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       Z A P I S N I K                         
 
21. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 22. 
septembra 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. Patricija Kozin 
6. Mateja Lekan-Štrukelj 
7. Janez Marinčič 

8. Miran Repar 
9. Primož Rihtar 
10. Jernej Rogelj 
11. Miha Rus 
12. Mateja Šuštaršič 
13. Klemen Zaletel 

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 
2. Jure Vrankar – Barjanski list 
3. 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 13 svetnikov, odsotni so Aleš Ogrič, Polonca Raušl, Saša Oblak, 
Milan Hosta ter Eva Plešnar. Morda se kdo od odstotnih seji pridruži v nadaljevanju.   
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 20. redne seje in 11. korespondenčne seje 
 
Metod Ropret – župan 
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnika. Ker ni bilo pripomb, je dal na 
glasovanje: 
 
SKLEP 154: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 20. redne seje z dne 16.6.2022 in 11. 
korespondenčne seje z dne 29.7.2022. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   13 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal dnevni red: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 20. redne seje in 11. korespondenčne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pobude in vprašanja; 
5. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani; 
6. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovne šole Preserje; 
7. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Vrtci Brezovica; 
8. Podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2022; 
9. Imenovanje predstavnikov lokalnih interesov (elektorjev) v volilno telo za volitve 

predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu Republike Slovenije. 
 
Izid glasovanja: 

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

AD 4 
Pobude in vprašanja 
 
Metod Ropret – župan 
Glede avtocestnega izvoza so dobre novice, gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Podpisan je 
sofinacerski sporazum vseh udeleženih deležnikov v projektu. Dokumentacija za razpis je 
pripravljena, razpis bo kmalu izveden. Če bo vse potekalo brez zapletov, lahko začetek del 
pričakujemo najkasneje spomladi. Imeli so sestanek s predstavniki Slovenskih železnic glede 
rekonstrukcije železniške proge. Pogovarjali so se glede izvedbe del, prvotno bo izpuščen 
odsek od železniške postaje na Brezovici do gostilne Amfora. Dela se bodo izvajala najprej na 
odseku od gostilne Amfora naprej do Preserja. Zemljišča za izvedbo podvoza in nove 
železniške postaje v Vnanjih Goricah so pridobljena. Dobra novica je tudi, da železniška 
postaja na Brezovici ostaja. V veliki meri bo tudi posodobljena, uredilo se bo podhode do 
peronov in pa dostop do Barja pod železniško progo. V Notranjih Goricah naj bi urejali nasip 
od železniški progi, zaradi tega predvidevajo daljšo zaporo podvoza. To za nas ni 
sprejemljivo, morda bi bila možna zapora kakšen vikend, vsekakor pa ne daljši čas. Težava za 
nas je, ker je črnovaška cesta še zaprta. Dela na črnovaški cesti se nadaljujejo, po nekaterih 
informacijah bi lahko vsaj delno bila odprta v začetku leta 2023. Gradnja novega Mercator 
centra poteka sedaj hitro. Gradnja naj bi se končala spomladi prihodnje leto.  
 
Marko Čuden – podžupan 
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Dela na cesti od Podpeči do Jezera še potekajo. Pločnik naj bi bil končan nekje do konca 
oktobra. Nekaj težav je s pridobivanjem zemljišča za avtobusno postajo. Pločnik na Novi poti 
do Zanoge v Vnanjih Goricah se zaključuje. Ravno danes se je izvedlo fino asfaltiranje. 
Gradnja kanalizacije v Žabnici poteka v skladu s časovnico, na Brezovici je manjši zaostanek, 
saj eden od partnerjev ni mogel zagotoviti dovolj delavcev. Dela so prevzeli drugi izvajalci in 
sedaj vse poteka kot mora. Povsod, kjer se gradi kanalizacija, se bo sočasno urejal tudi 
vodovod, Vo-Ka ima podpisane pogodbe z izvajalci. Ker so se dela na kanalizaciji pričela 
nekoliko kasneje od predvidevanj in ker je na Brezovici manjši zaostanek, bo letos manjša 
obremenitev proračuna. Zato je bil potreben rebalans tako za letošnje kot tudi prihodnje leto, 
ko bo posledično obremenitev proračuna nekoliko večja. Kot je že omenil župan, je ob 
sanaciji železnice predvidena popolna zapora v Notranjih Goricah. Tega ne moremo sprejeti 
in se iščejo rešitve in druge možnosti.  
 
Metod Ropret – župan 
Na področju družbenih dejavnosti se izvaja in gre počasi h koncu energetska sanacija Doma 
krajanov Vnanje Gorice in vrtca, zdravstvenega doma v Podpeči ter POŠ Rakitna. Zaključena 
adaptacija in sanacija prosvetnega doma v Preserju.  
 
Miran Repar – svetnik  
Rok za dokončanje ceste in pločnika Podpeč – Jezero je 14.10.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Opozoril je na težavo na Rakitni, ki se pojavlja že daljši čas. Gre za nered na ekoloških 
otokih, stanje je vedno slabše. Odlagajo se kosovni odpadki poleg zabojnikov. Smeti raznosi 
veter na okoli. Treba bo najti neko rešitev. Snaga bi lahko imela manjše tovorno vozilo, za 
dostop do ožjih ulic, da bi lahko vsaka hiša imela svoje zabojnike. Rešitev bi bila prestavitev 
ekoloških otokov na novo lokacijo, kjer bi lahko bil video nadzor. Primerno zemljišče bi bilo 
ob čistilni napravi, vendar v prostorskih načrtih zemljišče ni predvideno za ta namen. 
Sprememba namembnosti je dolgotrajna. Druga zadeva je pobuda, ki je bila poslana iz KS 
Rakitna na občino. Želijo, da se določi parkirni režim parkirišča pri cerkvi. Parkirišče je 
namenjeno obiskovalcem pokopališča in cerkve. Vendar pa so tam avtomobili po cel teden, 
parkirajo tovornjake. Nekateri se izogibajo plačila parkirnine pri jezeru in parkirajo pri cerkvi. 
Težava je tudi, ker nekateri parkirajo ob cesti proti hotelu in ob samem jezeru. Želijo, da se to 
na nek način reši, morda je že podlaga že v kakšen obstoječem odloku ali pa naj se uredi to na 
novo. Na pobudo niso prejeli nobenega odgovora in informacij, zato prosi za pojasnilo.  
 
Metod Ropret – župan 
Zaveda se, da ni prav, da niso prejeli odgovora in pomoči pri reševanju problemov. Ne želi 
iskati izgovorov, vendar je v občinski upravi bilo nekaj težav in odsotnosti zaradi epidemije 
covid ter tudi zaradi daljših bolniških odsotnostih. Bo opomnil, da se najde primerna rešitev.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Zanima ga, koliko bomo presegli plan zaradi povišanih cen energentov, ker podražitve so kar 
velike.  
 
Metod Ropret – župan 
V proračunu se precej pozna dvig cen energentov, povišanje cen bo zajeto v rebalansu, na 
nekaterih postavkah že zmanjkuje sredstev.  
 
Janez Marinčič – svetnik  
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Zanima ga dinamika gradnje športne dvorane, kaj se dogaja na tem področju? 
 
Metod Ropret – župan 
Za dvorano se pripravlja projektna naloga, sodelujeta dva arhitekta. To bo osnova za projektni 
natečaj, ki bo sledil.  
 

AD 5 
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani 
 
Urban Acman – družbene dejavnosti  
Odlok je bilo potrebno spremeniti zaradi novega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, v katerem je določeno, da mora akt o 
ustanovitvi javnega zavoda, ki je posredni proračunski uporabnik in ki poleg javne službe 
opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu, vsebovati določbo, da javni zavod prodajo 
blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem le te zagotovil najmanj pokritje 
vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 155: 
Občinski svet sprejme predlagan Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani. 
 

Izid glasovanja: 

ZA:   13 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6 
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovne šole Preserje 
 
Metod Ropret – župan  
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 156: 
Občinski svet sprejme predlagan Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preserje. 
 

Izid glasovanja: 

ZA:   13 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 7 
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci 
Brezovica 
 
Metod Ropret – župan  
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 157: 
Občinski svet sprejme predlagan Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica. 
 

Izid glasovanja: 

ZA:   13 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8 
Podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2022 
 
Miha Rus – svetnik  
Veseli ga, da smo letos prejeli kar nekaj predlogov za občinska priznanja. Komisija se je 
sestala na seji in obravnavala predloge ter pripravila seznam nagrajencev, ki ga predlaga 
Občinskemu svetu v potrditev. 
 
Metod Ropret – župan  
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 158: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 
2022 po naslednji razvrstitvi: 
 
Naziv: Častni občan Občine Brezovica 
 Predlagatelj 
ANGELA PLEVNIK, Tržaška cesta 509, 
Brezovica 

Marija Jakomin, Rakitna 

 
Naziv: Grb Občine Brezovica 
 Predlagatelj 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV PODPEČ – 
PRESERJE, Preserje 2, Preserje 

KS Podpeč – Preserje  

 
Naziv: Priznanje Občina Brezovica 
 Predlagatelj 
TEREZIJA PRAZNIK, Jezero 124, Preserje Športno kulturno turistično društvo 

Lokvanj 
METKA MARINČIČ, Žabnica 11, Notranje 
Gorice 

Društvo upokojencev Notranje Gorice - 
Plešivica 

ŠPELA ROGELJ, Jezero 58, Preserje Lista Marka Čudna 
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Izid glasovanja: 

ZA:   13 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 9 
Imenovanje predstavnikov lokalnih interesov (elektorjev) v volilno telo za volitve 
predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu Republike Slovenije 
 
Miha Rus – svetnik  
Prejet je bil poziv za imenovanje predstavnike lokalnih interesov (elektorjev) v volilno telo za 
volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu Republike Slovenije. 
Dogovorjeno je bilo, da tri stranke oziroma liste, ki so na zadnjih lokalnih volitvah prejele 
največ glasov, predlagajo vsaka po enega kandidate do redne seje Občinskega sveta. 
Predlagani so bili Marko Čuden, Martin Cvetko ter Nataša Smrekar.  
 
Metod Ropret – župan  
V skladu s pravili za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve članov državnega sveta 
je glasovanje tajno. Svetnikom so bile razdeljene glasovnice, ki jo vsak izpolni in odda. 
Razdeljenih je bilo 13 glasovnic. Po preštetih glasovnicah je bilo ugotovljeno, da je Marko 
Čuden prejel 13 glasov, Martin Cvetko in Nataša Smrekar pa po 11 glasov. Na podlagi 
rezultatov glasovanja je bil sprejet: 
 
SKLEP 159: 
Občinski svet Občine Brezovica za predstavnike lokalnih interesov (elektorje) v volilno 
telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državnem svetu Republike Slovenije 
potrjuje kandidate: 

- Marko Čuden, Podpeška cesta 279, 1357 Notranje Gorice 
- Martin Cvetko, Mavsarjeva ulica 26, 1357 Notranje Gorice 
- Nataša Smrekar, Podovnice 34, 1357 Notranje Gorice 

 

 
 
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 20:15 zaključil sejo. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razprava 21. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.  


