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       Z A P I S N I K                         
 

22. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 20. 

oktobra 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. Saša Oblak 

9. Aleš Ogrič 

10. Eva Plešnar 

11. Polonca Raušl  

12. Miran Repar 

13. Primož Rihtar 

14. Jernej Rogelj 

15. Miha Rus 

16. Mateja Šuštaršič 

17. Klemen Zaletel 

OSTALI PRISOTNI:  

1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 

2. Eva Povirk – Barjanski list 

3. Peter Lovšin – urbanist 

4. Matej Gojčič – Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije 

5. Mojca Resinovič – Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije 

6. Barbara Boh – Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije 

7. 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 17 svetnikov, odstoten je Milan Hosta.  

 

AD 2 
Potrditev zapisnika 21. redne seje 

 

Metod Ropret – župan 

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

glasovanje: 

 

SKLEP 160: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 21. redne seje z dne 22.9.2022. 

 

http://www.vodice.si/
mailto:info@brezovica.si
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Izid glasovanja: 

ZA:   17 

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 21. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Pobude in vprašanja; 

5. Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022−2032; 

6. Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 

načrtu Občine Brezovica – št. 1; 

7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2022 (I. 

rebalans); 

8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2023; 

9. Letni program športa v občini Brezovica za leto 2023; 

10. Letni program kulture v občini Brezovica za leto 2023; 

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

12. Strategija razvoja športa v občini Brezovica 2022-2032; 

13. Strategija razvoja kulture v občini Brezovica 2022-2032; 

14. Cenik zimske službe; 

15. Imenovanje nadomestnega predstavnika Občine Brezovica v Svet zavoda OŠ Preserje. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 

PROTI:  0 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

AD 4 
Pobude in vprašanja 

 

Metod Ropret – župan 

Novi Nadzorni svet DARS-a je na svoji prvi seji obravnaval finančno konstrukcijo novega 

avtocestnega izvoza in jo tudi potrdil. Za našo občino je to zelo pomemben projekt in tudi za 

celo zahodno Slovenijo. Razpis je že šel na portal DARS-a in na mednarodni portal, rok za 

oddajo ponudb je 22.11.2022. Če ne bo kakšnih velikih zapletov, bi lahko po novem letu že 

bil izbran izvajalec. Dela naj bi se začela spomladi, trajala naj bi dve gradbeni sezoni, konec 

leta 2024 bodo dela končana. Sočasno potekajo aktivnosti kar zadeva gradnje podvoza v 

Vnanjih Goricah. Za enkrat kaže dobro, pri podvozu večjih težav z viri financiranja ni saj gre 

za velik projekt SŽ. Dela v nekem delu že potekajo, nekatera še bodo in bodo pomembno 

vplivala na naše prometne tokove. Brez tega ne gre, železnica že zelo dolgo ni bila obnovljena 

in je zadeva nujna. Prvi del obnove od Ljubljane do Brezovice še ni tako intenzivno vplival na 
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nas, nadaljevanje pa že vpliva na nas in v naslednjih mesecih bo še bolj. Največja težava se je 

pokazala pri obnovi podvoza v Notranjih Goricah. Tam je bila predvidena rekonstrukcija, ki 

bi svetlobno okno znižala za pol metra, kar za nas ni sprejemljivo. To onemogoči tovorni in 

javni promet, tudi prehod intervencijskim vozilom. Potem so se pripravile nove rešitve, 

najmanj 3,90 metra bo svetlobnega okna, verjetno pa 4 metre. Tako se ni za bati, da cesta ne 

bi bila na takem nivoju, kot do sedaj. Dela pri novem Mercatorju potekajo intenzivno. Pred 

pomladjo trgovina še ne bo odprta. Vmes so prišle informacije, da bi se kdo lahko zanimal za 

objekt, v katerem trenutno smo in za katerega imamo v pogodbi podpisano predkupno 

pravico. Ves čas izkazujemo interes za nakup, ambicija je, da to stavbo prevzamemo mi. 

Informacije smo preverili pri odgovornih v Mercatorju, nič od tega ne drži, zavedajo se, kaj je 

občina naredila, da njihov projekt teče. Bili smo pripravljeni čakati in smo sodelovali z 

občinskim prostorskim načrtom. Po zagotovilih to ne bo spregledano in pozabljeno. Glede 

razreza kohezijskih sredstev je v preteklosti nejevoljno razlagal, da se v zahodni regiji 

počutimo neudobno, glede na predlagan razrez evropskih sredstev. S prihodom novega 

ministra gospoda Jevška se je kar nekaj spremenilo. Ogromno dela in napora je vložila 

Regionalna razvojna agencija, številke so bistveno drugačne. Najprej so se pogovarjali, da 

bodo lahko v zahodni regiji razdelili okoli 145 milijonov evrov, zdaj pa smo na okoli 1,1 

milijarde evrov. S tem bomo lahko v zahodni regiji kaj naredili, razmerje vzhod – zahod je 67 

– 33. To je bistveno drugače, kot prej. Drugačne so tudi prednostne usmeritve, manj so 

orientirane v infrastrukturne projekte. Več je digitalizacije, urbanih vsebin, priti pa moramo 

do končne oblike.  

 

Marko Čuden – podžupan 

Dela pri kanalizaciji potekajo po planu. V Žabnici so se že asfaltirale prve ulice, se bodo tudi 

po Brezovici. Nekatere ulice na Brezovici še niso asfaltirane, ker smo čakali na pogodbo za 

gradnjo vodovoda. Izbira izvajalca je končana, kjer je že zgrajena kanalizacija, se bo zgradil 

še vodovod in se bodo potem ulice asfaltirale. Velika večina ulic ob Podpeški cesti se 

končuje, del izvajalcev se je selil Na cesto na postajo. Danes se je zgodila neljuba nezgoda, 

delavci niso vedeli, da je kapa plina pod tlakovci in so jo poškodovali, prišlo je do puščanja 

plina. Gasilci so imeli intervencijo, vendar je potem to Energetika rešila in sanirala. Rok za 

dokončanje ceste in pločnika do Jezera naj bi bil podaljšan do konca leta. Upa, da bo 

končano, da se zaključi projekt. Sanacija železnice bo posegla v ritem našega življenja. 

Zaprete bodo določene ceste, zaprta bosta dva podvoza v Goričici. Zaprt bo tudi železniški 

prehod pri postaji v Notranjih Goricah, zaprt bo podvoz na Barju na poljski poti, ki gre od 

gasilskega doma v Notranjih Goricah do Stržena. Pojavijo se lahko problemi v prometu, 

občasno bo treba zapreti tudi podvoz v Notranjih Goricah pri gasilskem domu. Dogovorjeno 

je, da naj bi bile takšne zapore čez vikend, o temu bomo obveščali. Imeli so veliko debat in 

pregovarjanj, ker so želeli višino podvoza 3,5 metra. Potem je pomembno vlogo odigrala tudi 

Direkcija, ki je sofinancer tega projekta. To se je ustavilo in bilo dogovorjeno, da bomo prišli 

nazaj na normalno višino. To je regionalna cesta, višina 3,5 metra ni sprejemljiva. Ob sanaciji 

železnice bo več prometa, več hrupa. Ob železnici že postavljajo temelje za protihrupne 

ograde, v Vnanjih Goricah je gora peska za nasipanje. V Notranjih Goricah so že odstranili 

tire. Delo bo intenzivno potekalo 3 mesece, potem bo vmes nekaj presledka in sledi še 3 

mesece del. Drugo leto jeseni naj bi se začela tudi gradnja podvoza ter rekonstrukcija 

železniške postaje Brezovica in Preserje. Postaje bodo imeli podhode zaradi varnosti, da 

ljudje ne hodijo po tirih. Na Brezovici se bod podhod podaljšal tudi na območje Barja, da 

bodo sprehajalci pod progo varno prehajali na drugo stran. Povsod, kjer so hiše bodo 

protihrupne ovire, tako tudi ne bo možen dostop do železnice.  

 

Metod Ropret – župan 
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Obstajala je bojazen da se bo postaja na Brezovici ukinila, glede na to, da bo nova v Vnanjih 

Goricah. Kljub vsemu smo se uspeli dogovoriti, da postaja ostane. Eden od razlogov je tudi 

podhod, ni pa to edini podhod, ki bo bil. Verjetno bomo kakšne prelive ali podhode uspeli 

vsaj delno usposobiti. Dostopanje do peronov na postajah bo izven nivojsko. To je bistven 

napredek. Ves čas se usklajujemo, imamo dobre sogovornike, upoštevajo naša mnenja in 

želje. Verjame, da bomo na koncu sanacije proge vsi zadovoljni s tem, kar bomo dobili.  

 

Marko Čuden – podžupan 

Pri ovinku na progi iz Borovnice proti Preserju bodo posegli v hrib, da se bo železnica 

poravnala in bo tudi lažji dostop do železniške postaje.  

 

Metod Ropret – župan 

Pri družbenih dejavnostih se je šolsko leto normalno začelo. Objekti, ki so se energetsko 

sanirala so že funkcionalni. Prišle so toplotne črpalke za vse štiri objekte, ki se jih je saniralo. 

Na roko nam gre tudi vreme, pričakuje, da bodo dela pravočasno zaključena. Dela so pri 

koncu, objekti normalno funkcionirajo. Nove naloge nas čakajo v prihodnjem letu, v novem 

mandatu. Imamo že načrte za nekatere pomembne ukrepe. Upa, da bo v novem mandatu tu 

sedelo čim več svetnikov, ki tu sedijo že sedaj, ker to obdobje je bilo res prijetno. Soočali smo 

se z marsičem, znali pa smo se pogovarjati in najti rešitve.  

 

Marko Čuden – podžupan 

Glede novoletnih osvetlitev je veliko dilem. Pogovarjal se je o porabi elektrike za zvezdice, ki 

jih imamo, ki je izredno majhna. Predlaga, da bi vseeno izvedli okrasitev, ker imamo tega že 

tako malo.  

 

Liljana Bošnjak – svetnica  

Ena prvih tem v novem mandatu, ki jo bo treba obravnavati, bo podražitev vrtca. Znašli so se 

v težki situaciji. Dnevno dobivajo obvestila in nove pogodbe glede cen, posebej živil. Pritiski 

so veliki, če ne podpišejo, ne dobijo živil, jih izsiljujejo. Od lani septembra, ko so podpisali 

pogodbe, so za 100.000 evrov presegli načrtovane številke. Povečali se bodo tudi plačni 

razredi zaposlenih, povečal se je regres. Z aprilom bo še en plačni razred povečanja za 

uslužbence. Zelo jo je strah. Brez izdatne pomoči občine ne bi zmogli.  

 

Metod Ropret – župan 

Ni potrebe, da jo je strah. O temu so že govorili na sestanku. Otroci so prioriteta, za stvari bo 

poskrbljeno. Letna inflacija bo okoli 10 %, prihodnje leto okoli 6 %, šele leta 2025 bo 

normalna inflacija med 2 in 3 %. Danes je vlada dosegla dogovor s predstavniki Združenja 

občin, da se povprečnina iz 647 na prebivalca dvigne na 700 evrov, kar bo nekaj prispevalo. 

Zagotovo ne dovolj glede na podražitve, toliko pameti pa zmoremo, da bomo morali nekatere 

stvari organizirati na drugačen način ali pa zamakniti dinamiko. Kare zadeva delovanja vrtcev 

in šol dilem nikoli ni bilo. Časi so težki, ampak se znamo dogovoriti.  

 

Klemen Zaletel – svetnik  

Ko se je delala kanalizacija pri šoli, je prišlo do zmede. Kar se tiče otrok ni bilo najbolj 

poskrbljeno za varnost. Predlaga, da se v prihodnje organiziramo kot v začetku septembra, 

lahko se angažira ZŠAM, da skrbijo za dodatno varnost. Pozdravlja, da so našli skupni jezik z 

iniciativo ustavimo hrup na železnici. So se sestali in upa, da bodo naprej skupaj delali in 

nekaj dosegli.  

 

 Metod Ropret – župan 
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Glede dvojne signalizacije in nevarnosti v prometu so prejeli kar nekaj pripomb. Bilo je kar 

nekaj težav, na srečo je to trajalo samo par dni. Kar zadeva iniciative, ni dileme. Vsi si 

želimo, da bi bili protihrupni ukrepi na čim višjem nivoju. Težko pa je od nas zahtevati, da 

bomo lahko spreminjali državne načrte. Država je dala nekaj projektirati, za tem stoji stroka. 

Bali smo se, da bomo ostali zagrajeni in brez železniške postaje. Sedaj smo tu na varnem in 

gremo postopoma naprej. Nimamo slabih sogovornikov, nas poslušajo in nam gredo nasproti.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Ali so kakšne nove informacije glede odprtja črnovaške ceste? Na prejšnji seji je bilo rečeno 

konec leta, časovnice pa se lahko hitro spreminjajo. Med zbiranjem podpisov podpore na 

Upravni enoti so dobili nekaj sivih las. Delovanje Krajevnega urada je bilo porazno. Dve sredi 

zapored jim terminal ni delal. Veliko ljudi je dolgo čakalo v vrsti pa so razočarani odšli. Slišal 

je kar nekaj čudnih anekdot o odnosu delavk. Ko Krajevni urad odprejo, bi morali poskrbeti, 

da tehnika deluje. Pred zbiranji podpisov bi morala Upravna enota poskrbeti za dodatno 

delovanje uradov še kakšen dan več. Pred iztekom roka so urad odprli še en ponedeljek, kdor 

je to slučajno izvedel, ampak to ni to. Morali bi v enem mesecu zagotoviti odprtost dvakrat 

tedensko. Predlaga urgenco s strani občine, da bodo vedeli, kakšno stanje se pričakuje. Tretja 

zadeva – na prejšnji seji je povedal, da je dala KS dve pobudi, da se pripravi popravke ali 

nove odloke, s katerimi bi uredili dve kritični točki kar se tiče mirujočega prometa na Rakitni. 

Kljub več urgencam odziva ni bilo. Potem je to odprl na seji OS, bilo je obljubljeno, da dobi 

vsaj pisno informacijo, katere odloke naj pogleda. Žal se v enem mesecu ni zgodilo nič.  

 

Metod Ropret – župan 

Za črnovaško je bilo rečeno konec februarja, takrat naj bi bila cesta v grobem asfaltu. Dodanih 

bo kar nekaj plasti asfalta, šlo bo za neko posebno asfaltiranje. Med asfaltiranji bo še prihajalo 

do zapor, generalno pa naj bi promet stekel. Kar zadeva Krajevnega urada, deli mnenje s 

svetnikom. Pred koncem počitnic smo sklicali sestanek šestih županov z načelnikom UE 

Ljubljana. Kljub našim urgencam in prošnjam se ni zgodilo nič. Vmes je prišla menjava, nova 

načelnica se je trudila, da bi stvari spremenila. Posebej srečne roke ni imela, je pa bila odzivna 

in se je opravičila, za vse kar se je zgodilo. Imeli so tudi smolo s tehniko. Lahko se to zgodi 

enkrat, težko pa je to razumeti dve sredi zapored. Dobili smo dodatni ponedeljek, ki je za silo 

stvari pogasil. Srede za enkrat ostanejo. Novi načelnici so jasno izrazili željo, da bi imeli vsaj 

dva dneva odprt Krajevni urad. Ko bodo referendumi in volitve mimo, bodo tudi oni verjetno 

malo bolj normalno zadihali in bo čas, da se usedemo in poizkusimo stvari nadgraditi. Stanje 

v času covida in tudi po covidu pa je nevzdržno. To pri nas traja že tri leta, ne glede na to, 

koliko smo se pritoževali. Verjame, da so potrebe drugje, da je kadra premalo. Vendar nas v 

občini živi skoraj 13.000. Vseh strank ne morejo odpraviti v nekaj urah tedensko, potreb je 

enostavno preveč. Če imamo lahko notarko, čeprav njene storitve potrebujemo bistveno manj 

kot storitve UE, pa je lahko odprta vsak dan in ima dovolj dela. Na UE pa kot  da nas ni, saj 

imamo tudi Vrhniko, Tobačno itd. Zavedamo se tega, smo izražali nejevoljo. Slabe volje pa je 

bilo ogromno.  

 

Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 

Kar zadeva mirujočega prometa, je bila zadeva predana strokovnemu sodelavcu. Zadevo 

pripravlja. Situacija je taka, da sodelavec trenutno delno dela od doma, delno v službi in 

pravi, da je preobremenjen. Odgovor bo pripravil. Je pa tudi že dogovorjeno, da bo prišlo do 

skupnega sestanka s KS Rakitna, da se pogovori tudi še o drugih stvareh po volitvah. Nismo 

pozabili, se odgovor pripravlja. 

 

Metod Ropret – župan 
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Imamo tudi mi znotraj posamezne probleme med sabo, ampak je to naša naloga, da jih rešimo 

in jih bomo. 

 

Patricija Kozin – svetnica  

Ta teden se je spremenil vozni red vlakov. V službo se vozi z vlakom. Opazila je, da se 

zapornice komaj spustijo, ko že vlak pripelje mimo s polno hitrostjo. Na prehodih so delavci, 

je kar nekaj zmede. Prosila bi, če se lahko urgira, da se poskrbi za varnost. Zelo jo je strah, 

opozarja tudi druge, da so pazljivi, ko prečkajo železniške prehode. Sploh za tiste je nevarno, 

ki lovijo zadnje trenutke, preden se spustijo zapornice.  

 

Metod Ropret – župan 

Bodo opozorili, so stalno v kontaktu z železnicami. Kjerkoli se pelješ, nekaj urejajo ob progi, 

dogajalo se bo veliko.  

 

Miran Repar – svetnik  

Prej smo govorili o asfaltiranju. Izvaja se lahko tudi pozimi, če vremenske razmere to 

dovoljujejo. Če bo Črna vas pripravljena, bodo odprli tudi asfaltno bazo, asfalt ne bi smel biti 

problem. Remonti se res po navadi izvajajo pozimi, če pa je dovolj veliko naročilo, zaženejo 

asfaltne baze. Kaj smo naredili s smetmi na Rakitni? Je bi kakšen sestanek s Snago? Stanje je 

še slabše. Z Rakitne vozijo cele kamione smeti na JKP. Dobro bi bilo, da se čim prej najde 

rešitev, vsaj začasna. Začeti bi se morali pripravljati na povečanje zbirnega centra. Potrebna bi 

bila selitev na drugo, večjo lokacijo, ker je odpadkov vedno več. Vedno več ljudi se obrača na 

to lokacijo. Težko bi zagotovili povečanje frekvence odvoza. Dogovoriti se bo treba s Snago, 

ker težko odpeljejo odpadke. Frekvence obratovanja ne morejo povečati, ker Snaga ne bo 

uspela sprazniti vseh zabojnikov. Včasih ne morejo odpeljati vsega sproti, imajo tudi nekaj 

kadrovskih težav. Širitev bo potrebna tudi zato, ker je treba zabojnike pokriti, to je v skladu z 

uredbo. Morajo biti pokrovi in streha. To je problem na vseh manjših zbirnih centrih. Tudi če 

je vse urejeno, mora biti streha.  

 

Metod Ropret – župan 

Se strinja, vendar je bilo zadnji mesec veliko aktivnosti in tega niso naredili, vendar bodo. 

Vo-Ka Snaga je ogromno podjetje, res konglomerat.  

 

Mateja Šuštaršič – svetnica  

Pripombo ima na obsežno gradivo. Verjame, da je izziv pripraviti gradivo, se ji pa zdi 

preobsežno za kvalitetno obdelati celotno gradivo. Pri njih pošta ob petkih ne nosi, pošto 

dobijo v ponedeljek v nabiralnik. Predlaga, da bi se gradivo drugič poslalo tudi po elektronski 

pošti. Druga zadeva so železnice. V Goričici tudi delajo. Dotaknila bi se postaje v Preserju. 

Dostop do perona je že nekaj let vzporedno urejen ob cesti. Težava je, da pride ven na ovinku, 

ni ne pločnika, v eno smer ni ne urejene pešpoti. Prideš v nevaren ovinek, dostop do železnice 

je neuporaben, treba bi bilo razmisliti o drugačni rešitvi. Morda da se uredi pločnik v podvozu 

za pešce. V nadaljevanju bi se lahko povezalo pločnik skozi Prevalje čez ovinke, ker tam 

ogromno ljudi hodi peš na vlak in je nevarno.  

 

Metod Ropret – župan 

Ni težave, se bo drugič poslalo tudi po elektronski pošti.  

 

Primož Rihtar – svetnik  

Na odboru so obravnavali železnice kar nekajkrat, pohvaliti mora Jaka Napotnika, ki se je 

zelo angažiral. V sodelovanju z vsemi v odboru je pripravil kar nekaj vprašanj, glede cestnih 
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priključkov, uvozov itd. Ne ve, če je to kdo prebral. Predlaga, da se to pregleda, preden bo 

končna verzija projekta. So zelo pametne stvari, bi bilo dobro prebrati in na to pri 

projektiranju opozoriti.  

 

Metod Ropret – župan 

V javni obravnavi so prejeli že kar nekaj vprašanj in to naj bi upoštevali. Bodo preverili kaj je 

s tem. Ne ve, da bi prišla kakšna nova pobuda. Nihče ne dvomi v njegovo strokovnost.  

 

Miran Repar – svetnik  

Danes je pregledoval projekt obnove ceste skozi Podpeč. Po projektu naj bi v najožjem delu 

promet potekal sočasno samo v eno smer.  

 

Metod Ropret – župan 

Enosmerni promet bo v primeru, da pešec prižge semafor.  

 

Miran Repar – svetnik  

Kolikor ve, ne bo semaforja, bo običajen enosmerni promet z odstopom prednosti. Bo veliko 

čakanja, slabe volje, ne ve če je to rešitev. Veliko denarja namenjamo za cestno 

infrastrukturo. Mogoče bi bilo treba razmišljati tudi o kakšni razširitvi in preselitvi. Če se za 

vse najde denar, bi morali tudi za to. Upoštevano je bilo merilno mesto v Borovnici, tam je 

bistveno manj prometa kot v Podpeči. Podatki ki so jih upoštevali projektanti niso realni.  

 

Metod Ropret – župan 

Projekt, ki so ga potrjevali, predvideva semafor za pešce, ki bi sočasno ustavil promet v obe 

smeri. Ker bo pločnik, bo treba odstopati prednost, ker prostora za pločnik ni dovolj. Verjetno 

denar ni problem, ker je investitor Direkcija. Problem je, ker bi bilo treba ljudem podreti hiše. 

To je težje, za enkrat so študije pokazale, da predvidena rešitev ustreza. O končnih variantah 

pa se bomo še pogovarjali. Na mizo so dobili tri variante, odločali so se za tisto, ki se je zdela 

najbolj primerna. Posvetovali so se tudi s KS. Sredstva pa še niso zagotovljena.  

 

AD 5 
Razvojni program Občine Brezovica za obdobje 2022−2032 

 

Metod Ropret – župan 

Besedo bo dal Mateju Gojčiču, verjetno ga že poznajo, tekom priprave tega dokumenta je 

marsikdo sodeloval z njim. Prihaja iz RRA LUR, ki je specializirana za tovrstne dokumente. 

Tudi mi smo del te regije, oblikovali so že kar nekaj dokumentov za občine, zato smo se 

poslužili njihovih izkušenj.  

 

Matej Gojčič – Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije 

Njihova naloga je bila, da se nas pelje skozi ta proces, da se pripravi nov razvojni program, ki 

je bil nazadnje izdelan leta 2005. Ta dokument je treba obnoviti, pogledati kje občina je 

trenutno, kaj je bilo do sedaj narejenega in postaviti ogrodje razvoja za naprej. Na hitro bo 

predstavil postopek priprave dokumenta v zadnjih mesecih. Pogledali bomo oceno razvojnega 

stanja in izzivov, s katerimi se občina srečuje. Predstavil bo vizijo in prednostna področja, ki 

so ključna za razvoj občine, iz tega izhajajo ukrepi. Z nekaterimi se je intenzivno srečeval, s 

postopkom so pričeli spomladi. Ogledali so si teren, oblikovala se je strateška skupina, ki 

najbolj pozna stanje in izzive v občini. Bilo je 11 članov, izvedli so delavnico, da se ugotovi 

kaj so glavni problemi in izzivi. Največ podatkov so dobili od občanov, skozi spletno anketo. 
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Dobili so cca. 700 ustrezno izpolnjenih anket, kar je relevanten vzorec že na nacionalnem 

nivoju. Za podrobnejše vsebine in področja so opravili 13 intervjujev s ključnimi deležniki in 

ljudmi, ki stanje na določenih področjih najbolje poznajo. Skozi poletje so si vzeli čas, da so 

ugotovitve strnili v osnutek dokumenta, postavili vizijo in prednostna področja. Do jeseni je 

bil dokument pripravljen do te mere, da so ga lahko predebatirali s strateško skupino. Vmes je 

bila še delavnica z občani, kjer je bil prisoten župan. Nazadnje je bil dokument v 14 dnevni 

javni obravnavi, prejeli so še nekaj pripomb predvsem z vidika ukrepov. Danes je dokument 

pripravljen za sprejem. Skozi oceno stanja so pogledali, kakšno je stanje na štirih ključnih 

področjih. Ugotovili so, da je občina atraktivna za bivanje, je bližina glavnega mesta, po drugi 

strani veliko naravnega okolja z bogatim zaledjem, ki omogoča rekreacijo in kvalitetno 

življenje. V anketi se je 87 % prebivalcev opredelilo, da so z bivanjem v občini zadovoljni ali 

zelo zadovoljni. Kot problematika se je pokazala prometna situacija, zastoji, ki nastajajo, 

tranzit ki gre skozi občino, vsi razvojni projekti, ki še niso izvedeni in čakajo. Pri javnem 

potniškem prometu so predvsem pri železnici še možne izboljšave in so predvidene. Občina 

nima izrazitega središča, ampak je značilen nek policentrični razvoj. Je več manjših naselij, 

kare je vrednota, ki si jo občani želijo dalje razvijati, da manjša naselja razvijajo čim več 

storitev tudi v prihodnje. Značilno za občino je tudi, da imaš še precej kapacitet nepozidanih 

stavbnih zemljišč, kar pomeni da ima občina malo možnosti za nadaljnjo širitev stavbnih 

zemljišč. To pomeni tudi tveganje, ker je težko predvideti, kdaj se bodo zemljišča pozidala in 

s tem povezano je težje načrtovati komunalno in družbeno infrastrukturo. Načeloma je občina 

komunalno dobro pokrita, potrebne so še dopolnitve, treba je slediti tudi trendom nadaljnjega 

priseljevanja. Prebivalstvo zadnjih 10 let redno raste. Občina je tudi gosteje poseljena od 

povprečnega stanja v Sloveniji. So pa prebivalci mlajši in bolje izobraženi od povprečja. 

Zadovoljni so z možnostjo vključevanja v družbo, manj pa so zadovoljni s tem kaj nudi 

občina mlajšim za preživljanje prostega časa. Izkazalo se je, da so otroška igrišča v manjših 

naseljih zelo potrebna in iskana. Športna dvorana, igrišča in prostor za druženje mladih so se 

pokazali kot pomanjkanje na področju prebivalstva in družbe. Značilno za občino je tudi, da 

je v sami občini zaposleno relativno malo aktivnega prebivalstva. Večina ljudi migrira proti 

Ljubljani, stopnja brezposelnosti je razmeroma nizka. Podjetja v občini so večinoma 

samostojni podjetniki in manjša podjetja, ki nekateri preraščajo svoje okvire in iščejo nove 

prostore. Občina to težje naslavlja s prostorskega vidika, zato nekatera podjetja iščejo prostor 

izven občine. Prebivalci vidijo možnost za širitev turistične ponudbe in gospodarsko 

priložnost za razvoj občine. Za kmetijstvo je značilno, da manjše kmetije izginjajo, tiste ki 

ostanejo pa se konsolidirajo in povečujejo. Tudi pridelava na kmetijah se intenzivira, kar je v 

nasprotju s tem, kar si želijo ljudje – več lokalno pridelane hrane in krepitve lokalne 

samooskrbe, to se je izkazalo z anketo, da je neka vrednota za ljudi. V občini je 9 % ekoloških 

kmetij. Da se povezava kmetijstva s potrebami prebivalstva premosti, je bila pričakovana 

neka podpora občine v prihodnje. Ena ključnih zadev je, da si prebivalci želijo, da se ohrani 

naravna in kulturna dediščina. Potrebno je da gospodarska in družbena infrastruktura sledita 

rasti prebivalstva. Podjetništvo ima potrebe, ki jih je treba naslavljati. Značilen policentrični 

razvoj je neka vrednota, ki povezuje družbo in je to treba razvijati tudi v naprej. Na podlagi 

vseh izzivov je bila oblikovana vizija, ki temelji na tem, da želimo ohranjati kar je dobrega in 

naravnega, ohranjati tradicijo, ki jo imamo, hkrati pa v trajnostni smeri se nadalje razvijati in 

naslavljati potrebe prebivalcev, predvsem v smeri ohranjanja kvalitete bivanja v občini.  To je 

grob povzetek. Iz tega so oblikovali cilje, ki jih želimo zasledovati. Oblikovali so tri 

prednostna področja – eno je ohranjanje narave, da se ohranja identiteta naselij in da 

gospodarno ravnamo z viri, ki jih imamo ter živimo sonaravno. Hkrati se ne smemo ustaviti v 

razvoju, ampak nadaljujemo z razvojem povezane infrastrukture, prometne infrastrukture. 

Zelo je bila izpostavljena varnost, predvsem prometna varnost in tudi splošna. Bivanje se bi 

morali razvijati v smer malo bolj trajnostne mobilnosti, z manj avtomobili in več možnostmi 
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za javni potniški promet, kolesarjenje in pešačenje. Mora biti dostopna in vključujoča občina 

z enakomernim razvojem krajevnih središč. Storitve se morajo razvijati čim bližje občanom, 

čim manj mora biti centralizacije in vezanosti na večja središča. Naj se ne izgublja storitev, ki 

danes v središčih so. Zagotavljati je potrebno športno infrastrukturo in igrišča. Definirali so 

kar nekaj ukrepov, niso nanizani po programih, ker posamezni ukrepi naslavljajo več različnih 

ciljev, to pomeni, da bi se pojavljali v več skupinah. Imamo tri smeri ukrepov, eno je da 

občina želi ostati trajnostna in zelena, to pomeni trajnostni prostorski razvoj in ohranitev 

individualne gradnje. Občina nima večstanovanjskih stavb in to želimo ohranjati. Ohranjajo 

se naj tudi zelene površine po naseljih. Občani si želijo več komunikacije z občino skozi neke 

spletne platforme in digitalna orodja. Reklamni panoji so se izpostavili kot problem, kar bi 

bilo smiselno urejati. Še najprej moramo varovati naravno in kulturno dediščino. Krajinski 

park je velika vrednota, s katero ljudje živijo. Skozi dvig odpornosti moramo razmišljati, da 

se okolje spreminja, v energetskem, ekonomskem in podnebnem smislu. S temi problemi se 

srečujemo in jih je potrebno ustrezno naslavljati. Ljubljansko barje je bilo omenjeno tudi kot 

možnost za razvoj turizma. Pri razvoju turističnih produktov se pričakuje večji angažma 

občine in tudi sosednjih občin, pri povezovanju za neke skupne produkte na območju širšega 

barja. Razvijati je treba ekološko kmetijstvo in samooskrbo. Omenjene so bile lokalne tržnice 

in podobno. Energetska učinkovitost – občina se veliko ukvarja z javnimi objekti in javno 

razsvetljavo. Skozi energetske preglede je bilo ugotovljeno, da so največji porabniki energije 

individualni objekti. Občina ima na to manj vpliva, vseeno pa je potreben razmislek, kako bi 

lahko pomagali občanom. Občani si želijo fotovoltaike na svojih zgradbah, vendar so težave 

pri samem omrežju. Treba je tesno sodelovati s ponudniki distribucijskih omrežjih. Tudi 

električna vozila so do neke mere energetski prihranek. Bistveno večji prihranek pa je 

spodbujanje javnega potniškega prometa in mikro mobilnosti. Glede na dobro infrastrukturo 

ima občina možnost povezave z glavnim mestom bolj trajnostno. Že prej je bila omenjena 

prometna infrastruktura, načrtovanje avtocestnega izvoza in povezovanje obvoznice do 

Notranjih Goric, hkrati tudi s povezavami varnih pešpoti. Občina se lahko pridruži viziji nič, 

kar pomeni, da so občina zada cilj, da ni smrtnih žrtev v prometu in tudi svoje ukrepe načrtuje 

v tej smeri. Pri prehodu v trajnostno mobilnost je potreben razvoj kolesarske infrastrukture in 

izposoje e-koles. Ponudniki različnih sistemov e-koles trkajo na vrata vseh občin. Župani 

RRA LUR so to morda načrtno nekoliko zadržali, ker si želijo en sistem, ki bi povezoval vse 

občine. Tukaj se čaka Ljubljano, ki je strukturirala en korak naprej in se pričakuje, če model 

tam zaživi, da se okoliške občine lahko povežejo z istim sistemom. To pomeni, da bi si lahko 

električno kolo izposodili v tej občini, se odpeljali v Ljubljano in kolo tam pustili. Razvoj 

potniškega prometa se navezuje predvsem razvoj železniške infrastrukture – nove postaje, 

novi podhodi, novi dostopi, P + R ob železniških postajah in navezovanje preostalega 

potniškega prometa. Poseben izziv je, kako zagotoviti javni potniški promet v bolj oddaljenih 

krajih, kjer se avtobus ne izplača oziroma ni rentabilen, in se iščejo drugi načini, s prevozom 

na klic ali so-potništvom, tukaj so stvari povsem odprte – potrebne so tudi spremembe 

državne regulative, da se to vključi v sistem financiranja javnega potniškega prevoza. Tako bi 

tudi prevozi na klic lahko postali konkurenčni. Glede na rast prebivalstva je potrebno, da 

komunalna oprema temu sledi. Govorimo o dokončanju izgradnje kanalizacije ter zaščiti 

vodovarstvenih območij in vodnih virov. Plinifikacija je postavljena malo pod vprašaj glede 

na situacijo v svetu. Za zbirni center bi bilo potrebno najti neko trajnejšo rešitev in da se 

vzpostavi sistem, ki bo urejen po vseh predpisih. Dokončati je potrebno optično omrežje. 

Urediti je potrebno upravne in gospodarske cone, predvsem kaj lahko občina ponudi 

podjetnikom, ki so v občini in jim zmanjkuje prostora. Najti je treba načine, kako se lahko 

revitalizirajo obstoječe gospodarske cone, predvsem območje bivše Hoje. Potreben je 

razmislek, ki sicer ni vezan samo na odločitev občine, ampak tudi lastnika, kaj storiti s 

kamnolomom pod Žalostno goro. Zagotoviti je potrebno dobro opremljenost krajevnih 
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središč. Poudarek je tudi, da se občinska stavba seli na novo lokacijo, kar je priložnost, da se 

nekateri izzivi, s katerimi se srečujejo občani, dokončno razrešijo. Cilj je tudi digitalizacija 

storitev občine, potem je poleg same uprave pomembna mreža zdravstvene oskrbe. To 

pomeni gradnjo novega zdravstvenega doma, da sledimo tudi z vzgojno – izobraževalno 

infrastrukturo, to so šole in vrtci. Splošen trend po svetu je staranje prebivalstva, vključevati 

je potrebno vse starostne skupine in spodbujati medgeneracijsko povezovanje in zagotavljati 

infrastrukturo, da bodo mladi lahko kvalitetno preživljali prosti čas. Podporno okolje za 

podjetništvo obsega možnost vzpostavitve prostorov za so-delo. Oblikovati je potrebno nek 

osrednji turistični produkt, v povezavi s Krajinskim parkom Ljubljansko barje in sosednjimi 

občinami. Omenjena je bila tudi potreba, da se v občini vzpostavi TIC in da se obstoječa 

turistična infrastruktura prilagodi novim dognanjem in izzivom, predvsem da se uredijo 

dostopi in parkirišča, morda tudi neke nadgradnje. Kot zadnje je bilo omenjeno, da bi bilo 

dobro razmišljati o nekem turističnem atraktorju, ki bi še posebej privabil neke obiskovalce, 

da bi bil magnet, ki bi še dodatno pritegnil obiskovalce.  

 

Metod Ropret – župan 

Veliko smo slišali in izvedeli. Zadnjih 15 let bolj ali manj sodelujemo pri razvoju občine. 

Postavili smo si neke prioritete, najprej smo se zagnali v odpravljanje prostorske stiske, tako v 

vrtcih, kot v šolah, v ta namen je minilo 5 let. Vsaj za silo smo ublažili stisko, v kateri smo 

bili. Potem smo v nadaljevanju z željo, da ostane okolje neokrnjeno in ohranjeno ter da 

zaščitimo vodne vire, smo se podali v eno rudarsko obdobje. 10 let smo enormno vlagali v 

infrastrukturo. To ogromno stane, naredili smo izjemne premike. Ko bomo drugo leto končali 

s kanalizacijo bomo omogočili 98 % priključenost aglomeracij nad 2.000 p. e., kar je v skladu 

z evropsko direktivo. Ne bomo zanemarili tega trenda na manjših območjih, tudi če to od nas 

zakonsko še ni zahtevano, to pot bomo nadaljevali. Vsa ta vlaganja so bila kapitalsko izjemno 

intenzivna. Veliko smo pridobili evropskih sredstev in angažirali tudi veliko lastnih sredstev, 

nekaj smo se tudi zadolžili, vendar pretirano ne nikoli. Sedaj smo na koncu te poti. Če 

pogleda nazaj, bi verjetno z angažiranjem pol tega kapital, ki smo ga zakopali v ceste, poti, bi 

to, kar nam je povedal Matej, lahko realizirali v treh četrtinah. Vlaganje je bilo zelo 

intenzivno, nismo neko koncentrirano središče. Nismo na primer Vrhnika, kjer na ozkem 

področju pokriješ 5.000 ljudi. Smo razbiti na vasi, infrastrukture je ogromno. Če že delaš, 

urediš kompletno infrastrukturo, z vsem kar v neko cesto sodi. Zdaj so nas ujele stvari, ki jih 

marsikatera občina že ima. Na nekaterih področjih zaostajamo, tega se zavedamo. Meni pa, da 

lahko v naslednjih 10 letih to z lahkoto ujamemo, prepričan je v to. Tukaj ni nič takega, kar ne 

bi zmogli, razen če nismo odvisni sami od sebe – kjer smo vezani na državo. To so lepe 

stvari, ki se vidijo. Sam bi bil bolj vesel, če bi odpirali kolesarske poti in urejali turistične poti 

in parkirišča. V konceptu širšega pogleda na strukturo proračuna občine, to niso tako velika 

sredstva, da bi nas to skrbelo. Te cilje, ki jih imamo sedaj tudi napisane, lahko v naslednjih 10 

letih ujamemo. Kar smo skupaj naredili, smo uredili prioriteto, ki jo vsi ljudje izpostavljajo – 

ohranjanje čistega okolja in neokrnjeno naravo. To je bolj kot ne že skoraj za nami. Za ostale 

stvari, ki so lepe na sliki, če vkoplješ infrastrukturo v cesto, se tega ne vidi, bo kmalu čas in 

tudi denar. Na nek način razmišlja, kako lahko ljudje to sploh zdržijo. Ni enostavno ljudi 

prepričevati 10 let, da samo kopljemo in zakopavamo denar, pozabljamo pa na lepe stvari. 

Potem se nam zgodi, da imamo neugledne občinske table, ki ne stanejo nič in nam to uide. 

Ključno, kar smo si zadali je, da skrbimo da so otroci v ustreznih prostorih in da skrbimo za 

okolje. Za lepe stvari bo še dovolj časa, večina od njih tudi ni pretirano kapitalsko zahtevnih. 

Naša največja bolečina je promet. Tukaj nismo čisto odvisni sami od sebe, ampak se nam tudi 

nakazujejo lepši časi. Vesel je tega dokumenta, da smo analizirali stanje in nam pokaže pravo 

luč, tudi pokaže naše pomanjkljivosti – na to kar v zadnjem obdobju nismo imeli pravih 
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odgovorov in reakcij. V prihodnje pa bomo to z lahkoto realizirali, ker je to finančno 

neprimerljivo manj od tega, kar je za nami.  

 

Matej Gojčič – Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije 

Se strinja, večina kar imajo stika z občinami, ravnajo podobno, saj se ne morejo ukvarjati z 

manjšimi zadevami, če nimajo urejenega vodovoda in kanalizacije. V preteklosti so v tej 

občini bili naslovljeni glavni izzivi, sedaj pa je priložnost tudi za manjše stvari, ki dajejo 

kvaliteto bivanju.  

 

Metod Ropret – župan 

Otroška igrišča moramo urediti, tega se vsi zavedamo. Bodo, vse bomo spravili pod streho.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Program je kvalitetno pripravljen, vidi se da je bilo kar nekaj komunikacije z občani in 

občinskimi službami. Ko je bilo to v javni obravnavi, žal ni imel časa pregledati in podati še 

kakšno pripombo. Če se da, bi še kakšno malenkost dopolnil. Pri ukrepih je govora o tem, da 

je treba spodbujati fotovoltaiko. Vemo, kaj je v Sloveniji problem, interesentov, ki bi bili 

pripravljeni investirati je veliko. Težava je podhranjenost omrežja. Zato predlaga, da se ta cilj 

tudi zapiše. Vemo, da to ni v naši pristojnosti, vendar marsikaj se premakne, ker se angažirajo 

občine. Predlaga, da se na strani 57 še to pripiše.  

 

Matej Gojčič – Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije 

To pripombo se že imeli in v besedilo so ju uvrstili, niso pa je uvrstili kot sam ukrep. V ukrep 

tega niso uvrstili, ker ni občina tista, ki bo to izvajala.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Saj tudi gradnja avtocestnega priključka to ni v osnovi občinska pristojnost, vemo pa koliko 

se je angažirala občina, da je do tega prišlo.  

 

Metod Ropret – župan 

Dejstvo je, da ne vzdrži samo omrežje in ljudje ne dobijo soglasja. Problem je, da oni ljudje 

pošljejo k nam in rečejo naj gredo na občino, da bo občina dala denar za nadgradnjo 

transformatorskih postaj. Potem jih bodo priklopili. Ali mi pobiramo omrežnino ali oni? Kako 

in iz katerih virov naj upravičimo vlaganja v njihovo omrežje? Seveda si vsi želimo, da bi se 

lahko ljudje priklapljali s fotovoltaiko. Tukaj nas čaka resna debata, ljudje se obračajo na nas.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

To je odraz dolgotrajnejše politike, oni namreč tudi na individualne graditelje preložijo 

gradnjo omrežja. Ti kabli potem niso samo hišni priključek ampak funkcionirajo za celotno 

omrežje. Rezultat je ta, da so kabli položeni kakor se komu zazdi in imamo sračje gnezdo. 

Gradnja ni optimalna, racionalna, morda tudi tehnična izvedba ni optimalna. Elektro se je že 

zdavnaj navadil prevaliti na uporabnike strošek izgradnje mikro omrežja, ki ga moraš predati 

v last in upravljanje njim. Tu gre tudi za trafo postaje in jim je normalno, da bi to plačale 

občine. To se bo treba pomeniti, ker je problem na državni ravni. Te stvari je potrebno 

odpreti. Če lahko subvencioniramo izgube pri proizvodnji elektrike, bi se morala najti 

sredstva tudi za to, kar je osnova znotraj celotnega elektro sistema. Pripombo ima še na strani 

62, potem pa se pojavi še na koncu v sklepnih tabelah. Navedeno je za manjše periferne kraje, 

med katere sodi tudi Rakitna, ki ima 750 prebivalcev, da se do leta 2030 predvideva urejene 

male čistilne naprave, ni pa omenjena izgradnja kanalov. V Rakitni najbrž ne bodo imeli 
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malih čistilnih naprav. Čistilno napravo imajo, verjetno je dovolj velika, vsaj za zdaj. Manjka 

pa jim še tri četrtine kanalov, to bo treba zapisati, da je treba še narediti.  

 

Metod Ropret – župan 

Izgradnja omrežja je tudi omenjena nekje v tekstu. Ali morda Miran Repar ve, do koliko 

populacije so male čistilne naprave in od kje naprej je več od tega?  

 

Miran Repar – svetnik  

Definicije ni, vendar do nekje 50 enot je to še vedno mala čistilna naprava.  

 

Metod Ropret – župan 

Rakitna ne spada v to in tudi ve se, da so načrti na Rakitni drugačni. Rastlinska čistilna 

naprava se bo nadgradila in povezala strnjeni del naselja še s kanalom. Kar je objektov malo 

stran, bo verjetno opremljeno z malimi čistilnimi napravami.  

 

Matej Gojčič – Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije 

V dokumentu imamo omenjen del Rakitne in to ne tisti, ki je ožje naseljen. Kar je razpršene 

pozidave ni rentabilno, da se to poveže na obstoječe omrežje. Ni govora o celotni Rakitni, 

ampak samo o delu.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Posamezni zaselki so razpotegnjeni. Vendar če pogledamo tako imenovani vikend naselje, je 

čedalje več vikend hiš stalno naseljenih. To je kar kompaktno območje, je pa res da je treba 

kanale nekam umestiti, pridobiti služnosti, urediti lastništvo zemlje. S tem se bo potrebno 

ukvarjati. Ne gre pa za to, da imaš na vsake pol kilometra samostojno hišo. Na Rakitni 

pričakujejo, da se bo kanalizacija dogradila v celoti. Jasno je, da če bodo kje težave z lastniki, 

bo potrebno kakšno ulico začasno izpustiti.  

 

Metod Ropret – župan 

Vsem je poznan koncept, ki je predviden za opremljanje Rakitne, dilem ni. Tudi za ostala 

manjša naselja, Gorenja in Dolenja Brezovica, Goričica, Podplešivica, točno vemo na kakšen 

način bodo stvari urejene – z lokalnimi čistilnimi napravami, ker je do osnovnega omrežja 

predaleč. To so stvari, ki gredo korak po korak in niso posebej finančno intenzivne. To so 

manjši projekti, za razliko od teh večjih v zadnjih 10 letih.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Uradno predlaga, da na teh mestih, kjer se omenja male čistilne naprave, da se navede tudi 

dograditev kanalizacije.  

 

Matej Gojčič – Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije 

Predlaga, da če so manjši popravki, da se danes sprejme dokument in se to upošteva kot 

manjše redakcijske popravke. Navesti mora še datum sprejema dokumenta in se takrat lahko 

te pripombe še upoštevajo.  

 

Mateja Lekan – Štrukelj – svetnica  

Želi podati mnenje o programu občine. Mora ga pohvaliti, je pripravljen na nek pregleden in 

razumljiv način. Vključena so vsa bistvena področja, od infrastrukture, naravne dediščine, 

trajnostnega prostorskega razvoja in samooskrbe. Dokument se dotika različnih področij in 

vse to je vključeno v dokument. Pohvaliti mora tudi način priprave dokumenta, da so vključili 

javnost in občane. Na dom so dobili tudi letake, da se odzovejo, objave so bile na spletni 
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strani občine. Nato se je pripravil skupek vseh predlogov in vsebin, ki jih mora dokument 

vsebovati. Strinja se z oceno ukrepov, ki so predstavljeni v akcijskem načrtu – od načrtov, 

financ do časovnega okvira. Vse to bo v pomoč občini pri načrtovanju sredstev v proračunih 

za prihodnja leta. Ker je finančni okvir manj zahteven, je veliko teh ukrepov uresničljivih. 

Moramo jih imeti v zavesti, da se jih potem vključi pri načrtovanju sredstev. 

 

Metod Ropret – župan 

Zavedati se bomo morali, da je nabor majhnih projektov ogromen, zato bomo morali 

kadrovsko okrepiti občino. Če bomo želeli te projekte nekomu dodeliti, bomo v zdajšnji 

sestavi in vsako leto smo še manj številčni, se bo treba kadrovsko okrepiti. Upa da tudi 

prostorsko kmalu, da bomo lahko naloge razdelili naloge in bomo imeli nosilce teh nalog in 

skozi to izvajali projekte. V zdajšnji sestavi v nekem obsegu lahko delamo, potem se nam 

dogajajo še bolniške in izpadi iz takšnih in drugačnih razlogov, začele so se tudi upokojitve. 

Postajamo prešibki, v okviru naslednjega občinskega sveta se bomo morali o temu pogovoriti. 

Le tako bomo te manjše naloge ob osebni angažiranosti lahko izvajali.  

 

Mateja Lekan – Štrukelj – svetnica  

To je stvar občinske uprave. Ima pripombo, če nekdo dela od doma ali na delovnem mestu, 

tudi ni argument, da se nek odgovor ne pripravi. Pri ciljih, kjer so navedeni ukrepi, so 

številke. Kaj je to mišljeno? 

 

Matej Gojčič – Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije 

Navedeno je, katere cilje zasledujemo, posamezni ukrepi lahko zadevajo več ciljev. Zato so 

jih tudi več napisali.  

 

Metod Ropret – župan 

Bilo je slišati veliko lepega o temu, kar so naredili. Očitno so naši svetniki zadovoljni s tem, 

kar so pripravili. To je neke vrste naša bela knjiga za 10 let. Vesel je, da so opravili dobro 

delo, izpostaviti mora tudi, da ne drago. Dokument lahko s podanimi pripombami sprejmemo.  

Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 161: 

Občinski svet Občine Brezovica se je seznanil z Razvojnim programom Občine 

Brezovica za obdobje 2022−2032 in ga sprejema. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 6 
Sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Občine Brezovica – št. 1 

 

Peter Lovšin – urbanist 

Pred svetniki je predlog odloka. Cilj sprememb je bil, da se predvsem uskladi z novo 

zakonodajo. Druga zadeva je, da je v občini kar nekaj stavb, ki so dobile gradbeno dovoljenje 

za enostanovanjsko stavbo, v resnici pa je sedaj notri več stanovanj. Vmes se je spremenil 

predpis s področja graditve objektov, letnica se je premaknila iz leta 1998 na 2005, vendar gre 
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pri nas večinoma za objekte po letu 2006. To omenja zato, ker so imeli precej dela. 

Spremembe in dopolnitve se pripravljajo na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju. Vmes 

se je spremenil Zakon o urejanju prostora št. 2 ter Zakon o urejanju prostora št. 3. Težava je, 

ker zakon o prostorskem načrtovanju ni poznal pojma legalizacija, to pozna šele zadnji zakon 

iz leta 2021, uporablja pa se od 1.6.2022. Po mnenju Ministrstva za okolje in prostor je bilo 

treba drugače pristopiti k reševanju te problematike, na način da teh stavb tam ni. Zakon 

govori o načrtovanju ne legaliziranju. Za vsako tako stavbo je bilo treba narediti dodatne 

strokovne podlage in utemeljiti, kaj se bo na parceli dogajalo oz. načrtovalo, čeprav stavbe že 

stojijo. To je bilo opravljeno, bilo je precej dela in usklajevanja z ministrstvom. Na koncu je 

ministrstvo izdalo pozitivno mnenje in smo srečno prišli do konca. Odlok je konceptiran 

enofazno. Prejšnji odlok je bil sestavljen tri fazno, iz splošnega dela, podrobnih prostorsko 

izvedbenih pogojih in še posebni v prilogi št. 1. To krčimo samo v eno fazo, priloga še ostaja. 

Za nas in tiste, ki bodo uporabljali odlok, bo malenkostno bolj prijazno in pregledno. Vmes 

sta se spremenila prostorska in gradbena zakonodaja. Nov minister je izdal nove tehnične 

smernice za gradnjo, naredil je majhno revolucijo glede pomožnih in enostavnih objektov. Mi 

smo že definirali ta dva termina in smo v skladu z novimi predpisi. Odlok je bil javno 

razgrnjen. Potekal je tudi proces, ki se imenuje izdelava okoljskega poročila. Ministrstvo je na 

začetku presodilo, da je zaradi hrupa vpliv na okolje znaten, zato je bila naložena izdelava 

celovite presoje vplivov na okolje. Presoja je bila narejena. Marsikdo želi naprtiti protihrupne 

ograde lokalni skupnosti, tudi zdaj so poizkušali. Treba je bilo objasniti tudi ministrstvu, da 

obnavljajo železnico. Prejeli smo odločbo o sprejemljivosti poročila, tako da je tudi ta 

formalnost zagotovljena. Pridobljeni so vsi dokumenti, da se lahko odlok potrdi.  

 

Metod Ropret – župan  

Ko smo se tega lotili in ko je videl seznam potrebnih stvari, še sam ni bil prepričan, da to 

lahko res naredimo. Res je bilo narejeno ogromno delo. Da izda pozitivno mnenje cel kup 

soglasje dajalcev v državi, da na koncu dobiš še pozitivno mnenje k presoji vplivov na okolje, 

je zanj res projekt. Res lahko reče samo hvala. V nadaljevanju ne smemo izgubiti volje, treba 

je izpeljati še grafični del. Pri besedilnem delu smo blizu konca. Potem nas čaka verjetno še 

kako leto za grafični del.  

 

Peter Lovšin – urbanist 

Spremenili so se tudi predpisi na področju varovanja kmetijskih zemljišč. Zato bo treba 

določene odločitve sprejeti. V občini je še vedno na voljo veliko število nepozidanih stavbnih 

zemljišč. Neke stvari bo treba odvzeti.  

 

Metod Ropret – župan  

Imamo ogromno zazidljivih površin, ki niso pozidane. Kadar si kdo želi še kaj na novo 

zazidljivega, je vedno odgovor, da imamo še toliko in toliko nepozidanih zazidljivih površin. 

Tu pride do težave, tudi če prosimo za nekaj novega in bi to radi spremenili, je odgovor vedno 

zelo podoben – naj vzamemo od nečesa, kar zadaj je zazidljivo. Da se nekje umakne status 

zazidljivosti in ga bomo dobili nekje drugje. To je realna težava.  

 

Peter Lovšin – urbanist 

Principi so jasni, zapisani zakonsko. Prej to ni bilo urejeno, marca je bil sprejet zakon in je to 

urejeno na način, da tisti ki prosi za spremembo namembnosti, mora zagotoviti stavbno 

zemljišče in ga vrniti v primarno rabo – kmetijsko zemljišče. Drugi princip je da se določeno 

zemljišče, ki se bo urbaniziralo, nadomesti z drugo lokacijo, vendar se tukaj vmeša agronom, 

ki pripravi elaborat. Tretji princip je, da se gozdno zemljišče spremeni v kmetijsko zemljišče, 

ampak je tudi to vezano na pridobitev uporabnega dovoljenja, vendar mora biti boniteta 
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primerna za zasaditev poljščin. Ponovno je potreben nek ukrep. Kmetijsko ministrstvo je 

postalo soglasje dajalec pri izdaji gradbenega dovoljenja. Kjer bo sprememba namembnosti 

bodo oni ocenili, če se ukrepi zapisani v prostorskem načrtu tudi izvajajo. Za enkrat je 

ministrstvo dobro strukturirano, edina inšpekcija, ki dobro funkcionira, je kmetijska 

inšpekcija. Izvajajo učinkovite kazni, tudi po občini Brezovica. Verjame, da bodo imeli 

precejšen nadzor. Kmetijsko ministrstvo naredi svoj presek in ocene se lahko razlikujejo 5 – 

10 % glede na podatke, ki jih dajo občine. Potem rečejo, da imamo toliko in toliko 

nepozidanih stavbnih zemljišč. Ko bomo to pozidali, potem se lahko oglasimo in gremo 

naprej. Težava je, da občina ne rešuje samo individualnih problemov, ampak smo na enkrat v 

istem čolnu. Dolžni smo zagotoviti nadomestna zemljišča – na primer za obvoznico Notranje 

Gorice, mora občina zagotoviti 35.000 kvadratnih metrov stavbnih zemljišč in jih povrniti 

nazaj. V letu 2020 je bila sodba Ustavnega sodišča, da občina ne more nekomu kar izvzeti 

parcele iz zazidljivosti. S tem imajo težave vse vzhodno – evropske države. Pred 30 leti smo z 

družbenim sistemom imeli tudi sistem prostorskega načrtovanja in imamo sedaj težave. 

Sporočilo Ustavnega sodišča je, da je zasebna lastnina nad prostorskim načrtovanjem. Smo v 

zanimivem obdobju, temu se bo treba prilagoditi. Verjame, da bodo našli rešitve. Kmetijsko 

ministrstvo je sporočilo, da naj občina predstavi razvojne projekte. To je temeljna podlaga in 

teža, da se lahko izpelje določene projekte.  

 

Metod Ropret – župan  

Dokument je šel skozi javno obravnavo, bile so pripombe in dopolnitve.  

 

Miran Repar – svetnik  

Omenjena je bila legalizacija objektov zgrajenih po letu 2006. Koliko časa bomo še dovolili, 

da se spreminjajo namembnosti iz enostanovanjskih v večstanovanjske? Tukaj ni konca, 12 

let poslušamo eno in isto.  

 

Peter Lovšin – urbanist 

Nova zakonodaja predvideva za objekte zgrajene pred 2005, da ne potrebujejo niti skladnosti 

s prostorskim aktom. Praktično gredo direktno v legalizacijo, ne glede na to, koliko stanovanj 

je notri. Vrst legalizacij imamo več vrst, v tem primeru gre za objekt daljšega obstoja. Meni 

da je zakonska ureditev objektov daljšega obstoja na meji, ker leta 2024 bodo začele delovati 

evidence gradbenih parcel. Tam se bodo zadeve zataknile, ker pri objektih daljšega obstoja 

UE ne napiše velikosti gradbene parcele. Upa, da so prišli do konca. Veliko je odvisno od 

kulture ljudi, če prehitro voziš in te ujame radar, je to prekršek. Na nek način smo dobrotljivi. 

Pri nakupih in prodajah nepremičnin je potrebno prilagati gradbena oziroma uporabna 

dovoljenja.  

 

Miran Repar – svetnik  

Ukrepov za tiste, ki so gradili na črno, ni bilo. Ve pa da so pri gradnji kanalizacije izpustili 

objekte na črno, da jih legalizirajo. Ponovno se gradijo novi objekti, ki so večstanovanjski.  

 

Peter Lovšin – urbanist 

Če je to po letu 2006, ne bodo dobili gradbenega dovoljenja. Doslej ni bilo nekih novih 

pobud.  

 

Miran Repar – svetnik  

Se pravi objekt na Ulici bratov Potočnikov ne bo nikoli imelo gradbenega dovoljenja? Pa še 

kakšen objekt je tak. Koliko stane, da stranka uredi dokumentacijo za legalizacijo 

večstanovanjskega objekta? V smislu preveritve, ki jo mora pripraviti občina.  
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Marko Čuden – podžupan 

Realno ne. Ta objekt je nov. Nimamo vzvoda, da bi lahko kaj naredili. Hiše podrla inšpekcija 

ne bo, tega se moramo zavedati.  

 

Peter Lovšin – urbanist 

Najhujši inšpektor je bila gradnja kanalizacije. Za priklop je bilo potrebno gradbeno 

dovoljenje, tisti ki ga niso imeli, so morali hiše legalizirati.  

 

Metod Ropret – župan  

Tisi, ki so se pobrigali, so vložili za legalizacijo. Takega odloka ne bomo več sprejemali deset 

let.  

 

Peter Lovšin – urbanist 

Lokacijske preveritve ni, gredo direktno v dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Če jim 

odlok dovoljuje, mora projektant pridobiti vsa pozitivna mnenja. Nekateri še vedno gradijo na 

črno, vendar ne več v takem obsegu, kot včasih.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Ko bo občina dogradila kanalizacijo še kjer je ni, bodo ljudje morali iti v legalizacije. Takrat 

se bodo spet pojavile pobude. Na Rakitni bo tega precej. Ima nekaj pripomb, nekaj detajlov, 

ki so zelo pomembni. Gre za pripombe, ki jih je KS že podala. Nekaj od tega je bilo 

upoštevano, nekaj pa ne. Dve pripombi se nanašata na preveritev območij podrobnejše 

namenske rabe SP, se pravi površine počitniških hiš. Tako KS, kot tudi civilna iniciativa, ki je 

zbrala 250 podpisov, sta se zavzeli za to, da se ohrani brezpogojno minimalno velikost 

stavbne parcele v vikend naselju 600 kvadratnih metrov. To je politika v kraju že par 

desetletij in je namenjena temu, da se prepreči gosta pozidava in se ohrani podeželsko – 

gozdni značaj naselja. Vemo, da se je sredi vikend naselja pojavil investitor, ki brez 

dovoljenje postavlja prve hišice. Ima apetite, da bi tisto zemljišče pozidal precej bolj na gosto 

kot je to dovoljeno. Zato so KS in civilna iniciativa dali zahtevi, da se ohrani minimalna 

velikost parcele 600 kvadratnih metrov in da se z dodatnimi določbami prepreči, da bi 

pomožni objekti bili zgrajeni na način da so to dodatne glamping hišice. Ne enega in ne 

drugega notri ni. Kar se tiče minimalne velikosti parcel, se pojavlja neka nova kategorija, da 

če parcela meji na kategorizirano cesto, potem je lahko tudi manjša od 600 kvadratnih metrov. 

Ne vidi nobenega razloga, zakaj bi to uvajali. Če ta politika velja več kot 20 let, to pomeni,  

da vsak ki razmišlja o nakupu zemlje, je moral ta pogoj upoštevati. Vedno so tudi izjeme, na 

primer, če je nekdo kupil parcelo pred letom, ko se je omejitev uvedlo. Potem je logično, da 

izjema za take primere velja. Da pa na novo ponujamo investitorjem priložnost za pogosto 

pozidavo, za to pa res ni nobenega razloga. Resno predlaga, da se to črta in da ostanemo pri 

600 kvadratih. Kar se tiče pomožnih objektov, je predlog KS, da se omenja samo en 

pripadajoči pomožni objekt in ne dva. Naj se določi, da pripadajoči objekt ne sme imeti 

opreme, ki je značilna za bivanje oziroma omogoča bivanje v njem. To vsi vemo, kaj pomeni, 

postelja, kopalnica, kuhinja itd. Garaža je garaža, če pa ima objekt opremo za bivanje, je to 

zloraba predpisa in kar naenkrat imaš lahko na parceli dva taka objekta ali celo tri pomožne 

objekte, kjer je omogočeno bivanje oziroma začasno najemanje. Vztraja, da mora pri številu 

objektov in opisu biti notri varovalka, ki jo je KS predlagala v okviru javne obravnave. To je 

ena pripomba, ki se tiče vikend naselij. Na strani 21, v členu 38.b se je pojavil nov četrti 

odstavek, ki pravo tako: začasne objekte sezonskega turističnega značaja je dopustno postaviti 

na zemljiščih, ki so prometno dostopna dopustno izredno z začasnim priključkom na 

infrastrukturo. Treba je definirati, kdaj je treba objekt odstraniti, kdo ga je dolžan odstraniti in 
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tako naprej. Kaj je sploh mišljeno s sezonskimi začasnimi objekti turističnega značaja? Če 

bomo preveč pogumno dovolili take sezonske izjeme, se lahko zgodi, da bo kdo dobil 

sezonsko dovoljenje in potem pozabil odstraniti objekt, priključki bodo postali trajni in objekt 

tudi. Prosil bi za pojasnilo. Na strani 24 je sprememba 77. člena, ki govori o urejanju 

parkirnih površin. Tu piše da je treba parkirne površine na nivoju terena s štirimi ali več 

parkirnimi mesti ozeleniti. Večkrat je opozarjal, da je to na Rakitni problem s stališča zimske 

službe. Ko je na parkirišču pri jezeru snežna odeja debela en meter, so to ogromne količine 

snega. Že tako je težko plužiti, če so tam še drevesa, verjetno ne bodo dolgo zdržala. Predlaga, 

da se Rakitna izvzame iz tega. Meni, da ni potrebe do nekih dodatnih ozelenitev. Na strani 37 

je nepotrebna določba glede pogojev za OPPN na območju MKZ Rakitna. Piše da je pred 

posegom v prostor potrebno delati hidrološko hidravlično študijo iz katere bo razvidna 

dejanska poplavna ogroženost. Zakaj je to potrebno? Zdravilišče ni ob nobenem vodotoku, ni 

v kotlini, teren ni tako strm, da bi se dogajali plazovi. Poplav tam ni, niti po približni poplavni 

karti, ki je bila vključena v OPN leta 2015, tam ni bilo predvidenih nikakršnih potencialnih 

poplav katastrofalne kategorije. Poplavna študija, ki jo je občina zdaj naročila, je pokazala, da 

katastrofalnih scenarijev ni predvidenih. Ne ve, kaj je razlog za to, pomeni pa to omejitev 

zdravilišča, če bi hoteli karkoli početi. Tam tudi piše kot prva dejavnost zdraviliški turizem, 

potem še zdraviliška dejavnost. V okviru javne obravnave so dali pripombo, da naj bo 

osnovna dejavnost zdravstvena dejavnost. Turizem kot šole v naravi ipd. je nekaj za zraven. 

Ve da so se že v preteklosti v različnih verzijah OPN pojavljale razne določbe v zvezi z 

zdraviliščem, da naj bi to bilo prvenstveno namenjeno varovanim stanovanjem in podobno. 

Ne ve, od kod prihajajo te apetiti in pobude, da urbanist to vključi v dokumente. Na strani 43, 

kjer gre za opredelitev pogojev za OPPN na območju parkirišča pri jezeru – leta 2015, ko je 

bilo eno zemljišče v privatni lasti, so res to zaklenili in navedli nekaj o rastišču in mokrišču, 

ker so hoteli preprečiti, da parcela pride v napačne roke. Zdaj sta obe zemljišče, ki sta aktualni 

za parkirišče v naši lasti. S tem, ko imamo take določbe glede OPPN-ja iz leta 2015, sami sebi 

vežemo roke. Piše, da je treba delno zasuto mokrišče reaktivirati itn. Predlaga, da se te pogoje 

v severnem delu te enote urejanja prostora preprosto črta. Grafični del bo itak na novo zarisal 

kaj je območje za parkirne površine. Sedaj spreminjamo prilogo 1, se pravi tekst. Tekst iz leta 

2015 nam onemogoča, da bi za parkirišče dobili gradbeno dovoljenje. To mora iti ven, 

drugače ne bo šlo ven še 10 let. 

 

Metod Ropret – župan  

To je res, dokument moramo dodelati do stopnje, da ga bomo sprejeli. V prihodnjem sklicu ga 

ne bomo dodelali vsaj eno leto, če se vmes kaj zaplete, pa še naslednjih 10 let ne. Ljudem 

neke rešitve, ki jih obljubljamo dolgujemo. Če si je prav zapisal imamo 6 alinej, skozi njih 

bomo šli in poiskali rešitve in to prilagodili. Ena po ena, najprej parcela 600 kvadratnih 

metrov. 

 

Peter Lovšin – urbanist 

Na splošno bi rekel, da vse kar se tiče oblikovalskih pogojev, je tukaj prosto. Kar se veže na 

promet oziroma klimatsko zdravilišče in mokrišč, se ne more spreminjati, bi bilo potrebno iti 

nazaj v javno razgrnitev.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Zakaj to ni bilo že v štartu spremenjeno? Pobude so dali že v preteklih letih.  

 

Peter Lovšin – urbanist 

Na nek način je omejitev Direkcije za vode, oziroma čakamo drug drugega. Karte še niso 

potrjene in ko bodo karte na spletni strani e-vode, so takrat revidiran. So v reviziji, pravno 
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formalno pa se jih ne more vključiti v proces prostorskega načrtovanja. Ko bodo karte 

potrjene in objavljene na spletni strani, potem izginejo vse te stvari. Mi bi čakali še pol leta, 

da bi se ta zadeva popravila. 

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Kaj nam to reši? Zdravilišče, kjer bo itak pokazano, ko bo končna študija potrjena? 

 

Peter Lovšin – urbanist 

Se ne ve, je prazen list papirja. Če gremo nazaj, se lahko hitro dogovorimo o 600 kvadratnih 

metrih in kar se tiče pripadajočih objektov. Namen je bil samo ta, da so poizkušali razumeti, 

da ima nekdo 570 kvadratnih metrov parcelo in je občini v primeru neke parcelacije moral 

prodati 30 kvadratnih metrov. Zaradi prodaje občini bi imel parcelo manj kot 600 kvadratov, 

čeprav je prej bila parcela dovolj velika. To mu je vseeno, vendar v takih primerih lastnik ne 

bo prodal dela zemljišča občini in smo v šah poziciji. Če obstaja varovalka ali izjema se to 

lahko prilagodi. Drugače lahko poiščemo boljšo rešitev in jo potem pri grafičnem delu 

uredimo. Če imajo tristo podpisov iniciative in za tem stoji KS, potem se ni za šaliti, potrebno 

je spoštovati voljo ljudstva in temu prisluhniti.  

 

Metod Ropret – župan  

Bomo pa v težavah, ko bomo v Rakitni gradili kanalizacijo in bo od ljudi treba odkupovati 

zemljo in njihove parcele ne vodo več velike 600 kvadratnih metrov.  

  

Gorazd Kovačič – svetnik  

To izjemo lahko sedaj korigiramo, to ni problem.  

 

Metod Ropret – župan  

Mogoče bi zadeve reševali s posamičnim sklepom, od primera do primera.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Naj bo potem naveden tudi razlog, zakaj se to dovoli. Če je razlog, da je nekdo odstopil del 

zemlje in se je s parcelacijo parcela zmanjšala, ker je omogočil občini izgradnjo javne 

infrastrukture, potem se mu s sklepom Občinskega sveta to dovoli, ne glede na to, da je 

parcela manjša od 600 kvadratnih metrov. Ne pa kar tako.  

 

Peter Lovšin – urbanist 

Glede pripadajočih objektov se strinjamo, da je samo en.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

To bi veljalo samo za območje Rakitne. In da pripadajoči objekt ne sme imeti opreme, ki je 

značilna za bivanje. 

 

Peter Lovšin – urbanist 

To je tabela na strani 5, podrobnejša namenska raba SP, površine počitniških hiš. V tretji 

vrstici je navedeno, da je dopustna gradnja vseh pripadajočih pomožnih objektov skladno s 

predpisi o razvrščanju objektov. Predlog je, da se tukaj naredi, da je dopustna gradnja enega 

pripadajočega pomožnega objekta. V oklepaju napišemo tudi katerega, da ne bo potem dilem.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Predlaga opis, ki je bil podan v javni obravnavi s strani KS – da ne smejo vsebovati opreme, 

ki je značilna za objekte za bivanje in omogoča bivanje v njih. Ko se gradi glampinge, vemo 
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da ta stvar ni velika in visoka in hitro zapade pod gabarite, za katere ni potrebno gradbeno 

dovoljenje. Potem bo nekdo trdil, da je postavil na parceli en vikend en pripadajoči objekt, v 

bistvu pa sta to dva vikenda.  

 

Metod Ropret – župan  

Ali je dikcija primerna? Če je gospod Kovačič prebere ponovno in potem to vključimo.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

V rubriko dopustne gradnje v območju z namensko rabo SP naj se dopolni z določbo, da 

pripadajoči pomožni objekti, ki stojijo pred počitniškimi hišami ne smejo vsebovati opreme, 

ki je značilna za objekte za bivanje in omogoča bivanje v njih. In prvi predlog, omejitev 600 

kvadratnih metrov velja, razen v primeru, ko se parcela zmanjša za parcelacijo zaradi gradnje 

javne komunalne infrastrukture. V tem primeru se to dovoli s sklepom Občinskega sveta.  

 

Metod Ropret – župan  

Zdaj smo rešili dve pripombi. Naslednji so začasni objekti sezonskega značaja.  

 

Peter Lovšin – urbanist 

Po novi zakonodaji je občina soglasje dajalec pri tej zadevi. Uredba o razvrščanju objektov 

govori, da se lahko gradijo tudi začasni objekti, vendar morajo biti začasni objekti v skladu s 

standardi, mora biti zagotovljena požarna varnost itd. Zakonodajalec je napisal določene 

kriterije in vključuje občino kot soglasje dajalca. Občina mora izpeljati neke vrste upravni 

postopek. Prevzema se del nalog Upravne enote. V skladu s postopki je potrebno preveriti, če 

je to možno ali ni možno. Ni več kot včasih, da se je pripeljala neka prikolica in se od nekje 

napelje elektrika, ampak bo treba zadevo natančno strukturirati. Ta trenutek še nima 

oblikovanega takšnega soglasja, s kolegi urbanisti se o temu pogovarjajo. Je varovalka in 

obljublja, da če bo prišlo do takega primera, da se bo vključila tudi pristojna krajevna 

skupnost in se jih bo povprašalo za mnenje. Rok za izdajo soglasja bo 30 ali še več dni. Kar se 

tiče dreves v 77. členu, so to komaj spravili skozi, saj jih je Ministrstvo držalo, da je bilo treba 

to preoblikovati. Po vzoru Mestne Občine Ljubljana so potem zadevo zapisali, kot jo imajo 

oni. Ministrstvo zahteva, da naj občina navede, maksimalna parkirna mesta na gradbeni 

parceli. V zadnjih 40 ali 50 let so govorili o minimalnem številu parkirnih mest, zdaj pa je z 

vidika trajnosti in mobilnosti prišla zahteva za maksimalno število parkirnih mest. Ministrstvo 

za okolje in prostor je izdalo obširen priročnik glede zelenega sistema v okviru državnega 

prostorskega reda. Bilo je potrebno senčenje teh dreves. Lahko pa se v oklepaj navede razen 

za območje Rakitne in je volk sit ter koza cela. Ostali bodo potem morali zagotoviti drevesa.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Se pravi, da tu nimamo težav z državnimi institucijami?  

 

Marko Čuden – podžupan 

Potem bi navedli razen za območje Rakitne, za tisti dve parceli, kjer je parkirišče. Navedel bi 

parcelne številke.  

 

Metod Ropret – župan  

V Bohinju imajo tudi meter snega, pa so povsod drevesa. Ne reče, da ne bo moteče, ampak 

meni tudi, da nas ne bo nihče preganjal, če teh dreves ne bo toliko. Lahko jih damo tudi ob 

robu ali kakorkoli. Nikjer ne piše, kje ozelenitev mora biti. Tega ne bi dajal ven, če nas to 

lahko kje postavi v probleme. Bomo dali pa nekaj dreves na rob parkirišča, je tudi dobro.  

 



 
 

Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta 20  

Gorazd Kovačič – svetnik  

Občina je kupila zemljišče, kjer bo nekoč stal gasilni dom. Verjetno bo pred njim neka 

površina namenjena za vaje, ko bo prireditev, bo to tudi za parkiranje. Ko greš mimo, je lep 

razgled na rakiško ravan. Ali si bomo zdaj to zagradili z drevesi, samo zato ker je tak nek 

predpis? Če damo izjemo za Rakitno, bo projektant še vedno lahko dodal drevesa, če se mu 

bo zdelo to potrebno in se bo investitor strinjal.  

 

Metod Ropret – župan  

Če je prav razumel, je bil to kar ekspliciten pogoj, da je treba parkirne površine ozeleniti. 

Nima pa občutka, da je kje napisano, da mora biti to sredi parkirne površine, neke otočke z 

drevesi in okoli parkirišča. Mogoče lahko to obidemo, da drevesa posadimo samo po eni 

strani, kjer nas to ne moti in nam ustreza.  

 

Peter Lovšin – urbanist 

Dikcija je iz državnega prostorskega reda. Ne ve, koliko ima manevrskega prostora, je že na 

tankem ledu. To so hierarhično nadrejeni predpisi.  

 

Metod Ropret – župan  

Predlaga, da to pustimo, da ne bomo zabredli. Potem bomo ozelenitev že reševali od primera 

do primera. Če ne drugače s koriti, ki jih bomo pozimi umaknili, samo da bomo prišli skozi z 

dovoljenji. Razume, kaj mu hočejo povedati. Vendar se boji, da se zaletimo v konflikt z 

zakonom. Občutljivi so na te stvari, vsi ki načrtujejo večje stavbe, mora biti to narisano.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Razume če je večja asfaltna površina, je treba misliti tudi senco. Pri njih so gozdovi okrog in 

okrog.  

 

Metod Ropret – župan  

Ko bomo pridobivali dovoljenja, bomo verjetno neko ozelenitev morali imeti narisano. Kaj bo 

na koncu, bomo videli. Najbrž ne bo šlo skozi brez dreves. Ne bi vztrajal na temu. Pogovoriti 

se moramo še o poplavah pri zdravilišču.  

 

Peter Lovšin – urbanist 

Imeli so napisano notri in so odpravljali anomalijo, tudi KS je dala pripombo. Referentka na 

Direkciji za vode se je v to zapičila, vedela je, da je hidrološka študija v reviziji, vendar 

študija še ni bila potrjena. Potem je začela komplicirati. Problem je, če daš vlogo na Direkcijo 

za vode julija, obravnavajo pa vas oktobra. Mi smo vložili julija in smo imeli že konec julija 

usklajevalni sestanek z njimi. Potem je referentka zadevo v roke prijela šele septembra in so 

nekako prikrmarili do konca. Bile so poslane že urgence s strani župana. Šele na koncu je 

referentka ugotovila, da je to na hribu in da ne ve zakaj komplicirajo. Prej so ves čas 

komplicirali. V vsakem primeru bo to direkcija pri grafičnem delu sledila temu v naslednjem 

letu, anomalija se bo odpravila. Vmes bodo študije potrjene in bo tudi pravna podlaga 

zapisana tako, kot mora biti. Vsak referent je človek, pride do spleta nekih nesrečnih 

okoliščin. Ko bo študija zunaj, se bo delalo na podlagi teh kart. Karte bodo izkazovale, da tam 

ni poplavne nevarnosti.  

 

Metod Ropret – župan  

Ne vidi razloga, zakaj bi nam tam kdorkoli hotel kaj žalega.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  
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Kaj pa zdravstvena dejavnost kot primarna?  

 

Peter Lovšin – urbanist 

To so pustili, da ne bo potem treba še ne vem kaj dokazovati. Mnenje bi se potem zapeljalo v 

november, tega potem nebi imeli že na seji.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Če napišemo, da je območje MKZ namenjeno primarno zdravstveni dejavnosti in šele potem 

zdraviliškemu turizmu, se lahko katerikoli državni soglasje dajalec v to vtakne? 

 

Peter Lovšin – urbanist 

Lahko poizkusimo, v končni fazi je zadeva skomunicirana z Direkcijo za vode. Po sprejetju 

prostorskega akta ima vsak od nosilcev urejanja prostora možnost da v 6 mesecih pogleda oz. 

naredi nadzorstveno nalogo in opozori, če je karkoli drugače od tistega, kar so sprejeli.  

 

Metod Ropret – župan  

To šolo je že dal skozi. 37 parcel smo na Občinskem svetu dali notri, ravno takole v odlok. 

Potem smo se pred sodišči zagovarjali za stvari, za katere vedeli nismo.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Tisto je bilo nekaj drugega, šlo je za spremembo namenske rabe, kjer je šlo za privatne 

interese. Sedaj ostaja namenska raba takšna, kot je bila potrjena. Gre pri podrobnejšem opisu, 

katero dejavnost se izpostavi.  

 

Metod Ropret – župan  

Tako je, vendar smo spreminjali dikcijo, ki jo je ministrstvo potrdilo. Moramo biti previdni in 

se ne šaliti. Kaj je tukaj moteče? 

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Moti ga, da se v tekstih ves čas pojavlja neka komercialna dejavnost na območju MKZ. S tem 

so se ukvarjali že leta 2015. zdaj se to spet vrača.  

 

Metod Ropret – župan  

Ob vsemu, kar smo za zdravilišče naredili, s tem da so se mu že tudi rakičani odrekli, zdaj želi 

reči, da mogoče v ozadju razmišljamo, da bi zdravilišče prodali? 

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Je natančen človek. Ne očita nikomur ničesar.  

 

Metod Ropret – župan  

Za zdravilišče je ta Občinski svet in ta uprava naredila toliko, da ga drugače že zdavnaj ne bi 

bilo. Lahko priseže pri čemerkoli, da bo zdravilišče ostalo otrokom in nikomur drugemu. Če 

to dikcijo lahko popravimo, jo dajmo. Ampak da se ne bomo čez pol leta ponovno pogovarjali 

o temu odloku.  

 

Peter Lovšin – urbanist 

V tem primeru odlok spreminjamo in nekaj na novo dodajamo.  

 

Metod Ropret – župan  
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Naredimo drugače, odlok pustimo tak kot je. Ali mogoče lahko sprejmemo še nek dodaten 

sklep, ali napišemo v Odloku o ustanovitvi,  kaj je primarna dejavnost zdravilišča? Od 

primera 37 parcel, smo precej pod drobnogledom. Prostorski akti gredo težje skozi, kot morda 

kje drugje. Enkrat smo naredili bedarijo in smo se na sodišču komaj izvlekli in rešili tožb. 

Imeli smo vse znane slovenske odvetniške hiše za vratom. Nekaj smo rešili, nekaj nismo. 37 

ljudem smo zemljišča iz kmetijskih parcel spremenili v zazidljive, saj naj nebi nihče videl. Pa 

je nekdo videl. Odlok so nam razveljavili. Mogoče res bolje, da v Odloku o ustanovitvi MKZ 

popravimo, da je primarna dejavnost zdravstvena. Ostane nam še OPPN na parkirišču, kaj 

lahko tukaj naredimo.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Gre za parceli 1208/43 in 1208/44. To je bilo takrat dodano v letu 2015, da smo zaščitili 

parcele. Zemljišče smo odkupili. Večkrat je na to opozarjal, da ko se bo OPN spreminjal, da 

se to uredi. To je navedeno na strani 43, to bi morali črtati ven. V gradivu, ki ga imamo za 

Občinski svet, nič ne piše o tem.  

 

Peter Lovšin – urbanist 

Zgoda je taka, kot prej.  

 

Metod Ropret – župan  

Tega na Občinskem svetu ne moremo popraviti. Popravili bi nekaj, kar nismo dali v potrditev. 

Če ne bo šlo drugače, bi to poizkusili urediti skozi grafični del.  

 

Peter Lovšin – urbanist 

Absolutno skozi grafični del, skoumunicirati je treba zadeve z Zavodom za varstvo narave in 

se začeti z njimi pogovarjati in zadevo urediti.  

 

Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica  

Rada bi samo nekaj razjasnila, govorimo o legalizaciji večstanovanjskih stavb, zgrajene pred 

2006. Ker na strani 20 v 58.f členu govorimo o stavbah, ki so zgrajene pred 28.4.2016. Kako 

je s tem? 

 

Peter Lovšin – urbanist 

To je bil sklep odbora, da se postavi nek cenzus, država pa je s splošno legalizacijo dvignila 

najprej iz leta 1967 na 1998, potem pa še na 2005. Mi pa smo določili zadnji možen datum, ne 

da bi potem še 30 let spreminjali. Letnica 2016 je datum sprejema našega OPN-ja.  

 

Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica  

Se pravi smo to razširili še več, kot nam je omogočila država?  

 

Peter Lovšin – urbanist 

Tak je bil sklep odbora.  

 

Marko Čuden – podžupan 

Tega se ne da popolnoma ustaviti, zato ker ni ukrepov države, so že prej povedali. Ko mi 

prijavimo črno gradnjo, se ne zgodi nič. Če bi prišel inšpektor in stanovalce izselil in bi 

naslednji dan hišo podrli, bi bil red. Pet takih primerov bi bilo v Sloveniji in bi bil mir. Do 

sedaj se črnograditeljev ni nihče niti dotaknil, zato to počnejo. Kot je bilo omenjeno, v 

Vnanjih Goricah imamo tak nov objekt, ki stoji že eno leto.  

 



 
 

Zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta 23  

Peter Lovšin – urbanist 

Leta 2013 je bil v tej dvorani minister, glavna republiška gradbena inšpektorica in so dali 

zavezo, da bodo te stvari uredili.  

 

Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica  

Se pravi so v prilogi 1 naveden parcele, kjer je to dopustno, dovoljena gradnja legalizacije, 

nekje pa ni.  

 

Peter Lovšin – urbanist 

Leta 2016 so dali legalizacijo in so bile naštete parcele. Usmeritev odbora je bila, da se 

povsod poenoti legalizacija. Ministrstvo se je odločilo, da se ne sme uporabljati pojem 

legalizacije, ker se vodi postopek na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju. Zakon pa 

načrtuje objekte in jih ne legalizira. To kar se omenja v 26. členu je že staro. Kar dajemo od 

leta 2016 na novo, pa moramo načrtovati. Treba je narediti miselni preskok, tudi zanj je bilo 

to nekaj novega.   

 

Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica  

Ima predlog za tehnični popravek, da povsod, kjer se navaja briše, se to črta, da se nadomesti 

besedo.  

 

Peter Lovšin – urbanist 

Bodo to popravili, hvala za pripombo.  

 

Janez Marinčič – svetnik  

Vrnil bi se na drevesa od prej, na odboru so imeli točno tak primer z drevesi, za Mercator, ki 

je malo večja investicija. Veliko parkirišč se je vzelo iz tega naslova. Investitor bi se lahko 

hitro pritožil, če na javnih površinah ne bi bilo treba dreves. Bi bilo dosti več težav, je bolje 

da se drevesa nekam drugam postavi in da je za vse enotno. Pred časom je omenil glede 

gradenj, da bi bila enostavna rešitev, imamo redarstvo, ki zna meriti hitrost, imamo ljudi, ki 

hodijo v gradbene šole, in geodete in podobno. Preden komunalno podjetje priklopi 

kanalizacijo na nov objekt, bi prišla samo neka pooblaščena oseba od občine, lahko tudi za 

več občin skupaj. Pregledali bi gabarite objekta z napravo in ne bi bilo potrebno nobeno 

rušenje.  

 

Metod Ropret – župan  

Mi rešujemo zgodovino, na katero nobeden od nas nima vpliva. Po novem brez uporabnega 

dovoljenja ne moreš nič, ti morajo priti pogledati objekt. 

 

Janez Marinčič – svetnik  

Nihče ne pride na objekt za uporabno dovoljenje. Razen za večje in večstanovanjske objekte. 

Še vedno sedaj dovoljenje na podlagi dokumentacije. Zadeva je ista kot prej, samo še ena 

stvar več v postopku. Hiše so še vedno drugače narejen, niso v skladu z dovoljenji in 

dokumenti. 

 

Miran Repar – svetnik  

Meni, da ne upajo tega narediti geometri in podobni, ker se morajo podpisati in oddati 

elaborat, zanj odgovarjajo. Tukaj ni bojazni, problem je ker gradbena inšpekcija ne odreagira.  

 

Metod Ropret – župan  
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Ko mi angažiramo naš inšpektorat in redarstvo, se oni izrečejo za nepristojne in odstopijo 

prijavo naprej. Potem je konec, se stvar ustavi. 

 

Janez Marinčič – svetnik  

V letu 2016 se je rešilo kar nekaj zadev, ker drugače se jih nebi.  

 

Metod Ropret – župan  

Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 162: 

1. Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo predloga Odloka o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Brezovica – št. 1. 

2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica – št. 1. 

3. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 7 
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2022 (I. 

rebalans) 

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

V tem času se sprejema rebalanse proračunov, ker se na nekaterih postavkah izide drugače kot 

je bilo planirano. Lahko se kakšna investicija podraži ali časovno zamakne, se kaj zaplete. To 

so glavni razlogi za 7. in 8. točko. Začetek gradnje kanalizacije na Brezovici se je zamaknil za 

nekaj mesecev. Zato se sredstva v letošnjem proračunu zmanjšajo, za drugo leto pa se 

povečajo. Na zadnji seji v mandatu rebalanse sprejemamo zato, da bo imela občinska uprava 

pravno podlago za plačevanje računov takoj po novem letu, ker se bo takrat formiral nov 

občinske svet, odbori se bodo šele konstituirali. Na odboru so zadeve pregledali in 

predebatirali. Niso imeli večjih pripomb, morda kakšen redakcijski popravek, dokumenta sta 

solidno pripravljena. Predlaga Občinskemu svetu, da dokumenta potrdi.  

 

Klemen Zaletel – svetnik  

Vprašal bi za postavko za urbanista, postavka se iz 90.000 zmanjša, na 53.000 evrov. Ali je 

bilo toliko manj dela?  

 

Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 

Mislili so, da bodo več naredili na grafičnem delu in strokovnih podlagah za celovito presojo 

vplivov na okolje. En elaborat bi stal približno 60.000 evrov, tega letos še nismo naročili.  

 

Gorazd Kovačič – svetnik  

Za proračun 2023 se je spremenilo samo na področju kanalizacije. Nekje spomladi pa bo 

pravi čas za rebalans proračuna 2023.  
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Metod Ropret – župan  

Rebalans bo potreben tudi zaradi tega, kar je bilo danes dogovorjeno med Združenji občin in 

vlado, po katerem dobimo okoli 10 % več glavarine prihodnje leto, kot je bilo predvideno. Iz 

647 evrov se glavarina poviša na 700 evrov. Tega denarja bo nekaj več, to bomo vključili z 

rebalansom spomladi. Kar se spremeni, smo imeli predvideno zadolževanje v višini 1 milijon 

letos in 1 milijon drugo leto, sedaj imamo 2 milijona evrov v drugem letu. Na leto 625.000 

evrov vrnemo. Na koncu leta bomo na dolgu okoli 3 milijone evrov, drugo leto vzamemo še 2 

milijona kredita, bo dolg okoli 5 milijonov, konec leta pa zopet vrnemo 625.000 evrov. 

Trenutno peljemo investicijo, ki je težka okoli 15 milijonov evrov. Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 163: 

Občinski svet Občine Brezovica na podlagi 82. člena Poslovnika občinskega sveta 

(Uradni list RS, št. 29/2017) sprejme Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Brezovica za leto 2022 (I. rebalans).  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 8 
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 

 

Metod Ropret – župan  

Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 164: 

Občinski svet Občine Brezovica na podlagi 82. člena Poslovnika občinskega sveta 

(Uradni list RS, št. 29/2017) sprejme Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine 

Brezovica za leto 2023.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 9 
Letni program športa v občini Brezovica za leto 2023 

 

Urban Acman – družbene dejavnosti 

Vsako leto sprejemamo Letni program športa in Letni program kulture, ki sta predpogoj za 

javni razpis, da bo čim prej objavljen in da društva lahko pridejo potem do sredstev. Letni 

program športa je enak kot lani in predlani, prav tako Letni program kulture, višina sredstev je 

enaka.  

 

Saša Oblak – svetnica  

Ima vprašanje v zvezi s športom. Odbojka je močna na Brezovici, ampak samo za fante.  Se 

bo kaj dalo spremeniti? 
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Metod Ropret – župan  

O temu smo že večkrat govorili. Tudi v strategiji smo opozorjeni, da je treba dekletom dati 

več poudarka. Pri nas iz nekih zatečenih stanj iz preteklosti bolje živi moška kot ženska 

odbojka. Ženska odbojka je na Vitalu v Ljubljani. Verjetno je pričakovati rešitev hkrati s 

kapacitetami. Niso pa dovolj samo kapacitete, mora se tudi skupina ljudi angažirano in 

odločno tega lotiti, za kar je danes vedno težje dobiti ljudi. Nekdo mora voditi društvo in 

odgovarjati. Starši postajamo vedno bolj naporni. Delovanje društev je postalo zahtevno, 

praviloma je to vse volontersko. Odgovornost je velika, za otroke, materialna odgovornost, 

težko je dobiti ljudi, ki so se pripravljeni izpostaviti. Verjame, da se bomo približali temu, kar 

piše v strategijah, ko bomo imeli bolj ustrezne prostore. Sedaj smo res ubogi, to je treba 

priznati.  

 

Urban Acman – družbene dejavnosti 

To je stvar društev. Mi promoviramo šport tudi, če ima društvo več programov. Če ima neko 

društvo več sekcij, bodo dobili tudi več denarja. Društvu ne moremo pametovati, kaj morajo 

imeti notri. To je kot bi na primer rekli, da mora imeti Podpeški oktet še žensko sekcijo.  

 

Klemen Zaletel – svetnik  

Že nekaj let so sredstva v isti višini, bilo bi treba povečati sredstva. Težko je pričakovati od 

kluba, ki ima moško odbojko, da bi imel tudi žensko. Težava je zagotoviti trenerski kader in 

prostor.  

 

Metod Ropret – župan  

Nov objekt bo dal dekletom in ženskam več možnosti za športno vadbo. Ena od manjših 

dvoran bo namenjena prav tem vsebinam, plesu in aerobiki. Zdaj je težko, na pol dvorane je 

mreža, na eni strani so goli. Ženske se ne počutijo dobro v taki dvorani, pogoji niso pravi. Za 

nekatere zadeve potrebuješ glasbo in zaprt prostor, česar tudi nimamo sedaj. Situacija ni 

dobra, z novim objektom pa bomo veliko rešili. Na OŠ Preserje je še najboljša situacija, tam 

so tri dvorane, vse so zaprte in zidane, tam se lahko razporedijo. Na nivoju države je bilo 

sprejeto, da se nekje 150 milijonov evrov usmeri v izgradnjo športne infrastrukture. Upa, da 

bomo tudi mi dobili nekaj sredstev. Naša prva naloga pa je, da pridemo do dokumentacijo, 

zemljišče sedaj imamo. V začetku leta je potrebno resno začeti projektirati in iti proti 

gradbenemu dovoljenju. Gleda povečanja sredstev na razpisih, lahko to storimo pri pripravi 

proračuna.  

 

Marko Čuden – podžupan  

Realnost rebalansa je marca 2023, takrat bi se lahko povečalo sredstva. 

 

Urban Acman – družbene dejavnosti 

Problem je, če so prej že razpisi. Potem bi bilo potrebno na novo izvesti cel postopek, odlok 

tega ne predvideva. Če je zmanjšanje sredstev, se potem proporcionalno zmanjša vsem, za 

povečanje pa ne. Cilj mora biti, da bi šel januarja razpis ven, da društva čim prej dobijo 

sredstva. Letni program športa mora najprej v uradni list, po navadi do decembra.  

 

Metod Ropret – župan  

Zdaj smo prepozni, rebalans smo sprejeli in imamo kar imamo. Treba je najti tudi vir, da bi 

lahko dali več sredstev. Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 165: 

Občinski svet sprejme predlagan Letni program športa v občini Brezovica za leto 2023. 
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Izid glasovanja: 

ZA:   17 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 10 
Letni program kulture v občini Brezovica za leto 2023 

 

Miha Rus – svetnik  

Zanima ga, kako je s Svetom zavoda Mestne knjižnice, mi nismo ustanovitelji? Ali je 

Brezovica vključena kot dedič Občine Ljubljana Vič Rudnik? Ali bi se to dalo spremeniti? 

 

Metod Ropret – župan  

Mi nismo soustanovitelji, ustanovitelj je MOL. Storitev na nek način najemamo in jo po 

pogodbi sofinanciramo – podobno je z Gmajnicami in še s kakšno zadevo, kjer nismo 

solastniki, pa bi skorajda morali biti. Lekarne se tudi en od takih primerov, tudi zdravstveni 

dom, nimamo soustanoviteljskih pravic, dejavnost pa se izvaja tudi na našem območju. To nas 

potem omejuje, tudi na primer pri širitvi lekarniške mreže, pri kandidiranjih na razpisih za 

zdravstvene ambulante itd. V razpisih je kup omejitev in potrebuješ ustanoviteljske pravice, ki 

jih iz naslova dediščine nimamo.  To bi se dalo spremeniti, če bi bila volja, vendar Ljubljana 

ne bi spustila nikogar v solastništvo. Smo v Holdingu, to držimo in tudi ne spustimo nikogar 

notri, čeprav si mnogi želijo pristopiti. Nekaj se bo moralo zgoditi tudi z zakonodajo, vsaj kar 

se tiče zdravstvenih domov se bo moralo. Za lekarniško dejavnost pa tako vemo, kakšna je 

zgodba. Kako se bo to končalo ne ve, zadeve gredo iz enega sodišča na drugega. Mi imamo 

srečo, da smo na varnem in nam z lekarnami ne prede trda, marsikje pa imajo probleme.  

 

Miha Rus – svetnik  

Edina možnost je, da kdo od občanov pride v Svet MKL. Drugače je delovanje v redu, samo 

zanima ga, kako so zadeve urejene.  

 

Metod Ropret – župan  

Tega ne ve, odkar pa se spomni, se držimo njihovih pravil igre. Imamo občutek, da skozi 

financiranje zaposlenih in gradiv pridemo nekako v redu skozi. Ve pa, da so bili v drugih 

občinah poizkusi, da bi ustanovili svoj zavod za knjižnično dejavnost. Da bi imeli zavod sami 

za sebe verjetno nima smisla, lahko bi se združilo par občin iz okolice Ljubljane, vendar smo 

potem spet tam, kjer smo že sedaj. Imamo neke zatečeno stanje, lahko bi šli svojo pot, vendar 

potem 150.000 evrov ne bo dovolj. Kljub vsemu so bonitete, knjigo lahko vzameš pri nas in 

jo vrneš nekje drugje. Mreža je velika in ima nek potencial in moč.  

 

Urban Acman – družbene dejavnosti 

Tudi podpora skupnih služb je bistveno manjši strošek za nas. To je bila prej knjižnica 

Prežihov Voranc in so se potem združili v MKL, je samo druga pravna oseba, s katero smo 

sklenili pogodbo.  

 

Metod Ropret – župan  

Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 166: 
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Občinski svet sprejme predlagan Letni program kulture v občini Brezovica za leto 2023. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 11 
Soglasje k ceni pomoči na domu za leto 2023 

 

Urban Acman – družbene dejavnosti 

Vsako leto sprejemamo soglasje k ceni pomoči na domu, ki jo izvaja koncesionar Deos. V 

naslednjem letu se bo cena nekoliko povišala, kar je pričakovano zaradi višjih stroškov dela in 

drugih stroškov. To je opisano tudi v njihovem dopisu, ki je priloga v gradivu. Uporabnik je 

do sedaj plačeval nekaj manj kot 4 evre na uro, nova cena pa je 5,39 evra. Višja cena pomeni 

tudi za nas povečan strošek. Prej je bil strošek okoli 6.800 evrov, sedaj bo približno 7.400 

evrov.  

 

Metod Ropret – župan  

Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 167: 

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

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 12 
Strategija razvoja športa v občini Brezovica 2022-2032 

 

Urban Acman – družbene dejavnosti 

Pod 12. in 13. točko sta podobna dokumenta. Vzporedno s splošno strategijo občine, ki smo 

jo prej obravnavali, so posebej pripravljali strategiji za šport in kulturo. Pomagali so si z 

Zavodom Nefiks, ki imajo s tem izkušnje. Gre za nevladno organizacijo. Strategiji sta precej 

bolj suhoparni, kot prej slišana. Naredili so manjšo raziskavo in posvet z društvi v mesecu 

februarju in marcu. Narejena je bila anketa preko naše spletne strani, odziv ni bil najboljši. 

Pripravili so strategijo, ki je splošna, niso šli v detajle. Pri športu lahko rečemo, da je glavni 

cilj izgradnja športne dvorane. To se navezuje na boljše pogoje za športna društva, možno bio 

izvajati več športnih panog. Na koncu bomo gledali, koliko večje je število občanov, ki so 

športno rekreativni, to je poglavitni cilj. Eden izmed ciljev je tudi, da se povečuje sredstva za 

šport, kar je logično. V kazalnikih bomo gledali tudi, če bo večje število registriranih 

športnikov, to so kazalniki vrhunskega in kakovostnega športa. To število pri nas ni ravno 

visoko, ker veliko število športnikov trenira v drugih klubih izven občine – večinoma v 

Ljubljani. To je težava primestnih občin, ker imajo športniki boljše pogoje v Ljubljani. V 

Ljubljani so tudi vsi športi na izbiro. Pri kulturi so podobno sestavili strategijo. Raziskava se 

je delala v spomladanskih mesecih. V strategiji ni nekih investicijskih zgodb, gre bolj za 
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vzdrževanje obstoječih dvoran, ker so ocenili, da so obstoječe dvorane dobre in ne 

potrebujemo novih. Se pa lahko dvorane detajlno uredi in prenovi.  

 

Metod Ropret – župan  

Tudi tukaj nas malo opozarjajo na deklice, treba je povečati vključenost. Po drugi strani nam 

bližina Ljubljane omogoča, da se naši otroci lahko ukvarjajo s čimerkoli hočejo. Če ne bi bili 

tako blizu, kup stvari nebi bilo možnih. Bomo pa tudi morali urediti zadeve. Nalili so nam 

čistega vina na tem področju, vendar se tega zavedamo.  

 

Urban Acman – družbene dejavnosti 

Ena izmed rak ran je športna infrastruktura, kar se tiče pokritih in zunanjih površin, da smo 

podpovprečni. To bo treba urediti, je osnova.  

 

Metod Ropret – župan  

Priznavajo nam, da naravno okolje daje neomejene možnosti za rekreiranje, kar je pozitiven 

vidik.  

 

Mateja Lekan – Štrukelj – svetnica  

Ima vprašanje z vidika razvojnega programa občine, ki smo ga prej obravnavali, glede cilja 

prehoda v trajnostno mobilnost. V prilogi A, športna infrastruktura na strani 13 imamo 

opredeljene določene cilje, ukrepe in opise. Na strani 15 imamo navedeno tudi ureditev nove 

kolesarske poti po občini. Pogreša mogoče v nadaljevanju, da ni nobenega ukrepa, nobenega 

opisa aktivnosti. Se pravi smo si nek cilj zadali, ne znamo pa o njemu nič povedati. Prej smo 

omenili, da je pri razvoju kolesarskih poti velik potencial in velike možnosti za ureditev 

rekreativnih poti ali pa tudi za pot v službo. Če so ljudje zaposleni v Ljubljani je možnost 

uporabe koles tudi za v službo.  Ali se da dopolniti kakšen ukrep, opisati aktivnosti?  

 

Urban Acman – družbene dejavnosti 

Ta cilj skoraj sovpada v strategijo športa. Nekega ukrepa ne moremo dati, ker je preveč 

multidisciplinaren. To ni samo šport. Zato so pustili prazno, nek cilj je, s širšo sliko.  

 

Metod Ropret – župan  

Kar pogrešamo pri načrtovanju kolesarskih povezav je, da se vsaka občina tega loteva po 

svoje. Mora biti neka skupna vizija na nivoju RRA LUR, da se občine na smiseln način s 

povezavami povežejo. RRA LUR dela na temu, pripravljajo neke podlage, kako naj bi 

kolesarske poti med občinami povezali. Vmes prihajajo razpisi za evropska sredstva, ki 

omogočajo najlažje črpanje denarja ravno zato, da zgradiš kolesarko. Da denar porabiš, nekaj 

narediš, da se začne na enem koncu občine in na drugem konča. Ne občina pred in za tabo pa 

nima nič. Tako porabimo evropski denar. Tudi mi smo se srečavali s temi dilemami, vendar se 

za to nismo odločili. Enkrat bomo morali na nivoju cele regije doreči, kje gredo te poti, kako 

bodo izgledale in jih opremiti z e-kolesi ali BicikeLJ, kot je v Ljubljani – da bomo imeli 

skupno infrastrukturo. Da dela vsak za sebe, ne pelje prav daleč. Kar je res nujno in bi morali 

izpeljati individualno je, da se potegne nek ločen asfaltni pas čez Stržen, to je ravnina med 

Notranjimi Goricami in Podpečjo. To je res nevarno, vse ostalo je nevarno toliko, da imamo 

pločnike in kolesarke, kolesarji pa se še vedno vozijo po cesti.  

 

Mateja Lekan – Štrukelj – svetnica  

Ne govori o nevarnosti, vsak dan se vozi s kolesom po Tržaški v Ljubljano, je v redu urejeno. 

Neke aktivnosti torej že potekajo, glede na to da imamo 10 letni načrt razvoja športa, moramo 

to vedeti. Nekaj že imamo, moramo vedeti kaj bomo naredili v teh letih s kolesarskimi potmi.   
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Metod Ropret – župan  

Želi si, da ima vse skupaj red in glavo, ne samo da je všečno in da rečemo, da smo nekaj 

zgradili. 

 

Klemen Zaletel – svetnik  

Ta anketa ni bila tako dobro narejena, kot prejšnja od LUR-a, da bi bila obveščena iniciativa. 

Ni vedel za to anketo, tudi ne navajajo kakšen vzorec je bil. Sicer bistvo so zadeli. Kar se tiče 

omenjene večje prireditve ob občinskem prazniku, tega že kar nekaj let ni več. S pokritimi 

površinami bomo nekaj rešili z dvorano. Nepokritih bo še vedno premalo. Ne ve, če se bomo 

približali na pol.  

 

Urban Acman – družbene dejavnosti 

Je bilo posredovano po elektronski pošti in objavljeno na spletni strani, dobila so vsa društva.  

 

Metod Ropret – župan  

Smo v velikem deficitu, kar zadeva nogometa, ki ga praktično nimamo. Nek nogometni center 

vključuje 3 igrišča, to so že zelo velike površine. Mi za to še prostora nimamo predvidenega. 

Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 168: 

Občinski svet sprejme predlagano Strategijo razvoja športa v občini Brezovica 2022-

2032. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 13 
Strategija razvoja kulture v občini Brezovica 2022-2032 

 

Urban Acman – družbene dejavnosti 

Na kratko je že prej obrazložil. Na isti način so s posvetom s kulturnimi društvi pripravili 

strategijo. Narejena je bila tudi anketa, morda so dobili nekaj več povratnih informacij kot pri 

športu. Niso dodajali novih investicij, obstoječe dvorane so samo za urediti. Kulturna društva 

so vzorna, dobro sodelujejo. Jutri tudi vabi vse svetnike na Ex tempore, ki bo jutri ob 18. v 

OŠ Brezovica. Omenil bi še športni dan ob občinskem prazniku, ki ga je urejal pred 10 leti. S 

tem se je končalo, ker ni dobil nikogar, ki bi mu pri temu pomagal. Tudi pri olimpijski bakli, 

če se prijavi 20 društev, pride pa jih 5, ni najbolje, mora biti kritičen.  

 

Metod Ropret – župan  

Tudi analiza kaže na boljše stanje na področju kulture kot športa – na vseh nivojih, kot pri 

infrastrukturi kot tudi pri dejavnosti društev.  

 

Urban Acman – družbene dejavnosti 

Tudi pri kulturi je cilj povečanje sredstev v naslednjih letih. 

 

Miran Repar – svetnik  
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Urban je omenil, da ni odziva pri društvih, pri gasilcih imamo to dobro rešeno. Če ni pomoči 

in sodelovanja, če ni urejenih določenih stvari, ne dobijo del finančnih sredstev. Morda se tudi 

tukaj lahko kaj naredi pri točkovanju. Treba je to predpisati in se lahko kaznuje tudi z nazaj.  

 

Urban Acman – družbene dejavnosti 

Ni pristaš palice, je bolj pristaš korenčka. Držati se je treba tudi Zakona o športu, osnovnih 

parametrov. Kdor organizira neko prireditev, dobi ekstra denar. V preteklosti so tudi imeli 

sredstva za prireditve, celo preko olimpijskega komiteja. Športni dan so dve leti prirejali, 

tretje leto pa ni več dobil nikogar, ki bi to naredil. To je bila težava.  

 

Klemen Zaletel – svetnik  

Eno društvo to težko izvede, mora biti več društev. Nekdo, ki je specializiran za nek šport, 

težko organizira druge zadeve.  

 

Urban Acman – družbene dejavnosti 

To je bil dan športa, s kulturniki delajo nekaj podobnega, to je Kulturno močvirje. Pridejo vsa 

društva in se predstavijo. V športu pa se to ni obneslo.  

 

Metod Ropret – župan  

Pa smo spet pri kadrih, Urban dela kulturo, dela šport, dela še šole in vrtce. Moramo se tudi 

med sabo pogledati, da bomo lahko komu dodelili bolj prijetne naloge, da bo imel čas in 

možnost se z njimi ukvarjati.  

 

Urban Acman – družbene dejavnosti 

Ni težava samo pri nas, društvo lahko samo vse organizira. Kulturno močvirje vedno vodi eno 

društvo, ki je organizator in odlično izpade. Isto bi lahko delali v športu.  

 

Metod Ropret – župan  

Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 169: 

Občinski svet sprejme predlagano Strategijo razvoja kulture v občini Brezovica 2022-

2032. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 14 
Cenik zimske službe 

 

Miran Repar – svetnik  

Imeli smo cenik zimske službe iz leta 2018. Storitve in materiali so se od takrat bistveno 

podražili, zato JKP Brezovica predlaga nove cene, da se lahko pokrije stroške, ki nastajajo pri 

delovanju zimske službe. Nekaj cen je precej višjih, nekatere pa so minimalno višje.  

 

Metod Ropret – župan  

Cen nismo popravljali štiri leta, je vse razumljivo.  
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Klemen Zaletel – svetnik  

Zakaj je višja cena postavitve, kot odstranitve kolov?  

 

Miran Repar – svetnik  

Pri postavljanju je potreben traktor, ki porabi več goriva, kot potem avto s katerim ročno 

poberejo kole. Večinoma gre za podražitve zaradi surovin.  

 

Metod Ropret – župan  

Štiri leta je dolga doba, vsi vemo kaj se dogaja s cenami v zadnjem obdobju. Če je treba je 

treba, konec koncev je podjetje naše.  

 

Marko Čuden – podžupan  

Pri zimski službi gre večinoma za kooperante. Dobro, da jih sploh uspejo zagotoviti za 

izvajanje službe. Lahko bi se zgodilo, da jih za tako ceno sploh ne bi dobili.  

 

Metod Ropret – župan  

Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 170: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejme nov cenik zimske službe. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 15 
Imenovanje nadomestnega predstavnika Občine Brezovica v Svet zavoda OŠ Preserje 

 

Miha Rus – svetnik  

Zaradi daljše odsotnosti je Domen Petelin podal odstopno izjavo v Svetu zavoda OŠ Preserje. 

Lista Marka Čudna je predlagala za nadomestnega člana gospo Danilo Grebenc Brezočnik do 

konca mandata. Predlog je bil na komisiji soglasno sprejet. 

 

Metod Ropret – župan  

Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 171: 

Občinski svet Občine Brezovica imenuje Danilo Grebenc Brezočnik, Podpeč 8D, 1352 

Preserje za nadomestnega predstavnike Občine Brezovica v Svet zavoda OŠ Preserje do 

konca mandata.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 
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Župan se je zahvalil svetnikom za vse, kar so naredili v temu in prejšnjih mandatih. Želel bi 

si, da bi vsi ostanejo. Ta mandat ni bil zaznamovan z nekimi otvoritvami in rezanji trakov, 

naredili pa smo ogromno manjših zgodb in veliko dobrega za prihodnje. Do konca smo 

pririnili zgodbo z avtocestnim izvozom, en kup stvari smo uredili na področju zemljišč. 

Direktorica na tem področju opravlja izjemno delo, res se trudi z zemljišči in občina jih 

pospešeno dobiva. Verjame, da so pred nami bolj prijetni trenutki in obdobja, ko bomo lahko 

delali stvari lepe za oko in ki so vidne na daleč, ob katerih se je lepo slikati. Sedaj teh stvari ni 

bilo veliko. Tudi kar smo danes sprejeli, je ogromno delo. Zadaj je veliko ur dela odborov, ki 

ga tukaj ne vidimo, razen članov odborov, ki tam sedijo. Po volitvah se verjetno usedemo že v 

decembru.  

 

Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 23:00 zaključil sejo. 

 

Zapisal:    

Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 

   Metod Ropret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razprava 22. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.  


