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       Z A P I S N I K                         
 
20. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 16. 

junija 2022, ob 19. uri, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2. 

 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:  
1. Liljana Bošnjak 
2. Marko Čuden 
3. Breda Jesenko 
4. Gorazd Kovačič 
5. Mateja Lekan-Štrukelj 
6. Saša Oblak 
7. Aleš Ogrič 

8. Eva Plešnar 
9. Polonca Raušl  
10. Miran Repar 
11. Primož Rihtar 
12. Miha Rus 
13. Mateja Šuštaršič 
14. Klemen Zaletel 

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 
2. Igor Dimnik – Kaliopa d.o.o. 
3. Stanislav Bele - MIRED 
4. Sara Šibenik Rebec – MIRED 
5. Marko Oman – vodja Zavetišča Ljubljana 
6. Eva Povirk – Barjanski list 
7. Predstavniki občinske uprave:  

– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
– Urban Acman – družbene dejavnosti  
– Branka Zalar Štritof - kmetijstvo 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 

 
Metod Ropret – župan 
Seja je sklepčna, prisotnih je 13 svetnikov, opravičila sta se Jernej Rogelj in Patricija Kozin. 
Miha Rus se bo seji pridružil nekoliko kasneje.  
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 19. redne seje 
 
Metod Ropret – župan 

Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnika. Ker ni bilo pripomb, je dal na 
glasovanje: 
 

SKLEP 147: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 19. redne seje z dne 14.4.2022. 
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Izid glasovanja: 

ZA:   13 
PROTI:  0 
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 19. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pobude in vprašanja; 
5. Sprejem Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo za območje občine Brezovica; 
6. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na  območju 

občine Brezovica; 
7. Seznanitev z letnim poročilom organa skupne občinske uprave Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo za leto 2021; 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini 

Brezovica; 
9. Pobuda za spremembo Odloka o razglasitvi Podpeškega kamnoloma za naravni 

spomenik; 
10. Sklep o določitvi višine urne postavke prisotnosti otroka v vrtcu nad 9 ur v okviru 

poslovnega časa in v primeru prekoračitve poslovnega časa v Vrtcih Brezovica; 
11. Premoženjska bilanca občine Brezovica na dan 31.12.2021. 

 
Izid glasovanja: 

ZA:   13 
PROTI:  0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 4 
Pobude in vprašanja 
 
Metod Ropret – župan 
Ima kar nekaj pozitivnih novic. Glede avtocestnega izvoza je zadnja novica od danes, da je 
gradbeno dovoljenje izdano, čakamo, da postane pravnomočno. Ta rok je nekje 3.7., lahko 
pride tudi do zamika zaradi različnega dvigovanja pošte. Sočasno potekajo postopki za 
pripravo razpisne dokumentacije. Nekje v jeseni je za pričakovati razpis in poizkus izbire 
izvajalca. Po optimistični varianti naj bi izvajalca imeli izbranega nekje v začetku oktobra. Če 
bo vse po sreči, prva pripravljalna dela stečejo decembra. Pomembno je tudi, kakšna bo 
dinamika nadgradnje železniške proge. Ključen del je podvoz in železniška postaja v Vnanjih 
Goricah, to je tudi smiseln in sestavni del avtocestnega izvoza. Železnice dobro napredujejo 
in ocenjujejo, da bo bodo gradili sočasno z avtocestnim izvozom. Z dokumentacijo niso še 
tako daleč kot DARS, vendar pa so že zaključili postopke odkupov zemljišč. Tukaj smo na 
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varni strani, lahko vložijo projekte za gradbeno dovoljenje, projektiranje poteka. Ko bo 
izdano gradbeno dovoljenje, so Železnice zelo fleksibilne pri izbiri izvajalca, dinamiko imajo 
dobro vpeljano. Po zdaj znanih podatkih, če ne bo kaj nepredvidenega, bi se lahko tudi 
podvoz začel graditi prihodnje leto. Zaključek gradnje podvoza in avtocestnega izvoza se 
pričakuje v letu 2024. Nadaljevala se bo rekonstrukcija železniške proge od Vnanjih Goric 
proti Preserju. Poteka že izbira izvajalca. Gre za celovito sanacijo, s prenovo ustroja, 
namestitvijo protihrupnih zaščit in obnovo postajališč na trasi. To bo potekalo sočasno v 
naslednjih dveh letih. Do leta 2026 morajo biti evropska sredstva v ta namen porabljena.  
Naslednja dobra novica je, da bo v ponedeljek plačan komunalni prispevek za nov Mercator 
center. V torek ali sredo bo izdano tudi gradbeno dovoljenje. Gradnja bo stekla takoj, kot kaže 
bo objekt v jeseni končan. Glede dvorane smo imeli sestanek, na katerem smo povezali dva 
zelo sposobna projektanta. Eden je Janez Urbanc, ki je avtoriteta na področju gradnje športnih 
objektov v Sloveniji z mnogo izkušnjami. Drugi je naš lokalni arhitekt Jaka Napotnik. Skupaj 
pripravljata idejno zasnovo in projektno nalogo. S tem bomo natančno opredelili vsebino. Oba 
tematiko dobro poznata in tudi mi bomo sodelovali pri temu. Potem bomo morali iti v razpis 
za izbiro projektanta. Tam se bomo poslužili neke variante pozivov, med prejetimi predlogi se 
bomo odločili, kateri nam najbolj ustreza. In pri izbrani projektni hiši bomo projekte tudi 
naročili. V teku so aktivnosti, ki obremenjujejo našo občinsko upravo. V pripravi je občinska 
strategija, sočasno poteka še priprava strategij za področje športa in kulture. Bilo je že kar 
nekaj delavnic na to temo. Na spletni strani smo imeli objavljeno tudi anketo. Drug teden 
bomo imeli tudi okroglo mizo ravno zaradi obravnave vseh prejetih predlogov za strategijo. 
Na okrogli mizi bo sodelovala zainteresirana javnost. Za konec pa manj prijetna novica. 
Verjetno so vsi opazili, da je po naši občini v zadnjem času veliko tovornih vozil Šuštar 
transa. Vozili so v kolonah, po trije ali štirje tovornjaki. Imeli so okoljevarstveno dovoljenje 
za izvedbo odvoza materiala od izkopa poslovne stavbe DARS-a na Brdu. Podjetje CGP jim 
je dovoljenje prepustilo ko podizvajalcu. Do tukaj je vse v redu v skladu z okoljevarstvenim 
dovoljenjem. Vendar je bila množica tovornjakov podžupanu sumljiva, zato je vozil za njimi 
in zadevo raziskoval. Bilo je ugotovljeno, da je polovica tovornjakov prihajala iz gradbišča 
železnice na Viču, kjer je isti podizvajalec za gradbena dela. Opravili smo že sestanek s CGP-
jem, na deponiji je bila tudi policija in predstavniki medobčinskega inšpektorata. Kamioni so 
se načrtno vozili v skupinah. Vozili so z zemljo pokrite gradbene odpadke, na zadnjem 
tovornjaku pa je bila samo zemlja. To so potem stresali na deponiji in pokrivali z zemljo. 
Stvari imamo dokumentirane, postopki tečejo, bil je obveščen tudi Okoljski inšpektorat. Tukaj 
bodo zagotovo neke sankcije. Včeraj je bil tudi na sestanku na Petrolu, ki je lastnik celotnega 
območja deponije. Tudi oni so nad tem ravnanjem zgroženi, kot lastnik in družbeno 
odgovorno podjetje takega ravnanja ne podpirajo. S predsednico upravo sta govorila tudi o 
temu, da je trenutno stanje tam nevzdržno, dolgoročno pa nihče točno ne ve, kam vse skupaj 
vodi. Ambicija Petrola je, da stopi skupaj z občino v partnerstvo, skupaj bi naredili načrt, 
kako bomo to območje opremili in ga namenili domačim podjetnikom, poslovnežem. Petrol 
želi soinvestirati in biti udeležen pri energetski oskrbi tega območja. Imajo posluh za to, bolj 
konkretni razgovori nas čakajo v prihodnosti. Dejstvo je, da bo v nekaj letih gradbena jama 
polna. Do takrat je čas, da pripravimo koncept, kako bomo z območjem ravnali. To območje 
nam ponuja priložnost za domače podjetnike, v neposredni bližini je tudi železniška postaja, 
to daje dodatno vrednost temu. Z dogovorom s Petrolom bi dobili pravico, da mi pridobivamo 
okoljevarstvena dovoljenja in nadzorujemo, kaj se bo v to jamo navažalo ali pa bi imeli vsaj 
bistveno večji vpliv, kot ga imamo sedaj.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Glavna investicija letos in drugo leto je izgradnja kanalizacije v delu Brezovice, Vnanjih 
Goric in Žabnice. Dela ponekod potekajo bolj intenzivno, ponekod malo manj. Pomanjkanje 
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delavcev se je pokazalo tudi pri tem projektu. Malo se je zataknilo pri Hidrotehniku. Ostala 
dva partnerja sta prevzela njihove obveznosti. Nekoliko zaostajamo po terminskem planu pri 
gradnji kanalizacije ob Podpeški cesti in na Cesti na postajo. Meni, da je terminski plan 
dovolj ohlapen, da bo kanalizacija zgrajena do približno takšnega časa drugo leto. Na 
Brezovici se gradi pri novem Mercatorju. Tam gradijo sedaj, da se potem umaknejo, ko se bo 
gradila poslovna stavba. Drug teden se pričakuje pričetek gradnje Na postaji. Intenzivno po 
terminskem planu se gradi v Žabnici, tam gradi vodilni partner Komunalne gradnje Grosuplje. 
Zagotavljajo redno delo, tam teče vse po planu. Poleg tega je naše Javno komunalno podjetje 
zgradilo že kanalizacijo v eni ulici pri OŠ Brezovica. Trenutno so v fazi gradnje še ene ulice – 
od šole druga ulica levo. Tam je večji problem, ker je treba prestaviti plinovod, da se bo lahko 
zgradila kanalizacija. Prva ulica pri šoli bo že kmalu asfaltirana, ker je kanalizacija končana. 
Drugo ulico pričakuje, da bo končana do konca septembra. Pri cesti na Jezero je tudi problem 
pri izvajalcih, zaradi delovne sile. Sedaj se zadeva premika, v mesecu juliju se pričakuje tri 
vikende popolne zapore ceste zaradi asfaltiranja. To bo zamajalo sistem prometa v okolici 
Ljubljane, vendar se bo asfaltirala celotna cesta s finim asfaltom, da bo takšna, kot je treba. O 
zaporah bodo vsi obveščeni na občinski spletni strani. Naslednja investicija, ki se bo pričela, 
je izgradnja pločnika  - nadaljevanje na Novi poti proti Zanogi. Vsi vemo, kam gredo cene, ko 
smo dobili ponudbe, smo videli, da letos ne bo možno v celoti urediti pločnika v Zanogi. Zato 
se bo letos izgradil pločnik od konca Nove poti okoli hriba do začetka naselja Zanoga, to je 
dobra polovica. Ta del – ovinek je tudi najbolj sporen. Zavedati se je treba, da nas čakata še 
dve seji OS, septembrska je redna in tudi z namenom podelitve priznanj ob občinskem 
prazniku. Oktobrska seja bo zadnja v tem sestavu, absolutno bo treba imeti rebalans. Zaradi 
zamika začetka gradnje kanalizacije, se bodo stvari zamaknile in je to treba balansirati, da 
imamo pripravljen proračun na tem področju – da bodo plačila normalno potekala. Pojavljajo 
se upravičene zahteve za dvig cen, zaradi dviga cen materiala. Najava je bila, konkretnega 
zahtevka pa še nismo prejeli, ga pa pričakujemo. Za to je zakonska osnova in tega se ne bomo 
ubranili, ker je to upravičen strošek. Na Rakitni so se pričela dela za širitev parkirišča pri 
jezeru. Odkupili smo še parcelo levo od uvoza na parkirišče. Do poletja se bo odstranilo 
drevje in grmovje, parcelo se bo poravnalo, da se bo lahko povečalo parkirišče. Večje 
parkirišče je v špicah nujno potrebno, v ta namen je bilo zemljišče tudi odkupljeno. Pri vseh 
investicijah pri kanalizaciji, predvsem na Brezovici,  gremo v z Vo-Ka tudi v obnovo 
vodovoda. Tudi v Žabnici naše komunalno podjetje obnavlja vodovod, ki je star. Obnavlja se 
meteorno odvodnjavanje, stvari se je kar nekaj nabralo. Gre pa po istem sistemu, kot ob 
gradnji kanalizacije v preteklosti. Kjer že delamo, moramo urediti vse, da se ne vračamo in ne 
režemo novega asfalta.  
 
Metod Ropret – župan 
Naša občinska uprava se je leta trudila, da prenesemo staro železniško progo na občino. V 
dobršnem delu smo jo v preteklih treh letih odkupili, letos je bil zaključen še zadnji del, to je 
brezplačni prenos dela od Mrlačnika do železniške postaje. Tam smo se zavezali za posebno 
urbano ureditev, za klopce, igrala, površine morajo biti namenjene pešcem in kolesarjem. To 
nas v naslednjih letih še čaka, do leta 2025 moramo to urediti. Pomembno je, da smo traso 
pridobili in jo zaščitili. Druge ideje, kaj bi tam lahko bilo, odpadejo. V rebalans bo potrebno 
umestiti še eno pomembno stvar, to je umestitev okoli milijona evrov za avtocestni izvoz. 
Glede na dinamiko, ki nam bo posredovana, bomo morali zagotoviti sredstva za prihodnji dve 
leti. Zaključili smo tudi dolgotrajna pogajanja in usklajevanja za zemljišče velikosti 6.600 
kvadratnih metrov v središču Rakitne – za cerkvijo in pokopališčem. V enem delu je 
zemljišče že zazidljivo, kar omogoča razmišljanja o razvoju tega območja. Skozi prostorske 
akte nam v bodoče omogoča zemljišče tudi druge razvojne ambicije.  
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Marko Čuden – podžupan 
Kar se tiče cest, bomo v prihodnjih dneh odkupili cesto na Kamnitki, kar pomeni povezavo 
okoli spornega dela, kjer gasilci niso mogli dostopati. V enem delu skozi gozd je bila cesta že 
odmerjena, imeli smo dogovor z lastnikom in bo v prihodnjih izvedeno plačilo. Tako bo 
zagotovljen dovoz za smetarje in intervencijske službe.  
 
Metod Ropret – župan 
Kamnitka je del Jezera, v starem delu vasi, nad gasilskim domom – kjer se zavije proti jezeru 
in potem levo navzgor. Tam je zelo ozka cesta, z odpornimi zidovi. Do sedaj so morali voziti 
smeti precej daleč, v primeru intervencije je bil dostop možen samo z manjšimi vozili. Z 
odkupom bo cesta speljana tudi iz druge strani – do konca naselja proti Igu in potem desno 
navzgor skozi gozd. Še informacija o javno zasebnem partnerstvu s Petrolom.  Zadeva je pri 
koncu, konkurenčni dialog je zaključen. Dialog je obremenjevala situacija na trgu materiala, 
toplotnih črpalk in vsega, kar prinaša energetska sanacija s sabo. Pogodba je pripravljena in 
bo kmalu šla v upravi Petrola v podpis. Nekje v začetku julija naj bi začeli z deli – energetsko 
sanacijo v ključno z menjavo strehe – vrtec Vnanje Gorice, energetska sanacija Doma 
krajanov Vnanje Gorice, menjavo vira ogrevanja v ZD Podpeč ter v OŠ na Rakitni. Preko 
počitnic po potekala menjava strehe tudi na starem delu na OŠ Preserje in pa izvajala se bo 
sanacija Prosvetnega doma – kompletna notranjost, ureditev prostorov društev, menjala se bo 
streha. Drugo leto se bo v drugi fazi namesto prizidka uredil nov objekt, kjer bodo prostori za 
garderobe, pisarne itd. Zaradi gradnje gasilskega doma se bodo podrla balinišča, zato se bo 
uredilo novo tristezno balinišče.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Zanima ga časovnica obnove cest skozi Jezero in Črno vas?  
 
Marko Čuden – podžupan 
Cesta proti Jezeru bo končana do konca oktobra. Cesta skozi Črno vas bo končana približno 
tak čas prihodnje leto – gradnja bo potekala še eno leto, žal ne gre drugače. Proti Jezeru bosta 
v juliju dve tretjini ceste preplastene in normalno prevozne. Od gasilskega doma do šole bo 
potekala še gradnja pločnika. Urejala se bo tudi še avtobusna postaja na Jezeru. Mi smo dela 
na vodovodu že zaključili.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Letijo pritožbe na območje Podsvetije, kjer je bivši objekt mizarstva Sever. Prostori se 
oddajajo in je problem, ker tam vozijo vlačilci, cestišče in širina pa ni primerna. Prihaja do 
zapor za izvoz iz Mijaks trojčkov in baje se dogaja škoda na objektih, ko vlačilci obračajo. 
Druga stvar je, prej je podžupan omenil, da se bo delala kanalizacija na postaji od 
transformatorja naprej. Kdaj je predvidena gradnja za del Podsvetije, ki še nima kanalizacije? 
Nekateri imajo celo jaške za greznice na cesti. Včasih tam cesta ni bila prometna, sedaj se 
jaški posedajo in bi radi čim prej prišli do kanalizacije. Nanj se je obrnila iniciativa Znižajmo 
hrup ob železnici. Iniciativa deluje od septembra, naj bi se že večkrat obrnila na župana, 
obrnili so se tudi na DRI. Na DRI so prišli do nekega kontakta, kjer bi se bili pripravljeni 
srečati z iniciativo in predstavniki občine. Najprej protihrupna zaščita ob železniški postaji ni 
bila predvidena, sedaj pa naj bi bila predvidena in projekt še ni končan. Zato bi bilo dobro, da 
stopimo skupaj, da pridemo usklajeni na sestanek. Ve, da sama občina pri projektu nima 
velike vloge. Morda bi občina skupaj zagovarjala z iniciativo projekt, ki je dober, gre za nek 
protihrupni nasip ter ozelenitev in ne ogrado. Ta način je bolj zelen in stane dosti manj, kot 
ograda. Apelira na župana, da iniciativo povabi na pogovor in najdemo neko rešitev.  
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Marko Čuden – podžupan 
Na delu Podsvetije bo kanalizacija zelo trd oreh za nas. Kanalizacija je predvidena 
gravitacijsko do prečrpališča pri novem naselju. To pomeni, da smo na določenih mestih na 
globini 3,5 – 4 m globine. Ljudje imajo greznice na cesti in svoje ograje tik ob meji. Za to 
območje je pridobljeno gradbeno dovoljenje za kanalizacijo, vendar bo potrebno na novo 
projektirati samo izvedbo. Tam si ne predstavlja, kako bodo lahko kopali tako globoko, kako 
bodo tam lahko bagri sploh dostopali. Verjetno bo potrebno iti po drugi strani, na staro 
vrhniško železnico in tam urediti prečrpališče.  
 
Miran Repar – svetnik  
Teren je tam izredno nestabilen. Izkušnje kažejo, da je tam skoraj nemogoče kopati brez 
zagatnih sten. Zagatne stene in stroji potrebujejo več prostora. Verjetno bo treba porušiti 
greznice, za vmesni čas poskrbeti za odvajanje, ker hkrati zrušiti greznico in graditi 
kanalizacijo ne bo mogoče. Treba bo na novo projektirati smer toka odpadne vode in zgraditi 
prečrpališče, kot je povedal že podžupan. Zaradi tega bo potrebna sprememba gradbenega 
dovoljenja.  
 
Metod Ropret – župan 
Mogoče bi bilo dobro postaviti prometni znak ob Cesti na postajo 3,5 t, razen za komunalna 
vozila in intervencije. Stanje tam je res nevzdržno, bil je že parkrat tam, ko so ga poklicali 
stanovalci. Podrti so stebri, odbiti poštni nabiralniki, ves čas nastaja škoda, stanje se je zelo 
poslabšalo. Stvari bo potrebno drugače urediti. Nujno bi bilo potrebno tudi postaviti ogledalo, 
drugo pa je omejiti velikost tovornih vozil. Naj se drugače organizirajo ali pa prestavijo 
dejavnost kam drugam, vlačilci na tisto cesto ne sodijo. Stalno prihaja do konfliktov. Druga 
zadeva je iniciativa. Zgodba mu je zelo dobro poznana, lahko posreduje tudi začetno 
korespondenco. Boji se, da je ta iniciativa bolj kot ne one man band. Na začetku smo se trudili 
nekatere stvari pojasnjevati. Ko je prišlo na nivo žalitev, smo se iz korespondence umaknili in 
zadevo odstopili državi, ker projekt je državni, ni naš. Projekt so pripravljali strokovnjaki. Da 
nekdo s svojega balkona ocenjuje, da o zadevah glede hrupa več ve, kot stroka, težko razume. 
Iniciativi bo po navodilih informacijske pooblaščenke dovoljen vpogled v celotno projektno 
dokumentacijo, to po zakonu imajo možnost. Ne sestanku bodo tudi strokovnjaki in bo možno 
predstaviti svoje argumente. Ve tudi drugo plat medalje, da ljudje na tem območju že komaj 
čakajo izvedbo protihrupnih ukrepov, rekonstrukcije proge in postaje. Velika večina je s tem 
zelo zadovoljna. Treba se je zavedati, če kdo v tej fazi misli, da se lahko spreminja gradbeno 
dovoljenje in zadeve drugače projektira, se lahko projekt zavleče zagotovo za eno leto in tega 
Železnice ne bodo dopustile, ker imajo rok za dokončanje. Imajo pa možnost vpogleda 
dokumentacije in to bo tem ljudem tudi omogočeno. Občina pa ne bo posegala, moramo 
zasledovati celotno sliko. Naš interes je, da skozi rekonstrukcijo železnice pridemo do nove 
postaje in podvoza v Vnanjih Goricah, do celovite protihrupne zaščite skozi vse kraje v 
občini. Smo poizkusili in argumentirani, zadeva je šla na vse možne instance, sedaj se s tem 
tudi ukvarjajo. Nas ne bo na sestanku z DRI-jem. To je sestanek med njimi po navodilih 
informacijske pooblaščenke. Ukrepi so domišljeni, če so ustrezni za celo Slovenijo, močno 
dvomi, da ravno za enega niso ustrezni. Vse je sprojektirano, verjetno pa bodo na postaji še 
prilagajali ukrepe. Prenova bo res obsežna, porabljenih bo ogromno sredstev. Res so se 
potrudili, vsi naši kraji ob železnici bodo dobili protihrupno zaščito.  
 
*seji se je pridružil Miha Rus 
 
Miran Repar – svetnik  
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Obnova železnic bo celovita in smo lahko zelo zadovoljni. Na železniški postaji bodo 
podhodi, dvigala. Dobili bomo sodobne povezave.  
 
 
Marko Čuden – podžupan 
Konec septembra se začne rekonstrukcija proge od Vnanjih Goric do Preserja. Železniška 
postaja v Vnanjih Goricah se bo delala zadnja. Najprej je treba narediti podvoz in ga povezati. 
Ko bo ukinjen prehod, bodo železnico nekoliko zamaknili zaradi nagibov. Vključno s tem bo 
potekala rekonstrukcija železniške postaje na Brezovici. V Notranjih Goricah ostaja postaja 
takšna, kot je, dodani bodo protihrupni ukrepi. Večji poseg bo na železniški postaji Preserje. 
Odbili bodo tudi del hriba, zaradi nagibov, da bodo večje hitrosti. Te investicije se začnejo 
konec septembra letos. Ta dela bomo bolj občutili, ko se je delalo proti Ljubljani smo manj. 
Na cesti bo več tovornih vozil. Do konca leta 2026 mora biti vse končano, ker se lovi 
časovnica drugega tira.  
 
Metod Ropret – župan 
Trenutno je na postaji na Brezovici najbolj moteče, da tam vlaki stojijo. Ko stojijo, jih ne 
smejo ugašati. Konec junija se končajo dela od Ljubljane do Brezovice skladno z roki. 15.7 
naj bi začel promet potekati po obeh tirih in sredi avgusta naj bi promet tekel normalno, brez 
ustavljanja na Brezovici. Verjame, da je moteče, ko ponoči brnijo vlaki na postaji, ki čakajo.  
 

AD 5 
Sprejem Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 

opremo za območje občine Brezovica 
 
Primož Rihtar – svetnik  
Na odboru so predlog odloka obravnavali in ga predlagajo v potrditev.  
 
Igor Dimnik – Kaliopa d.o.o. 
Sledili so željam, ki so bile izpostavljene. 13. in 14. člen so izenačili z odlokom, ki trenutno še 
vedno velja. Gre za legalizacijo, da je 30 % popusta in da se upoštevajo minula vlaganja. V 
12. členu so dodali dikcijo, kot mora biti, glede oprostitve plačila komunalnega prispevka. 
Občina v enaki višini nadomesti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Zahvalil bi 
se gospodu, ki je opozoril, da je manjkalo zadnjih par členov, ki govorijo kateri odloki nehajo 
veljati in kdaj začne veljati ta odlok, tudi to je dopolnjeno. Odlok je sedaj takšen, kot so si ga 
svetniki želeli.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Že na prejšnji seji je izrazil mnenje, da bi moralo v odloku pisati tisto, kar občina že dolgo 
časa prakticira, to je da je pri gradnji javnih stavb v lasti občine oprostitev plačila 
komunalnega prispevka. Pogovarjali smo se tudi o opciji, da bi že v tem odloku vključili 
dodatno določbo o indeksaciji izračuna glede na rast cen nizkih gradenj. Bilo je rečeno, da bo 
pripravljen nek predlog.  
 
Metod Ropret – župan 
Kar zadeva prvega, smo se pogovarjali, da je to zapisano že v zakonu in je nepotrebno, da to v 
našem aktu ponavljamo in do sedaj nismo tega nikoli na drugačen način izvajali. Kar zadeva 
indeksacije, smo se za enkrat odločili, da bi ostali pri isti stopnji do konca izgradnje 
kanalizacije. To je relativno blizu. Ne bi želeli spreminjati pogojev za priklapljanje. Ko smo 
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leta 2012 začeli graditi kanalizacijo po občini, smo se zavezali, da bomo imeli enake pogoje 
in vatle za vse, dokler ne opremimo gosto poseljenih območij s kanalizacijo. V drugi polovici 
prihodnjega leta bo kanalizacija končana, takrat bo tudi primeren čas za indeksacijo. Kot 
prihodek bi nam to zelo ustrezalo, vendar če smo nekatere stvari obljubili, je prav da se do 
konca gradnje tega držimo. 
 
Mateja Šuštaršič – svetnica  
Kaj pa tista naselja, ki bodo imela kasneje kanalizacijo? Kaj indeksacija za njih prinese?  
 
Metod Ropret – župan 
Najti bomo morali model, da za tiste objekte, ki že stojijo, ostanejo ti pogoji nespremenjeni. 
Za novogradnje pa se bo to verjetno spremenilo – veljalo bo za vse novogradnje po celi 
občini. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 148: 

Občinski svet sprejema Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo za območje občine Brezovica.  

 

Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6 
Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na  območju 

občine Brezovica 
 
Primož Rihtar – svetnik  
Odlok so na odboru obravnavali. Nekih velikih sprememb ni, bo pa gospod iz zavetišča 
predstavil zadevo. 
 
Marko Oman – vodja Zavetišča Ljubljana 
Predstavil bo, kaj počnejo za Občino Brezovica že 12. leto. Pojasnil bo tudi, zakaj je potrebno 
sprejeti odlok. V preteklem letu se je spremenil Zakon o zaščiti živali, ki navaja da se 
zagotovitev zavetišča izvaja kot javna služba. Živali se namestijo v zavetišče na območju 
občine, kjer je bila najdena oziroma v zavetišče, ki izvaja za občino to službo. Javna služba 
pomeni, da se lahko izvaja kot javni zavod, kot gospodarska javna služba ali pa s podelitvijo 
koncesije. Ni smiselno, da Občina Brezovica gradi svoje zavetišče, ker so Gmajnice v 
neposredni bližini. Prakso in sodelovanje imamo dobro utečeno. Občina Brezovica je bila 
prva, s katero so začeli sodelovati leta 2011. Do sedaj so sprejeli 1.254 mačk, to je nekje 100 
do 150 mačk na leto. Število zapuščenih mačk se tudi na področju Brezovice zmanjšuje. 
Oskrbeli so tudi 167 psov, tudi število zapuščenih psov se zmanjšuje. Večinoma gre za 
izgubljene pse znanih lastnikov, ki jih potem vračajo nazaj. Želi predstaviti zavetišče 
Ljubljana, ki je bilo posodobljeno in na novo zgrajeno v preteklih letih. 2018 so začeli s 
projektom in v treh letih povsem spremenili izgled zavetišča. Vse je objavljeno tudi na njihovi 
novi spletni strani, ki je tudi dobila zlato nagrado med spletnimi stranmi v javnem sektorju. 
Danes je imel v zavetišču tudi komisijo iz Zbornice za arhitekturo, saj je bil projekt zavetišča 
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izbran v ožji izbor pet kandidatov za Zlati svinčnik. Predvajal je predstavitveni film zavetišča 
Ljubljana. Staro zavetišče je bilo zgrajeno 2002, oskrbeli so že preko 37.000 zapuščenih 
živali. Sedaj so zgrajeni novi objekti, med gradnjo so ves čas zagotavljali oskrbo živali. Če 
koda še kaj zanima, si to lahko prebere na njihovi spletni strani. V zavetišču so prisotni 24 ur 
na dan in 365 dni na leto. So sodobno opremljeni. Občina Brezovica je prva, s katero so 
sodelovali pilotno. To je bila inspiracija za še 10 drugih občin, s katerimi sedaj sodelujejo. 
Želi še izpostaviti, da se s koncesijo nič ne spreminja, tudi finančno ne, vse ostaja tako, kot do 
sedaj.  
 
Metod Ropret – župan  
Mogoče se še premalo zavedamo, kakšno delo za nas opravljajo, tudi izjemno kakovostno. 
Zavetišče si je ogledal in je res odlično, še boljše kot v predstavitvenem videu. Če ima kdo 
priliko, naj si gre ogledat zavetišče. Boksi za živali imajo tako talno gretje kot talno hlajenje. 
Vsi imajo zunanji del in še vmesni prostor. Vse skupaj izgleda izredno impozantno. Imajo 
ambulante in operacijske sobe za živali. Vse je lepo zgrajeno in konceptirano, zelo je vesel 
odločitve, da se je zgradilo novo zavetišče. Če bo v bodoče potrebno, bomo tudi kaj pomagali.  
 
Marko Oman – vodja Zavetišča Ljubljana 
Zahvaljuje se za spodbudne besede in pohvale. Vsak obiskovalec je vabljen, lahko se kdorkoli 
najavi za obisk. Namen je, da zavetišče služi svojemu namenu. V sklopu zavetišče je možno 
izvesti tudi kakšno sejo Občinskega sveta, morda kakšno slavnostno, imajo primerne prostore. 
Letos zavetišče praznuje 20 let. Načrtujejo dva dogodka, prvi bo 27.8. – dnevi oprtih vrat. 
Glavni dogodek bo 2.10., takrat si bodo občani tudi lahko ogledali zavetišče.  
 
Metod Ropret – župan  
Morda bi se res dogovorili za ogled. Če smo si ogledali RCERO, bi si lahko tudi zavetišče. Na 
glasovanje je dal: 
 
SKLEP 149: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejme Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja 

zavetišča za zapuščene živali na  območju občine Brezovica. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 7 
Seznanitev z letnim poročilom organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat 

in redarstvo za leto 2021 
 
Stanislav Bele - MIRED 
Letno poročilo bo predstavila kolegica Sara Šibenik Rebec, ki je inšpektorica. Po predstavitvi 
bosta na voljo za vprašanja.  
 
Sara Šibenik Rebec – MIRED 
Skupna uprava MIRED je v letu 2021 nadaljevala delo iz 2020, prilagojeno kovid situaciji. 
Delali so s podobnimi sredstvi, v istih prostorih. Razlike so nastale pri kadrih, zaposlenih 
imajo zgolj 5 občinskih redarjev. Objavljeni razpisi so neuspešni, nezanimanje za to delo se 
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pojavlja v celotni državi. SU MIRED deluje v sklopu treh oddelkov, predstavila bo vsakega 
posamezno. Najprej bo povedala nekaj o inšpekcijskih postopkih. Lani je bilo prejetih 321 
prijav. Skupaj s postopki po uradni dolžnosti je uvedenih 173 prekrškovnih postopkov, največ 
je bilo nedovoljenih posegov v občinske ceste. Sledijo postopki, ki se nanašajo na 
nedovoljene gradnje ter na področje nedovoljenega odlaganja odpadkov. Od 173 postopkov je 
bilo lani zaključenih 131 – to je 76 %. V občini Brezovica je bilo prejetih 66 prijav – največ, 
to je 21 %, je bilo zadev s področja nedovoljene gradnje in nedovoljen poseg v varovalni pas 
občinske ceste. Prejetih je bilo tudi 11 prijav v zvezi z nepravilnim parkiranjem in 5 prijav v 
zvezi za zapuščenimi vozili. Skupaj s postopki po uradni dolžnosti je bilo uvedenih 29 
inšpekcijskih postopkov, od tega jih je 21 bilo lani zaključeno. Na področju prekrškovnih 
postopkov je bilo največ postopkov uvedenih v zvezi z s komunalnimi odpadki in sicer 18, to 
predstavlja 78 % vseh uvedenih postopkov. V občini Brezovica sta bila v letu 2021 uvedena 2 
prekrškovna postopka. Uvedenih je bilo 116 redarskih postopkov, od tega 14 v občini 
Brezovica. Na področju redarstva so redarji na območju občine Brezovica izvedli 1.162 
ukrepov, od tega je bilo 19 opozoril. Zoper lastnike nepravilno parkiranih vozil je bilo izdanih 
166 plačilnih nalogov. Zaradi prekoračitve hitrosti je bilo izdano 977 plačilnih nalogov. V 
okviru pravne službe so bile vodene pravne, splošne, kadrovske in prekrškovne zadeve. 
Vodeni so bili postopki v zvezi z urejanjem karantenskih odločb in s tem povezano 
seznanjanje zaposlenih. Sprejetih je bilo več pravilnikov in urejenih več dostopov, navodil in 
pogodb. Ena bolj pomembnih zadev pravne službe so bile vložene zahteve za sodno varstvo 
in ugovori ter reševanje le teh. Skupaj so bili 104 ugovori in zahteve za sodno varstvo, od tega 
na območju občine Brezovica 23 %. Lani so občine ustanoviteljice za financiranje skupaj 
namenile 516.786,82 evrov. Zahtevek za sofinanciranje je bil poslan Službi za lokalno 
samoupravo in je bil v skupnem znesku 311.610,24 evra izplačan v deležu 40 % - povišan za 
20 %. Za Občino Brezovica je delež sofinanciranja 20,1 %. Na kratko še glede prisotnosti 
redarjev na terenu. Redarji delajo 6 ur tedensko na mirujočem prometu in 5 ur na radarju. Ure 
na tedenski ravni so razdeljene glede na procent sofinanciranja posamezne občine. Cilji 
delovanja bodo tudi v prihodnje, da bo prihajalo do čim manj kršitev oziroma da bodo občani 
vedno bolj ozaveščeni. Delovali bodo v smeri sankcioniranja večjih prekrškov, ki 
predstavljajo nevarnost za premoženje ljudi in okolja. Stremeli bodo predvsem k 
preventivnemu delovanju.  
 
Metod Ropret – župan  
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 150: 

Občinski svet Občine Brezovica se je seznanil z letnim poročilom organa skupne 

občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2021. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini 

Brezovica 
 
Primož Rihtar – svetnik 
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Pogledali so ta  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v 
Občini Brezovica. Ne gre za nič novega, gre samo zaradi dopolnitve evidence o vodenju 
turističnih taks.  
 
Ivanka Stražišar – direktorica OU 
Gre za pravilno vodenje obračuna in spremljanje zavezancev za plačilo turističnih taks. Zato 
smo morali spremeniti določene člene obstoječega odloka. Zavezanci bodo mesečno prejeli 
obvestila, koliko so dolžni plačati Občini Brezovica. To jim bo lažje in tudi mi bomo imeli 
boljšo evidenco.  
 
Metod Ropret – župan  
Ocenjujemo, da prihaja do neskladja med realiziranimi nočitvami in vplačanimi turističnimi 
taksami. Gremo v nek reverzibilni postopek, kjer bomo podatke o realiziranih nočitvah dobili 
iz e-turizma. Na podlagi tega bomo lahko ocenili, kakšen bi moral biti prihodek od turističnih 
taks.  
 
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica  
Predlaga redakcijski popravek, gre samo za dopolnitev odloka, ne spremembe. Ker samo 
dodajamo nov 2. odstavek. Je napačen naslov in navedba, da gre tudi za spremembe. Naj se to 
popravi v naslovu in tudi v napovednem stavku 1. člena in v 2. členu. 
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Zanima ga, koliko je turističnih taks v naši občini? 
 
Ivanka Stražišar – direktorica OU 
Tega je zelo malo, misli da je celoten znesek okoli 1.000 evrov na pol leta.  
 
Metod Ropret – župan  
Imamo kar nekaj prenočitvenih kapacitet in ocenjujemo, da je to veliko premalo. Ne gre za to, 
da bomo zaslužili, ampak treba je vzpostaviti red.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Dodal bi, da to ni zanemarljiv prihodek. V občinah kot so Bohinj, Bled, Kranjska Gora, so to 
velike številke. Odlok je treba podpreti. Nekateri, ki imajo prenočitvene kapacitete pri nas, ne 
plačujejo nič. Vozimo se mimo in  marsikaj vidimo.  
 
Miran Repar – svetnik  
Zanima ga, kdo bo to lahko kontroliral? Kdo lahko preveri, če je bil gost prijavljen?  
 
Marko Čuden – podžupan 
Za te postopke imamo tudi Medobčinski inšpektorat, kaznovanje v teh primerih je tudi v 
njihovi pristojnosti. Če ne bi prijavili gostov, ima MIRED pravico vpogleda.  
 
Metod Ropret – župan  
Podatke dobimo iz programa e- turizem. Na ta način bomo dobili povratno informacijo. Na 
glasovanje je dal: 
 
SKLEP 151: 

1. Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo predloga Odloka o dopolnitvi 

Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Brezovica. 
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2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema  Odlok o dopolnitvi Odloka o turistični 

in promocijski taksi v Občini Brezovica. 

3. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 9 
Pobuda za spremembo Odloka o razglasitvi Podpeškega kamnoloma za naravni 

spomenik 
 
Primož Rihtar – svetnik 
Pobudo, ki jo je podal Mineral, so na odboru obravnavali. Ker so glede tega dileme, je prav da 
o temu razpravljamo.  
 
Metod Ropret – župan  
Kakorkoli obrnemo, je ta kamnolom naravni spomenik. Pobude, ki prihajajo s strani 
zdajšnjega lastnika, gredo v smer, da bi bila možna ponovna eksploatacija tega kamna. Sicer 
bolj za namene restavriranja objektov v Ljubljani, galerije, mestne hiše, kjer je ta kamen 
uporabljen. Če bi šlo samo za restavriranje takšnih objektov, ne bi imel kakšnih posebnih 
pomislekov. Tega pa ne moreš omejiti samo do te mere, gre na nek način za rudarjenje v tem 
kamnolomu. Na površini morda ni veliko vidno, znotraj pa se lahko dogaja marsikaj. Zato 
meni, da moramo biti kot predstavniki občine taktni in previdni. Zaupano nam je nekaj, kar je 
naredila zgodovina. Z nepremišljeno potezo lahko hitro naredimo ogromno škodo. Njegov 
razmislek ali predlog gre bolj v smer, v kateri so že na odboru debatirali. Treba se je opreti 
tudi na državno stroko. Gre za Zavod za varstvo narave RS in Zavod za varstvo kulturne 
dediščine. Ne bi šel v smer, da nam usmeritve in mnenja daje investitor, ampak bi se postavil 
na stališče, da moramo biti proaktivni do te mere, da moramo sprožiti postopke ugotavljanja 
njihovih mnenj. Kot občina moramo mnenja dobiti, šele na podlagi tega nam bo slika bolj 
jasna. Naše strokovne službe morajo stopiti v stik z vsemi odgovornimi državnimi 
institucijami. Treba je biti previden. Ne nasprotuje temu, da Mineral razvija svojo dejavnost 
na tem področju. Že zdaj ogromno delajo, pripravljajo investicijo, želijo podreti stare objekte 
in zgraditi nove. Do tukaj je vse v redu, eksploatacija podpeškega kamna pa je popolnoma 
druga zgodba. Kar je kamna v notranjosti, to pripada državi. Drugače smo na robu 
kamnoloma še mi lastniki zemljišč. Trenutno je to zaščiteno. Danes se ne potrebujemo 
opredeliti, izbrati pa moramo pot, da preverimo vse strokovne instance, preden se dokončno 
odločimo.  
 
Breda Jesenko – svetnica  
To moramo narediti na način, kot je rekel župan. Če bomo pustili, da se to tam naredi, bo 
kaos. Gospod, ki je kupil kamnolome, to trži. In v Podpeči je lahko spet kaos, tako kot je že 
bil. Zdaj je vsaj nek red in mir. Živi v bližini, včasih cele noči niso spali. Včasih se je 24 ur na 
dan tam delalo. Zdaj vsaj ponoči ne delajo. Naj gre po pravni poti, občina naj pridobi mnenja.  
 
Marko Čuden – podžupan 
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Se pridružuje mnenju. Predstaviti moramo, kakšno imajo oni idejo. Naredili bi tunele v hrib 
pod sv. Ano. Meni, da to za našo občino ni primerno. Gre zgolj za kapital, nam pa ni 
potrebno, da mu sledimo.   
 
Metod Ropret – župan  
Izposlovali bi si neko koncesnino. Ampak meni, da tudi če je to nekaj deset ali sto tisoč evrov 
na leto, ne odtehta tega. Ne potrebujemo tako zelo denarja, da bi se morali temu udinjati. To 
je tudi težko kontrolirati, spuščamo se na spolzek teren. Treba je ravnati počasi in previdno, 
nikamor se ne mudi. Bolje, da gremo po bolj sigurni poti. Za enkrat bi to točko kar umaknil.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Iz dopisa Minerala se vidi, da imajo neke čudne namene. Po eni strani se namiguje na 
pridobivanje kamna, ampak ne zelo izrecno. Hkrati se govori o turizmu, ne ve pa kako je to 
sploh združljivo. Govora je tudi o znanstvenih raziskavah. Misli da tudi, če bi pristojne 
državne institucije dale pozitivno mnenje, je treba še vedno vprašati ljudi, preden se karkoli 
začne. Če se prav spomni, OPN prepoveduje rudarsko dejavnost v naši občini.  
 
Metod Ropret – župan  
Misli, da lahko mnenje ljudi zelo dobro zaznamo. Rudarska dovoljenja pa izdaja država, to ni 
v naši pristojnosti. Pot obstaja, res pa je, da smo del te poti nujno tudi mi. Če se mi ne 
strinjamo, dlje ne gre. Zadevo umaknemo, našim pristojnim službam pa naložimo, da te stvari 
preučijo in pripravijo naslednje korake.  
 

AD 10 
Sklep o določitvi višine urne postavke prisotnosti otroka v vrtcu nad 9 ur v okviru 

poslovnega časa in v primeru prekoračitve poslovnega časa v Vrtcih Brezovica 
 
Urban Acman – družbene dejavnosti  
V vrtcih se je pojavila težava, otroci ostajajo izven 9 urnega delovnega časa, ne glede na to, 
da gre za starše, ki so zaposleni na območju občine Brezovica ali pa so celo brezposelni. Ti 
starši nimajo opravičila, da bi lahko otroke puščali v vrtcu dlje od delovnega časa. Zato smo 
našli nek vzorec, kako to rešiti. Starše se najprej opozori, če ne upoštevajo opozorilo, se jim 
lahko varstvo preko poslovnega časa zaračuna. Pripravili smo sklep, ki je predlagan v 
potrditev.  
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Takšnih primerov imajo res zelo malo. Veliko se pogovarjajo s starši, zavedajo se 
problematike s prometom, s prihodi in odhodi. So razumevajoči in se ne gre za minute. 
Težava je, kadar gre za večkratne zamude ali redno izostajanje in zamujanje ali pa starši ne 
prinesejo dokazil, da to res drži, kje delajo in kakšen delovnik imajo. Do sedaj tega nismo 
imeli. Če pa nekateri delajo znotraj občine in nimajo dokazil, zakaj ne morejo pravočasno 
prevzeti otrok, je prav da imamo dokument za take primere. Preden bo kdo moral plačati, je 
pred tem veliko pogovorov, razumevanja in opozarjanja.  
 
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica  
Podoben sklep ima kar nekaj občin, to ni nič neobičajnega. Določitev dodatnega plačila je 
marsikje že sprejeta. Da je neka sankcija, povzroči pri starših drugačno reakcijo in vedenje. 
Ta predlog podpira.  
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Metod Ropret – župan  
Na glasovanje je dal: 
 

SKLEP 152: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejema Sklep o določitvi višine urne postavke 

prisotnosti otroka v vrtcu nad 9 ur v okviru poslovnega časa in v primeru prekoračitve 

poslovnega časa v Vrtcih Brezovica. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 11 
Premoženjska bilanca občine Brezovica na dan 31.12.2021 
 
 
Metod Ropret – župan  
Iz gradiva je jasno razvidno, da očitno z zaupanim denarjem zelo taktno ravnamo, očitno ga 
primerno vlagamo. Iz številk se vidi, da smo od leta 2006 iz 24 milijonov evrov premoženja 
prišli do 85 milijonov evrov premoženja. Jasno se kaže, da znamo denar dobiti tudi drugje. Z 
lastnimi viri teh skokov ne bi mogli realizirati. Ob izgradnji še zadnjega velikega dela 
kanalizacije, bomo verjetno konec drugega leta blizu 100 milijonom evrov premoženja. To 
dokazuje, da se znamo pogovarjati in razumeti, kaj so prioritete občine. Vsako leto znova 
težko čaka podatke o premoženjski bilanci, ker mu to veliko pomeni. Vsakič posebej je vesel, 
ko vidi, da nam gre dobro. Treba je upoštevati, da se nam skozi amortizacijo premoženje tudi 
zmanjšuje. Višanje skupne vrednosti je vedno bolj zahtevno. Več ko je investicij iz 
preteklosti, večji so zneski amortizacije in več je potrebno, da dvigujemo vrednost. Če ne bi 
vlagali, bi premoženje hitro začelo upadati. Splošno gledamo nam kot občini gre dobro. Ni 
bojazni, da v prihodnje be bi bilo tako. Nikoli ne bo za čisto vse dobro in v redu, kar 
počnemo, ampak misli da je za večino to kar delamo ustrezno in sprejemljivo. Kaj dosti ni 
komentirati, številke povedo svoje. To je naša skupna zgodba, proračune sprejme Občinski 
svet, mi jih izvajamo. Trudimo se izvleči največ, kar se da. Ogromno se je naredilo na 
nepremičnem premoženju. Kupili smo veliko zemljišč, zgradili ogromno objektov, veliko 
delali na infrastrukturi. Vsi pogrešamo, da bi lahko delali tudi kaj drugega, bolj prijetnega in 
lepega, igrišča, kolesarske steze in podobno, to nam še manjka. Vse na enkrat ne gre, po 
korakih pa bomo tudi to uredili. To so lahke stvari v primerjavi kar smo zadnja leta delali. 
Vsem želi prijetne počitnice, vidimo se po dopustih. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 153: 

Občinski svet Občine Brezovica je seznanjen s Premoženjsko bilanco občine Brezovica 

na dan 31.12.2021. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
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Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 21:00 zaključil sejo. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razprava 20. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.  


