato je bilo vse oddano na Službo vlade za razvoj in 
kohezijsko politiko. Tudi tu so šli postopki zelo hitro skozi, v treh tednih smo dobili odločitev 
o podpori, ki nam prinaša 4,4 milijona evrov za dokončanje kanalizacije na vseh območjih, ki 
so gosteje naseljena – nad 2.000 prebivalcev. Pripravljamo se na razpis za izbiro izvajalca, 
upa da bo šlo brez zapletov. Nismo še v hudi časovni stiski, ker so do sedaj zadeve tekle 
hitreje, kot smo pričakovali. Najkasneje spomladi bomo začeli z deli, za dokončanje imamo 
leto in pol časa. Projekt je vreden nekje med 7 in 8 milijoni evrov, videli bomo, kaj bomo 
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dobili skozi razpis. Iz naslova Holdinga je tudi v proračunu za prihodnje leto že rezervirano za 
sočasno gradnjo 2,5 milijona evrov. Skozi popise bomo izvedeli, koliko dodatno še 
potrebujemo in razlika bo zagotovljena v letu 2023. Kar zadeva DARS-a imajo 29.6. ponovno 
redni zoom sestanek. Stvari se med Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo ter DARS-om 
zapletajo glede tega, kdo bo plačal necestninjene ceste v tem delu. Upa, da so uspeli stvari 
razčistiti in je finančna konstrukcija zaprta. Po zdajšnjih projekcijah naj bi bil izvoz končan 
sredi leta 2024. Glede trgovskega centra Mercator je bila vložena dokumentacija za izdajo 
gradbenega dovoljenja. Imamo še zadrego pri uvozu v Radno, okoli 100 kvadratnih metrov je 
predmet zapuščinske razprave. Direktorica to ureja, so trije dediči in ni čutiti nepripravljenosti 
za sodelovanje. Zemljišče potrebujemo za pločnik in delno širitev ceste. Upa, da bo potem 
čim prej izdano gradbeno dovoljenje. Pri športni dvorani ni nič novega. Plačujemo za 
zemljišča v skladu s pogodbo, morda bomo kaj plačali v drugi polovici leta, ne vse v prvi. 
Dobili smo že neke podatke o preveritvi prostora. Prostora bo dovolj za tisto, kar smo si v 
osnovi zamislili. V naslednjem koraku bo organizirana skupina, opravljen bo še ogled dveh 
ali treh dvoran. Potem bo treba počasi pristopiti k natečaju in razpisu za projektiranje. Skozi 
medije se je prikradla zoprna novica in povzročila kar nekaj slabe volje. To je bila 
informacija, da lahko pride do zaprtja ambulante v Podpeči. Morda so svetniki za to slišali. 
Obstaja neka anomalija v zakonu, da bi morale določene ambulante spremeniti status, niti sam 
točno ne ve, za kaj gre. Dejstvo je, da se pripravlja odprava te anomalije po hitrem postopku. 
Ni bojazni, to je preverjeno, da bi v Podpeči ostali brez ambulante. Nasprotno, na enem izmed 
srečanj je bilo rečeno, da v Sloveniji manjka okoli 320 zdravnikov. Povečan je tudi vpis na 
obe naši medicinski fakulteti. V prihodnje je glede na populacijo pričakovati, da bomo še 
kakšno dodatno ambulanto dobili. Pri nas so bili na obisku iz Slovenskih železnic. Tema je 
bila kako pristopiti k lastnikom, katerih zemljišča potrebujemo pri gradnji podvoza in 
povezovalne ceste pri železniškem prehodu v Vnanjih Goricah. Predstavili so nam program 
sanacije železniške proge. Skozi našo občino do Borovnice naj bi bila proga do konca 
sanirana do leta 2024. Kaj prinaša sanacija s sabo pa predlaga, da si svetniki pogledajo na naši 
spletni strani, kjer so povezave do vizualizacij predvidenih del. Po celotni trasi skozi naselja 
bodo protihrupne ograje, prenovljena postajališča, urejeni podhodi, parkirišča itd. Res gre za 
izjemno ambiciozen projekt, za katerega so sredstva zagotovljena. Sredi leta 2024 naj bi bila 
ta zgodba realizirana. Če to res uspe, bodo ljudje ob progi živeli bistveno lažje.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Trenutno imamo odprti dve večji gradbišči. Gradi se pločnik proti Jezeru od bencinske 
črpalke. Po sofinancerskem sporazumu naj bi se projekt odvijal tudi v prihodnjem letu, bo 
zagotovilu izvajalca pa bo končan letos. Imeli bomo zadrego, ker smo pristopili k 
rekonstrukciji vodovoda Podpeč – Jezero – vodarna Virje. To pomeni kar velika finančna 
sredstva, vendar jih bomo v večji meri zagotovili za letos, nekaj pa bo ostalo za drugo leto. 
Gre za pomemben glavni vod, ki je star okoli 25 let. Vsako leto imajo kar nekaj okvar, poteka 
po barjanskem terenu. Sedaj gre vod v cesto, material je duktil, ki naj bi zdržal vse te 
obremenitve. Splača se, da to uredimo, slej ko prej bi prišla ta investicija na vrsto, vendar bi 
takrat cesta že bila urejena, sedaj pa bomo to uredili hkrati. Gradi se tudi pločnik ob Novi 
poti, stvari  gredo proti koncu. V roku 14 dni bo projekt končan. Ko se začnejo počitnice, se 
bo začel urejati most v Podplešivici. Investicija bo končana med počitnicami. Končana je 
kanalizacija v ulici Podsvetija in na Jevčevi ulici, ceste se pripravlja za asfaltiranje in bo 
investicija kmalu končana. Morda je kdo opazil, da je Stržen označen z rdečo barvo. Na 
desnem pasu v smeri Podpeči se bo saniralo posedke ob robu, ki so lahko že nevarne. To bo 
direkcija uredila. Na Jezeru se je uredilo parkirišče pri gasilskem domu. Zemljišče je trenutno 
v najemu. Splačalo se je potruditi in to urediti, v nadaljevanju se bo postavil še parkomat. 
Potem bo tudi okolica jezera bolj zaživela, ker sedaj je še vedno ogromen pritisk. Kopa se 
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ogromno ljudi. Pomole smo skoraj dokončali, namestiti je treba še lestve. Na občini je 
zadolžen za COVID situacijo. Vsak ponedeljek zjutraj je prisoten na testiranju zaposlenih iz 
šol in vrtcev. Prinese rokavice in razkužila. Do kakšnega meseca nazaj smo testirali okoli 250 
ljudi. Po cepljenju in prebolevanju smo sedaj nekje med številko 120 in 140. Učiteljev sedaj 
med počitnicami ni potrebno več testirati, ostane še testiranje zaposlenih v vrtcu – to je okoli 
50 ljudi. Testiranja se bodo tudi preselila iz dvorane v Notranjih Goricah v prostore dr. 
Rotarjeve. Zadnje tri tedne testiranj niso imeli več nobenega pozitivnega primera. Prej so 
vsakič imeli po en ali dva primera. Do sedaj je v naši občini bilo potrjeno okuženih 1.591 
ljudi. V zadnjih petih dneh smo brez potrjene okužbe. Danes je bil obveščen, da smo dobili 
mobilni cepilni center, katerega bo izvajala dr. Rotar Pavlič. Kakšen bo odziv pa bomo videli. 
Zaprosili smo za mobilni center, to smo dobili odobreno, cepljenje bo v Vnanjih Goricah. 
Danes so v Ljubljani na mobilni enoti cepili 109 ljudi, tako da ne pričakuje velikih številk tudi 
pri nas. Je pa prav, da to imamo, da imajo ljudje možnost in da jim ni treba hoditi v Ljubljano. 
Mogoče bo tudi to kaj prispevalo, da bomo lažje zadihali vsi skupaj.  
 
Metod Ropret – župan  
Danes smo imeli otvoritev prizidka OŠ Preserje, bilo je prisotnih kar nekaj svetnikov. Lahko 
smo se prepričali, da gre za lepo umeščen objekt v prostor, po drugi strani pa je kvalitetno 
zgrajen in funkcionalen. Je 5 novih učilnic in 4 kabineti, umeščeni sta tudi dve dvigali. Cena 
je bila nekaj čez 1,9 milijona evrov. Dolgo časa smo upali, da bomo lahko projekt prijavili na 
Eko sklad za sredstva. To bi lahko prineslo tudi do 40 % investicije. Vmes so bili razpisi 
umaknjeni, nismo se mogli več prijaviti. Bili smo pred dilemo, da bi znižali standarde in 
varčevali. Sprejeli smo odločitev, da ne nižamo standardov in da bomo realizirali tisto, kar 
smo si zamislili. Zdaj je objekt končan in predan namenu – ima uporabno dovoljenje in 
urejene zunanje površine. V neposredni bližini bomo prihodnje leto verjetno pristopili še k 
sanaciji drugega dela Prosvetnega doma. V tem objektu so prostori vrtca, nad njimi prostori 
društev ter manjša športna dvorana. Podjetju Arhia smo izdali pooblastilo, da pristopi k 
pripravi projektne dokumentacije in pridobivanju gradbenega dovoljenja. Manjši del bo 
potrebno podreti in na novo sezidati, zato je dokumentacija nujna. Drugih večjih investicij v 
javne objekte drugo leto ne načrtujemo, zato bi morda bil primeren čas za sanacijo tega 
objekta. Nujna je zamenjava strehe in ureditev izolacije. Jutri zvečer ob 19. uri je 
tradicionalna prireditev ob dnevu državnosti pod lipo na Jezeru. Ne ve točno, kakšna je 
omejitev za udeležence na prostem, ampak kar gleda po televiziji očitno nekih omejitev na 
prostem ni. To bo edina in osrednja prireditev ob 30 letnici samostojnosti. Prosi, da vsi 
izobesimo zastave, večinoma smo jih že vsi dobili.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Dobil je informacijo, da naj bi kanalizacija na Podpeški cesti od Kobija naprej ne funkcionira, 
ne če je to res?  
 
Marko Čuden – podžupan 
Nima informacij, da bi bilo kaj narobe. Se pa vsake toliko časa zgodi, da imajo kakšne zastoje 
na črpališču. To rešijo in prečrpajo naprej. Še vedno prihaja do veliko vtoka padavinske vode. 
Vse ulice še niso priključene in ob dežju se to dogaja. Zaradi tega so pri načrtovanju 
kanalizacije na zahodnem delu Brezovice odločili, da bo pri Malovaški ulici prečrpališče. Ves 
zahodni del Brezovice bo ob avtocesti speljan čez dvorišče pri podjetju Prigo v A7 kanal, da 
ne ne bomo še dodatno obremenjevali črpališča na Podpeški, ki bi lahko bilo preobremenjeno. 
Ko bodo priključene vse stranske ulice bo tudi precej manj vtoka vode, kot je sedaj.  
 
Metod Ropret – župan  
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Vse je pod monitoringom, če se pojavi kakšna težava na črpališču, se to Vo-ka takoj 
signalizira. Posebnih težav tam ni zaznati.  
 
Saša Oblak – svetnica  
Kdaj naj bi se začela dela za kanalizacijo v Žabnici? Namreč da ne bo slučajno hkrati, kot 
zapora Podplešivico, ker drugače bo kaos. Slišala je, da se že tudi v Črni vasi nekaj dogaja. 
Posledično bo verjetno potem vse skupaj pritisnilo na ta konec.  
 
Metod Ropret – župan  
V Žabnici naj bi bil začetek del konec letošnjega leta ali v začetku prihodnjega.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Na črnovaški cesti so se dela res že začela, se je vozil tam. Kdaj bo prišlo do popolne zapore 
ceste še nimamo informacij. Ima samo informacije glede obratovanja avtobusnega potniškega 
prometa. Preko počitnic se ukinja linija 19B. Podaljšala se bo linija 6B, ker se ne bo vozilo z 
zglobnimi avtobusi, ampak z manjšimi. Linija 6B bo vozila do Jezera. Jeseni se seli 6B nazaj 
v Notranje Gorice,  zagotovljen pa bo avtobus do Jezera, ki bo povezoval ta del. Tak je 
dogovor z LPP. Opozorjen je bil tudi na dejstvo, da Prenova gradbenik dela na črnovaški cesti 
in vozi k nam. To bomo morali doreči, tega si ne bomo mogli privoščiti. Promet pri nas se bo 
drastično povečal, posebej na Podpeški cesti.  
 
Saša Oblak – svetnica  
Po medijih se pojavlja, kako se odlaga blato. Kako je pri nas s tem, da se ne tudi pri nas ne bi 
to pojavilo?  
 
Miran Repar – svetnik  
Vodovod, ki ga delajo od Jezera do Podpeči je res bil zgrajen leta 1989. Drugo leto mu tudi 
poteče amortizacija. Obstoječi vodovod poteka delno po barju, delno po kraškem terenu. 
Zaradi gibanja terena prihaja na menjavi zemljine do lomov. Ker je to glavni vod, takrat 
ostanemo brez vode, če pride do poškodbe. Sedaj je z občino dogovorjeno, da to uredimo, da 
vodovod ne bo več potekal po stari trasi ampak po cesti. To je edina prilika, ki jo imamo, da 
to zagotovimo. Plačilo zgornjega ustroja ceste nosi država. Občina bo poravnala samo stroške 
spodnjega dela in cevovoda. Najcenejša opcija je sedaj. Investicija pa je bila nepredvidena in 
bo kar porabila del komunalnega proračuna. Glede kanalizacije pri Kobiju ima informacije, da 
bo Vo-Ka izvajala premik enega hidranta, morda se to povezuje s povečanim obiskom vozil 
Vo-Ka na tem območju. Lahko imajo tud kakšen zastoj, verjame da imajo urejeno telemetrijo 
in takoj vidijo napake, ki se dogajajo na črpališču. En mesec smo tudi mi iz vodarne Virje 
napajali območje Brezovice z vodo. Vo-Ka je imela sanacijo voda iz vodarne Brest proti 
Ljubljani. Tudi to smo preverili, če lahko zagotavljamo vodo za Brezovico. Vidimo, da 
zadeve gre tudi v drugo smer, da ne kupujemo vode samo mi od Vo-Ka, ampak tudi oni od 
nas. Kar se tiče blata, ki se zbira na čistilnih napravah, ga predajamo podjetju Koto iz 
Ljubljane. Z njimi je sklenjena pogodba. Kaj oni nato počnejo z blatom, ni več naša skrb. Oni 
to blato odložijo pri njih v Zalogu na ustrezni lokaciji. Blato se nato še posuši in odpelje v 
tujino. Upa, da se uredi tudi da bo enkrat ustrezna sušilnica in sežigalnica v Sloveniji.  
 
Miha Rus – svetnik  
Navezal se je na razpravo kolegice Saše Oblak iz ene prejšnjih sej. Spomnil se je zgodovine 
in zapisa kronike šole na Logu, iz leta 1940. Nadučitelj Vrhovec je pisal glede šolskih 
okolišev. Krajevna šolska odbora iz Loga in Brezovice sta se sporazumela, da del otrok iz 
Lukovice obiskuje šolo na Brezovici, del pa na Logu. Določilo se je tudi, da so hodili nekateri 
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otroci iz Podplešivice v šolo na Log, ker jim je šola bližje kot v Notranjih Goricah. Gre za 
sporazum krajevnih šolskih odborov. Če bi bilo otrokom iz Podplešivice lažje, da spadajo pod 
okoliš šole na Brezovici, bi se stvar načeloma dala dogovoriti. Razume pa, da gre za precej 
širši problem, gre za okoliše, kvote učencev. Želel je le poudariti, da lahko tudi razmišljamo o 
temu. Živel je ne Logu in razume, da šolska pot iz Podplešivice na Log ni možna za šolarje 
drugače kot z avtom. Druga stvar je, kar župan ve, da je imel že različne pobude za Slovenske 
železnice. Nazadnje je pri njihovih službah preverjal glede razsvetlitve za pot med 
Kamenikom in Lukanovičem. Sicer ni dobil nobenega konkretnega odgovora. Ljudje tam 
hodijo čez progo, kar je nevarno. Vseeno ta steza služi nekaterim, ki hodijo na postajo. 
Opozoril bi, da SŽ in občina nekako uredita na tistem delu neke vrste razsvetlitev.  
 
Metod Ropret – župan  
Ne ve, koliko je tista pot legalna. Trenutno direktorica OU ureja prenos stare proge od 
železnic na Občino Brezovica. V enem delu bo to neplačan prenos, povezan z ureditvijo za 
pešce, kolesarje itd. En del bo odplačen in bo namenjen vsem drugim uporabnikom. Stvari so 
v teku in ko bodo pogodbe realizirane, bomo to po pogodbi dolžni narediti. Drugo pa je pot 
od Kamenika do ulice Jožeta Kopitarja. Tam pa ne ve, zdi se mu, da tam nismo na svojem, da 
je vse bolj kot ne zasebna last. V osnovi je ambicija, da bi pešce in kolesarje spravili na prvo 
pot, ta bo urejena, osvetljena, opremljena s klopcami. Temu smo se zavezali.  
 
Saša Oblak – svetnica  
Kar se tiče odlagališča v Zalogu, ima sodelavca, ki tam živi. Tam je hud odpor prebivalcev, 
ker delajo ponoči, čez dan je tam zaprto. Se pravi se skrivajo. Ljudje so dogovorjeni in 
spremljajo in snemajo, kaj se tam dogaja. Misli, da se tam ne dogaja nič lepega in legalnega. 
Vonjave so menda obupne. Ko je vpisovala otroke v šolo, ji je bilo čudno, da je morala iti v 
Notranje Gorice. Ker prejšnje generacije so vse hodile v šolo na Log. Včasih je bilo 
organizirano, da so hodili na avtobus. Nekako bi morali biti prosto, kam lahko gredo otroci v 
šolo. V zadnje pol leta je velikokrat razmišljala, da bi sina dala v šolo na Brezovico. Trenutno 
imajo dva deveta razreda z 22 ali 23 otrok. Vsi vemo, da je na Brezovici to popolnoma 
drugače – je mnogo več razredov. Mogoče bi bilo bolje, da bi bilo prosto, kam vpišemo 
otroke. Z Logom je vzpostavljena avtobusna ves, s to stranjo ni nobene povezave. Če vpiše 
otroka na Brezovico, ne gre drugače, kot da ga sama vozi. Na Logu ima možnost prevoza. Ne 
ve kakšni dogovori so možni, lahko pa bi to bilo bolj prosto. Si pa občina in šola na Logu 
zatiskata oči glede varne šolske poti, saj na eni strani otroci iz te občine hodijo v drug okoliš, 
iz stališča njihove občine pa ne spadamo k njim.  
 
Metod Ropret – župan  
Za Lukovico najbrž velja podobno, čeprav so tam razmere boljše. Kljub vsemu ima možnost 
izbire vsakdo. Res je tudi, da smo potem mi dolžni prevoze zagotavljati, oddaljenost je dovolj 
velika. Ko ena generacija začne hoditi na Log, potem tja vlečejo tudi naslednje generacije. 
Sam osebno bi raje videl, da bi vsi iz naše občine hodili v naše šole. Je pa to realna tema, 
verjetno se bi bilo dobro pogovoriti za ravnatelji in županom sosednje občine.  
 

AD 6 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica 
pri Ljubljani (uradno prečiščeno besedilo - UPB2) 
 
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica  
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Izkazalo se je, da posamezni ustanovitveni akti vsebujejo več novel, kar povzroča 
nepreglednost posameznih besedil. Zato se je pristopili k ureditvi uradnih prečiščenih besedil 
sledečih treh odlokov. Prečiščena besedila vsebujejo zadnje novele, ki jih je treba vključiti v 
UPB, ki jih Občinski svet potrdi, nato pa se objavijo v Uradnem listu.  
 
Metod Ropret – župan 
Gre za nesporna dejstva, ki jih v odlokih moramo imeti ter za združitev v en dokument skozi 
uradno prečiščeno besedilo. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 105: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani (uradno prečiščeno 
besedilo - UPB2). 
 

Izid glasovanja: 

ZA:   11 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 7 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje 
(uradno prečiščeno besedilo - UPB2) 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 106: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje (uradno prečiščeno besedilo - UPB2). 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   11 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica (uradno 
prečiščeno besedilo - UPB2) 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 107: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica  (uradno prečiščeno besedilo - UPB2). 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   11 
PROTI:  0 
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Sklep je bil sprejet. 
 

AD 9 
Odlok o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Jezero 
 
Primož Rihtar – svetnik  
Na odboru so se pogovarjali o tem odloku. Podobna zadeva je na Rakitni, odlok je treba 
sprejeti zaradi situacije na terenu – preveč vozil v naravnem okolju. Edina odprta zadeva je v 
7. členu odloka, kjer je navedeno, da ceno parkiranja določi Občinski svet.  
 
Metod Ropret – župan 
O ceni bi se v nadaljevanju odločili. Nek predlog smo oblikovali, svetniki pa boste povedali, 
kaj se vam zdi smiselno. Odlok je podoben kot na Rakitni, daje nam pravno podlago, da lahko 
mirujoč promet na območju urejamo in zaračunavamo parkiranje. Najprej bomo sprejeli 
odlok, nato pa še določili cene. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 108: 

1. Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo predloga Odloka o pobiranju 
takse za urejanje prometa na območju naselja Jezero. 

2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema  Odlok o pobiranju takse za urejanje 
prometa na območju naselja Jezero. 

3. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.  
 
Izid glasovanja: 

ZA:   11 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Na Rakitni je cena parkiranja do dveh ur en evro in več kot dve uri dva evra. Predlog za 
Jezero je do dve uri dva evra in od dve uri dalje štiri evre.  
 
Jernej Rogelj – svetnik  
Na Rakitni in na Jezeru sta različna cenika, kar ni najbolje.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
S predlogom se strinja. Za več ur lahko morda ceno še dvignemo. Parkirišče ni tako veliko, če 
se pride nekaj družin kopati za pol dneva, bo parkirišče hitro polno. Mogoče bi bilo smiselno, 
da bi ločili obdobja. Pozimi je mogoče dva evra za parkiranje malo veliko. Ko pa je kopalna 
sezona, se mu takšna cena parkiranja ne zdi visoka. Na primer v Zaki je cena parkiranja 3 evre 
na uro. Zadnjič so bili tam manj kot 7 ur in plačaš 21 evrov. Res pa je, da je parkirišče čisto 
zraven, iz avta si lahko prineseš stvari. To je turizem, cena za Jezero se mu ne zdi previsoka. 
Domačini lahko pridejo peš, jih ne bomo oškodovali.  
 
Miran Repar – svetnik  
Tudi v Bohinju je moral plačati 1,5 evra na uro, sicer mesec nazaj, sedaj je cena že 3 evre na 
uro. Na parkirišču na Jezeru bodo parkirali tudi pohodniki, ki gredo na Krim. Treba je plačati, 
tudi občina ima veliko stroškov s pobiranjem smeti. Ista zgodba bo s parkiriščem pod Sveto 
Ano. Občine težijo k temu, da se parkirišča uredijo in se plača parkirnina. Ne more biti pa 
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parkirnina enaka kot je v Ljubljani. V Ljubljani je ponekod ugodno parkiranje, vendar ni 
namenjeno turistom. Drugje pač plačamo. 
 
Saša Oblak – svetnica  
Malo moramo pogledati tudi kaj je ponujeno. V Bohinju plačamo, ker je to turistični kraj. 
Bohinj, Bled, Portorož moramo vseeno ločiti od Jezera, kakorkoli obrnemo. Mogoče sčasoma, 
ko se bo bolj razvila infrastruktura in ko bo okolica bolj urejena in bo ponujeno še kaj 
drugega. 2 in 4 evre je kar v redu, mogoče pa je malo čudno, da je na Rakitni, ki je bolj znana 
in je mogoče še bolj poseben zrak, je cena nižja. Mogoče bi ceno do konca leta poenotili, 
drugo leto pa bi za obe lokaciji določili nove cene.  
 
Primož Rihtar – svetnik  
Se strinja, še vedno pa je za srednjo pot. Ne ve zakaj bi se zgledovali po Zaki. Prvi pogoj je, 
da bi mi tukaj imeli podobno urejeno, kot je tam. Če bo previsoka cena, ne bo nikogar. 
Nekateri pa se tja gredo z veseljem kopati. Če pa bo nekdo prišel na kavo, bo moral plačati 
ravno tako parkirnino.  
 
Metod Ropret – župan 
Treba se je vprašati, kakšen cilj zasledujemo. Če bi se radi znebili avtov, cene niso pretirane. 
V Ljubljani je to ambicija, z dragim parkiranjem ljudi preusmeriti na javni prevoz. Tudi na 
Jezero vozi avtobus 19B, alternativa so tudi kolesa ali da prideš peš. Morda bi bilo najbolje, 
da naredimo kompromis. Da se najprej ljudje privadijo, bi pustili ceno do konca leta enako, 
kot je na Rakitni – 1 evro do 2 uri in 2 evra več kot 2 uri. Z novim letom pa bi cene na obeh 
parkiriščih povečali na 2 in 4 evre. Najbolje, da se že danes dogovorimo za obe tarifi. Lahko 
bi bila višina parkirnine tudi sezonska, vendar izven sezone parkirajo pohodniki.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Mogoče bi lahko imeli ceno 1 in 2 evra, čeprav je sam bolj naklonjen ceni 2 in 4 evre. V 
nedeljo je šel s kolesom do Jezera. Sam pozna ogromno ljudi iz naše občine, vendar je naše 
občane ob jezeru lahko preštel na prste obeh rok. V velik večini so tuji ljudje, od drugod. Zato 
ne vidi potrebe, da bi bili solidarni do njih. Zavedati se je treba, da je parkirišče stalo 50.000 
evrov, pomoli so stali okoli 70.000 evrov. Miran je prej že omenil smeti, ki jih je ogromna 
količina. Vsako leto plačamo kar precej, da počistimo za ljudmi. Mogoče se ne moremo 
primerjati z Zako ali Bohinjem, Krim in Šmarno goro pa lahko primerjamo. V Tacnu 
parkiranje prav tako plačaš. Se pa strinja, da imamo morda do konca leta cene 1 in 2 evra, po 
novem letu pa 2 in 4. Nekje moramo začeti, potem pa bomo videli, kako naprej. 
 
Metod Ropret – župan 
Ljudje se naj navadijo, da jih takoj ne odbijemo s previsoko ceno. Kako pa bi lahko ceno še 
razdelili na obdobja?  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Meni, da ko je kopalna sezona, pridejo v glavnem ljudje od drugod, občanov je zelo malo. Pri 
pohodništvu pa je verjetno več občanov. Če greš na Krim in nazaj to traja več kot 2 uri.  
 
Miran Repar – svetnik  
Kar se tiče različnih tarif glede na sezono, ni noben problem. Pač bo samo kakšna vrstica več 
na izpisu parkomata in pa na obvestilu na parkirišču ter na parkomatu. Poleti cena mora biti 
višja. Tudi sam je večkrat na Jezeru in ni videti domačinov.  
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Klemen Zaletel – svetnik  
Poleti bodo kapacitete verjetno polne ne glede na ceno, gostilna je tudi obiskana. Ko pa je 
mrtva sezona, gostilna bolj sameva.  
 
Metod Ropret – župan 
Potem je morda bolje, da prve tri in zadnje tri mesece v letu obdržimo nižjo tarifo, od 
vključno aprila do konca septembra pa višjo tarifo. To z novim letom uveljavimo na Rakitni 
in na Jezeru. Do novega leta pa na obeh parkiriščih pustimo nižjo tarifo – en in dva evra.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Na Rakitni se bo čistilo jezero, to bo stalo 30.000 do 40.000 evrov, pa verjetno ne bo dovolj, 
glede na to kar so nam vse naložili. Moral bo biti pravi čas, primerna temperatura vode itd.  
Smo lastniki in čiščenje je tudi nujno potrebno. Drugače se lahko zapornica podre. Dela se 
ekspertiza na ekspertizo, vpletenih je cel kup – od ribičev, kulturo varstvenikov, naravne 
dediščine.  
 
Metod Ropret – župan 
Glede na to, da smo se uskladili, je dal na glasovanje: 
 
SKLEP 109: 
Občinski svet Občine Brezovica v skladu s sprejetim Odlokom o pobiranju takse za 
urejanje prometa na območju naselja Jezero in Odlokom o pobiranju takse za urejanje 
prometa na območju naselja Rakitna sprejema naslednje cene parkiranja: 
- do konca leta 2021 znaša cena parkiranja do dve uri 1 evro in več kot dve uri 2 evra 
(velja za parkirišče Jezero in Rakitna), 
- s 1.1.2022 znaša cena parkiranja v mesecih januar, februar, marec ter oktober, 
november in december do dve uri 1 evro in več kot dve uri 2 evra. V mesecih april, maj, 
junij, julij, avgust in september znaša cena parkiranja do dve uri 2 evra in več kot dve 
uri 4 evre (velja za parkirišče Jezero in Rakitna). 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   11 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Naslednji ukrep, ki se bo tam zgodil in ga načrtujemo, bo fizična zapora – rampa ter ureditev 
sanitarij. Zaradi tega bomo potrebovali denar, če bomo hoteli vse to vzdrževati.  
 

AD 10 
Naselje Preserje – sprememba meje območja naselja ter vzpostavitev uličnega sistema 
 
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
Z Geodetske uprave smo dobili predlog glede izdaje hišnih številk. Naselja so se že tako 
razširila, da bi bilo naselje Preserje pametno razširiti in vključiti v naselje dve hiši v Dolnji 
Brezovici in 5 hiš v Kamniku pod Krimom, ker imajo dostop do hiš tudi preko naselja 
Preserje. Veliko je novih hiš in samo številčenje ni urejeno v celotni KS Podpeč – Preserje, so 
podali predlog, da bi se uvedlo ulični sistem. Predlog o širitvi naselja in uvedbi uličnega 
sistem bo obravnaval še Svet KS Podpeč – Preserje. Potem bomo videli, če se s tem strinjajo 
in bomo skladno z zakonodajo in postopki te stvari tudi pričeli. Če se bomo danes strinjali, 
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verjetno s tem še ne bomo zaključili. Verjetno bo GURS zahteval ali pa nam dal v obravnavo 
Odlok o mejah. Prav je, da začnemo s sklepom, da se strinjamo s to zadevo in da se začnejo 
pogovori, ali uvedemo tudi ulični sistem. Pozanimala se je kako je s stroški, kar se tiče hišnih 
številk je sprememba brezplačna, kar se tiče spremembe osebnih dokumentov, so takse proste, 
plača se materialne stroške, na osebno izkaznico je to okoli 5 evrov. O temu se bomo še 
pogovarjali, če bomo šli v te postopke. Bi pa to verjetno trajalo kar cel mandat.  
 
Metod Ropret – župan 
Razmišlja, da so sklepi morda malo preveč zavezujoči in da mi nismo dovolj vključili KS v to 
zgodbo, da bi se lahko danes odločali. To bi znalo povzročiti kakšen revolt. Raje bi rekel, da 
smo se kot Občinski svet seznanili s predlogom GURS-a, predlog pa dajemo v nadaljnjo 
obravnavo na KS. Če to sprejmemo, se KS nima skoraj kaj več pogovarjati. Treba je to delati 
z občutkom, bolje počasi in taktno.  
 
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
Če bi šlo v spremembo uličnega sistema, potem ne bi bila potrebna dvakratna sprememba za 
tam živeče, se bi uredilo sočasno.  
 
Miran Repar – svetnik  
Se strinja s predlogom, da se spremeni meje naselij. Ulični sistem pa bi morali uvesti za celo 
KS Podpeč – Preserje. Takih primerov, kot je tukaj, je še kar nekaj – Žalostna gora, proti 
kamnolomu in ostalo proti Goričici in Prevalju. Na koncu bo revolt, treba bo vse pretehtati.  
 
Metod Ropret – župan 
Pojdimo po korakih, začnimo s seznanitvijo in predajo predloga GURS-a na KS v obravnavo. 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 110: 
Občinski svet Občine Brezovica se je seznanil s predlogom GURS-a za spremembo meja 
naselij med Preserjem in Dolenjo Brezovica ter Preserjem in Kamnikom pod Krimom  z  
vzpostavitvijo uličnega sistema ter ga posreduje v nadaljnjo obravnavno na Krajevno 
skupnost Podpeč - Preserje. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   11 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 11 
Potrditev mandata nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Brezovica 
 
Metod Ropret – župan 
V gradivu smo lahko prebrali, kakšni razlogi so nastopili v zvezi s tem. Postopek je bil voden 
preko Občinske uprave in Volilne komisije. Martin Cvetko se je odločil, da ne bo več 
občinski svetnik iz njegovih osebnih razlogov. Skozi pozive Volilne komisije je bil naslednji 
na vrsti Boris Malovrh in se je odločil, da ne. Naslednja v vrsti je bila Mateja Šuštaršič, ki se 
je strinjala, da prevzame to vlogo. To je volilna komisija tudi potrdila. Sedaj mora to potrditi 
še Občinski svet. Na naslednji seji se nam bo Mateja Šuštaršič tudi pridružila. Na glasovanje 
je dal: 
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SKLEP 111: 

1. Občinski svet Občine Brezovica za nadomestnega člana občinskega sveta Občine 
Brezovica imenuje Matejo Šuštaršič, roj. 27.8.1986, s stalnim prebivališčem 
Goričica pod Krimom 26 b, Preserje (Lista Mladih in Zelenih Občine Brezovica). 

2. Občinski svet Občine Brezovica za nadomestnega člana v Komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanje imenuje Matejo Šuštaršič, roj. 27.8.1986, s 
stalnim prebivališčem Goričica pod Krimom 26 b, Preserje (Lista Mladih in 
Zelenih Občine Brezovica).  

3. Mandat nadometnemu članu se podeli za preostanek mandatne dobe v 
Občinskem svetu Občine Brezovica za mandat 2018-2022.   

 
Izid glasovanja: 

ZA:   11 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 21:00 zaključil sejo. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razprava 14. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.  


