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       Z A P I S N I K                         
 

2. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 26. 

januarja 2021, 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. Aleš Ogrič 

10. Borut Pirnat 

11. Polonca Raušl  

12. Aljaž Susman 

13. Mateja Šuštaršič 

14. Helena Urbančič 

15. Klemen Zaletel 

OSTALI PRISOTNI:  

1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 

2. Janez Tekavc – odvetnik  

3. Predstavniki občinske uprave:  

– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 

– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 

 

Metod Ropret – župan 

Opravičili so se Klemen Velkavrh, Miha Rus ter Kristijan Musek Lešnik. Prisotnih je 15 

svetnikov, seja je sklepčna.  

AD 2 
Potrditev zapisnika 1. redne seje 

 

Metod Ropret – župan 

Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnik. Ker ni bilo pripomb, je dal na 

glasovanje: 

 

SKLEP 6: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 1. redne seje z dne 5.12.2022. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   15 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

http://www.vodice.si/
mailto:info@brezovica.si
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AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 

 

Metod Ropret – župan 

Predlagal je, da se dnevni red pod točko 12. dopolni še z Imenovanjem nadomestnega 

predstavnika Občine Brezovica v Svet zavoda Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna. 

Na glasovanje je dal: 

 

DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev zapisnika 1. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Pobude in vprašanja; 

5. Imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Brezovica; 

6. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Brezovica; 

7. Imenovanje štirih članov Nadzornega sveta JKP Brezovica s strani ustanovitelja; 

8. Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine 

Brezovica; 

9. Obravnava predloga sodne poravnave; 

10. Soglasje k ceni pomoči na domu za leto 2023; 

11. Predlog Odloka o razglasitvi Podpeč - Cerkev sv. Ane za kulturni spomenik lokalnega 

pomena, 

12. Imenovanje nadomestnega predstavnika Občine Brezovica v Svet zavoda Mladinskega 

klimatskega zdravilišča Rakitna. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   15 

PROTI:  0 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

AD 4 
Pobude in vprašanja 

 

Metod Ropret – župan 

Pridobili so nove informacije od DARS-a. Za avtocestni izvoz je pri koncu pregled 

dokumentacije izvajalca, naložene so bile še določene dopolnitve, ki so bile izvedene. 

Verjetno bo v začetku februarja izdan sklep o izbiri, potem tečejo roki za pravnomočnost. 

Nekje v začetku marca naj bi bila izvedena uvedba v delo. Izvajalec ima potem 30 dni časa, 

da z deli začne. Konec marca ali v začetku aprila že lahko pričakujemo dogajanje na terenu. 

Zaplet še lahko nastane, če bi se kdo pritožil. Glede na dejstvo, da od štirih ponudnikov trije 

niso oddali ponudb znotraj razpisane kvote sredstev, pravzaprav pritožb ni za pričakovati. Kar 

zadeva SŽ, bo o detajlih več povedal podžupan, sam bo zadeve orisal bolj na grobo. Kot 

lahko vsi vidijo, prenova tirov poteka, sočasno poteka pridobivanje dokumentacije za 

rekonstrukcijo objektov – to je podvoz, podhodi kot tudi železniška postajališča. Prenove 

postajališč bodo postopoma predstavljene v Barjanskem listu. V naslednji številki bo najprej 

predstavljena prenova postaje na Brezovici, potem bodo opisane prenove po vrsti proti 

Preserju. Vsa postajališča bodo prenovljena in za to je potrebna tudi dokumentacija. Letos naj 

bi za vse objekte pridobili dokumentacijo, v letu 2024 pa naj bi bili vsi ti objekti končani. 

Predvsem je to pomembno kar zadeva podvoza, ker bi to lepo sovpadlo s priključevanjem na 
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novi avtocestni izvoz. Za enkrat nam relativno dobro kaže, da bomo uspeli uskladiti 

dinamiko. Nov poslovni center Mercator hitro raste. Cela skupina Mercator je v postopku 

spremembe lastništva, za enkrat ni čutiti zadržkov ali zadreg. Dobili smo poziv, da Mercatorju 

izkažemo namero, da smo pripravljeni obstoječi objekt na Brezovici odkupiti, kot je bilo že 

nekako dogovorjeno. To smo naredili, to je izhodišče. Sedaj morajo to njihove službe in 

organi uprave potrditi. V prihodnje enkrat nas to čaka, v prvi fazi pa je najbolj pomembno, da 

pridemo do nove trgovine. Tam bo kar nekaj prostora za širitev programa MKZ Rakitna. 

programi so vezani na center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Trenutno delujejo v 

prostorih poleg Eurospina, vendar je glede na povpraševanje ambulant premalo. Težav otrok 

in mladostnikov je ogromno, prostora je premalo, zdravilišče se je zato odločilo, da najame 

dodatne prostore v novem Mercator centru – v zgornjem nadstropju. Tudi na Regionalni 

razvojni agenciji se stvari premikajo, nekako skladno s tem, o čemer smo se v preteklosti že 

pogovarjali. Dozorela je ideja glede kolesarskih navezav. Spregledali smo, da nam parcialne 

rešitve kolesarskih poti ne prinašajo nič posebno dobrega. Kolesarske navezave je potrebno 

obdelati v nekem širšem kontekstu. Tega se bo sedaj lotila Regionalna razvojna agencija 

ljubljanske urbane regije v navezavi z ministrstvom, ki to tudi spodbuja in skozi svoje 

programe tudi financira. Najbolj ključne osi so med Vrhniko in Brezovico – videli bomo, če 

bodo ostali na trasi ob Tržaški cesti ali se bodo odločili za umik bolj proti jugu. Druga ključna 

trasa je ob Podpeški cesti do Podpeči, tam se pot razcepi v smeri proti Podpeči in proti Igu. 

Kar zadeva naše občine bo to verjetno predmet obdelave. Na te dve osi bomo lahko sami 

svoje lokalne kolesarske poti navezovali. Gre za državne projekt, ki ga bo na nivoju priprave 

vodil RRA LUR. Trenutno so pri zasnovah, natančnejša časovnica še ni znana. 

 

Marko Čuden – podžupan  

Glavne aktivnosti so na kanalizaciji. Dela potekajo dobro, morda so nekje 14 dni v zaostanku, 

vendar prihaja pomlad in verjame, da bodo to izvajalci ujeli. Problem je, da so asfaltne baze 

zaprte, kjer delajo trenutno ostaja makadam. Pred novim letom smo vsaj Tržaško cesto uspeli 

spraviti v grobi asfalt. Po 20. februarju bo ponovno izmenični enosmerni promet na Tržaški 

cesti med Malovaško in Kopačem. To bo zadnji tak večji poseg na zelo prometni cesti. Poseg 

bo tudi pri gradnji novega Mercator centra – delalo se bo križišče, bo približno 14 dni 

potekala izmenična enosmerna zapora in je pričakovati probleme v prometu. Črnovaška cesta 

bo po realni oceni končana poleti, prej ni za pričakovati, da se cesta sprosti. Gradnja pločnika 

proti Jezeru je po velikem končana. Je tudi asfaltirano, izvajalec mora dokončati še nekaj 

ograj, dodatnih asfaltiranj in asfaltiranje avtobusne postaje. Ko bodo odprte asfaltne baze, bo 

vse dokončano. Na temu koncu se pelje investicija v pristojnosti države, na državni cesti 

Podpeč – Ig. Od naše vodarne do Podkraja se bodo delali podhodi za žabe. Celo cesto bodo 

ponovno odprli, delala se bod tudi kolesarska pot. Z direkcijo so se dogovorili, da mora v 

vsakem primeru prej biti končana črnovaška cesta, preden pričnejo z deli. Ponovno bodo 

delne zapore, ker bodo prekopavali cesto. Kar se tiče SŽ, bo prvi del rekonstrukcije končan do 

konca februarja – levi tir proti Preserju in Borovnici. Do takrat bo še nekaj zapor – ta vikend 

zapora podvoza v Notranjih Goricah, nato pa še zapora glavnega prehoda v Notranjih 

Goricah. Takrat bo odprt prehod na Mavsarjevi cesti. Kot povsod morajo tudi na prehodu biti 

nameščeni novi tiri, zato morajo odmakniti celoten prehod. O temu bodo ljudje obveščeni na 

spletni strani. Po koncu februarja se dela 2 meseca ne izvajajo, potem gre v začetku maja do 

konca avgusta v obnovo še drugi tir. Z obnovo drugega tira, se pride tudi v podvozu v 

Notranjih Goricah do željene višine – 4,13 m. Do takrat je višina podvoza 3,75 m, zato bodo 

še omejitve za višja vozila. Do jeseni pa bo podvoz normalno prevozen. Trenutno na tej višini 

manjša tovorna vozila in avtobusi lahko vozijo normalno. Večji tovornjaki in avtobusi pa ne 

morejo trenutno skozi podvoz. Javni avtobusni prevoz se zagotavlja normalno.  
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Metod Ropret – župan 

Ima veselo novico, na zadnji seji vlade smo dobili potrjen program ginekologije za našo 

občino. V tej situaciji je to izjemna stvar. Poleg zdravstvenih domov in območnih ambulant 

smo bili edina občina, ki je sploh dobila kakršenkoli program. Potrebnih bo še kar nekaj 

postopkov, tudi sprejem odloka. Po vsej verjetnosti bo nova ginekološka ambulanta v novem 

centru v prvem nadstropju. Prej pa moramo izvesti razpis in postopek izbire itd. Višje instance 

nam morajo vse te postopke tudi potrditi, pomembno pa je, da smo program uspeli pridobiti. 

V Podpeči prihaja s 1.2.2023 do spremembe pri splošnem zdravniku. Namesto dr. Igorja 

Gabriela prihaja dr. Mateja Žagar, kar nekaj časa že delujeta skupaj, s 1.2. pa dr. Žagarjeva 

prevzema splošno ambulanto. V začetku februarja se bodo odprli tudi razpisi za šport, kulturo, 

mladinske organizacije, upokojenske organizacije ter humanitarne organizacije. Razpisi bodo 

objavljeni v Barjanskem listu in na naših spletnih straneh. Treba je biti previden, da se ne 

zamudi rokov. 15.2. bo potekalo Kulturno močvirje, v Brezovi dvorani na OŠ Brezovica. 

Glede športne dvorane so opravili sestanek na Zbornici arhitektov in projektantov Slovenije. 

Bil jim je predstavljen natečajni postopek, ki ga običajno zbornica za naročnika izpelje in 

vodi. Kmalu imajo sestanek še z organizacijo Eutrip, ki predlaga drugo pot do končnega cilja. 

Ko bomo imeli vse informacije o obeh vrstah postopka, po natečaju ali po rumeni knjigi, 

potem se bomo odločili, po kateri poti gremo. Argumentirali bomo, zakaj se zdi ena opcija 

boljša ali slabša. Potem sledijo aktivnosti, za katere bo potrebno angažirati širšo skupino. 

Manjšo skupino sedaj imamo, v kateri je on sam, podžupan in Urban Acman ter dva zunanja 

sodelavca. V skupini pripravljajo dokumente in predloge, s katerimi bomo prišli pred 

Občinski svet. Nato sledi izdelava projektne naloge, verjetno bo treba izbrati izvajalca. Začela 

se bo vsebinska razprava, v skladu s tem bomo formirali širšo skupino približno 8 ljudi, ki bo 

imela bolj strokovne debate. Na nivoju projekte naloge se bodo ukvarjali z vsebino. Nova 

novica je še, da sta bili pozitivno ocenjeni obe kandidaturi za LAS Barje. Gre za otroško 

igrišče na postaji in park pri vili Kobi. Realizirana bo tudi opazovalnica ptic in informativne 

vsebine na Goriškem mahu. 

 

Klemen Zaletel – svetnik  

Zanima ga, če je že znana nova ekonomska cena v vrtcih, zaradi zadnjega dviga plač? Zasledil 

je, da MOL pričkaje med 14 in 17 % dviga cene. Ali že imamo kalkulacije, dvigu se ne bomo 

mogli izogniti. Zasledil je, da obstaja aplikacija oz. storitev parlameter. Brezplačna storitev 

omogoča spremljanje sej, kako kdo glasuje, dodajo se vsebine sej in je berljivo, kar imamo mi 

v objavljeno v pdf-ju ni berljivo in je težko neko eksaktno zadevo poiskati, moraš vse 

preleteti. Na cesti Na postajo sta bila oba vozna pasova že prevozna, semaforji pa so bili še 

kar postavljeni in ljudje so čakali. Sicer je to sedaj že odpravljeno, ampak take zadeve so 

lahko kar zoprne.  

 

Metod Ropret – župan 

Lahko preverimo zadevo, javnost mora biti zagotovljena, ni problema. Kar zadeve cene vrtca, 

so imeli sestanek in so jim bile zadeve še pred znanimi povišanji predstavljene. Šlo je bolj za 

učinke vezane na energijo, rast stroškov. Sedaj pričakujemo še dopolnitev zaradi rasti plač, 

neka izhodišča so že bila pripravljena. Povečanje naj bi bilo nekje tam, ko je že povedal 

Klemen. 

 

Liljana Bošnjak – svetnica  

Imeli so že pripravljeno izhodišče za dvig,  dvig do minimalne plače je bil že objavljen v 

uradnem listu. Potem so še sindikati sklenili dogovor, da se 4 razredi dvignejo še pomočnice 

vzgojiteljic. To še ni bilo uradno objavljeno in tega še nismo imeli vračunanega. V teh dneh 

so dobili še en predlog za upokojitev, sedaj se je to število povišali že na 8 zaposlenih, ki se 
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bodo upokojili. To je treba tudi vračunati zaradi odpravnin. Dejavniki se še vedno 

spreminjajo, do ponedeljka ali torka pa bodo imeli dokončne številke. Gibali se bomo pri že 

prej povedanem povečanju cen.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Dodatni dvig plačnih razredov pomočnic vzgojiteljic je za tri plačne razrede in ne za štiri.  

 

Mateja Šuštaršič – svetnica  

Najprej tehnična pripomba, zakaj se ne zamenja naprave pri svetniku, ki hrešči? Podan je bil 

predlog glede svetlobnih tabel po občini, ki gorijo cele noči – oglasni panoji od podjetij. Ali 

obstaja opcija, da bi se podjetjem dalo pobudo ali pa se to uredilo z nekim pravilnikom, da so 

na primer od 23. ure naprej do 6. ure zjutraj table ugasnjene? Ni potrebe, da celo noč gorijo. 

Druga zadeva je glede ograje ob stari železnici v Goričici. Tam so naredili golosek, situacija 

je nevarna. Zanima jo, če so imeli kakšen sestanek in če so kaj dorekli?  

 

Gašper Jamnik – zapisnikar  

Zmanjkalo je rezervnih naprav, ker jih je že nekaj bilo v okvari. Z novimi napravami je 

problem, ker so to 15 let stare naprave, tudi podjetje, ki je opremilo dvorano ne obstaja več in 

servis ni več zagotovljen. Varianta je, da se enkrat v prihodnosti celoten sistem zamenja. 

Obstoječa napeljava je tudi že dotrajana.  

 

Marko Čuden – podžupan  

Imeli so sestanek in so ograjo obljubili. Ko bo šla investicija h koncu, bodo to še pogledali. 

Dogovorjeno je tudi, da bodo šli z investitorji od DRI-ja na ogled po trasi.  

 

Metod Ropret – župan 

Na sestanki so prav ta problem izpostavili. Bilo je zagotovljeno, da pride fiksna, trda ograja. 

Problema se zavedajo. Trenutno so tam samo gradbene ograje.  

 

Mateja Šuštaršič – svetnica  

Kjer je golosek, tam varnost ni zagotovljena, tam lahko spodaj pade otrok. Kaj pa na 

mostičku, na drugi strani, kjer je prepad? Tam ograje nikoli ni bilo, ampak je tudi zelo 

nevarno.  

 

Marko Čuden – podžupan  

Zadnjič je šel pogledat na teren, opozoril je izvajalce, da ne parkirajo tam, ker je to naša 

glavna obvozna pot. Bo šel še na ogled druge nevarne točke in ko bodo na terenu predstavniki 

direkcije, si bodo to šli tudi pogledati. Se strinja, da mora biti tam 1,5 m visoka neprehodna 

ograja. Če tam kdo pade v globino, bo mrtev. To bodo zagotovili.  

 

Metod Ropret – župan 

Obisk predstavnikov direkcije je namenjen prav temu, da gredo po trasi in pregledajo detajle, 

kjer bi bilo še karkoli potrebno. Če jih kaj opozorimo, nam gredo nasproti, težav pretirano ni.  

 

Borut Pirnat – svetnik  

11.10.2025 bo 100 let OŠ Jezero. V desetletnem razvojnem planu občine šole ni zasledil, 

nobene obnove ali karkoli. Kakšen namen ima občina s to podružnično šolo? Pričakuje se cca. 

70 novih hiš v bližnji prihodnosti. Že približno 5 let nazaj je Veronika Susman na seji 

spraševala za postavitev nadstreška na avtobusni postaji pri POŠ Jezero. Tudi sam je na 

Odboru za komunalo spraševal o temu, če se bo kaj uredilo za naše otroke, da ne bodo stali na 
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dežju in vetru v jesenskem in zimskem času. Janez Kastelic, direktor Javnega zavoda 

Krajinski park Ljubljansko barje je na prvi seji Sveta zavoda v novembru omenil, da je 

plovnost po Ljubljanici že zelo blizu. Potrebno je zagotoviti še približno 10.000 evrov 

sredstev za takse, da se dovoljenja pridobijo. Jutri imajo drugo sejo, če ima še kdo kakšno 

vprašanje, naj pove, da to tam izpostavi. Zanima ga, če imajo kakšne podatke glede plovnosti? 

 

Metod Ropret – župan 

Glede POŠ Jezero nas sigurno v prihodnosti čakajo odločitve, dogovoriti se bo treba, kaj s 

šolo narediti. Ali iskati novo lokacijo, tudi o temu smo že razmišljali, ali pa ugrizniti v 

temeljito rekonstrukcijo ali gradnjo novega objekta na isti lokaciji. V nekih posebnih načrtih 

tega nimamo, ocena je da trenutne kapacitete na matični šoli za to območje zadostujejo. 

Vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo, če bo prišlo do realizacije naselja na Jezeru. Do nas 

dokončna informacija o kakšni večji gradnji še ni prišla. Bilo je v preteklosti ogromno 

poizkusov, da bi se tudi občina vključila v projekt, kar smo zavračali. Debata glede POŠ bo 

verjetno šla v dve smeri – ali investirati in obnavljati objekt, ki nikoli ne bo čisto ustrezen za 

današnje standarde, ali pa ta objekt nameniti drugim vsebinam – glasbena šola, razna društva., 

ki bi uporabljali objekt, za šolo pa bi iskali drugo rešitev. Treba je pošteno povedati, da je 

sigurno kar se tiče prioritet ta trenutek športna dvorana na Brezovici. OŠ ima že skoraj 1000 

otrok, ki že 15 let telovadijo v balonu. Že manjše občine zadeve nimajo urejene na ta način in 

enostavno to moramo izpeljati, to je prioriteta. Tudi vremenske ujme ne prizanašajo tovrstnim 

objektom. V neko dinamiko bomo morali rešitev na Jezeru vključiti, na nivoju OS in KS pa se 

bo treba dogovoriti za katero vrste rešitve bo šlo.  

 

Marko Čuden – podžupan  

Trenutno imajo naročeno nadstrešnico za končno postajo 19 B. Misli, da bodo istočasno 

postavili tudi nadstrešnico pri POŠ na avtobusni postaji, to bo predvidoma do konca aprila.  

 

Metod Ropret – župan 

Glede plovnosti po Ljubljanici je zadeva takšna, da je z gospodom Kastelicem redno v stikih. 

Plovnost je ena od tem, ki se že nekaj časa vleče. Tudi mi kot občina smo najbolj aktivno 

sodelovali pri pripravi vseh dokumentov. V naprej nam je bil povedano, da bo za pregled dna 

in pripravo dokumentacije potrebno nameniti nekaj sredstev, da bo številka v kratkem znana. 

Če si je prav zapomnil, naj bi to znašalo po okoli 6.000 evrov na vsako občino. Verjame, da je 

te številka sedaj nekoliko narasla, kot vse v zadnjem času. Kar zadeva nas, sofinanciranje ni 

bilo nikoli sporno in naša naklonjenost plovnosti je od začetka jasna. Borut Pirnat kot naš 

predstavnik v Svetu zavoda lahko mirno na ta način zadevo tudi zagovarja. Občina je 

zainteresirana za to.  

 

Mitja Bervar – svetnik  

Glede POŠ želi povedati, da je to stara zgodba, s katero so se v dveh prejšnjih mandatih in 

zdajšnjem ukvarjali. S tem se bodo ukvarjali, pripravljajo informacije, z nekim resnim širšim 

pristopom razmišljanja morajo najti rešitev, ki bo ustrezala predvsem otrokom in krajanom 

tega območja ter na drugi strani tudi občini. Ko bodo imeli stvari zbrane in se bodo širše 

seznanili z vso zgodbo ter ob povabilu župana in podžupana na sestanek KS, se bodo o zadevi 

širše in na daljši rok pogovarjali. Vse je potrebno pripraviti na dolgi rok, razume da ima 

prednost telovadnica na Brezovici. Vendarle pa se bodo dolgoročno in strateško pogovarjali 

in se veseli srečanja, da bodo našli neke rešitve.  

 

Metod Ropret – župan 
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Za zadevo se niso preveč intenzivno ukvarjali, nekajkrat so že bili poizkusi, v katero smer bi 

šli, od tega da so poizkušali pregovoriti starše, da bi vsi otroci šli v Preserje, do tega da bi 

iskali neke nove lokacije. Dlje od pogovorov niso nikoli prišli, to je vedno ostalo v domeni 

razprav. Končne rešitve nismo nikoli dorekli. Rešitev pa je nujno treba iskati v dogovoru z 

lokalno skupnostjo, moramo poslušati eden drugega. Mogoče ne smemo razmišljati o nekih 

neracionalnih rešitvah, treba je najti za vse sprejemljivo rešitev.  

 

AD 5 
Imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Brezovica 

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Miha Rus je odsoten in ga je prosil, če bi predstavil njegove točke, ostali trije člani komisije 

so se s tem strinjali. Najprej imamo sklep o sestavi delovnih teles. Kot je običajno so imeli 

najprej neformalni sestanek predstavniki svetniških skupin. Tam je nastal razrez, potrebno je 

bilo sprejemati kompromise. Bilo je še nekaj časa za pripombe in rošade, če bi se kdo za 

kakšno mesto kaj dogovoril. Potem se je sestala Komisija za mandatna vprašanja, ki je 

predlog pregledala in predlaga Občinskemu svetu sprejem.  

 

Mitja Bervar – svetnik  

Nekateri so bili seznanjeni s temi stvarmi, kako potekajo, preko elektronske pošte, nekateri pa 

morda niso bili seznanjeni. Njegov odgovor je, da se s tem razrezom ne strinja. Seveda so 

povsod potrebni kompromisi, se strinja s tem. Vendarle misli, da bi v enem primeru, kot je 

njegov, bi bilo tehtno stvari malo bolje premisliti. Ni imel možnosti, da bi bil na srečanju 

svetniških skupin, ker je pomotoma izpadel. Verjame, da je to res bilo pomotoma. Vendarle je 

bila jasno izražena njegova želja. Želja je, da bi deloval v Odboru za družbene dejavnosti. Po 

svoji profesiji in izkušnjah, ki jih ima, bi bilo smiselno da v takšnem odboru sodeluje. Če bi 

bil na drugi strani, bi si želel takšnega kandidata v odboru. S tem se je sprijaznil, se je pa 

odločil, da bo na vseh sejah Občinskega sveta zadeve komentiral, če jih ne more na odboru, 

kjer je prostor za to. Potem je pač prostor očitno na seji Občinskega sveta. Ne gre se za njega, 

se je sprijaznil, ostali so se tako odločili. Na sestanku ni mogel povedati svojih argumentov. 

Pomembno je da opozori, da imamo Listo Marka Čudna, ki ima pet predstavnikov, Lista 

mladih in zelenih ima tudi pet predstavnikov, stranka SDS ima tri mesta, NSI, SLS, SD, Lista 

za Rakitno in Lista ZDOB pa imajo po enega predstavnika. Hoče povedati, da njih pet, ki 

tukaj sedijo, so v smislu glasovanja preglasovani. Tisi, ki so tukaj posamezniki morajo imeti 

vsaj to možnost, da po svojih kompetencah sodelujejo v odborih, kjer predvidevajo in mislijo, 

da so najbolj kompetentni. Želi opozoriti, da se take stvari v prihodnosti ne bi dogajale. 

Smiselno je, da imamo v imajo v OS, v odborih in komisijah strokovne ljudi, ki lahko o takih 

stvareh razpravljajo. Sam osebno ne želi peljati politike v to zgodbo, želel pa je poiskati 

možnost, kako bi lahko našli nek predlog zamenjave. Z vsem spoštovanjem sprejme mesto, 

kamor je dodeljen in kako so se dogovorili. Glasoval bo proti. O teh stvareh pa je treba 

razmisliti, ko bodo drugič sodelovali v takšnih debatah. Govori na splošno, dajmo stroko v 

občinske odbore, komisije itn.  

 

Metod Ropret – župan 

Koordinacija tega sestanka ni njegova zgodba, vendar bi se opravičil, da je prišlo do napake 

in ni bil gospod Bervar obveščen o prvem sestanku. Usklajevanja med listami potekajo na 

način, da tisti ki so boljše pozicionirani imajo prioriteto pri izbiranju. Če se konkretno ozre na 

Odbor za družbene dejavnosti bi težko rekel, da v naboru kandidatov kateri od njih tudi ni 

kompetenten. Po njegovi oceni so vsi izredno kompetentni za delo v temu odboru. Razrez 
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mest je kakršen je. Bomo pa še na kakšnih drugih področjih potrebovali kadre in se bomo 

takrat tudi spomnili na gospoda Bervarja. Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 7: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje člane delovnih teles Občinskega sveta v 

naslednji sestavi: 

 

Finančno, pravno – statutarni odbor: 

- Marko Čuden 

- Liljana Bošnjak 

- Mateja Lekan – Štrukelj 

- Boris Malovrh 

- Jana Bizovičar 

- Gorazd Kovačič 

- Andrejka Jamnik 

 

Odbor za komunalo in splošno preventivo: 

- Marko Čuden 

- Aleš Ogrič 

- Miran Repar 

- Luka Rogelj 

- Gorazd Krompič 

- Marjan Mravlje 

- Mitja Bervar 

 

Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo: 

- Kristijan Musek Lešnik 

- Polona Raušl 

- Mateja Šuštaršič 

- Matej Plevnik 

- Klemen Velkavrh 

- Helena Urbančič 

- Gorazd Kovačič 

 

Odbor za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo: 

- Aleš Ogrič 

- Lucija Kokelj 

- Jaka Napotnik 

- Primož Rihtar 

- Aljaž Susman 

- Tanja Kovačič Šavor 

- Mitja Bervar 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   13 

PROTI:  1 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 6 
Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Brezovica 

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Tudi mesta v NO so bila predmet razdelitve od 37 mest, ki se jih razdeli glede na volilni izid, 

oziroma število svetnikov posameznih strank ali list.  

 

Metod Ropret – župan 

Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 8: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Nadzorni odbor Občine Brezovica v naslednji 

sestavi: 

- Darko Jurca 

- Mira Gregorka 

- Mitja Brolih 

- Janez Pristavec 

- Daliborka Brčan 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   15 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 7 
Imenovanje štirih članov Nadzornega sveta JKP Brezovica s strani ustanovitelja 

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Tudi pri temu organu je delitev mest del razreza med delovna telesa OS in druge organe.  

 

Metod Ropret – župan 

Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 9: 

Občinski svet Občine Brezovica imenuje Pavla Pirca, Boruta Pirnata, Janeza Mikliča in 

Nejca Vesela za člane Nadzornega sveta JKP Brezovica s strani ustanovitelja.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   14 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 8 
Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brezovica 

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Gre za organ, ki ga imenuje župan, Občinski svet ga potrdi. Komisija za mandatna vprašanja 

predlaga, da se Svet za preventivo potrdi.  
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Metod Ropret – župan 

Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 10: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Občine Brezovica v naslednji sestavi: 

- Brajer Renata 

- Kermavner Tomaž  

- Krompič Gorazd 

- Peklaj Tanja 

- Prodan Tanja (od 1.4.2023), začasno Sirk Nina (do 1.4.2023) 

- Reiter Otmar 

- Suhadolnik Kaja Natalija 

- Šebenik Gregor 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   15 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 9 
Obravnava predloga sodne poravnave 

 

Metod Ropret – župan 

Zaradi občutljivosti teme in varstva osebnih podatkov je predlagal, da se seja zapre za javnost. 

Na glasovanje je dal:  

 

SKLEP 11: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da 9. točko dnevnega reda - Obravnava 

predloga sodne poravnave zapre za javnost.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   15 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 10 
Soglasje k ceni pomoči na domu za leto 2023 

 

Metod Ropret – župan 

Ceno pomoči na domu smo sprejeli dve seji nazaj, prišlo je do spremembe, za pol leta je cena 

nižja, v drugi polovici pa je isti znesek kot smo ga že potrdili lani. Še vedno je v naši občini 

storitev relativno ugodna. Pomoč izvaja DEOS. Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 12: 

Občinski svet sprejme predlagano Soglasje k ceni pomoči na domu 2023. 

 

Izid glasovanja: 
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ZA:   15 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 11 
Predlog Odloka o razglasitvi Podpeč - Cerkev sv. Ane za kulturni spomenik lokalnega 

pomena 

 

Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 

Skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine se že kar nekaj let dogovarjamo za 

razglasitev kulturnih spomenikov – cerkva. Za enkrat imamo razglašeno kot spomenik samo 

cerkev sv. Vida v Preserju. V prejšnjem mandatu so že obravnavali odloke za razglasitev 

kulturnih spomenikov. Bilo je mišljeno, da se bo v paketu pripravilo kar šest odlokov. Odbor 

je na zadnjem sestanku zavzel sklep, da se gre z vsakim odlokom posebej pred Občinski svet. 

Štirje odloki govorijo o razglasitvi kulturnega spomenika za cerkve sv. Ane, sv. Lovrenca, sv. 

Jožefa in žalostne Matere božje. Potem sta še dva odloka, ki govorita le o arheoloških 

najdiščih na sv. Ani ter sv. Lovrencu. Z Odlokom o razglasitvi cerkve sv. Ane je bilo treba 

pohiteti, ker je Zavod za varstvo kulturne dediščine prosil, če lahko damo odlok na sejo, 

zaradi prenove fasade na cerkvi sv. Ane. Na voljo so sredstva in razpis se bo konec meseca 

zaprl. Če objekt ne bo imel sprejetega odloka, ne bo možna prijava na razpis za sredstva. Zato 

tudi nismo dobili poročevalca s strani zavoda.  

 

Metod Ropret – župan 

Odlok moramo sprejeti v dveh fazah, ki sta danes tudi zajeti v predlogih sklepov. Meni, da v 

odloku ni nič takšnega, da obravnave ne bi mogli združiti in tega danes zaključiti. Posledic za 

naše finance ni nobenih, sredstva za obnovo so na voljo s strani države.  

 

Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 

Zavod za varstvo kulturne dediščine sam oceni, kateri so takšni objekti in nam jih predlagajo. 

Z njimi gredo na teren in si stvari pogledajo.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Ko občina sprejme tak odlok, lastniku naloži določene omejitve. V 5. členu druga alineja 

pravi, da je treba preprečiti širjenje in zaraščanje gozda z vzdrževanjem nizko travniškega 

sveta. Nekdo bo tam moral travo kositi. Ta hip je to morda toliko rentabilno, da župnija daje 

zemljišče kmetu za namen pašnika. Lahko se bo ekonomika kdaj poslabšala in takrat se bo 

postavilo vprašanje, če je občina z odlokom lastniku naložila kup nekih obveznosti in bomo 

spet dobili neko odškodninsko tožbo. Ali imamo tudi soglasje lastnika, se pravi župnije, da se 

gre v ta odlok in da s tega naslova ne bo zahtev po odškodninah?  

 

Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 

Soglasje župnije je sigurno, ker so tudi oni pobudniki, da bodo lahko kandidirali za sredstva 

za obnovo cerkve. Sv. Ana je zato lahko že zdaj v obravnavi, ker so vse parcele župnijske. 

Potrebno je bilo samo eno soglasje. Vsi ostali odloki imajo vplivno območje, na katerih je 

veliko fizičnih oseb lastnikov parcel. Vsakega lastnika je potrebno poklicati in obvestiti ali 

dati na javno obravnavo. Z njimi je treba stopiti v stik, zato ti odloki še niso pripravljeni.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  
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Ali imamo ali lahko pridobimo pisno izjavo župnije, da iz naslova odloka ne bodo zahtevali 

kakršne koli odškodnine zaradi obveznosti, ki jih odlok prinaša lastniku zemljišča. To je treba 

pridobiti, da se čez 20 let ne bodo spraševali, kaj smo razmišljali in kako naivni smo bili.  

 

Metod Ropret – župan 

Ta odlok je bil že pregledan s strani zavoda, v naslednje pa bi morda to lahko vključili že v 

osnovi.  

 

Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 

Bo preverila na zavodu, kakšno soglasje imajo.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Zdaj jim delamo uslugo, z nekim župnikom se lahko dogovoriš, kasneje lahko pride nekdo 

drug in so lahko težave. Lahko je veliko dela s tem, da je treba grmovje kar naprej krčiti.  

 

Borut Pirnat – svetnik  

Na sv. Ani ima vsako leto PGD Podpeč kresovanje. Do sedaj so se z lastnikom dogovorili, da 

na njegovemu zemljišču lahko izvedejo kresovanje. Ali bo sedaj potrebno še kakšno dodatno 

soglasje, če bo to pod spomeniškim varstvom?  

 

Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 

Še vedno bo dovolj soglasje lastnika, ker že zdaj je sv. Ana v varovalnem območju kulturne 

dediščine. Sedaj je samo še cerkev posebej razglašena za kulturni spomenik. Omejitve in 

varstveni režimi ostanejo enaki.  

 

Boris Malovrh – svetnik  

Zanima ga, do kdaj je odprt razpis, če bo odlok dovolj zgodaj objavljen v Uradnem listu? 

 

Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 

Ne v točno, kdaj je datum za prijavo na razpis. Odlok bo v veljavi takoj naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu. Dali smo tudi že najavo in rezervacijo prostora v Uradnem listu, 

objavljeno bo verjetno že jutri ali v ponedeljek. Misli, da se razpis zaključi v začetku 

februarja, tako so rekli na zavodu. Vlak bodo lahko ujeli. 

 

Metod Ropret – župan 

Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 13: 

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

Podpeč - Cerkev sv. Ane za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odloka o razglasitvi Podpeč - Cerkev 

sv. Ane za kulturni spomenik lokalnega pomena. 

3. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   15 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 12 
Imenovanje nadomestnega predstavnika Občine Brezovica v Svet zavoda Mladinskega 

klimatskega zdravilišča Rakitna 

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Predlog smo dobili danes na mizo. Predstavnica občine v Svetu zavoda je odstopila. Lista je 

predlagala nadomestnega kandidata.  

 

Metod Ropret – župan 

Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 14: 

Občinski svet  Občine Brezovica zaradi podane odstopne izjave članice Sveta zavoda 

MKZ Rakitna Mateje Šuštaršič, Goričica pod Krimom 26 B, Preserje, imenuje Maja 

Juvana, V Radno 73, Brezovica za nadomestnega člana v Svet zavoda MKZ Rakitna do 

konca mandata.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   15 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 21:50 zaključil sejo. 

 

Zapisal:    

Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 

   Metod Ropret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razprava 2. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.  


