
OBČINA BREZOVICA 
 

 

Tržaška cesta 390 

 1351 Brezovica 

tel: 01 / 360 17 70 

                    faks: 01 / 360 17 71 

 
Občinski svet 
 

www.brezovica.si                                                                     

info@brezovica.si 
 

 

       Z A P I S N I K                         
 

1. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  ponedeljek, 5. 

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

 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:  

1. Mitja Bervar 

2. Liljana Bošnjak 

3. Marko Čuden 

4. Bernard Debevec 

5. Lucija Kokelj 

6. Gorazd Kovačič 

7. Boris Malovrh 

8. Marjan Mravlje 

9. Kristijan Musek Lešnik 

10. Aleš Ogrič 

11. Borut Pirnat 

12. Polonca Raušl  

13. Miha Rus 

14. Aljaž Susman 

15. Mateja Šuštaršič 

16. Helena Urbančič 

17. Klemen Velkavrh 

18. Klemen Zaletel 

OSTALI PRISOTNI:  

1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 

2. Nadja Podobnik Oblak – Predsednica Občinske volilne komisije 

3. Eva Povirk – Barjanski list 

4. Jaka Napotnik  

5. Predstavniki občinske uprave:  

– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 

– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta 

 

Marko Čuden – svetnik 

Vse prisotne je lepo pozdravil na prvi seji v novi sestavi. Kot najstarejšemu mu pripada čast 

in dolžnost, da vodi prvo sejo. Trenutno je prisotnih 17 svetnikov, Klemen Velkavrh se nam 

bo pridružil v nekaj minutah. Na prvi seji se o dnevnem redu ne glasuje in je sledeč: 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta; 

2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v Občinski svet in volitev župana; 

3. Imenovanje mandatne komisije; 

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov Občinskega sveta; 

5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana; 

6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

AD 2 
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v Občinski svet in volitev župana 

 

Marko Čuden – svetnik 

Povabil je predsednico Občinske volilne komisije, da poda poročilo o izidu volitev.  

http://www.vodice.si/
mailto:info@brezovica.si
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Nadja Podobnik Oblak – Predsednica Občinske volilne komisije 

Vsa podrobna poročila so objavljena na spletni strani občine, pod zavihkom lokalne volitve 

2022. Predstavila bo nekaj poglavitnih točk, kako je stvar potekala. Zahvaliti se mora celotni 

komisiji za tekoče delo, niso imeli posebnih težav, ni bilo zapletov. Prejete kandidature so 

bile v večini takoj pravilne, čitljive in jasne. Pri dveh vlogah so bile manjše pomanjkljivosti, 

ki so jih predstavniki odpravili takoj naslednji dan po pozivu. Malenkost se je zapletlo, ker je 

bilo premalo kandidatov za Svet KS Vnanje Gorice. Po posvetu z Državno volilno komisijo 

so se odločili, da se podaljša rok za prijavo. Nato smo prejeli dovolj kandidatov, da so se 

lahko izvedle volitve za vse Svete krajevnih skupnosti. Volilno pravico za te lokalne volitve 

je imelo 9.999 volilnih upravičencev. Udeležba je nekoliko nižja od povprečne ravni v 

Sloveniji. Slovensko povprečje je bilo 47 %, v občini smo dosegli 34 % udeležbo. To je 

malenkost manj, kot na prejšnjih lokalnih volitvah, ko je bila udeležba 37 %. Glasovali so 

3.404 volilni upravičenci. Glasovnice so bile večinoma pravilno izpolnjene. Kjer so bili 

volilni odbori v dilemi, smo glasovnice še enkrat pogledali na Občinski volilni komisiji. Vse 

neveljavne ali dvomljive glasovnice so bile pregledane večkrat. Ustrezno so se ovrednotile in 

upoštevale. Potekale so volitve za župana, za Občinski svet in za Svete krajevnih skupnosti. 

Volilni odbori so imeli precej dela s sortiranjem in štetjem glasovnic, tudi glasovalni sistemi 

so različni. Za župana je bil izvoljen gospod Metod Ropret. Oddane so bile 3.404 glasovnice, 

od tega je bilo 251 neveljavnih. To je približno enak odstotek neveljavnih glasovnic, kot pred 

štirimi leti. Večina neveljavnih glasovnic je bila oddana praznih, nekaj jih je prečrtalo ime 

kandidata. Za Občinski svet je bilo neveljavnih oddanih glasovnic nekaj manj. Vsem 

svetnikom čestita ob izvolitvi, očitno so volivce prepričali s svojimi programi in nastopi. 

Svetnikom želi uspešno delo v tem mandatu, zagotovo bodo lahko vplivali na življenje v 

občini Brezovica v korist nas vseh. Za volitve v Svete KS je bilo delo volilnih odborov 

najbolj zahtevno, zlasti pri štetju in sestavljanju poročila. Tudi to so uspešno prebrodili. 

Volitve so zaključene po prvem krogu. Poročilo je pripravljeno s pomočjo programa, ki ga je 

pripravila Državna volilna komisija, zapletov s te strani je bilo nekoliko manj. Sproti je bilo 

možno spremljati rezultate glede na štetje. To prispeva k transparentnosti in boljši 

seznanjenosti. Vse odločitve Občinske volilne komisije so objavljene na spletni strani. Niso 

prejeli nobenega ugovora, o temu ni bilo potrebno odločati. Upa, da bodo svetniki tako 

uspešni nadaljevali delo, kot ga je volilna komisija zaključila.  

 

Marko Čuden – svetnik 

Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 1: 

Občinski svet Občine Brezovica se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o 

izidu volitev v Občinski svet in volitev župana. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 3 
Imenovanje mandatne komisije 

 

Marko Čuden – svetnik 
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Imenovati moramo tričlansko mandatno komisijo, ki še enkrat pogleda formalno rezultate 

volitev. Potem svoje predloge podajo Občinskemu svetu. Mandatno komisijo po navadi 

sestavijo prvo tri uvrščene stranke oziroma liste. Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 2: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje mandatno komisijo v naslednji sestavi: 

- Marko Čuden,  

- Bernard Debevec,  

- Helena Urbančič.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 4 
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov Občinskega sveta 

 

*Seji se je pridružil Klemen Velkavrh.  

 

Marko Čuden – svetnik  

Mandatna komisija si je vzela čas, da pregleda rezultate volitev. Mandatna komisija je 

pregledala poročilo o volitvah in predlaga v potrditev naslednji: 

 

SKLEP 3: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje mandat naslednjim članom Občinskega sveta: 

 

BERVAR MITJA 

BOŠNJAK LILJANA 

ČUDEN MARKO 

DEBEVEC BERNARD 

KOKELJ LUCIJA 

KOVAČIČ GORAZD 

MALOVRH BORIS 

MRAVLJE MARJAN 

MUSEK LEŠNIK KRISTIJAN 

OGRIČ ALEŠ 

PIRNAT BORUT 

RAUŠL POLONCA 

RUS MIHA 

SUSMAN ALJAŽ 

ŠUŠTARŠIČ MATEJA 

URBANČIČ HELENA 

VELKAVRH KLEMEN 

ZALETEL KLEMEN 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   18 

PROTI:  0 
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Sklep je bil sprejet. 

 

AD 5 
Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 

 

Marko Čuden – svetnik  

Mandatna komisija je pregledala poročilo in ni ugotovila nepravilnosti. Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 4: 

Občinski svet Občine Brezovica ugotavlja, da je bil na lokalnih volitvah, dne 20.11.2022, 

za župana Občine Brezovica izvoljen Metod Ropret, Podsvetija 1, 1351 Brezovica. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   18 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

Ugotavlja, da so mandati za Občinski svet in župana potrjeni z absolutno večino. Vsem 

čestita, upa da bomo šli v pravo smer in pravilno vodili občino za skupno dobro.  

 

AD 6 
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

Metod Ropret – župan 

V skladu s statutom in poslovnikom na prvi seji Občinskega sveta v novi sestavi imenujemo 

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija ima nalogo, da pripravi 

predloge za sestavo občinskih odborov, nadzornih svetov itd. Na naslednji seji bomo 

potrjevali sestavo komisij in odborov. Članov Komisije za mandatna vprašanja je pet, prvih 

pet strank oz. list na lokalnih volitvah ima v komisiji po enega člana. Glede na rezultate 

lokalnih volitev predlaga: 

 

SKLEP 5: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja v naslednji sestavi: 

- Marko Čuden, 

- Bernard Debevec, 

- Klemen Velkavrh, 

- Miha Rus, 

- Gorazd Kovačič. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   18 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

S tem smo točke dnevnega reda izčrpali. Zahvaljuje se za obisk, seja je bila kratka. Druge seje 

so daljše, bo tudi drugačno gradivo. Zaključno besedo je predal še županu. 

 

Metod Ropret – župan 



 
 

Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta 5  

Prav je, da na začetku mandata spregovori nekaj besed. Rad bi se zahvalil, da so se svetniki 

kandidirali na volitvah in se odločili za odločanje na lokalni ravni. Prihajamo iz različnih 

okolij, iz različnih delov občine. Prav je, da imamo vedno pri svojih odločitvah v vidu celotno 

občino.  Tistim, ki so odločali v preteklih letih je bilo to kar dobro jasno. Verjame, da ni 

razloga, da ne bi bilo tako tudi v prihodnje. Tega, kar počnemo tukaj, ne počnemo zaradi tega, 

ker bi imeli nek interes, ampak zato, ker poizkušamo prispevati lokalni skupnosti. Tukaj 

bomo sedeli naslednja štiri leta in to prinaša odgovornost, sprejemali bomo pomembne 

odločitve. Na nek način nas dela drugačne od ostalih občin naša enotnost in povezanost. Na 

tem gradimo razvoj občine, smo ga doslej in verjame da tudi v prihodnje. Vedno smo se ne 

glede na naše svetovne nazore, uspeli poenotiti v točkah, kjer se razmišlja o razvoju občine. 

Prepričan je, da bo tako tudi v prihodnje. Ta najvišji organ odločanja v občini je tisti, ki 

odloča o prihodnosti. V nekaterih segmentih bo treba sprejemati tudi kompromise. Tudi če 

imamo v glavi danes vsak svoj nabor prioritet, se bomo morali odločati, kaj je prioriteta 

občine in ne kaj je prioriteta nas ter našega lokalnega okolja. Vsi živimo tukaj in vemo kakšne 

so potrebe občine. Ne gre za to, da česa ne bi želeli. Gre za to, da moramo skozi dinamiko 

postavljati prioritete. Vedeti je treba, kdaj je kakšna stvar v občini prioriteta in kje. Če 

prioritete postavljamo, se je treba dogovoriti, kaj je tisto, kar ne bo takoj prišlo na vrsto. Nekaj 

je tudi novih svetnikov, ki se bodo z delom OS spoznali. Brez nekega predhodnega občutka in 

znanja o vodenju lokalne skupnosti ni nihče tukaj izmed nas. Nekateri imajo izkušnje iz 

Občinskega sveta, nekateri celo iz Državnega sveta, nekateri so delovali v krajevnih 

skupnostih. Preteklih 16 let je bilo v naši občini intenzivnih, tako intenzivno je bilo tudi delo 

Občinskega svet in občinske uprave. Odločili smo se za prioritete, za katere mislimo, da še 

niso čisto končane. V prvi vrsti gre za odvajanje in čiščenje odpadne vode in oskrba s čisto 

pitno vodo ter na drugi strani prva prioriteta pri nas, kar so otroci – gre za družbeni standard, 

kar zadeva šol in vrtcev. Tako bo tudi v prihodnje, so tudi druge ambicije in usmeritve. 

Pričakovati, da bomo strategijo občine postavili na glavo, ni primerno in ni potrebno. Tudi 

ostale želje in ambicije po posameznih lokalnih okoljih dobivajo svoje mesto. Kar generalno 

potrebuje občina glede na svojo lego pa je skrb za okolje in skrb za to, da imajo naši otroci 

zagotovljeno kvalitetno varstvo in izobraževanje. Mandat, ki je pred nami, je bogat, verjetno 

najbolj bogat, kar smo jih v tej občini doživeli. Veliko gre na račun preteklega dela in vložene 

energije. V tem mandatu bomo deležni celovite prenove železniške proge skozi našo občino. 

To je pomemben projekt, vendar si ga ne moremo pripisovati mi sami sebi. Projekt je verjetno 

vreden več kot 50 milijonov evrov. Slovenija je sprejela zaveze glede drugega tira in to v 

nekem delu pripada tudi nam, bo pa to bistveno vplivalo na kvaliteto življenja v občini. 

Trenutno nas dela obremenjujejo, del še ne bo tako hitro konec, 2 leti bo treba še potrpeti. 

Sebi in tistim, ki so pri tem sodelovali, pa lahko pripišemo avtocestni izvoz in podvoz, 

navezovalne ceste, kar je ravno tako zelo pomembno. Ogromno dela je vložila občina in 

dosedanji Občinski sveti, da smo korak po korak premikali napredovanje projekta 

avtocestnega izvoza. To sedaj postaja dejstvo, 13.12. bo odpiranje ponudb in izbira izvajalca. 

Upa, da ne bo zapletov in bomo imeli do spomladi izbranega izvajalca in da bo pričel z deli. 

Ta projekt bo pomembno spremenil prometne tokove v naši občini in v zaledju. To je v 

dobršni meri plod prizadevanj vseh nas. Odgovornost, ki jo prevzemamo, je večplastna. Naša 

skupna odgovornost je, da navzven nastopamo iskreno, pošteno, odgovorno, predvsem pa 

povezovalno do ljudi. Tako smo do sedaj bili vajeni, tako ta občina funkcionira in verjame, da 

ljudje pričakujejo od nas to tudi v prihodnje. Kar se imamo za dogovoriti in uskladiti, morda 

tudi spremeniti v nekih dokumenti, ki jih boste svetniki dobili pred sebe, je naloga nas tukaj v 

tem prostoru. Dogovoriti se moramo, kakšne bodo naše prioritete. To nam je do sedaj ne 

glede na vse nazore in razmere uspevalo. To je naša ključna odgovornost, ljudje verjamemo v 

nas, da smo tega sposobni. Dejstvo je, da je za tako velike projekte, ki potekajo pri nas, 

potrebna neka kontinuiteta – tako župana kot razmišljanja Občinskega sveta. Na nek način 
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smo to kontinuiteto uspeli zagotavljati. S spremembami smeri v vsakem mandatu se bistveno 

težje in kasneje pride na nek cilj. Doslej smo se vedno uspeli dogovoriti in iskreno verjame, 

da bo tako tudi v prihodnje. Občinsko premoženje smo v tem obdobju povečali iz 24,5 

milijona na 90 milijonov evrov. Ko se je usedel na ta stol smo bili po koeficientu razvitosti na 

172. mestu, danes smo med 10. Kar je najbolj pomembno in je generator razvoja je, da smo 

uspeli počrpati v dveh perspektivah toliko evropskih sredstev, da smo danes v Sloveniji četrti 

po črpanju evropskih sredstev v absolutnem znesku. Počrpali smo okoli 23 milijonov 

sredstev, zgolj Ljubljana, Velenj in Kranj so uspeli pridobiti več sredstev. Za nami je veliko 

bistveno večjih občin, tudi mestnih občin. Ne govorimo o sredstvih na prebivalca ampak o 

absolutnih zneskih. Ocenjuje, da znamo voditi lokalno politiko in jo bomo v prihodnje mi 

skupaj tudi uspešno peljali naprej. Ni dovolj, da se samo sestajamo samo na naših sejah in 

potrjujemo dokumente. Svojo držo in enotnost moramo vnašati tudi med ljudi. Res nas je 

morda obdobje korone pri tem morda malo prekinilo, ampak ljudje pričakujejo od nas, da 

vodimo občino homogeno. Sebe in svetnike le tak na način vidi v vlogi, v kateri je. Vsem 

toplo polaga na srce, da pri svojih odločitvah vzdržujemo neko strpnost, vzdržnost ter 

previdnost pri nekih odločitvah. Prihajamo z različnih področjih pa imamo težave s tem, če 

prihajamo z enega ali drugega brega Ljubljanice, ali smo morda malo višje ali nižje, vse to 

moramo pri naših odločitvah poizkušati na nek način pozabiti. Razmišljati moramo o temu, 

kaj je za celotno občino najbolje in kaj je v tistem trenutku prioriteta. Toliko je želel povedati, 

da pa vsa stvar ne bo izgledala preresna, želi poudariti, da vse seje niso tako resne, kot morda 

danes izgleda. Imamo vrsto razlogov, da lahko na seje prihajamo dobre volje in običajno tudi 

dobre volje odhajamo. Nismo občina, ki bila premalo kapitalizirana, prezadolžena. Nekaj 

dolga imamo, vendar je za naše potenciale zanemarljiv. Nismo občina, ki bi se soočala z 

ogromnimi socialnimi problemi. Jih imamo, tako kot jih imajo tudi drugi, vendar pa nimamo 

nič pretiranega. Enostavno in sproščeno lahko razmišljamo o svojem razvoju, nimamo 

nobenih nepremostljivih težav. Lahko pridejo težave v naslednjih mesecih, kakšne tožbe itd. 

Ta mandat lahko pričnemo brez skrb, pred nami je bogat mandat, bo veliko za pokazati. Ne 

bo ravno vse naše, dejstvo pa je, da bomo pripeljali v občino ogromno novega. Vsem želi, da 

krenemo v pozitivnem vzdušju v novo leto. Po novem letu pa nas čakajo že prve pomembne 

odločitve.  

 

 

Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 19:40 zaključil sejo. 

 

Zapisal:    

Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 

   Metod Ropret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razprava 1. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.  


