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       Z A P I S N I K                         
 
19. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 14. 

aprila 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. Janez Marinčič 
7. Saša Oblak 
8. Aleš Ogrič 

9. Eva Plešnar 
10. Polonca Raušl  
11. Miran Repar 
12. Jernej Rogelj 
13. Miha Rus 
14. Mateja Šuštaršič 
15. Klemen Zaletel 

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 
2. Igor Dimnik – Kaliopa d.o.o. 
3. Peter Lovšin – urbanist  
4. Eva Povirk – Barjanski list 
5. Predstavniki občinske uprave:  

– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
– Urban Acman – družbene dejavnosti  
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 

 
Metod Ropret – župan 
Seja je sklepčna, prisotnih je 15 svetnikov, opravičila sta se Patricija Kozin in Primož Rihtar.  
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 18. redne seje 
 
Metod Ropret – župan 

Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnika.  
 
Mateja Šuštaršič – svetnica 
Opozorila je na napako v zapisniku, ki se naj jo odpravi. 
 
Metod Ropret – župan 

Na glasovanje je dal: 
 

SKLEP 139: 
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Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 18. redne seje z dne 27.1.2022. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   15 
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 18. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pobude in vprašanja; 
5. I. obravnava predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo za območje občine Brezovica; 
6. Letno poročilo JKP Brezovica za leto 2021 in sklep o uporabi bilančnega dobička; 
7. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP PR_11; 
8. Sklep o višini o višini takse za urejanje prometa na območju naselja Rakitna in na 

območju naselja Jezero; 
9. Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN 1 – besedilni del in Okoljsko 

poročilo –  stališča do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave; 
10. Predlog zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2021; 
11. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 

dejavnosti v Občini Brezovica – 1. in 2. branje. 
 
Izid glasovanja: 

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

AD 4 
Pobude in vprašanja 
 
Metod Ropret – župan 
Po zadnjih podatkih postopki za začetek gradnje avtocestnega izvoza potekajo v skladu z 
načrti. Gradbeno dovoljenje je v zadnji fazi, dopolnjujejo še nekatere malenkosti in bo v 
kratkem izdano. Še v tem mesecu bo na komisiji za ocenjevanje projektov izdano soglasje, 
bilo je potrebno še nekaj dodati in obrazložiti. To bo zaključeno še ta mesec in skozi NRP 
uvrščeno v proračun RS. Potem bo sledil razpis, po boljšem scenariju bo začetek gradnje 
jeseni, po slabšem pa spomladi prihodnje leto. Na železnicah gradnja intenzivno poteka. Tudi 
postopki odkupa zemljišč so v zaključni fazi. Poteka tudi projektiranje in kmalu se bo pričel 
postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vizualizacije so na steni dvorane, objavljene 
so bile tudi na naši spletni strani. To so idejne rešitve, na javni obravnavi so bile s strani 
javnosti in stroke podane še nekatere pripombe. Sedaj projekte še dodelujejo in malenkost 
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spreminjajo, čisto končna verzija to še ni, je pa zelo blizu. Zadeve potekajo v skladu z načrti 
in če bo vse gladko potekalo, bi lahko prišli do sočasne gradnje obeh sklopov. Že kar nekaj 
časa se pogovarjamo o trgovini Mercator. Danes je izvedel, da bo gradbeno dovoljenje izdano 
v začetku prihodnjega tedna. S strani UE bomo verjetno že pozvani za izračun komunalnega 
prispevka. Temu sledi plačilo in izdaja gradbenega dovoljenja. Verjetno se bo gradnja začela 
po prvomajskih praznikih. Rok za dokončanje verjetno še vedno ostaja sredina avgusta. 
Nekatera pripravljalna dela so se že začela. V zadnjem času se Občinska uprava ukvarja tudi s 
pripravo strategije. Stara strategija nam je potekla, dolži smo sprejeti novo. Postopki potekajo, 
vključena bo tudi zainteresirana javnost in svetniki. Zbiranje informacij bo potekalo skozi 
ankete in različne oblike preverjanja mnenja občanov. Ocenjuje, da bomo nekje do jeseni 
prišli do novega dokumenta. Ne bo dokument, ki smo ga bili vajeni do sedaj na 500 ali 700 
straneh. To bo nek sodoben, koncentriran dokument, ki bo vključeval tudi poglede in 
razmišljanja občanov in javnosti. Lotili smo se še enega projekta iz področja mehkih vsebin, 
to je projekt SECAP. To je zaveza, ki je bila na nivoju županov EU sprejeta in podana na 
Evropsko komisijo. Pobuda je bila potrjena, ta dokument nas zavezuje, da se župani in 
vodstva lokalnih skupnosti zavezujemo k temu, da bomo pri načrtovanju projektov in razvoju 
delovali trajnostno. To pomeni v skladu z zeleno strategijo, z izrabo obnovljivih virov. To so 
že aplikacije tega dokumenta, sam dokument pa opredeljuje usmeritve, strategijo in daje 
napotke, kako ravnati v prihodnje.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Končno smo pred dnevom, ko bomo začeli gradnjo kanalizacije, trenutno je to največji 
projekt. Po Veliki noči se začnejo dela v Žabnici, ki naj bi bila končana drugo leto marca. 
Laze, postaja in Zapadni del Brezovice bo končan do sredine junija 2023. Dela se bodo začela 
od Podpeški cesti po desni strani proti Vnanjim Goricam. Zgradil se bo tudi kanal pri 
Mercatorju, da potem ne bo problemov pri sami gradnji. Čez poletje se bo urejala Tržaška 
cesta od Špana naprej proti koncu občine – potekal bo izmenični enosmerni promet. Z 
izvajalci smo stvari razčistili, gremo s sočasno gradnjo kanalizacije in plinovoda. Vse poteka 
po rokih, tudi glede izplačila sredstev iz skladov EU. Na Jezeru se nadaljuje izgradnja 
cestišča, pločnika in vodovoda. Predviden zaključek je v jeseni, približno v oktobru. Čez 
poletje se bo delal pločnik ob Novi poti – od tam kjer smo lani končali do Zanoge. Tako se bo 
dokončal ta projekt. Cesta skozi Mestni log je zelo obremenjena, danes je bil tam in je bila 
kolona vozil. Promet je nenormalno velik. Danes je imel pogovor z nadzornim centrom, ki 
skrbi tudi za semafor na Tržaški cesti. Povedali so, da se zavedajo koliko je prometa, ampak 
ko se zgodi izredni dogodek na avtocesti, avtomatsko prednost dobi Tržaška cesta zaradi 
sproščanja tranzitnega prometa proti Ljubljani. Potem je razlika, koliko časa je odprt semafor 
na Tržaški in koliko na Podpeški, strategija je, da morajo linijo iz Primorske proti Ljubljani 
sprostiti. Tako bo ostalo do nadaljnjega, šele ko se bo odprla Črna vas, bomo malo zadihali. 
Dela na železnici dobro napredujejo, proti Ljubljani bodo dela končali po časovnici. Dela na 
tiru od Brezovice proti Preserju naj bi se začela 4.9.2022.  
 
Metod Ropret – župan 
Večja stvar, ki se približuje in bo realizirana v času počitnic, je javno zasebno partnerstvo s 
Petrolom. Gre za energetsko sanacijo štirih javnih objektov – vrtec in Dom krajanov v 
Vnanjih Goricah, zdravstveni dom na Jezeru ter OŠ na Rakitni. Vse skupaj bo po ocenah stalo 
verjetno blizu 1,2 milijona evrov. Občina bo morala zagotoviti okoli 300.000 evrov, ostalo 
dobimo iz evropskega sklada in od zasebnega partnerja. V sklopu novega centra Mercator je 
bila dana pobuda za še eno lekarno v občini. Menimo, da je potrebna saj lekarna v Vnanjih 
Goricah ne zmore pokriti vseh potreb. Lekarne Ljubljana so temu naklonjene, trenutno poteka 
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pridobivanje dokumentacije. Imamo že soglasje ministrstva, čakamo pa še soglasje 
Lekarniške zbornice.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Predlaga, da se v Barjanskem listu ljudem napove kaj jih čaka glede gradenj in cestnih zapor. 
Tudi s časovnico, kje se bo kaj delalo in kdaj. Ko se bodo začeli zastoji, bo veliko slabe volje, 
ker marsikdo ne bo opazil sporočil med vrsticami v županovih uvodnikih. Predlaga, da bi bil 
nek poseben članek, pregledno napisan. Naj bo realistična ocena, v katerem časovnem 
obdobju nas čaka najhujša prometna situacija. Mogoče je treba dodati informacije tudi o 
črnovaški cesti, za južni del občine je to glavna prometna žila. Ne pozna podrobnosti, kakšne 
pripombe so bile podane na idejni načrt krožišča vpadnice iz avtocestnega priključka. Kar je 
bilo na spletnih straneh objavljeno, se mu zdi, da manjka bližnjica za pešce iz Vnanjih Goric 
na Brezovico. Za njih je krožišče predaleč in bodo silili čez neke travnike. Ko si peš, gledaš 
kako si boš skrajšal pot.  
 
Metod Ropret – župan 
Se strinja, da se napiše članek in specificiramo stvari, kaj se bo kje dogajalo. Glede bližnjice 
za pešce pri krožišču je to bilo izpostavljeno tudi na javni obravnavni. Bilo je obrazloženo, da 
je v sklopu ureditve nove železniške postaje predviden podhod s stopniščem. Predvideno je 
tudi dvigalo dovolj velike kapacitete, da gre vanj tudi kolo. Tekom razprave je bilo 
dogovorjeno, da se pri stopnišču širine 1,6 metra, umesti še klančina, po kateri bi lahko vozili 
ob sebi kolesa. Mamice bodo verjetno uporabljale dvigalo, če bi bila sila pa bi lahko uporabile 
tudi klančino. Na to smo bili opozorjeni in je bila takoj sprejeta odločitev, da to realiziramo.  
 
Saša Oblak – svetnica  
Treba je upoštevati širino ceste, ki gre proti lekarni. Tam se vozijo traktorji, ki so zelo veliki, 
cesta je ozka. Ali bo tudi kakšna pot za kolesarje iz rondoja proti Barju? Cesta bo precej 
obremenjena s pešci in kolesarji, ki jih je veliko. Da jih postaviš nekam na skoraj regionalno 
cesto, kjer ni pločnika oz. kolesarske ceste ni v redu. Hotela je še dodati, da jih v Podplešivici 
moti, da njihov najstarejši objekt propada. Poziva, če se da karkoli narediti, ve da je objekt v 
zasebni lasti. Treba je kaj ukreniti. Moti jo Žabnica – začelo se bo delati. Verjetno se bo 
gradilo po etapah. Cesto na Logu so imeli zaprto, uradno je še zaprta, vendar se vsi tam 
vozijo. Vozili so se tudi skozi Žabnico. Cesta je zelo obremenjena, tudi zaradi srečevanja 
vlakov na železnici. Jutranja kolona je včasih do vrtca, zato gre ves promet skozi Žabnico. 
Potrebno bo postaviti opozorilne table ali apelirati na železnice, da nekako drugače 
organizirajo srečevanje in ustavljanje vlakov.  
 
Metod Ropret – župan 
Tudi traktorji so bili izpostavljeni, ker gre za pentljo mimo Mercatorja in nazaj v smer proti 
jedru vasi. Naloženo je bilo projektantom, da ponovno preverijo vse radije, da se lahko brez 
težav srečata dve večji vozili. Preveriti je treba tudi širino ceste, ker gre za nadvoz in ne sme 
priti do tega, da bi srečevanje večjih vozil povzročilo zastoje. Bilo je obrazloženo, da je 
predvidena dovolj velika širina, bodo pa še enkrat preverili. Območje urejanja se zaključuje 
pri krožišču, cesta izven tega območje je lokalna. Ureditev na tej cesti, ki bo morala biti, je 
predmet naše obravnave. Glede gradu v Podplešivici so se že pogovarjali, vse skupaj pa je šlo 
bolj v smeri, da skupnega interesa lastniki ne najdejo. Res je, da je v zasebni lasti. Večji 
problem so lastniški spori. Kar se lahko zavežemo, da preverimo situacijo in bomo potem 
poročali, kje smo. Kolikor pa mu je znano, imajo lastniki težavo med sabo.  
 
Marko Čuden – podžupan 
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Pri podvozu in navezavi na rondo bodo urejene kolesarske poti in pločniki. Samo del proti 
Dragomerju oziroma Lukovici nima kolesarske poti in pločnika. Kar se tiče železnic, 
sprememb ne bo. Ravno danes se je peljal z vlakom iz Brezovice do Preserja in nazaj. V 
Preserju so čakali trije vlaki. Na Brezovici je govoril s prometnikom, ki mu je povedal, da je 
promet na špici in drugače ne gre. Tudi na Brezovici sta stala dva tovorna vlaka. Kar se tiče 
Žabnice, bodo ponekod popolne zapore. Ne zna pa si predstavljati, da bi Žabnico popolno 
zaprli za promet, cesta je javna. Bodo pa cesto poizkusili urediti in opremiti s hitrostnimi 
ovirami, da se promet umiri.  
 
Saša Oblak – svetnica  
Mogoče bi bilo dobro postaviti kakšno opozorilno tablo dovoljeno za lokalni dovoz. Ko bodo 
delali na Tržaški cesti in bo enosmeren promet, naj se delavci prilagajajo jutranji konici. Ko 
se delali pločnike in kolesarske ob Tržaški na začetku ni bilo tako. Morda tudi, da je 
prilagojen delovni čas, da začnejo z deli na primer ob 8.30. Kar se tiče turizma v naši občini, 
vidi da se res bojimo prenočevanja. Edino tam lahko nekaj zaslužimo, če nekdo prenoči. 
Enodnevni gostje ne pustijo prav dosti denarja. Se strinja s kampi, glampingi, vendar pa 
morajo biti postavljena pravila in tudi nadzor. Tisti, ki vedo kaj počnejo, se bodo tega držali. 
Kar se tiče označb, je sigurno že kdo bil na Cerkniškem jezeru. Tam je res lepo urejeno 
označevanje, je vzorno.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Cesta je občinska in ne vsaj ne potrebujemo prositi Direkcije za postavitev znakov. Lahko se 
postavi še znake pozor gradbišče, da bi se odvrnilo vsaj nekaj voznikov.  
 
Metod Ropret – župan 
V občini imamo 4 hotele, ki jih prej nismo imeli nikoli. Kapacitet je kar nekaj. Res je, da 
nimamo glampingov ali kampov. Kar se tiče označevanja, pri Cerkniškem jezeru za to skrbi 
krajinski park, osebno pozna direktorja. Oni intenzivno skrbijo za urejanje in razvoj. Se 
strinja, da je dobro urejeno. Tudi mi imamo krajinski park, ki pa ima neke druge prioritete.  
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
16. marca so zaključili z vpisi v vrtce. Kot že par let zapored, nimajo strahotnih težav s 
prostorom. Nekaj malega otrok bo ostalo zunaj na Rakitni, iščejo rešitve za to, za kakšen 
polovični oddelek. Težava, ki se kaže že par let je, da Brezovica in Vnanje Gorice nimajo 
dovolj prostora za prvo starostno skupino. Otroke se usmerja v Podpeč in to staršem ni všeč. 
Posledično je tudi kakšno prosto mesto, ker to zavrnejo. Treba je razmišljati o temu, ve da 
smo se že velikokrat pogovarjali, ve da je to težava. Obvestila bodo staršem kmalu poslana, 
komisija je tudi že zaključila z delom.  
 
Metod Ropret – župan 
Realno je pričakovati, da bo najprej na vrsti dvorana. S temi kapacitetami smo še bolj 
podhranjeni.  
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Se strinja, imamo večen problem, da potrebujemo več stvari na enkrat. Ve, da tudi v šoli 
potrebujejo prostor, veliko stvari je. Kar se da narediti naredimo.  
 
Janez Marinčič – svetnik  
Zanima ga za Žabnico, če se bo gradil pločnik? 
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Marko Čuden – podžupan 
Pločnik se ne bo gradil, ker tam ni nekega prostora za pločnik. Če bi sočasno gradili še 
pločnik, terminsko niti slučajno ne bi mogli loviti rokov za izgradnjo kanalizacije, ki je 
vezana na dokončanje 31.12.2023. Prej bo zgrajen tudi še kakšen drug pločnik, ki je bolj 
nujen, kot pločnik v Žabnici. Gledamo po prioriteti prometa na cestah.  
 
Mateja Šuštaršič – svetnica  
Glede stare železnice med Goričico in Bregom, kjer je podrt most, jo zanima, če je bilo 
kakšno dogovarjanje z Občino Borovnica, da bi se tam postavila brv? Tako bi se vzpostavila 
kolesarska steza, ki se ji zdi odlična opcija, da povežemo krožno pot čez Barje. Druga zadeva 
je, da so na sveti Ani pogrešani pasji smetnjaki za iztrebke. Sprehajalcev s kužki je ogromno, 
ni pa košev, predlaga da se namestijo.  
 
Metod Ropret – župan 
Zadnje sta podžupan in Miran vzela na znanje. Za brv ne zna nič pametnega odgovoriti, prosi 
podžupana ali Mirana, da to pokomentirata, ker verjetno bolj poznata zadevo.  
 
Miran Repar – svetnik  
Pozna pot, je že rinil kolo preko podrtega mosta. Se strinja, da je škoda, da zadeve ne 
porinemo naprej. Mogoče bi uspeli pridobiti kakšna evropska sredstva. To je stara trasa 
železnice, dovolj je prostora. Bomo pogledali zemljišča in se potem povezali z Občino 
Borovnica. To bi bila dobra rešitev, da umaknemo kolesarje z glavne ceste.  
 

AD 5 
I. obravnava predloga Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

obstoječo komunalno opremo za območje občine Brezovica 
 
Metod Ropret – župan 
V nadaljevanju bi vključili še dopolnitev, ki je bila predvidena za drugo branje. Morda bi 
danes lahko opravili obe branji. Dopolnitev, ki jo predlaga naša strokovna služba je, da v 
odlok vključimo dokazovanje preteklih vlaganj in možnost znižanja komunalnega prispevka 
do 30 %, izključno za legalizacije. To bi bila dopolnitev 13. člena.  
 
Igor Dimnik – Kaliopa d.o.o. 
Dve branji bi lahko spravili v eno, ker odloka ne spreminjamo po vrednosti. Odlok se 
prilagaja novi zakonodaji, ki začne veljati s 1.6.  Metodologija izračuna se rahlo spreminja, 
formula je nekoliko drugačna. Zato so morali dodati zelene površine, da smo ujeli zneske 
komunalnega prispevka, kot so sedaj. Če ne bi dodali zelenih površin, bi bil komunalni 
prispevek nižji, kot je sedaj. Tega si verjetno ne želimo. Običajno občine indeksirajo višino 
komunalnega prispevka z indeksom rasti cen. Tukaj niso cene bile že kar nekaj časa 
indeksirane, s tem se izgublja prihodke na strani komunalnega prispevka, ki je namenski 
prihodek za vzdrževanje infrastrukture. Formula za obračun komunalnega prispevka se sestoji 
iz dveh členov – člen, ki velja za gradbeno parcelo in člen, ki je za stavbo. Razlika med 
obstoječim odlokom in predlogom je v tem, da veljavni odlok obračunava po neto tlorisni 
površini, v predlogu pa se upošteva bruto tlorisna površina. Iz uradnih evidenc bruto tlorisne 
površine še ni in jih ne bo, zakonodaja predvideva, da se neto tlorisno površino pomnoži s 
faktorjem 1,2, tako dobimo bruto tlorisno površino. Bistvena razlika je tudi, da faktorje Cp, ki 
so faktorji enote vrednosti po enoti kvadratnega metra, za posamezno infrastrukturo, smo prej 
določevali z elaboratom. To zaradi tega, ker je bilo v zgodovini občine kar nekaj evropskih 
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sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture in smo jih na ta način lahko upoštevali. 
Zakonodaja se je spremenila, teh sredstev se v samih faktorjih Cp in Ct ne upošteva več. Zato 
nam v formuli kompleten izračun omogoča, da vse pomnožimo s prispevno stopnjo. Ct in Cp 
je bil vzet po uredbi, hkrati pa se je prilagajalo prispevno stopnjo za vsako posamezno 
komunalno infrastrukturo, da smo ujeli približno enake vrednosti komunalnega prispevka, kot 
so sedaj. Vse ostale zadeve smo obdržali enako – ponder za parcele ter ponder za tlorisno 
površino je takšen, kot je bil že do sedaj. Prispevne stopnje smo določili matematično, da smo 
na koncu dobili pravo višino komunalnega prispevka. Pri cestah smo vzeli 80 %, pri javnem 
vodovodu 100 %, pri javni kanalizaciji 35 % in morali smo dodati zelene površine, da smo 
lahko prišli na zneske, kot smo želeli. Razlika je pri izračunu komunalnega prispevka po 
uradni dolžnosti – to je v primeru, da objekt stoji in je priklopljen na cesto in vodovod. Ko 
komunalno podjetje izgradi novo infrastrukturo, se ti objekti na novo priklapljajo. V tem 
primeru govorimo, da je priključitev po uradni dolžnosti. Ker občina nima vseh načrtov od 
gradnje, zato zakon predvideva, da se gradbena parcela izračuna na način, da gabarit objekta 
pomnožimo z nekim faktorjem. Če je na primer objekt 10 x 10 m, to pomnožimo s faktorjem 
4 in dobimo 400 kvadratnim metrov, kar je tudi iz urbanističnega vidika sprejemljivo. Samo v 
teh primerih se vzame podatke iz uradnih evidenc. Predstavil je zneske komunalnega 
prispevka po novem izračunu. Na primer če ima hiša 150 kvadratnih metrov neto tlorisne 
površine in leži na gradbeni parceli 600 kvadratnih metrov – je po obstoječem odloku 
prispevek 11.800 evrov, po novem odloku bi bil znesek 13.000 evrov. Po uradni dolžnosti bi 
bil znesek 10.261, ta znesek malo zavaja, ker je upošteval vse infrastrukture. Za uradno 
dolžnost bi moral povedati, da je po veljavnem odloku prispevek 4.069 evrov, bi po novem 
predlogu bilo potrebno plačati 2.256 evrov. Zato so morali dodati zelene površine, da smo 
nekako ujeli zneske. Predstavil je še nekaj primerjav za individualne stanovanjske objekte – 
ob identični bruto tlorisni površini za različne velikosti parcel. Parcele so običajno nekje med 
600 in 800 kvadratnimi metri. Izračunane zneske med novim in starim odlokom smo kar 
dobro ujeli, saj so odstopanja minimalna. Narejen je bil še en izračun, kjer se primerja 
enostanovanjski objekt, večstanovanjski, poslovni objekt in proizvodno halo. Tukaj so razlike 
malo večje, okoli 10 %. Če bi v preteklosti upoštevali revalorizacijo, bi imeli odmero 
komunalnega prispevka za vse objekte približno 15 % višjo. Tako da je teh 10 % manj, kot bi 
že lahko zaračunavali. V tabeli so tudi primerjave z nekaterimi drugimi občinami. Zanimivo 
je, da je višina prispevka z Vrhniko približno enaka, Log – Dragomer pa ima višji komunalni 
prispevek. Mi pa ohranjamo višino primerljivo med prejšnjim in predlaganim novim 
odlokom. Log – Dragomer je povsod precej dražji, Vransko je občina, ki se razvija in si 
močno želijo, da bi se priselili čim več ljudi. Žalec ima tudi drugo filozofijo. Bistveno je, da 
smo z zneski ujeli obstoječi odlok, nov odlok pa je spisan skladno z UREP 3. Če koga zanima 
kakšen poseben izračun, ga lahko tudi naredimo.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Se strinja s tem dvigom cene. Za lego, ki jo ima naša občina, je relativno nizek komunalni 
prispevek. Pogovarjal se je za Trebnje, za parcelo 600 kvadratnih metrov je tam prispevek 
17.000 evrov – če je vse urejeno, in imaš tudi kanalizacijo. Tudi pri nas bo kmalu že skoraj 
povsod kanalizacija. Dvig se mu zdi še majhen, cene so šle povsod gor. Treba je skrbeti, da 
bomo imeli prihodke. Če je veliko priseljevanje, so težave z vrtci, šolami in še s čim drugim.  
 
Metod Ropret – župan 
Danes bomo verjetno predlog odloka potrditi. Se pa zavežemo, da se potem pripravi še to, o 
čemer se pogovarjamo, neke simulacije dvigov cen in primerjave. Potem se naj pripravi do 
ene prihodnjih sej še predlog uskladitve cen. Ne bi želel, da to danes mešamo, bi bilo preveč 
na hitro. Treba je presoditi nekaj vidikov. Pritiski po gradnji so spet veliki, v gospodarstvu je 
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konjunktura. Včasih že ne vemo kaj odgovarjati investitorjem, vsi bi gradili, denarja je očitno 
dovolj. Je prav, da imamo tudi mi nekaj od tega, ker to prinaša probleme na družbenem 
področju, ne samo komunalnem.  
 
Igor Dimnik – Kaliopa d.o.o. 
OPN je najbolj bistven dokument občine. Z njim se definira, kaj želimo, razvoj občine za 
prihodnost. Temu je treba dati veliko pozornost.  
 
Metod Ropret – župan 
Površin imamo omejeno, do novih se praktično ne da. Kar imamo še zazidljivo, je s tem treba 
previdno ravnati. Skozi cene je potrebno diktirati tempo. Zdaj ostajamo na tistem, kjer smo 
bili. Na eni od prihodnjih sej pa se bomo pogovarjali od dvigu cen. Predlaga, da gospod 
Dimnik pripravi nekaj simulacij, potem se bomo skupaj odločili, do katerega nivoja gremo. 
Hotel je še vprašati, če je kakšen pomislek, da se v odlok vključi izkazovanje preteklih 
vlaganj do višine 30 % za legalizacije. To smo do sedaj imeli in se mu zdi primeren ukrep. 
Legalizacija je posledica črne gradnje, posledica ureditve pa je tudi urzupacija, ki jo naloži 
stranki UE. Sigurno je tudi naš namen, da nelegalne zadeve pripeljemo do legalnega stanja.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
V kakšnem razmerju naj bi bil sedanji odlok, z dvema dosedanjima odlokoma in sicer Odlok 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in Odlok o komunalnem prispevku? Kaj je s tema 
dvema odlokoma?  
 
Igor Dimnik – Kaliopa d.o.o. 
Ta odloka nehata veljati. To so očitno spregledali  v besedilu.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
V nekih prehodnih ali končnih določilih tega ni. Vse skupaj mu je nepregledno, kaj bo veljalo 
in kaj ne več. Ni za to, da danes opravimo tudi 2. branje. Ima še podrobna vprašanja. Meni, da 
bi bilo dobro, da odlok vsebuje točno formulo v matematični obliki. Navedena je bila opisno 
v obrazložitvah, vendar to ne bo v Uradnem listu. Ne ve, če se bo lahko bralec iz vseh teh 
členov znašel in ugotovil katere faktorjev kakšnem zaporedju je treba upoštevati.  
 
Igor Dimnik – Kaliopa d.o.o 
Ministrstvo priporoča, da se formule ne daje v odlok, včasih so jih tudi dajali. Ni pa 
prepovedano, da ne daš. Lahko se sklicuješ tudi na uredbo in Uradni list in si lahko to 
ogledajo. Priporočilo je, da ne dajejo formule, v odlokih sledijo temu. Na Brezovici konkretno 
smo to omenjali in je bila povezava na Uradni list. Nima pa proti, da se doda člen ali dva in se 
napiše, kako se to izračuna.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
V 9. členu so faktorji o namembnosti. Piše, da je za stavbe splošnega družbenega pomena 0,7. 
Ali to pomeni, da bo občina sama sebi računala za novo šolo?  
 
Igor Dimnik – Kaliopa d.o.o 
Sklicevali so se na tisto, kar je že sedaj v obstoječih odlokih, niso jih nič spreminjali. Ta del je 
bil kopiran in starejšega odloka. Komunalni prispevek se izračuna tako, da se pogleda DGD, 
se pogleda bruto tlorisno površino in gradbeno površino in CCSI kvalifikacijo, kam to spada. 
Občina je navedla in smo pustili faktor 0,7. Če bi to dali ven, bi spreminjali odlok kot je bil 
prej, zato tega niso spreminjali.  
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Metod Ropret – župan 
Da si za svoje objekte ne zaračunavamo, je pisalo že prej in tudi sedaj.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
V tekstu odloka je alineja, kjer je navedeno, da se za gradnjo xxxx plača xxxx  izračunanega 
komunalnega prispevka. Ali je to tiskarski škrat? 
 
Igor Dimnik – Kaliopa d.o.o 
CC-SI 126 so stavbe splošnega družbenega pomena. V 12. členu, kjer so črke xxxx je bilo 
namenjeno občini, da se glede tega opredelijo. To mora iti ven, je še delovna verzija.  
 
Metod Ropret – župan 
V 12. členu imamo napisano, da se komunalni prispevek ne plača v primerih, ki jih ureja 
zakon. Zakon pa pravi v 227. členu, da občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev 
plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo za gradnjo neprofitnih 
stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb, ki so v javnem interesu, katerih investitor je 
občina ali država in so namenjene za izobraževanje, znanstveno – raziskovalno delo, 
zdravstvo, muzeje, knjižnice, gasilske domove, opravljanje obredov, za šport itd. 
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Meni, da je treba v 12. členu navesti, da so oproščeni plačila komunalnega prispevka. Zakon 
nam to dopušča, ne pa tudi določa. Zato bi to morali pisati, drugače bomo morali odmerjati 
komunalne prispevke.  
 
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
V zdajšnjem 17. členu piše, da se komunalni prispevek ne plača za gradnjo gasilskih domov 
in ostalih objektov, ki jih občina financira iz proračuna.   
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Kar je bilo do sedaj zapisano, naj bo tudi v naprej ali še kaj več, če se tako odločimo. Kako pa 
je mišljeno glede delitve plačanih komunalnih prispevkov med centralnim in krajevnim delom 
proračuna? Kje je to določeno? 
 
Metod Ropret – župan 
Razmerje ostane enako, kot je bilo. Določeno je v Odloku o financiranju krajevnih skupnosti.  
 
Igor Dimnik – Kaliopa d.o.o 
Ne smemo biti preveč radodarni. Komunalni prispevek se plača, če se nekoga oprosti, mora 
občina sredstva zagotoviti iz svojega proračuna. Treba je paziti.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Treba je pripraviti pravno natančen odlok, da ne bo lukenj. Ne moremo reči, da smo tako 
mislili in bo potem občina izdajala odločbe na podlagi tega, kar je nekdo mislil, to ni v redu. 
Kar se tiče določbe o legalizaciji, je njegovo mnenje, da je v redu napisana. Ne bi govoril o 30 
%, ampak na podlagi izkazanih listin. 
 
Metod Ropret – župan 
Mora biti navedeno največ do 30 %. Drugače lahko kdo prinese dokumentacije, da bi mu na 
koncu lahko bili še dolžni. Neka omejitev mora biti. Za enkrat način, kot ga imamo pije vodo. 
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Gorazd Kovačič – svetnik  
Teh primerov ni veliko, sigurno pa še bodo. Črnih gradenj je še veliko, sploh tam kjer se še ni 
gradilo kanalizacije. So pa pred desetletji vso komunalno infrastrukturo gradili z lastnimi 
sredstvi – s prispevki ter tudi z delom.  
 
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica  
Glede vključitve formule, če je formula že določena v uredbi, je nepotrebno, da se ponavlja v 
občinskih odlokih. Zato je verjetno predlog ministrstva, da to ni potrebno navajati. Ni narobe, 
če je, vendar moramo gledati ureditev kot celoto – zakon, uredba in odlok. Če je v nekem aktu 
že urejeno, je nepotrebno, da to piše še v našem odloku.  
 
Igor Dimnik – Kaliopa d.o.o 
Če kopiramo stvari iz uredbe, je potem potrebno v odlok dodati pol stvari iz uredbe, ker se 
členi navezujejo na druge člene. Kdor bo želel sam izračunati komunalni prispevek, si bo 
moral stvari tudi prebrati. Drugače je možen izračun za občane na spletni strani e-občina. Ni 
potrebna formula, vsak samo pogleda svoj DGD, vtipka zahtevane podatke in dobi izračun.  
 
Metod Ropret – župan 
Se strinja s tem, kar pravi Mateja Lekan-Štrukelj. Ker posledično se nam lahko zgodi, da se v 
uredbi nekaj spremeni in smo potem na napačni strani z našim odlokom.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Predlaga, da se na spletni strani, kjer je izračun komunalnih prispevkov, navede uredba in 
povezava do uredbe. Če se uredba spremeni, se samo zamenja povezavo, to se hitro zamenja. 
S stališča uporabnika se mu zdi da je dobro, da mu pridemo nasproti in mu pokažemo pravne 
podlage. V odloku je državni podzakonski akt napisan na zelo abstrakten način, ne s točnim 
imenom, ker se tudi ta imena spreminjajo. Če človek ni pravnik, se ne bo znašel.  
 
Metod Ropret – župan 
V skladu s podanimi pripombami se bomo pripravili na drugo branje.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Predlaga, da se pri drugem branju pripravi predlog revalorizacije.  
 
Igor Dimnik – Kaliopa d.o.o 
Pripravljen je narediti predstavitev mimo Občinskega sveta in odborov, da se povabi tiste, ki 
jih to zanima in lahko predlog pogledamo, da vse skupaj pohitrimo. Če pride samo z nekim 
predlogom, se bomo začeli spraševati, zakaj se je toliko spremenilo in zakaj se je kaj naredilo. 
Lahko bi se prej uskladili, kaj želimo imeti.  
 
Metod Ropret – župan  
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 140: 

Občinski svet je skladno s 1. točko 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Brezovica (Ur.l. RS,št. 29/2017) opravil prvo obravnavo predloga Odloka o podlagah za 

odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine 

Brezovica.  
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Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6 
Letno poročilo JKP Brezovica za leto 2021 in sklep o uporabi bilančnega dobička 
 
Metod Ropret – župan  
Vajeni smo, da nam to predstavi in obrazloži direktorica. Danes je odsotna in bo poročilo 
predstavil Miran Repar.  
 
Miran Repar – svetnik  
Letno poročilo so si lahko vsi prebrali, je bilo v gradivu. Kar se tiče dejavnosti, so opravljali 
iste dejavnosti, kot v preteklih letih. Stabilno delovanje vodovodnega omrežja so imeli tudi v 
času COVID-a. Opravili so 191 intervencij izven delovnega časa. Zgradili so kar nekaj 
novega vodovoda. Povečali so prodajo vode za 50.000 kubičnih metrov, zmanjšale so se tudi 
izgube vode. Lani so prodali Vo-Ka Ljubljana 12.000 kubičnih metrov vode za oskrbo 
prebivalcev Brezovice, v času ko so izvajali obnovo glavnega voda iz vodarne Brest. Izgube 
vode so se zmanjšale na 13 %. Na območju Zapadne Brezovice so izgube zmanjšali na samo 
3 %, optimizirali so sistem in našli majhne izgube. Na temu območju ljudje nikoli niso ostali 
brez vode, razen en dan, ko je Vo-Ka-i počila glavna cev in je bila dobava vode prekinjena za 
nekaj ur. Kakovost vode je bila v okviru pričakovanj, ves čas so zagotavljali neoporečno 
vodo. Bilo je nekaj neskladnih vzorcev na surovi vodi na vodarni, kar so s filtracijo in opremo 
ustrezno očistili  in dobavili ustrezno vodo. Mesečno hodijo preverjati kakšna je kakovost 
vode pri uporabnikih. V poletnem času se povečuje čiščenje cevovodov zaradi zastajanja 
vode. Velikokrat je viden kakšen od sodelavcev, ki izpušča vodo, vendar morajo zagotoviti 
ustrezno vodo. Vodarna je delala s polno zmogljivostjo, izkoriščenost je bila 96,6 %. 
Zaprosili so za okoljevarstveno dovoljenje za čiščenje odpadne vode, do konca leta 2021 ga 
še vedno niso dobili. Inšpektorji že sprašujejo, kdaj ga bodo dobili. Ker jim država tega še ni 
omogočila, ga ne morejo imeti. Vodarna je pripravljena za to in čakajo samo še dovoljenje. 
Pri odvajanju in čiščenju so imeli nekaj več dela pri vzdrževanju, pojavljajo se težave pri 
monitoringu s kabli. Zadeve korodirajo in se občasno izgubi povezava s centralo.  
Vzdrževalci morajo zadeve sanirati in vzpostaviti normalno delovanje. Pogosto so jaški 
nedostopni, morajo ljudi prositi, da vzpostavijo dostop. Lani so zmanjšali količino odpadnega 
dehidriranega blata na ČN Vnanje Gorice, ker so greznično goščo začeli odvažati na ČN 
Domžale. Na ČN Popeč je delovanje stabilno, biologija je obvladovana, tudi na tej ČN se je 
nekoliko zmanjšala količina blata. Z delovanjem ČN Vnanje Gorice je bilo kar nekaj težav, 
pojavile so se nitaste bakterije. Kar nekaj časa so se ukvarjali z reševanjem težav, pomagali so 
jim tudi kolegi iz ČN Domžale. Prekiniti so morali odvajanje greznične gošče. ČN je že sedaj 
preobremenjena, projektirana je bila za 4.300 p. e., sedaj pa je priključenih 4.700 p. e. Izvesti 
bo potrebno določene spremembe. Nekatere postopke že peljejo, septiko se bo prestavilo na 
ČN Podpeč, ki ima dovolj veliko zmogljivost. Pri javni razsvetljavi in zimski službi so delali 
v okviru razpoložljivih sredstev. Pri JR so celo nekaj presegli sredstva. Pri zimski službi je 
treba očistiti sneg, ko zapade, vedno več je pločnikov, zato so tudi višji stroški. Pri cestah je 
več težav pri vzdrževanju. Premalo se vlaga v obnovo, denarja od občine je kolikor je, je pa 
potreba po večjih sredstvih. Tako bi lahko sanirali začetne razpoke, ki se kasneje povečujejo. 
Lani so imeli več investicij, eno je varni prehod pri vrtcu Preserje. Urjena so opozorila na 
prehod za pešce, meri se tudi hitrost. Zadeva je sofinancirala tudi zavarovalnica Triglav. 
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Delali so razširitev ceste v Preserju, namestile so se hitrostne ovire v Podplešivici. Na tržnih 
dejavnostih so obnavljali vodovode. Glavni projekt je obnova glavnega voda od vodarne Virje 
do Podpeči, ta projekt je še v teku. Dela potekajo hkrati z ureditvijo ceste, tako so se 
kakšnemu strošku izognili. Nekaj investicij so imeli v ceste, na primer prepust v Podplešivici. 
Zgradil se je pločnik na Novi poti v dolžini nekaj čez 600 metrov. Čistilo in saniralo se je 
jezero na Rakitni. Urejala se je kanalizacija in ostala infrastruktura v severnem delu 
Podsvetije na Brezovici. Prikazal je prihodke in odhodke po strukturi, poslovni izid je bil 
pozitiven v znesku 98.800 evrov. Kar se dobička tiče, je predlog v sklepu. Pri oskrbi s pitno 
vodo so bili lani v okviru planov. Pri odvajanju je bilo stroškov manj, zato bodo morali 
prihodnje leto poračunati pri elaboratu ceno odvajanja. Pri vzdrževanju cest je izguba, več 
morajo vlagati v ceste, kot imajo višino pogodbe z občino. Vzdrževalci cest so zavezani, da 
ceste vzdržujejo vsaj minimalno, da ne pride do nesreč ali regresnih zahtevkov. Kljub temu, 
da delajo z izgubo, to morajo opraviti. Tudi pri javni razsvetljavi je bilo nekaj izgube. 
Nekatere zadeve morajo vseeno urediti, tudi če ni samo vzdrževanje. Če se podrejo dotrajani 
leseni drogovi, morajo zagotoviti sanacijo. Novih drogov ne dajejo več lesenih ampak 
pocinkane oz. jeklene. Pri cestah mora občina v prihodnje nameniti več denarja, da se 
dotrajane asfaltne površine ustrezno uredi. Zimska služba posluje pozitivno, pozitiven rezultat 
je tudi pri tržnih dejavnostih. Upoštevati je treba, da so zadržana sredstva za regresni zahtevek 
morali dati med tržne dejavnosti. Bo ta v letošnjem letu umaknjeno, tožbo so v začetku leta 
dobili, regresnega zahtevka ne bo treba poravnati. Pri kadrih vzdržujejo isto število 
zaposlenih. Zaposleni se premeščajo po dejavnostih glede na potrebe. Velik poudarek morajo 
nameniti izobraževanju mladih in pridobivanju mladih kadrov. Sodelavci nad 55 let so 
omejeni pri delovanju na intervencijah in nočnem delu. Počasi pridobivajo mlajše kadre, 
zaposlujejo mlajše. Starejši sodelavci počasi odhajajo v zaslužen pokoj. Starejši sodelavci 
učijo mlajše, da se ne izgublja znanje. Bolezni in nadur je bilo v letu 2021 manj kot leto prej. 
Zagotavljajo tudi varnost in zdravje pri delu. Nekaj zaposlenih mora biti cepljenih za delo pri 
kanalizaciji. Lani so imeli manj okužb s korona virusom, kot leto prej, tudi več je bilo 
cepljenih. Zato je bilo potrebnih testiranj med zaposlenimi vsak mesec manj. Obiskujejo tudi 
vrtce, kjer otroke učijo in spodbujajo kako je treba ravnati pri uporabi kanalizacije. 
Predlagajo, da dobiček ostane nerazporejen za pokrivanje preteklih izgub, zmanjšal pa se bo 
tudi zaradi rezerviranih sredstev, ki so jih imeli za regresni zahtevek.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Komunalnemu podjetju čestita za kvalitetno opravljeno delo. Opozoril bi, da JKP apelira na 
občino, da se povečajo sredstva za redno vzdrževanje cest in pločnikov, to ni prvič. Verjame, 
da so na strani odhodkov bile najbolj nujne stvari, dalo pa bi se narediti še kaj več od tega za 
bolj kakovostno vzdrževanje. Odhodki so kar za polovico presegli prihodke, ki jih zagotavlja 
občina po pogodbi. Razlika je bila 33.000 evrov, vprašajmo se, koliko je to. To je 3 promile 
občinskega proračuna. Misli, da to ni tako velik problem za občino. Dobro bi bilo, da bi se 
kakšne prepuste pogosteje očistilo. Naj se postavka v prihodnjih proračunih malo dvigne, 
ažurira naj se pogodba – se pogleda kaj je s cenami itd. To je neka osnova. 
 
Metod Ropret – župan  
Res je, da nikoli vsega ne uspemo predvideti. Lahko gremo z neko rezervo v usklajevanje 
pogodbe in si tam ustvarimo nek budget. Mogoče bi lahko kaj bolj enostavno rešili skozi višje 
pogodbe. Res je, da nas kdaj med letom doleti kaj, kar moramo reševati ad-hoc. To je naloga 
za podžupana in komunalo. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 141: 
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Občinski svet Občine Brezovica se je seznanil z Letnim poročilom Javnega komunalnega 

podjetja Brezovica d.o.o. za leto 2021 in ga sprejema.  

 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da čisti dobiček JKP Brezovica iz leta 2021 v 

višini 89.246,12 EUR ostane nerazporejen. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 7 
Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP PR_11 
 
Peter Lovšin – urbanist 
Odbor in Občinski svet sta o tej temi že razpravljala. Na zadnji seji odbora so bile podane 
določene usmeritve. Elaborat se je dopolnil, izdelala se je strokovna obrazložitev glede 
odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev in zagotavljanja prometne varnosti, ki jo je 
podpisal pooblaščeni projektant s področja prometne stroke. V elaboratu so bili obrazloženi 
vsi parametri, ki se nanašajo na tisto odstopanje, za katere je nosilec prosil. Še enkrat je pred 
nami prošnja, da se to potrdi in s tem omogoči odstopanje od prostorsko ureditvenih pogojev. 
Občina Brezovica nima veliko teh odstopanj, nekatere občine jih imajo precej. Misli, da je 
odlok dobro napisan, se pa pojavi sem in tja kakšno odstopanje glede parkiranja oziroma 
obračanja na svoji gradbeni parceli.   
 
*Vodenje seje je začasno prevzel podžupan Marko Čuden, saj je moral župan Metod Ropret 
začasno zapustiti sejo zaradi obveznosti.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 142: 

1. Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo predloga Sklepa o potrditvi 

elaborata lokacijske preveritve za EUP PR_11. 

2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema  Sklep o potrditvi elaborata lokacijske 

preveritve za EUP PR_11. 

3. Sklep se objavi v Uradnem listu RS. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   13 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8 
Sklep o višini o višini takse za urejanje prometa na območju naselja Rakitna in na 

območju naselja Jezero 
 
Marko Čuden – podžupan 
Pobuda je prišla s strani KS Rakitna, da se uskladi letna in zimska taksa.  
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Miran Repar – svetnik  
Na odboru so obravnavali ta predlog in se z njim strinjali. Malo so bili pomisleki, kaj narediti 
z Jezerom, če bi poenotili cene.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Ko je lani sprejel Občinski svet cene, ga na tisti seji ni bilo. Na Rakitni nimajo špice samo 
poleti, ampak tudi pozimi. Kadar je inverzija in je na Rakitni sonce in sneg imajo ravno tako 
naval. Zdelo se jim je smiselno, da imajo enotno tarifo skozi celotno leto.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Bil je predlog, da bi cene na obeh parkiriščih poenotili. Zato se predlaga, da takšne cene 
veljajo tudi za Jezero. Dokler bo na Jezeru gradbišče, verjetno parkomata še ne bodo 
postavili. Parkomat je skladiščen, ko bodo dani pogoji, ga bodo namestili. Na glasovanje je 
dal: 
 
SKLEP 143: 

1. Občinski svet Občine Brezovica sprejema Sklep o višini takse za urejanje 

prometa na območju naselja Rakitna, ki naj bo določena v naslednjih tarifah – 2 

EUR do 2 uri, 4 EUR za cel dan. 

2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema Sklep o višini takse za urejanje 

prometa na območju naselja Jezero, ki naj bo določena v naslednjih tarifah – 2 

EUR do 2 uri, 4 EUR za cel dan. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 9 
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN 1 – besedilni del in Okoljsko poročilo –  

stališča do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave 
 
Peter Lovšin – urbanist 
OPN je potrebno javno razgrniti, razgrnitev je potekala od 10.1. do 9.2.2022. V sklopu tega je 
prišlo kaj nekaj pripomb. Na te pripombe je treba odgovoriti. Zaradi epidemije je bila 
izvedena javna obravnava, ki je potekala preko elektronskega okolja teams. Tudi tam so se 
pripombe beležile in zdaj so se pripravila stališča do posameznih pripomb. Vsa stališča so bila 
pregledana tudi na odboru. Pri tem je zelo konstruktivno sodeloval tudi član odbora Jaka 
Napotnik, s strokovnim pogledom je pripomogel k razjasnitvi marsikatere zadeve. Prvo 
vprašanje je glede dvostanovanjskih stavb. Bilo je kar nekaj pripomb, da bi se zadeva na nek 
način zmehčala. Stališče je, da predpisi ostanejo taki, kot so sedaj. Ostajamo pri 
dvostanovanjski stavbi, predpis pravi, da je to objekt, ki ima en vhod iz pritličja in eno streho. 
Ne dopuščamo dvojčkov ali kakšnih drugačnih razporeditev. Drugo je vprašanje turizma in 
dejavnosti na Rakitni. Že obstoječi OPN določa, da je osnovna dejavnost občasno bivanje za 
počitek. Spremljajoče dejavnosti niso dovoljene, tako da tukaj ni odklona. Bile so informacije, 
da skupina investitorjev namerava postaviti tako imenovani glamping. Pri tem je bila 
aktivirana določena civilna skupina, ki je pripravila določene pripombe na sam dopolnjen 
osnutek. Naše stališče je, da rešitve ostanejo takšne, kot so sedaj. V območjih namenjenih za 
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SP, se pravi območje počitniških stavb, se ohrani ureditev, kot je z veljavnim OPN. Tretje je 
vprašanje legalizacij. Že na eni prejšnjih razprav je bilo rečeno, da je bilo tukaj ogromno 
sprememb. Rešujejo se neke stvari, treba biti pošten, v preteklosti so se počele neke nečedne 
zadeve. Nekdo je kupil zemljišče, postavil enostanovanjsko stavbo. Na podlagi odmere 
oziroma geodetskega elaborata se je takšna hiša parcelirala, notri so se naredila tri stanovanja. 
Uredila se je etažna lastnina in stanovanje se je prodalo. Odgovorni projektanti, arhitekti, 
inženirji in investitorji poniknejo, problem pa ostane lastniku nepremičnine. Ko želijo 
stanovanje prodati, se zatakne, ker kreditni odbor banke tega ne dovoli, ker hiša nima vseh 
dovoljenj in potem so težave. Zadevo so omejili, da se reševanje legalizacij dogaja do 
uveljavitve OPN, ki se je uveljavil leta 2016. v nasprotnem primeru bi se kar vrteli, stvari bi 
se ponavljale. Naslednje vprašanje je glede minimalnih parcel v KS Rakitna. bile so pobude, 
da bi se zmanjšala velikost minimalnih parcel. Osnovni odlok o prostorsko ureditvenih 
pogojih in kasnejši OPN je določil 600 kvadratnih metrov. Nekateri imajo 595 metrov, kaj s 
takim primerom. Ena varianta je, da bi šli od primera do primera, vendar bi lahko trčili v 
diskriminacijo, zakaj nekomu dovoliti in nekomu ne. Zahvalil bi se direktorici občinske 
uprave, ki je podala dober predlog, da kjer bi občina urejala poti, tudi s kategorizacijo javnih 
cest in kjer bo potekala vsa komunalna infrastruktura, kjer bo občina morala odkupovati 
zemljišča, bi na tistih območjih te parcele tudi lahko bile manjše. Nekdo sedaj lahko ima 
parcelo 600 kvadratnih metrov, vendar ko se bo odkupovalo za neko cesto, bo lahko imel 
nekaj manjšo parcelo, zato tega ne bo hotel prodati občini. Vemo, da kar se dostopov tiče, 
stvari niso najbolj urejene. Peto vprašanje je, da bi odprli določila v prostorskem načrtu, da 
ima JKP Brezovica pooblastila da podaja projektne pogoje in mnenja s področja vodooskrbe, 
kanalizacije, cest, javne razsvetljave. Ti kriteriji so na nek način notri zapisani. Prihaja pa 
nova prostorska in gradbena zakonodaja, ki se uveljavlja 1.6. in daje večjo težo projektnim 
pogojem in mnenje dajalcem. Zato bi tukaj zapisali, da se vsi ti priklopi vršijo na podlagi 
projektnih pogojev in mnenja glede načrtovanih posegov v prostor.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Zadevo je obravnaval tudi Odbor za okolje in prostor. Žal danes ni Primoža Rihtarja, da bi 
povedal, kako je bilo. So pa tudi drugi svetniki, ki so bili prisotni na seji odbora. Glede na to, 
da so prišli predlogi kot sklepi, je odbor to potrdil.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Najprej bi opozoril na napako v tem zapisniku javne obravnave, na drugi strani v 
predzadnjem odstavku oziroma alineji. Piše, da naj na se namenski rabi SP na Rakitni ohrani 
minimalna velikost zemljišča vsaj 500 kvadratnih metrov. Govora je verjetno o 600 
kvadratnih metrih, nekdo se je zatipkal in je potrebno to popraviti. Na Rakitni so se precej 
razvnele strasti, nastala je množična in strastna civilna iniciativa. Prežala je tudi na take 
napake in povsod videla zarote. Potem so skupaj našli solidno strokovno rešitev predvsem 
glede tistega, kar je bilo najbolj sporno – kako preprečiti nek masovni tip turistične 
dejavnosti, ne  da bi onemogočili individualno sobodajalstvo. Zdaj je zadeva v redu urejena. 
Postavil bi par vprašanj s pripombami, ki jih je poslala KS Rakitna. Najprej pripomba 8.1 – 
zakaj v tipu zazidave 1A (območje stavbne kulturne dediščine) ni dovoljena gradnja 
balkonov? Nekatere stare hiše jih imajo. Podana je obrazložitev, da gradnja balkonov ni 
dopustna, ker se večina občine Brezovica nahaja v območju varstva kulturne dediščine, kje 
področni zavod poda projektne pogoje. Ni prepričan, da je ta obrazložitev adekvatna 
pripombi. Zavod za varstvo kulturne dediščine bo dal iz svoje stroke pogoje za konkretni 
objekt. Ob tem bo veljalo tudi to, kar piše v OPN. Če v OPN piše, da gradnja balkonov ni 
dopustna, potem ni dopustna in tudi zavod ne more iti preko tega. Problem je v tem, da če 
imaš posamezne stare hiše, ki imajo že 200 let balkon, zakaj mi to razglašamo za nelegalno z 
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OPN-jem? To je podoben problem, ki ga je že izpostavil, zakaj smo v veljavnem OPN-ju 
prepovedali gradnjo škarp? Ko se pelje skozi Preserje, praktično ni hiše, ki ne bi imela škarpe. 
Tak je relief in ljudje so vedno gradili škarpe, zakaj prepovedujemo nekaj, kar je del tradicije?  
 
Peter Lovšin – urbanist 
Kar se tiče balkonov, ne piše, da so prepovedani. Lahko jih vsakdo naredi, vendar glede na 
izkušnje, je vsak, ki ga je hotel narediti, dobil negativno mnenje s strani ZVKD. Pri 
rekonstrukciji je vprašanje, če je potrebno pridobiti kulturno varstveno soglasje ali ne. Zato 
imamo tri tipe dediščine, ker smo se takrat poizkušali izviti iz primeža, bile so postavljene še 
hujše restrikcije. Zato so nekako naredili kompromisni predlog, da imamo vsebinsko 
dediščino, kulturno krajino in vse ostalo. Na primer od Mrlačnika naprej ni več kulturne 
dediščine, je sicer ekologija, vse ostalo spodaj pa je kulturna krajina in si na milost in 
nemilost prepuščen ZVKD. Drugače vsakdo lahko naredi balkon, nimamo eksplicitno 
napisano, da balkonov ni dovoljeno delati. Če za območje 1A to piše, je potrebno pogledati 
kulturno varstvene smernice, ki jih je podal minister za kulturo in jih pripravil Zavod za 
varstvo kulturne dediščine.  
 
Marko Čuden – podžupan 
V obrazložitvah imamo pod 8A podano obrazložitev, v tipu zazidave gradnja balkonov ni 
dopustna.  
 
Peter Lovšin – urbanist 
To je območje kulturne krajine oziroma je neke vrste restrikcija pod ZVKD. Za ostalo smo 
rekli, da ni take restrikcije. Mora upoštevati projektne pogoje in prvo mnenje, ki ga je 
pripravilo Ministrstvo za kulturo oziroma ZVKD. Lahko se zadeve še enkrat pogledajo in 
uskladijo. Če se njihove zahteve bile podane, jih moramo upoštevati. Zato sta dokumenta 
tekla vzporedno, en je spremembe in dopolnitve OPN, drugo je okoljsko poročilo. Okoljsko 
poročilo vključuje vse elemente s področja varstva kulturne dediščine. Kulturno varstveniki 
so šli tako daleč, da so nam negirali 124. člen, ki pomeni da je možno legalizirati in so neki 
odpustki, če so ljudje v 80. letih naredili hišo. Zadnja zahteva Ministrstva za kulturo je, da se 
to določilo črta. Ponovno vzpostavljamo zelene strehe oziroma drugačen naklon streh. Kakšna 
bo reakcija Ministrstva za kulturo, ne zna povedati. Lahko tvegamo, pustimo balkone notri, in 
bomo videli, kaj se bo zgodilo pri drugi obravnavi.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Ne ve, kako bodo to pojasnili nekomu, ki ima staro hišo in ima balkon od nekdaj.  
 
Peter Lovšin – urbanist 
Lahko pustimo notri in tvegamo, z balkoni nima nobenih težav. Vlada sprejema novo Uredbo 
o razvrščanju objektov, ki bo manjše rekonstrukcije še povečala. Sedaj smo imeli vprašanje, 
če lahko za eno šaro dvignemo celotno ostrešje, sedaj se bo to omogočilo. Prej zadnjih nekaj 
desetletij to ni bilo možno. Smo imeli pojem manjše rekonstrukcije, nihče pa ni vedel za 
pojem manjše rekonstrukcije. Pustimo balkone notri in bomo videli, sprejme izziv.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
V dosedanjem OPN je pisalo, kakšna naj bo smer slemena, podolgovata na tloris hiše. Je pa 
dovoljena paleta barv fasad, rečeno je bilo nekričeče barve, ampak bolj zemeljske barve. 
Vemo, da so barve problem, ljudje imajo preveč ustvarjalne žilice in premalo okusa. Potem 
imamo kričeče zelene fasade. V spremembah OPN-ja se to oboje črta. V obrazložitvi bere 
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nekaj, česar ne razume. Te določbe so se brisale, ker se večina občine Brezovica nahaja v 
območju varstva kulturne dediščine.  
 
Peter Lovšin – urbanist 
Na Rakitni je velik del kulturne krajine. ZVKD določa kakšen tip barve. Enostanovanjske 
hiše so do sedaj moral pridobiti uporabno dovoljenje. Že prejšnji minister je spremenil 
uredbo, da za uporabno dovoljenje ni potrebno imeti zaključnega sloja fasade. Potem smo na 
istem, hiša ima na zunaj opeko, ni ometana in ima avtomatično uporabno dovoljenje. Potem je 
investitor prepuščen sam sebi in uredi fasado v skladu z željami in svojim znanjem. In to 
kljub temu, da ima v projektni dokumentaciji zapisano barvo fasade.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Nekateri tudi izolirajo starejše hiše in naredijo zaključni sloj, ki je katastrofalen.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Se pravi glede barv in pa smeri slemena pustimo, kot je bilo v obstoječem OPN. 
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Zanima ga še za pripombo 8.3, zakaj so določbe o maksimalni dovoljeni etažnosti? Doslej 
smo določali število etaž za enostanovanjske hiše. Obrazložitev se sklicuje na predpis SIST-
ISO. Ta predpis je po vsebini terminološki slovar. Notri ne piše, kolikšno je dovoljeno število 
etaž za enostanovanjsko hišo. Kje bomo to določili, če ne v OPN? Povečuje se največja 
dovoljena višina stanovanjskih hiš. Z dopustnostjo ravnih streh ob Tržaški, se mu zdi, da gre 
to v smeri nekih vila blokov.  
 
Peter Lovšin – urbanist 
Tržaško so znižali, niso takšne višine. Drugače so višine problem. Z uveljavitvijo gradbenega 
zakona 2017, smo izgubili pojem etaža. Nihče več ne ve, kaj je to etaža, kaj je pritličje, klet,  
nadstropje in mansarda. Zakon o graditvi objektov, ki je nastal v 90. letih, je obrazložil, kaj je 
pritličje, klet, nadstropje. Težava je, da je SIST-ISO zaklenjen, Uredba o razvrščanju objektov 
se sklicuje na SIST-ISO standard in še na nek drug standard. Vsak, ki želi pogledati v ta 
standard, mora plačati 130 evrov. Sedaj imamo stavbe opredeljene metrično. Težave je imela 
tudi UE, primer so trojčki, notri je bil strop 4 metre, ker je pisalo pritličje. Zakaj potrebuješ 
višino 4 metre? Ker ni bilo opredeljeno metrično, je bil sum, da bi lahko tam bil 
večstanovanjski objekt. To so izkoriščali in tudi za UE je to najbolj enostaven način 
preverjanja, najbolj enostavno reči, da je od kote pritličja do kote slemena toliko in toliko 
metrov. Prej, ko je bilo pritličje, nadstropje in mansarda, je bil problem, kako določiti, kje se 
začne mansarda. Ali je to tam, kjer se začne knauf ali kjer se zalomi konstrukcija, ali se meri 
od gotovega tlaka itd? Teh terminov ni nihče vzpostavil v mnogo letih. Zato gremo na to, da 
enostavno metrično opredelimo, tako ima tudi MOL.   
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Prostorska in gradbena zakonodaja se spreminja vsakih par let, vse skupaj je ena velika tragi-
komedija. Na koncu ljudje ne vedo več, kaj je etaža. Še pripomba na 8.12. V prilogi 1, kjer 
gre za tekstovni opis usmeritev za OPPN, imamo tekst, ki nam dela težave, če hočemo urediti 
in povečati parkirišče pri jezeru. Iz tekstovne priloge bi morali črtati tisto, kar nam dela 
probleme, kjer sami sebe omejujemo. To je dikcija, da se delno zasuto mokrišče ne naturira. 
Obe parceli sta v občinski lasti. Priloga 1, enota urejanja prostora RJ10, pripomba je 8.12. 
Smernice za OPPN je verjetno treba kar brisati, kar sedaj piše.  
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Marko Čuden – podžupan 
To je že tudi sam zadnjič predlagal.  
 
Janez Marinčič – svetnik  
Sam bi dodal par besed, ker ni predsednika odbora na seji. Na zadnjih par sejah so se 
pogovarjali o OPN-ju, da bi poenostavili vse omejite. V zadnjih 10 ali 20 letih omejitve niso 
dosti zalegle, imamo dvojčke, večstanovanjske objekte itd. Omejitev je vedno več, drži pa se 
jih nihče. Zato je omejitev na višino, notri pa si lahko vsak naredi, kakor želi. Veliko je bilo 
govora o horizontalnih in vertikalnih delitvah objektov, ali se lahko legalizira hiša, če sta 
stanovanji ena nad drugim ali eno poleg drugega. To so poenotili, da lahko karkoli od tega, 
ampak nikakor ne več kot dva. To je meja, največ dve stanovanjski enoti. Če si je nekdo 
zamislil tri stanovanja, jih lastniško z uporabnim dovoljenjem ne bodo mogli urediti. Gabariti 
so določeni po območjih.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 144: 

1. Občinski svet Občine Brezovica se seznani s stališči do pripomb z javne 

razgrnitve in javne obravnave osnutka sprememb in dopolnitev OPN 1 – 

besedilni del in Okoljsko poročilo. 

2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema stališča do pripomb z javne razgrnitve 

in javne obravnave osnutka sprememb in dopolnitev OPN 1 – besedilni del in 

Okoljsko poročilo vključno z danes danimi pripombami.  

3. Stališča do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave osnutka sprememb in 

dopolnitev OPN 1 – besedilni del in Okoljsko poročilo se objavijo na spletni 

strani Občine www.brezovica.si. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 10 
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2021 
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Zaključni računi izkazuje to o čemer smo se pogovarjali na sejah. Največja investicija, to je 
gradnja kanalizacije na območju Brezovice in Žabnice, je preložena v letošnje leto. Ostale 
investicije so nekako tekle po planu. Bilo je turbulentno glede dogajanja na prihodkovni strani 
zaradi epidemije, spreminjanja povprečnine. Bili so tudi višji stroški zaradi servisiranja 
COVID potreb naših zavodov. Odbor je zaključni račun pregledal in ni imel pripomb. Ocenili 
so, da ga je občinska uprava kvalitetno pripravila. Predlog je, da se zaključni račun potrdi.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Na glasovanje je dal: 
 

SKLEP 145: 
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Občinski svet Občine Brezovica sprejema Zaključni račun proračuna Občine Brezovica 

za leto 2021. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 11 
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 

v Občini Brezovica – 1. in 2. branje 
 
Polonca Raušl – svetnica  
Gre se za zdravnika družinske medicine v domu starejših DEOS.  
 
Urban Acman – družbene dejavnosti  
Konec lanskega leta smo dobili s strani izvajalca zdravstvene službe v DEOS-u informacijo, 
da vrača koncesijo, ker ne more več zagotavljati storitve. Bili smo prisiljeni iskati novega 
izvajalca. Zdaj gremo v postopek izbire novega koncesionarja. V skladu z zakonom smo že 
podelili odločbo za eno leto novi izvajalki, kar zakon dopušča. Je pa zaradi samega postopka 
potrebno sprejeti Odlok o podelitvi koncesije, ki ga do sedaj nismo imeli ravno za to mesto. 
Odločili smo se, da bi šli v prvo in drugo branje, da bi to poenostavili. To je osnova, da gremo 
v razpis za novo koncesijo.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 146: 

• Občinski svet skladno s 5. točko 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Brezovica (Ur. l. RS, št. 29/2017) združi prvo in drugo obravnavo predloga Odloka o 

podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v 

Občini Brezovica. 

 

• Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 

javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Brezovica 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 21:30 zaključil sejo. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
 
Razprava 19. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.  


