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       Z A P I S N I K                         
 
6. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 18. 

junija 2015 ob 19. uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:  
1. Katja Avanzo 
2. Martin Cvetko 
3. Marko Čuden 
4. Igor Gabriel 
5. Breda Jesenko 
6. Tomaž Kermavner 
7. Gorazd Kovačič 
8. Aleš Ogrič 

9. Miran Repar 
10. Veronika Susman  
11. Urša Šebenik 
12. Klemen Velkavrh 
13. Marija Veršič 
14. Nejc Vesel 
15. Katarina Volkar 
16. Klemen Zaletel 

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – Župan Občine Brezovica 
2. Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica d.o.o. 
3. Andrej Turk – odvetnik  
4. Stanislav Bele – Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
5. Gregor Fefer – Predsednik Nadzornega odbora 
6. Vesna Novak – Radio 1 Orion 
7. Predstavniki občinske uprave:  

– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Metod Ropret – župan 
To je zadnja redna seja pred počitnicami. Predvidoma nas sredi julija čaka še izredna seja. 
Seja je sklepčna, prisotnih je 16 svetnikov, opravičeno odsotna sta Liljana Bošnjak in Damjan 
Rus.  
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 5. redne seje in 1. korespondenčne seje 
 
Metod Ropret – župan 

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

SKLEP 28: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnika 5. redne seje z dne 26.3.201 ter 1. 

korespondenčne seje z dne 18.5.2015. 
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Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 

 
Metod Ropret – župan 
Pripomb na dnevni red ni bilo. Na glasovanje je dal: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje in 1. korespondenčne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pobude in vprašanja; 
5. Seznanitev z letnim poročilom Skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za 

leto 2014; 
6. Predlog Odloka o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Rakitna; 
7. Predlog cene parkiranja na javnih parkirnih površinah v naselju Rakitna; 
8. Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo za leto 2015; 
9. Potrditev povišanja cen najemnine grobov na pokopališču Preserje; 
10. Predlog Odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2015; 
11. Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Vrtci Brezovica; 
12. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica – 
čistopis. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 4 
Pobude in vprašanja 
 
Metod Ropret – župan 
Začel bo s kanalizacijo. Trenutno relativno uspešno obvladujemo finančno situacijo. Res je, 
da imamo nekaj zapadlih obveznosti, na drugi strani pa pričakujemo kar nekaj finančnih 
prilivov. Za kanalizacijo Podpeč – Preserje pričakujemo dve situaciji v skupni vrednosti 1,9 
milijona €. Pričakujemo še dve situaciji za nadzor v višini 72.000 €. Na drugem sklopu 
kanalizacije Vnanje in Notranje Gorice pričakujemo tri situacije v višini 450.000 €, za čistilno 
napravo 440.000 € ter za nadzor še 7.000 €. Te zneski bistveno presegajo zapadle obveznosti, 
dinamiki sledimo in izvajalci pretiranih težav nimajo. Projekti prihajajo v zaključno fazo, 
operativnih zadevah bo več povedal podžupan.  
 
Marko Čuden – podžupan  
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V Vnanjih Goricah je bil opravljen tehnični pregled kanalizacije in čistilne naprave, v nekaj 
dneh se pričakuje uporabno dovoljenje in dokumentacija za začetek poizkusnega obratovanja. 
S poizkusnim obratovanjem smo pričeli, del Notranjih Goric je že priključen, prvi bazen se že 
polni s fekalijami. Začel se je proces uvajanja tehničnih parametrov, ki jih potrebujejo da bo 
čistilna naprava dobro delovala. V Vnanjih Goricah še ni priklopov, pričakujejo se v roku 10 
dni, ko bo vzpostavljen monitoring povezava od čistilne naprave do črpališča pod železnico v 
ulici Pot k čuvajnici. Potem bodo možni priklopi v ulicah proti trgovini. Krajani bodo 
obveščeni. Še vedno prihaja do različnih informacij in vprašanj, čeprav se je v Barjanskem 
listu veliko pisalo o kanalizaciji. Postopek je sledeč – na občino je potrebno prinesti potrdilo o 
plačanem komunalnem prispevku in gradbeno dovoljenje ali dokazilo, da je bil objekt zgrajen 
pred letom 1967. Potem občinske službe v nekaj dneh pripravijo dopis, ki ga dobijo krajani in 
JKP Brezovica. To pomeni, da so izpolnjeni pogoji za priklop. Potem JKP Brezovica glede na 
delujoče veje kanalizacije pošlje dopis tistim, ki imajo poravnane obveznosti, v katerem 
obrazložijo postopek priključevanja. Pred priklopom je vsaj dva dni prej treba obvestiti JKP, 
da bodo lahko izvedli priklop. Ena od pomembnih stvari je tudi, da je treba greznico sprazniti 
in odpeljati fekalije na čistilno naprave, ki to sprejemajo. Naše čistilne naprave so v 
poizkusnem obratovanju in še niso primerne za sprejem grezničnega blata. Čez vikend je 
prišlo do neljubega dogodka, ki so ga reševali delavci Hidrotehnika in JKP Brezovica – v 
soboto do dveh zjutraj. V domu starejših občanov so na lastno roko vse fekalije iz stare 
čistilne naprave prečrpali direktno v vakuumski jašek. Vakuumski bat se odpre in se jašek 
hitro izprazni in ponovno zapre. V tem primeru je bila količina prevelika, in se bat ni zaprl. 
Sistem je črpal toliko časa, dokler ni zmanjkalo vakuuma, potem se je zamašilo. Vmes ni bilo 
zračnih žepov, ki drugače nastajajo vmes pri odpiranju bata. Celoten sistem se je zaustavil. 
Deos bo dobil račun za intervencijo. Na dan priklopa je treba obvezno očistiti greznico. 
Ljudje imajo ideje, da bi greznico praznili direktno v vakuumski jašek. Tega se ne sme, 
obvezno je sprazniti in odpeljati vsebino greznice.  
 
Igor Gabriel – svetnik  
Za priklop je treba poklicati JKP. Za izkop in dogovor z izvajalci pa mora poskrbeti vsak 
sam? Zanima ga še, če ima JKP vozilo za praznjenje greznic ali je treba poklicati koga 
drugega?  
 
Marko Čuden – podžupan 
Jašek in izkop izvede vsak sam, po navodilih in skicah, ki so bile objavljene. Sam priklop 
naredi JKP Brezovica in nihče drug. Za črpanje greznic poskrbi trenutno še vsak sam. JKP 
ima razpis, do konca meseca bomo dobili izvajalca za črpanje greznic, ki naj bi bil bolj 
ugoden kot so drugi sedaj, ker bo količina praznenj velika. O temu bodo občani obveščeni. 
Želimo, da bodo ljudje praznili greznice čim ceneje in da se to odpelje.  
 
Marija Veršič – svetnica  
Ali se lahko iz greznice prazni v živinsko greznico, ker se v enem mesecu gnojevka predela? 
Na koroškem so se kmetje uprli in jim ni bilo treba imeti kanalizacije, saj so izpuščali 
kanalizacijo direktno v gnojevko.  
 
Nejc Vesel – svetnik  
To je res, vendar je doba razgradnje 6 mesecev. Kdor ima dokazilo GVŽ, da ima govedo 
doma in da nastaja gnojevka, lahko iz svoje fekalne greznice izpusti vsebino v živinsko 
greznico. Potem zadevo pustiš 6 mesecev in naj bi to bilo v redu. Kmetje imajo to možnost, 
da jim ni treba izprazniti greznico. Vendar kanalizacija mora biti.  
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Marko Čuden – podžupan 
Nejc Vesel dela na Komunali Grosuplje in so si zadnjič predstavniki naše občine šli ogledati, 
kako izgleda nova čistilna naprava in vakuumski sistem v Ponikvah. Gospod Vesel o temu 
ogromno ve in bo zadolžen za te zadeve v podjetju. Odgovor je pravi, fekalije morajo strogo v 
kanalizacijo. Kar se tiče tehničnih pregledov, ni bilo večjih odstopanj in problemov. Istočasno 
se je opravil tehnični pregled za plinovod – v Vnanjih in delu Notranjih Goric. Drug del 
plinovoda v Notranjih Goricah bo še imel tehnični pregled, ker so imeli ločeni gradbeni 
dovoljenji. Požarnice so v veliki meri asfaltirane. Ob Podpeški cesti je treba asfaltirati še ulico 
za trgovino in Kratko ulico. Potem se bo s sofinanciranjem občanov asfaltiralo še ulico 
Podolga njiva, ulico nasproti Požarnic, ulico ob Novi poti ter ulico v Zanogi, ki prej še niso 
imele asfalta. Največje gradbišče je na Novi poti, kjer so končali z gravitacijo. Potrebnih bo še 
nekaj popravil tesnosti na starem gravitacijskem kanalu. Gradi se še pločnik in gravitacija. Ko 
bo to končano, se gre v asfaltiranje. Verjetno bodo predčasno asfaltirali del od Podpeške ceste 
do vrtca – tam je ogromno prometa, ker je poletje in suša je veliko prašenja. Na Podpeški 
cesti je bila narejena delna sanacija s strani DRSC. Potem gre drugi pas v frezanje in 
kompletno preplastitev, to bo verjetno v prvih dneh julija. Takrat so dopusti in manjša 
frekvenca avtobusov, da se bodo lažje izvedla. V času del bo avtobus 6 B vozil samo do 
obračališča v Vnanjih Goricah, ker se bo asfaltiralo tako na široko, da avtobus ne bo mogel 
voziti. Prepovedan bo tudi promet za tovorna vozila. V Notranjih Goricah je za asfaltiranje 
samo še ena krajša ulica in ena ulica, kjer so novogradnje. Telekom tudi prve ljudi priključuje 
na optično omrežje. V Vnanjih Goricah so optiko polagali po Podpeški cesti in gredo potem v 
stranske ulice. Za kanalizacijo Podpeč – Preserje je vloga za tehnični pregled oddana in naj bi 
bil nekje v roku 10 dni. Potem bodo dani tehnični pogoji za začetek obratovanja. Morda bomo 
začeli že prej, sistem na Jezeru bo pod tlakom v 10 dneh in bi lahko začeli s prvimi priklopi. 
Na Jezeru se dela še nekaj stranskih ulic ter glavno cesto od Grebenčeve apnence proti 
Preserju. Tam je kanalizacija končana, pričakuje asfaltiranje do konca junija. Glavno 
gradbišče je proti Žalostni gori, potrebno je še asfaltirati tudi od Kamnika proti Prevalju. V 
KS Podpeč – Preserje bo kanalizacija in asfaltiranje končano nekje konec avgusta. V Vnanjih 
in Notranjih Goricah se pričakuje konec del do konca julija. To je okvirni plan in je realen, 
preigrali so ga z izvajalci in nadzorom. Črnovaško cesto bomo asfaltirali v juliju ali v začetku 
avgusta, takrat bo najmanj prometa, cesta bo nekaj dni zaprta. Na nekaterih delih bo potrebno 
še asfaltirati, ker se je cesta posedla, potem se bo položil čez še fini asfalt. Spodbujamo ljudi, 
da se čim prej priključijo na kanalizacijo. Potrebujemo določeno količino fekalij na čistilnih 
napravah za izvedbo poizkusnega obratovanja. Kanalizacija se bo začela zaračunavati po 
izdani odločbi o uporabnem dovoljenju za čistilne naprave. Septembra se bomo gotovo 
pogovarjali o ceni kanalščine. 6 mesecev po uporabnem dovoljenju je zakonski čas, da se 
priklopiš na kanalizacijo. Ko se bo plačevalo kanalščino, bo manjša taksa za obremenjevanje 
okolja. Elaborat cene kanalščine bo predmet prve seje v jeseni in takrat se bo več vedelo.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Ali je praznjenje greznice priporočilo ali obveza? Je potrebno imeti potrdilo ali to lahko 
opravi lokalni kmet? 
 
Marko Čuden – podžupan 
Praznenje greznice je obveza, potrebno je potrdilo. Smo v času, ko lokalni kmetje ne smejo 
prazniti greznic.  
 
Katarina Volkar – svetnica  
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Pozanimala se je za praznitev greznice, poklicala je Vo-Ka in Kanal. Pri Vo-Ka je 14 dnenvi 
rok za praznenje. Ima problem, ker velik tovornjak do njene hiše ne more. Prišla je do 
ugotovitve, da ji ti dve podjetji ne moreta izprazniti greznice. Kaj narediti v tem primeru? 
 
Metod Ropret – župan 
JKP Brezovica ima še nekaj naslovov izvajalce, lahko se obrne na njih.  
 
Miran Repar – svetnik  
Če bo treba zagotoviti drugo vozilo, ga bodo našli v Sloveniji, sigurno obstajajo manjša 
vozila. So tudi vozila, ki imajo daljše cevi – 30 metrov in več.  
 
Nejc Vesel – svetnik  
Na komunali so kupili cisterno za na traktor, da lahko črpajo v takih primerih. Blato se odvaža 
na svojo čistilno napravo.  
 
Katarina Volkar – svetnica  
V ulicah ob Podpeški cesti se bo urejala optika. Ljudje sprašujejo, kje dobiti jašek, kot je bilo 
skicirano v dopisu Telekoma? Določeni robniki pri pločniku od Podpeški cesti so previsoki. 
Zanima jo, če bi se to dalo kaj rešiti? 
 
Marko Čuden – podžupan 
Telekom je dal neka splošna navodila. Če imajo ljudje obstoječe omarice, se zadeva spelje tja 
notri. Drugače je Telekom zelo fleksibilen, pridejo od hiše do hiše in si ogledajo situacijo. Se 
zelo trudijo. Optiko potegnejo do modema in nato na primer do police pod televizijo. Kar se 
tiče pločnika, se velika večina lahko reši. Problem je, ker so delali kot je bilo obstoječe stanje. 
Če je kakšen robnik res visok, se lahko odreagira, dokler so izvajalci še tukaj in se ga zniža.  
 
Marija Veršič – svetnica  
Pri železniškem prehodu v Vnanjih Goricah je problem za tiste, ki zavijajo v ulico ob 
Curnovcu. Nihče nasproti vozečih te ne spusti, da zaviješ in ljudje ostajajo na prehodu. Lahko 
pride do nesreče, nekaj bi bilo treba narediti.  
 
Metod Ropret – župan 
V tej smeri se vozijo eni in isti ljudje. Lahko bi vedeli, da se na tire ne zapelje, dokler ni 
prostora za avto na drugi strani. Ni rešitve, vsak mora biti previden. Tudi sam je videl, da se 
to dogaja, tudi avtobus je že obstal na prehodu.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Problem je, ker te preseneti kdo, ki zavija levo. Potem ostane premalo prostora.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Glede tega križišča bi še nekaj povedal. Iniciativa krajanov je bila, da bi ukinili otok, ko se 
zavija proti gasilskemu domu. Pri izvedbi tehničnega pregleda, je DRSC zahteval, da otok 
ostane. Otok je na njihovi parceli, nismo imeli možnosti, da bi ga ukinili, za enkrat zadeva 
ostane kot do sedaj. Pogledal je projekte bodoče železniške postaje, ta projekt ureja tudi to 
križišče. Takrat se bo tudi to uredilo. Trenutno otok mora ostati, to je bil pogoj, da smo dobili 
dovoljenje za tehnični pregled pri kanalizaciji.  
 
Metod Ropret – župan 
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Na Rakitni je za kanalizacijo pridobljeno uporabno dovoljenje, naše komunalno podjetje je 
sitem prevzelo. Dokumentacije je bila oddana na Službo vlade za razvoj in kohezijsko 
politiko. Prvi pregled dokumentacije ni odkril kakšnih težav, sredstva so bila porabljena 
skladno s predvidevanji. Na Rakitni se ureja tudi vodooskrba. Na vodnem zajetju so dela 
končana. Potrebnih je še nekaj del na čistilni napravi in pridobiti služnosti, da bo urejeno tudi 
odvajanje meteorne vode okrog čistilne naprave. Vse skupaj naj bi bilo zaključeno do 
1.9.2015. Za Podpeško cesto do zapornic je bilo dolga časa govora, da se bo vgradilo strojno 
opremo v črpališči. To letos ne bo izvedeno. Detajlni pregled s kamero je pokazal, da nekateri 
jaški ne tesnijo in jih bo treba sanirati. Določen je že postopek saniranja. Poteka tudi postopek 
izbire izvajalca. Letos bodo jaški sanirani, strojna oprema bo vgrajena drugo leto. Sočasno 
bodo priključene ulice ob Podpeški cesti vključno s šolo. Glede čistilne naprave Virje je 
situacija takšna, da so bili vsi projekti iz prejšnje perspektive prestavljeni v novo. Zato je bilo 
potrebno popravljati vloge. To še poteka, vloge bodo v kratkem pripravljene. Po informacijah 
iz ministrstva naj bi bile odločbe še letos izdane. Gradnja ne bo stekla prej kot prihodnje leto. 
Velja vsa dokumentacija, vključno z razpisi za izvajalca, dodatnih postopkov in dodatnih 
stroškov ne bo. Projekt Tržaške ceste je zaključen, bil je že tehnični pregled. V delu med 
koncem Brezovice in Lukovico je še prazen prostor. Razlog je, da je projekt prišel v nabor in 
bo financiran s svežimi sredstvi, ki jih je pridobil DARS. Najbolj kritičen del je Ptuj – 
Gruškovje in večino sredstev bo DARS namenil tja. Ostala sredstva bodo za izvoz Šmarje – 
Sap, Škofljica ter tudi za naš avtocestni izvoz. S seboj ima članek, kjer to piše, svetniki si ga 
lahko pogledajo. Pri direktorju DARS-a čakamo termin za sestanek, po sestanku bo več 
jasnega kakšen je terminski plan gradnje. To bo izjemno velik in zahteven projekt za našo 
občino. V teku je izdelava projektne dokumentacije, potem steče postopek za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Upamo, da je gradnja blizu, do naslednje seje OS bo več podatkov 
glede tega. Podžupan bo povedal še več o krožišču v Podpeči.  
 
Marko Čuden – podžupan 
V krožišču se trenutno ureja odvodnjavanje proti Ljubljanici. Tam je bilo nekaj težav z 
bližnjimi sosedi, ker so jih zadeve motile. Upa, da smo to sedaj rešili. Odvodnjavanje se 
zaključuje, potem bodo šli v gradnjo pločnika. Terminski plan se bo malo zamaknil, dela 
bodo potekala še v avgustu. Do novega šolskega leta bo tudi ta investicija končana. Trenutno 
poteka tudi gradnja kanalizacije preko mostu v Podpeči. Postavljen je oder in v dobrem tednu 
bodo namestili cevi za vakuumsko kanalizacijo.  
 
Metod Ropret – župan 
H koncu gre adaptacija prosvetnega doma v Preserju. Uradna otvoritev, na katero bodo vsi 
vabljeni, bo potekala 29.6.2015. Naslednja stvar na družbenih objektih so famozne žaluzije. 
Žaluzije so na OŠ Brezovica nameščene. Urejajo še elektronsko krmiljenje. Žaluzije so 
takšne, kot so bile predvidene po projektu, s tem objekt zadržuje energetske lastnosti, ki so 
bile napisane v projektu. Imamo pisno potrditev podjetja Gonzaga, ki je prevzelo odpravo 
napak po stečaju GPG, da so na objektu v skladu z našimi zahtevami odpravljene vse napake, 
vključno z obnovo dela fasade. Strokovni sodelavci bodo zadeve pregledali in če je temu res 
tako, ni več ovir, da plačamo zadnji znesek, ki ga zadržujemo, gre za 53.000 €.  Potekajo tudi 
dela na OŠ Preserje, na zahtevo inšpekcije se bodo obnovile sanitarije. Treba je obnoviti 
sanitarno keramiko in vrata ter prostore prilagoditi uporabi invalidom. Po koncu šolskega leta 
bo stekla zamenjava strehe na OŠ Brezovica – v sofinanciranju občne in OŠ Brezovica. Šola 
bo prispevala 100.000 €, razliko bo dodala občina. Na starem delu šole ob neurjih zamaka in 
podstavljajo vedra. Pogoji so res slabi, poleg tega je na stari strehi pod osnovno kritino še 
azbestna kritina, ki bo ob sanaciji strokovno odstranjena. V okviru Regionalne razvojne 
agencije so sprejeli regijski razvojni plan. Gre za nabor želja in strokovnih služb na občinah. 
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Nabrali so za 1,25 milijarde € projektov. Številka je nerealna, ker celotna država dobi 3,2 
milijona €. Videlo se bo, kaj bomo iz tega lahko izplenili. V preteklosti smo iz teh sredstev 
financirali gradnjo kanalizacije na Rakitni. Tokrat je na voljo več poti za dostop do sredstev, 
dostop bo nekoliko lažji. Treba bo razmisliti, če se ne bi občina pridružila eni od lokalnih 
akcijskih skupin – tudi njim bo v novi perspektivi odrezan kar dober kos pogače. Stvari je 
treba preveriti in poiskati možnosti. Da si v naboru projektov je pogoj, da lahko kandidiraš za 
druga sredstva, ki prihajajo iz Evrope. V nabor projektov smo dodali kanalizacijo na Rakitni 
II. fazo, vrtec ter izvoz iz avtoceste. Umeščen je tudi projekt vzpostavljanja plovnosti 
Ljubljanice. Nova finančna perspektiva se šele dobro začenja, skozi razplet dogodkov bomo 
videli, kje lahko pridemo zraven. Ko bomo zaključili tekoče projekte, nas čakajo postopki 
pridobivanja ustrezne dokumentacije. V tej perspektivi bo izključen pogoj za realizacijo 
projektov, da bodo morali imeti projekti, ki želijo kandidirati in dobiti odločbo, imeti ustrezno 
dokumentacijo – gradbena dovoljenja. V zadnjem času se precej ukvarjamo s Krajinskim 
parkom, predvsem v zvezi s kadrovanjem. Direktorici Barbari Zupan se izteka mandat. 
Ministrstvo za okolje, kot financer krajinskega parka, je izvedlo postopek. Župani vseh 7 
občin, ki gravitirajo na to območje, so izrazili pomisleke glede delovanja parka. Ne čutijo 
pravega efekta, občutek imajo, da park nima vsebine, ki jim je bila skozi javne razprave 
obljubljena. Težave pri rabi prostora imajo kmetje, zaradi tega imamo posledično probleme 
tudi mi. Župani smo se skupaj odločili, da si želimo menjavo na direktorskem mestu. To so 
ministrici tudi napisali. Postopek je šel svojo pot, med tremi kandidati je bila izbrana ponovno 
Barbara Zupanc. Iz tega razloga smo včeraj ponovno podpisovali pismo ministrici, v vednost 
ga je dobila tudi naša predstavnica v razvojnem svetu. V pismu smo ponovno izrazili zahtevo 
po spremembi. Čakamo nadaljnje korake ministrice. Prvi ukrep je, da je jutrišnja seja 
prestavljena. Očitno se nekaj dogaja, kaj bo iz tega bomo videli. Namesto z vsebino se 
ukvarjamo s kadri. Ima še dobro novico, da bomo rebalans lažje potrdili. Dejstvo je, da smo 
ob sočasni gradnji marsikje naleteli na dodatne stroške. Ni se samo nam dogajalo, da ob 
pridobitvi prve odločbe (Vnanje in Notranje Gorice) še nismo imeli vseh gradbenih dovoljenj. 
Nekatera smo pridobili kasneje in potem nismo imeli zagotovljenih evropskih sredstev. 
Razlogov je bilo več, rezultat pa enak – za kompletiranje projektov smo porabili ogromno 
sredstev. Tukaj so izvzete dodatne zahteve posameznikov, ki so nas spravili v kot in smo 
nekatere zadeve morali realizirati. Govori zgolj o sredstvih, ki z dopolnitvijo odločbe lahko 
postanejo upravičen strošek. Teh zadev se je nabralo za 2,85 milijona €, če odštejemo DDV in 
delež občine, bo tega sorazmerno manj. Vloga je bila oddana in pregledana na ministrstvu. 
Sedaj čakamo sklep Službe vlade za razvoj in kohezijo. S tem bomo lahko uveljavljali tudi 
dodatne upravičene stroške. To pomeni v trenutnih razmerah pravi balzam za naš proračun.  
 
Marija Veršič – svetnica 
Zakaj je bila gradnja opornega zidu pri Skodlarju izvzeta iz plana za letos? Vemo, da je tam 
nevarno, asfalte se poseda. Drugje se delajo podporni zidovi, tukaj pa se načrtuje že več kot 
10 let in se nič ne naredi. Enkrat bo nekdo padel in bo občina odgovorna za nesrečo. Kako bo 
participacija pri obnovi državnih cest prikazana v proračunu za letos? Kako bo to zajeto v 
proračunu za 2016? Ali sploh lahko občina posega v ceste, ki niso v njeni lasti, brez soglasja 
Direkcije za ceste? V občini poteka obširna investicija v komunalno infrastrukturo, za kar so 
predvidena tudi evropska sredstva. Če je določena višina sofinanciranja v višini 85 %, se 
sanacija državne ceste ne bi smela financirati preko tega iz občinskega proračuna. Iz 
realizacije proračuna za letošnje leto mora biti razvidno, da se ne smejo zmanjšati investicije 
na družbenih dejavnostih – vrtci, šole, krajevne skupnosti, gasilci, zaradi investicije v državne 
ceste. Zanima jih mnenje računskega sodišča o zakonitosti vlaganj občinskega denarja v tujo 
lastnino. Zanima jo nakup platoja za ekološke odpadke Brezovica? Zakaj ni več predviden 
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turistični informativni objekt na Sveti Ani? Kje se namerava graditi regijski center za 
ravnanje z odpadki?  
 
Metod Ropret – župan 
Razlog je naveden v rebalansu, ocena je bila, da sredstva bolj potrebujemo na kakšnem 
drugem projektu. Zid je prestavljen v prihodnji leto, ko bo to realizirano. Strinja se, da so bila 
obdobja, ko je bilo več denarja tako na občini kot v KS, vendar škarpe niso bile narejene. 
Sedaj nam gre na tesno, škarpa je postala prioriteta, ker poka. Ta rebalans jo prestavlja v 
prihodnje leto. Ob kopanju po občinskih cestah, poteka projekt tudi po državnih cestah. Na 
državnih cestah so bila skozi odločbe dodeljena sredstva za vzpostavitev prvotnega stanja. Če 
se polaga samo kanalizacija, to pomeni preplastitev tretjine ceste. V večini primerov se polaga 
še plinovod in optično omrežje. Območje poseganja se razširi vsaj na polovico državne ceste, 
ponekod tudi preko tega. Zelo malo sredstev za sanacijo teh cest zagotavlja občina iz svojega 
proračuna. Nekaj prispevamo, mimo tega ne moremo. V pretežni meri bomo to poizkusili 
izvesti iz drugih virov. Kjer so najbolj kritične deli, se bo dodatno frezalo polovico ceste in se 
cestišča preplastilo. Res to ni naša naloga, to bi moral v tej državi narediti nekdo drug. V 
državi je že čez 20 zaprtih mostov oziroma prevoznih enosmerno, ni denarja niti za redno 
vzdrževanje. Kar smo uspeli dobiti, je denar za dokončanje krožišča v Podpeči. Dobili smo še 
denar za plombe na vozišču skozi Vnanje Gorice in Podpeč – to so najbolj nujni posegi v 
ustroj vozišča. To mora biti izvedeno pred frezanjem in dodatnim asfaltiranjem. Za krožišče 
so zagotovljena tako naša kot državna sredstva. Nakup platoja je pri KS Brezovica, 
natančneje lahko pogledamo pri rebalansu. Zadeva na Sveti Ani je premaknjena v prihodnje 
leto, iz istega razloga kot škarpa. Regijski center za odpadke je že skoraj gotov, gradi se na 
Cesti dveh cesarjev. Center je sofinanciran iz evropskih sredstev, svoj delež moramo 
prispevati tudi mi. V delovanje bo vključenih preko 50 občin, zagotoviti je treba 700.000 
prebivalcev, ki bodo smeti odlagali na tej deponiji. Solastnikov nas je samo 6 – tisti, ki smo 
lastniki Holdinga. Vrednost projekta je preko 170 milijonov €, v nadaljevanju bomo mi 
solastniki 2,76 %.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Zanima ga, kaj je s pravnim mnenjem glede pristojnosti občinskega sveta pri imenovanju 
direktorja JKP Brezovica, ki ga je poslal po elektronski pošti po prejšnji seji? Odgovora ni 
prejel. Nimamo odloka o prodaji na prostem, se je pa v času prodaje sadja razmnožilo 
ogromno prodajalcev. Zanima ga, če so pridobili soglasja od občine? Dobil je pobudo 
občanov, da se spremeni razmik odvoza embalaže in mešanih odpadkov – da bi se podaljšal 
odvoz na tri tedne. Ali se da spreminjati po posameznih območjih ali za celo občino? Koliko 
je še neplačanih odločb za komunalni prispevek pri kanalizaciji? Če je tega veliko, kako 
bomo ukrepali? 
 
Metod Ropret – župan 
Če bi šli v spremembe odvoza odpadkov, bi morali spreminjati koledar za celo občino. 
Poizkusi v to smer so že bili. Vendar so se zaradi pritožb vrnili nazaj na 14 dnevni odvoz 
odpadkov. Soglasja prodajalci potrebujejo od lastnika zemljišča, na katerem prodajajo. 
Drugače mi pristojnosti nimamo. Inšpektorji prodajalce redno nadzorujejo. Izdali smo samo 
soglasje za parkirišče pred občino, kjer občasno nekdo prodaja jabolka.  
 
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
Vseh odločb je bilo 2.214, od tega je zaključenih s potrdilom in poslano na JKP Brezovica 
627, kar predstavlja približno 28 %. Skupni znesek vseh odločb je 1,3 milijona €, tukaj je 
zajeto še nekaj Rakitne in Brezovice. Odprtih je še okoli 310.000 €, pobranih je bilo okoli 
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990.000 €. V reševanju je še 91 pritožb. V tem tednu so pričeli opozarjati tiste, ki imajo 
izdane odločbe in še niso plačali. Postopek poteka z obveznim osebnim vročanjem, s tem si 
zagotovimo morebitno lažjo izvršbo.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Obvestila, ki smo jih pošiljali so različna. Nekateri so plačali komunalni prispevek, vendar 
niso prinesli dokazil o legalni gradnji. Nekaj je tudi takih, ki še niso odreagirali. Zato so bila 
poslana različna obvestila. Približno tretjina je plačala komunalni prispevek, vendar še niso 
dostavili dokumentacije. Ko bodo prinesli dokumente, bomo izdali potrdilo, da so naredili vse 
kar se tiče občine in se bodo lahko priključili.  
 
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
Glede pravnega mnenja o imenovanju direktorice, je poslala naš Odlok o ustanovitvi JKP na 
Ministrstvo za javno upravo. Odgovorili so, da je odlok prestar in ga je treba posodobiti. 
Govorila je z bivšo direktorico, ki je pojasnila, da imajo že neke spremembe pripravljene. 
Odlok o ustanovitvi bo potrebno postaviti na novo. Imenovanje je bilo skladno z našim 
Odlokom o ustanovitvi JKP. Nič ni bilo v nasprotju, odlok pa je treba nujno popraviti. 
Potrebno bo spremeniti kar nekaj občinskih aktov – poslovnik, statut ter pravilniki, ki so v 
pregledu in v pripravi v sodelovanju z ministrstvom.  
 
Metod Ropret – župan 
Direktorica ob svojem rednem delu vodi še obračunsko dokumentacijo za projekt kanalizacije 
Podpeč – Preserje. To ji povzroča izjemno veliko dela, zato mogoče dela malo manj na 
zadevah, ki lahko počakajo. Prioritete so znane in ne gre drugače. Ključne aktivnosti so 
servisiranje dokumentacije, da se sredstva za kanalizacijo čim prej izplačana.  
 
Igor Gabriel – svetnik  
Ko so si ogledovali dela, ki se bližajo mostu v Podpeči, se je spomnil, da so že v prejšnjem 
mandatu opozorili, da je treba most barvati. Če se bo rjavenje nadaljevalo, bo potrebno most 
kmalu menjati. Dobro bi bilo, da se vzdrževalce opozori. Opozoril bi še, ko se je gradil most 
je ostala betonska kocka od pomožnega mosta. To naj bi se podrlo, vendar so se potem 
pogovarjali, da bi se postavila ograja in bi bila razgledna točka. Ograja ne stane veliko, 
potrebna zaščita, da ljudje ne padejo v Ljubljanico. Situacija je primerna, da se to uredi. 
Hkrati bi bilo treba urediti dostop do reke, da se lahko v vodo prenesejo manjša plovila, večja 
pa ne, da se zadeva ne izrodi. Pobuda krajanov je, da se pred rondojem uredi jašek, ki je 
preglobok. Ljudje se pritožujejo, je kot udarna jama. Sedaj bi bil čas, da se to uredi. To je 
samo nekaj metrov v nov asfalt. V razmislek bi še dal predlog, da bi ob Strženu nasuli dva 
metra. Po cesti se vozijo s kolesi cele družine, cesti se ne da izogniti – razen če poznaš poti po 
Barju, vendar še vseeno prideš na glavno cesto. Nekaj je treba narediti, drugače bo prišlo do 
nesreče. Rekreativci so hitri, peljejo se po asfaltu.  
 
Metod Ropret – župan 
Na sestankih z Direkcijo za ceste to redno ponavljajo. Dogovorjeni so za širši obisk vodstva 
direkcije, da si ogledajo kaj je bilo narejeno in s tem morda kupimo kakšen glas za prihodnjo 
delitev sredstev za vzdrževanje cest. V sklopu tega bomo apelirali tudi na vzdrževanje mostu. 
Most je odprt že več kot 8 let, verjetno bi se pri gradnji to dalo zaščititi bolje, stanje ni prav 
rožnato. Glede razgledne točke, so bili narejeni koraki. Z avtorjem mostu, profesorjem 
Gabrijelčičem so se pogovarjali, kako zadevo rešiti. Njegovi študenti so pripravili rešitev, ki 
bi bila takšna, da kocke ostanejo in se uredijo v namene kot je rekel gospod Gabriel. Gre za 
bolj kompleksno ureditev območja, ne samo ureditev kock. Zato bo potrebno več sredstev, 
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imamo pa vsaj dokumentacijo, kako naj bi to zgledalo. Letošnje leto za to ni primerno. Za 
ureditev jaška je sedaj pravi čas, izvajalec je sedaj isti kot takrat. Na Strženu se tudi zelo hitro 
vozi. Ne moremo posegati na lastno roko, je pa treba z državo najti neko varianto, kako bomo 
kolesarjem izboljšali varnost.  
 
Tomaž Kermavner – svetnik  
Prenaša revolt krajanov Vnanjih Goric iz Nove poti. Gre za šolski primer, kako se ne bi smelo 
delati – nekoordinirano, vsak dela kadar hoče, potem gre in spet pride. Cesta ni v stanju za 
vožnjo niti s terenskimi vozili, so same luknje, cesta se ne nasipa. Občasno se cesta moči, 
ljudem popuščajo živci in zahtevajo, da se ta del prednostno preplasti. Opazoval je 
postavljanje robnikov. Bilo je 12 delavcev in so postavili 15 m robnikov, s tem da je bil jarek 
že skopan. Vmes niso imeli betona, ob 13.30 pa ni bilo že nikogar več. Tega ne moreš gledati, 
nobena cena ne more prenesti tega dela. Ljudje vidijo, da se nič ne dogaja. Na primer v 
Notranjih Goricah so bile ceste lepo urejene – čim je bila Podpeška cesta prekopana, je bila 
takoj zasuta in asfaltirana.  
 
Metod Ropret – župan 
Izvajalci so plačani na enoto opravljenega, kako se njim izplača ne ve. Niso ne prvi ne zadnji, 
ki so prišli s takimi pripombami. Prosi, gospoda Kermavnerja kot svetnika, da poizkusi 
pridobiti še malo potrpljenja od ljudi.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Ko se bo končalo z robniki, gre cesta v pripravo za asfalt.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Krajan mu je povedal, ko se je hotel priklopiti na kanalizacijo, ima vse izpolnjene pogoje, so 
mu na JKP-ju rekli, da do nadaljnjega ne izvajajo pregledov pri priklopu. Zanima ga, če to 
drži, in če drži, kaj je razlog? Pri Klemenčiču na deponiji je velik kup asfaltnih kosov. Ali so 
načrti, kam se bo to vgradilo in nasulo? S tem materialom bi lahko uredili tudi parkirišče na 
Rakitni pri jezeru. Zasledil je objavo od planinskega društva Podpeč – Preserje, da naj bi jih 
deložirali in naj bi njihove nepremičnine izginile. Zanima ga, kaj se je zgodilo, zakaj se je 
zgodilo, kakšni so vzroki za konflikt?  
 
Metod Ropret – župan 
Zakaj so problem priklopi na Rakitni težko reče. Kar nekaj nas je tukaj, ki bi lahko imeli 
dogovor, najbolj poklicanega pa ni. Ta podatek mu je nov. Ne vidi razloga za to, saj sitem 
obratuje. Dejstvo je da asfalt ne bo ostal tam kjer je. Kaj bo z asfaltom je odvisno od 
izvajalca, ker ima to v pogodi.  
 
Marko Čuden – podžupan 
CGP Novo mesto, ki je krovni izvajalec, pripravlja že kakšen mesec okoljsko poročilo, s 
katerim bomo dobili dovoljenje, da mleti asfalt vgrajujemo v poljske poti. Ko bomo imeli ta 
dokument, se bo asfalt začel mleti in vgrajevati. Material bo na razpolago Občini Brezovica. 
Zadeva bo pod kontrolo, da ne bodo materiala vozili posamezniki. To je drobljen asfalt in ne 
frezan, je velika razlika. Pri frezanju je fina granulacija, primerna za nasutje. Pri mletju 
nastanejo večji kosi, verjetno bo material treba presejati. Ko bomo dobili dovoljenje, ne vidi 
zadržka, da ne bi nasuli parkirišča na Rakitni. To bi bila boljša rešitev, kot je sedaj. Delovodja 
je povedal, da je bila pri njemu komisija, ki je pregledovala, koliko so bili asfalti stari. Zakaj 
so to spraševali ne ve, verjetno pa zaradi ustroja, kaj je bilo v asfalt dodano.  
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Metod Ropret – župan 
Glede planinskega društva se je marsikaj dogajalo. Na JKP se je veliko spremenilo, nujno so 
se morali kadrovsko okrepiti. Osnovni sanitarni pogoji za zaposlene na terenu so bili 
pomanjkljivi. Več bo povedal odvetnik Andrej Turk.  
 
Andrej Turk – odvetnik  
Planinsko društvo ni več v prostorih hiše, ki je v lasti krajevne skupnosti. PD ni imelo 
podpisane nobene pogodbe s KS. Predsednik KS se je pogovarjal s predsednikom PD o temu, 
da bi se izselili iz prostorov. Rečeno je bilo, da se ne bodo preselili in naj jih kar sami 
preselijo. Konkretno besed ne ve, ne trdi, da je bilo ravno tako. KS je pričela z premestitvijo 
predmetov društva iz prostorov. Končno preselitev iz prostorov je naredilo društvo samo. 
Odpeljali so stvari, ki so še bile v prostoru, to je bila miza, tiskalnik, kopirni stroj, 
računalnik… Stvari se hranijo na določenem mestu, so ustrezno zapakirane in dostopne 
društvu. PD je vložilo tožbo zoper JKP in KS, pričakuje, da bodo imeli v kratkem mediacijsko 
srečanje, na katerem bodo zadevo uspešno zaključili – brez dolgih sporov. Ponuja se jim tudi 
ustrezne prostore.  
 
Metod Ropret – župan 
PD smo večkrat prosili, da se preselijo. Sporazumno do tega ni prišlo, ponudili smo 
nadomestne prostore, ki so sedaj tudi bistveno izboljšani – v prosvetnem domu Preserje. 
Končalo se je tako, kot je povedal odvetnik.  
 
Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica d.o.o. 
Odgovorila bi še na prejšnje vprašanje glede priključevanja na Rakitni. Kolikor ve, je klical 
gospod z Rakitne, da ima pripravljen priklop in želi zasuti. Povedali so mu, da morajo opraviti 
najprej ogled. Intenzivno delajo na priklopih, zato ne morejo biti čez pol ure na terenu. 
Verjetno so mu rekli, da pridejo čez kak dan, da spotoma uredijo še ekološke otoke in 
nasujejo cesto na Rakitni. Sistem ima uporabno dovoljenje, priklopi se izvajajo.  
 
Metod Ropret – župan 
Če prav razume, je pomislek nefunkcionalnost sistema, to ni razlog.  
 
Nejc Vesel – svetnik  
Nekaj staršev iz Brezovice, ki je zaprosilo za vrtec v občini, so opozorili, da so dobili vrtec v 
Podpeči. Zelo burno so reagirali, ker pot za občane iz tega konca do tja traja kar nekaj časa. 
Bili so razočarani in jezni, poleg tega se odpirata še dve enoti vrtca na tistem koncu. Že tako 
primanjkuje mest na Brezovici. Kar nekaj staršev se je obrnilo na Log – Dragomer, kjer so 
našli še nekaj prostora v vrtcu. Tam so jih lepo sprejeli in pot je bistveno krajša. Ko bomo v 
prihodnje načrtovali nove oddelke vrtca, je treba razmišljati, da bi kaj naredili še na tem 
koncu. Starši pričakujejo, da se bo kaj na tem področju spremenilo. Sam je član KS 
Brezovica. Od kar se je spremenil način financiranja, imajo KS zelo malo sredstev za 
projekte. Težko je zadovoljiti želje krajanov. Na koncu se vprašaš o smiselnosti krajevnih 
skupnosti. Slišal je, da se pripravljajo spremembe na tem področju, govora je o nekih 
ukinitvah – mogoče samo proračuna KS. Dogaja se, kot je prej že rekla gospa Veršič, da se že 
mnogo let govori o opornem zidu, vendar ga še vedno ni. Da bi KS financirala zid je prevelik 
zalogaj. Treba bi bilo nekaj spremeniti. Karkoli želi KS narediti, ni sredstev in pošljejo dopis 
na občino. Venem letu so naredili ogromno dopisov, kdo bo kaj naredil, realiziranega je malo. 
Na občini tudi ni dovolj sredstev. Upa, da se bo kaj spremenilo glede pokopališča, prosi 
občino, da resno pristopi k temu in se reši problem parkirišč pri pokopališču.  
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Metod Ropret – župan 
Pritožbe glede vrtca so prišle tudi do njega. Raje vidi, da so pritožbe glede lokacije, kot pa da 
prostora v vrtcu sploh ne bi dobili. Vendar tudi letos še ne bodo vsi sprejeti v vrtec. K sreči se 
je našlo kar nekaj alternativ v neposredni okolici. Ljudje si izbirajo variante, ki so jim najbolj 
blizu oziroma najbolj ustrezne. Sam in občinska uprava ocenjujemo, da je nekaj kilometrov 
do Podpeči in potem po Črnovaški cesti do obvoznice ni tak problem, da bi lahko starše tako 
zrevoltiral, da so pisali in govorili takšne stvari. Vedno se potem stvari umirijo, čaka na 
sestanek s temi starši, da mu povedo svoje pomisleke in mnenje. Boji se, da kaj posebnega ne 
morejo narediti. Nekaj bodo prinesli že izvzemi otrok iz posameznih skupin, kakšna 
premestitev še bo, za vse pa gotovo ne bo idealno. Lahko pove, da je družina, ki je bila v 
stiski, vozila otroka tudi na Rakitno iz doline. To je slaba tolažba, se strinja, da je treba v 
prihodnje razmišljati o novih oddelkih. Ta tri leta so bila namenjena reševanju vseh drugih 
problemov, ostale zadeve smo malo zapostavili, vendar tudi pridejo na vrsto. V novem 
prostorskem načrtu namenjamo prostor za prestavitev gasilskega doma v Notranjih Goricah. 
Kupili smo zemljišče v Notranjih Goricah, tam naj bi zgradili 6 oddelčni vrtec, ki bi težave 
dokončno rešil. Enote imamo skoncentrirane na eni strani za Vnanje, Notranje Gorice in 
Brezovico ter na drugi strani pod Krimom, kjer razdalje še ne predstavljajo problema. Posebej 
je še Rakitna, ki je specifična. Rešitve ni druge, kot nove kapacitete. V tej sestavi smo prišli iz 
17 na 29 oddelkov, načrtovanih je še 6. S tem bomo težave dolgoročno rešili, vpis tudi upada, 
generacije so manj številčne. Z ukrepi, kot so subvencije, te zadeve blažimo. Na Brezovici je 
trenutno 6 oddelkov vrtcev, od tega 4 v šoli in je vprašanje, koliko časa še bodo. Kar zadeva 
krajevnih skupnosti, se tega zaveda in se strinja, da je taka situacija. Edini vir financiranja je 
komunalni prispevek, včasih je bil 80 % delež, sedaj je 20 %. Če komunalnih prispevkov ni, 
je vseeno, kakšen je delež. Izvzeti je treba komunalni prispevek za kanalizacijo, ki je 
izključen iz razdelitve. Krajevne skupnosti razpolagajo z relativno malo denarja za reševanje 
problemov. Misli, da je del problema, ker se v KS Brezovica ne dogaja prav veliko, ljudje pa 
opazijo, kaj vse se gradi v drugih KS. Bila so tudi obratna obdobja, spomin ne sme biti 
prekratek. Bila so drugačna obdobja in zopet bodo, tudi na Brezovici bo treba zgraditi 
kanalizacijo in ostalo infrastrukturo. Razume pomisleke, ampak da se eno leto ne zamenjajo 
luči pod mostom, to ni povezano z denarjem. Ne ve kdo je to dolžen zamenjati, niti ni 
pomembno, problem je da ljudje hodijo pod avtocesto že eno leto v temi. Kar zadeva 
pokopališča, gospod prihodnji teden prihaja k nam. Pokopališče je premajhno, spodnji plato 
bo treba spremeniti, upa da to uspe drugo leto, da bo dovolj pokopnih mest. Z novim 
prostorskim aktom so zagotovljene tudi dodatne površine, ki jih bo treba odkupiti. Sestanek je 
namenjen ravno temu, da se pričnejo pogajanja glede odkupne cene. Zadeve se bodo 
premaknile, trenutno pa delamo tisto, kar je najbolj nujno in sočasno.  
 
Nejc Vesel – svetnik  
Ali je kakšen projektant predvidel, kakšna bi bila ureditev grobov in parkirišč na novem delu?  
 
Metod Ropret – župan 
To še ni bilo narejeno, v prostorskem aktu so predvideli površine, to je prvi korak. Do površin 
bo treba priti, potem se bo površinam dodala vsebina, kar je stvar stroke.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Kot podpredsednik Zavoda vrtci Brezovica bi pojasnil, da na vlogi za vrtec navedeš, v kateri 
enoti želiš otroka. Taktika staršev bi morala biti, če ne želijo Podpeči, da za prvo starostno 
skupino navedejo samo Brezovico in Vnanje Gorice. Če so navedli vse tri lokacije in dobili 
pozitivno odločbo, bodo ob izpisu otroka ostali brez točk za drugo leto. To je lahko napaka 
staršev. V vodstvu vrtca je bilo zagotovljeno, da bodo otroke iz Notranjih Goric usmerili v 
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Podpeč, iz Brezovice pa v Vnanje Gorice, da ne bi bilo ravno obratno. V ponedeljek imajo 
svet zavoda in se bodo tega dotaknili. Prav je, da so naredili tako in dobili prerez tistih, ki res 
potrebujejo vrtec, ni več manipulantov. Tisti, ki so si vrtec našli drugje, bodo lahko drugo leto 
hendikepirani zaradi točk. Kmalu se odpre tržnica, zanima ga, koliko je interesa lokalnih 
pridelovalcev? Ali bodo prodajalci še od drugje in bodo lahko prodajali pod enakimi pogoji?  
 
Metod Ropret – župan 
Na nas prihajajo očitki, zakaj smo ravnali tako s točkami. Občinski svet premalo pozna 
vsebino, srečo imamo, da je med nami gospa Bošnjak, ki običajno stvari pojasni. Pravilnik 
spreminjamo vsako leto, vendar zgolj na podlagi predlogov Sveta zavoda. Kot občinski svet 
pravilnika niso spreminjali samovoljno. Na podlagi predloga in pojasnil nismo nikoli imeli 
težav s sprejemanjem tega. Vedno vsi ukrepi niso vsem všeč. Kakorkoli že, je prostora v drugi 
starostni skupini dovolj.  
 
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
Trenutno je za tržnico prijavljenih 21 prodajalcev, od tega je 10 lokalnih, ostali so iz bližnje 
okolice. Tržnica bo tri meseca delovala poizkusno in bo brezplačna za prodajalce. Gasilci 
bodo zagotovili elektriko, vodo in klopi. Videlo se bo, kako bo zadeva potekala, upa, da se bo 
tržnica prijela. Tržnica bo ob petkih od 12. do 18. ure. Petek je izbran zato, ker je tržnica ob 
sobotah na Vrhniki in na Viču pri Sparu.  
 

AD 5 
Seznanitev z letnim poročilom Skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za 

leto 2014 
 
Metod Ropret – župan 
Ključno je, da se skupini šestih občin v Skupni upravi MIRED priključujeta še dve novi 
občini. Več bo povedal gospod Bele. 
 
Stanislav Bele – Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Točka dnevnega reda bi se morala pravilno glasiti seznanitev z letnim poročilom Skupne 
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2014 in sprejem občinskega programa 
varnosti. Svetniki so prejeli poročilo, ki ga je potrebno pripraviti vsako leto. V poročilu so za 
občino predstavljeni podatki na strani 6 za inšpekcijske zadeve. Na strani 7 so v tabeli podatki 
o izdelanih aktih pri postopkih. Na strani 9 so predstavljeni redarski ukrepi – mirujoči promet, 
prekoračitve hitrosti ter izrabljena motorna vozila. Na strani 13 je finančno poročilo o 
prihodkih, neplačanih globah ter taksah. Na strani 12 je predstavljeno financiranje Skupne 
uprave. MIRED se financira s strani 6 občin in s strani države v 50 % deležu. Občina 
Brezovica je za financiranje namenila okoli 88.000 €. Od strani države je bil sprejet sklep, da 
se bo del sredstev povrnil do junija in del v januarju 2016. Financiranje države poteka redno 
in v skladu s predpisi, ki to področje urejajo. Na strani 14 je ocena izvajanja občinskega 
programa varnosti, ki izhaja iz Zakona o občinskem redarstvu. Program je treba vsakoletno 
usklajevati in ga tudi vsak občinski svet sprejme. S poročilom se občinski svet samo seznani. 
Župan je povedal, da potekajo pogovori za priključitev dveh novih občin že skoraj leto – gre 
za občini Žiri ter Gorenja vas – Poljane. Župani so imeli pred mesecem usklajevalni sestanek, 
kjer so se dogovorili o teh zadevah. Občini, ki se priključujeta, sta bili s tem seznanjeni. Do 
priključitve bo prišlo z novim proračunskim letom. Na željo vseh županov je izdelal načrt, 
kako naj bi občini pristopili, obe imata nekakšno vstopnino. Kupiti bosta morali osebno 
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vozilo, ki ga bodo izbrali preko javnega razpisa. Izpolniti morata še nekaj drugih pogojev. 
Predvideva se dodatni zaposlen ter še en radar.  
 
Metod Ropret – župan 
Površina, ki jo bo pokrival MIRED bo precej večja. Število prebivalcev v obeh občinah 
skupaj je okoli 12.000. Dobili bodo novo vozilo ter dodatnega zaposlenega. Vprašanja, 
pomisleke in pritožbe, ki jih je imel, jih je prenesel že na skupnih sestankih.  
 
Klemen Velkavrh – svetnik  
Zanima ga, če se pobran denar vrača nazaj v občino? Se pravi imamo presežke in je pod črto 
plus? Ker je vključena ocena varnosti, se verjetno po temu ravna kateri odseki so kritični in 
kje bi bilo dobro postaviti radar?  
 
Metod Ropret – župan 
Mi kot občina imamo plus. V občini obravnava zadeve v glavnem Svet za preventivo, 
ukvarjajo se z varnostnimi zagatami v občini. Tudi predstavniki redarstva sodelujejo v tem 
organu.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Zanima ga, kdo stalno izbira lokacijo na Tržaški za meritev hitrosti? Lokacija ni tako kritična 
kot na primer Podpeška cesta. Meritve bi se lahko izvajale tudi kje drugje. Na Podpeški cesti 
je šola in nekaj prehodov za pešce. Kako to, da Občina Borovnica nima radarja? 
 
Metod Ropret – župan 
Po novem ga imajo tudi v Borovnici. Lokacij za radar je omejeno malo, ker jih je težko dobiti 
– potrebno je soglasje lastnika. Lokacija na Tržaški cesti je res že izrabljena. V poročilu je 
navedeno, da se hitrost na takih odsekih zmanjšuje, zato bi lahko šli na drugo lokacijo. Veliko 
izbire ni bilo, saj ni bilo nikjer možno stati in hitro voziti zaradi gradnje kanalizacije.  
 
Marija Veršič – svetnica 
Ima pobudo, da se denar od zbranih glob nameni za večjo varnost in osveščenost prebivalcev 
ter za pločnike, kolesarske steze, predavanja itd. Koliko se nadzoruje mirujoči promet in žive 
meje? Ljudje hodijo s psi po Barju kjer hočejo, to bi tudi morali nadzorovati. Prijavili so jo 
zaradi robnikov, prijavitelj je imel robnike postavljene še prej ob isti cesti, tega niso 
obravnavali. Pravila bi morala potem biti za vse enaka.  
 
Metod Ropret – župan 
Nekaj od pobranih sredstev gre za financiranje delovanja MIRED. Če bi v varnost vlagali 
samo kar ostane od glob, ne bi na tem področju bilo toliko narejenega, kot je bilo. Vsako leto 
veliko sredstev namenimo za te zadeve. Pri kanalizaciji je bilo ogromno narejenega glede 
pločnikov, javne razsvetljave, veliko se vlaga.  
 
Stanislav Bele – Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Žive meje in robniki se nadzirajo. Večinoma gre na podlagi prijave, drugače pa po uradni 
dolžnosti. Vzdrževalec cest mora opozoriti lastnike, kjer je živa meje v bližini križišč ali se 
zmanjša preglednost prometnih znakov, da se poreže živa meja. Občina Brezovica ima 
predpisano, koliko je lahko živa meja visoka, to je bilo večkrat napisano v glasilih. Ljudje to 
vedo, kdor ne odreagira na zahtevo vzdrževalca, sledi potem globa. Ko inšpektor izreče ukrep, 
začnejo ljudje razmišljati o odstranitvi žive meje. Radar stoji na obstoječih lokacijah. Kmalu 
se bo uporabljalo novo vozilo, obstoječi avto je star 16 let in je potreben zamenjave. Radarski 
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sistem je vgrajen v avtomobili in morajo biti zato določeni koti, ne sme stati v ovinku. 
Površina, kjer stoji vozilo, mora biti last občine ali države. Občani ponujajo tudi svoja 
zemljišča v uporabo, vendar jih opozorijo, da bodo potem imeli velike težave s sosedi in 
kršitelji. Nabavili bodo manjši radarski sistem, ki bo na konzoli in bo lahko stal praktično 
kjerkoli – na manjših ulicah, v bližini šol in vrtcev. Radar se bo kupil letos, tak sistem stane 
okoli 14.000 €. Seznanili bodo javnost in medije, da bodo ljudje obveščeni. Kršitev je še 
vedno veliko, čeprav ljudje poznajo lokacije meritev in vozilo. Meritev tudi ne izvajajo tako 
intenzivno, da bi bili na lokaciji po 8 ur.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Zanima ga, če so pristojni za umirjanje prometa na državni cesti zunaj naselij, v mislih ima 
motoriste, ki divjajo na cesti Preserje – Rakitna? Ko je bral dokument se je spraševal, kdo 
daje smernice, kam bodo usmerili svoje delovanje? Potem je bilo rečeno, da bodo delali na 
podlagi varnostnega načrta, ki ga mi sprejmemo. Na strani 16 in 18 je našel dva namiga, da se 
ukvarjajo tudi z gradbenim področjem in prostorskim načrtovanjem. Ni jasno, kaj točno to 
pomeni. Ali to pomeni, da bodo preganjali tiste, ki fasado prebarvajo s kričečo barvo ali tiste, 
ki dobijo dovoljenje za obnovo spomeniško zaščitene hiše, potem pa nastane nekaj drugega? 
Ali to ni v njihovi pristojnosti in se ukvarjajo bolj ali manj z radarjem in reakcijami na 
inšpekcijske prijave?  
 
Stanislav Bele – Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Inšpektorat ima glede pristojnosti veliko število občinskih aktov, ki jih nadzira. Nalog jim ne 
manjka – od občinskih cest do komunalnih odpadkov in javne infrastrukture. Redarstvo se 
ukvarja z mirujočim prometom, izrabljenimi vozili, prekoračitvami hitrosti, itd. Kar se tiče 
gradbenih zadev in prostorskega načrtovanja, je tendenca države, da bi skupne občinske 
uprave prevzele del nalog, ki jih izvajajo občine, glede urejanja prostora in gradbenih zadev. 
Seznanil je župane, da država spodbuja, da bi se občine vključevale v skupne uprave tudi 
glede prostorskega načrtovanja in ostalih zadev. Izhajajoč iz tega bi država del pristojnosti 
prenesla na našo inšpekcijsko službo. Inšpekcija bi se morala kadrovsko okrepiti za izvajanje 
dodatnih nalog – z ljudmi, ki so zaposleni na občinah ali zaposlovati na novo. Glede 
gradbenih zadev, želi država prenesti kar se tiče nezahtevnih objektov. Teh zadev je na 
inšpekcijah ogromno. Občine bi bile zainteresiran, če bi se zadeve prenesle od določenega 
datuma naprej. Če bi dobili v reševanje več kot 10 let stare zadeve, se tega ne bi rešili nikoli. 
Zadeve z enostavnimi objekti se odstopajo na gradbeno inšpekcijo. Tam zadeve stojijo, ker 
izvajajo naloge po prioriteti, nezahtevni objekti niso prioritetna naloga. Skupnosti občin bodo 
imele z državo usklajevanja, to je dolgotrajen proces, ki lahko traja tudi nekaj let.  
 
Katja Avanzo – svetnica  
Zanima jo glede pristojnosti pri parkiranju okrog osnovnih šol? Kako lahko posredujejo v 
špicah, ko starši pripeljejo otroke v šolo? Avtomobili so parkirani vsepovsod in so problemi. 
Starši so se tudi že pritožili. Včasih ne more parkirati avtobus. Koliko se dela na temu?  
 
Stanislav Bele – Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Pristojnosti glede tega redarstvo ima, naloge tudi izvaja. Redar, ki pride na lokacijo in zazna 
kršitev, mora kaznovati. Če je kršitelj prisoten, ga lahko opozori. Imeli so že take situacije, 
ljudje so zrevoltirani in so klici na inšpektorat, da morajo biti bolj človeški. Ljudje, ki kršijo, 
imajo na stotine izgovorov, zakaj se je to zgodilo ravno njim. Redarji so prisotni, zadeve 
poizkušajo reševati s šolami in v okviru Sveta za preventivo. Cilj ni kaznovati, ljudem je treba 
dopovedati, da niso tam sami, mora priti še veliko staršev in avtobus. S šolo so dogovorjeni, 
da jih obvestijo. Zgodilo se je tudi že, da so bili med kaznovanimi bolj ali manj tam zaposleni. 
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Obhode se dela redno, vsak dan se gre po vseh občinah. Največji poudarek je na začetku 
šolskega leta. Takrat sodelujejo tudi s policijo. Ni odgovoril še na vprašanje glede merjenje 
hitrosti izven naselja na državnih cestah. Te pristojnosti nimajo, merijo lahko samo na 
občinskih cestah v naselju in izven naselja ter na državnih cestah v naselju. Problematiko 
motoristov poznajo, s policijo so imeli nekaj usklajevalnih sestankov. Policija tudi na tem 
področju intenzivno meri hitrost s sistemi, ki jih ima na voljo.  
 
Metod Ropret – župan 
Motoristi so problem in predlaga, da na eno od prihodnjih sej povabimo predstavnika policije, 
da jim lahko postavimo vprašanja.  
 
Igor Gabriel – svetnik  
Ko bereš poročilo opaziš, da se redarstvo v 99 % ukvarja s prometom. Že vse mandate 
sprašuje, kaj je z ekologijo in odpadki. Nekaj malega je navedeno, koliko je bilo postopkov. V 
vseh teh letih ni nobene spremembe. V prejšnjem mandatu je opozarja, da se izvaja strašna 
dejavnost na cesti od Hoje proti Gmajni. Začne se v petek ob dveh, ko gredo redarji domov. V 
soboto in nedeljo je živahno, v ponedeljek pa je vse spet mirno. V prejšnjih mandatih je bilo 
rečeno, da nihče ne more priti v soboto ali nedeljo pogledati, kaj se tam dogaja. Verjetno je še 
kup drugih lokacij, kjer se dogajajo podobne stvari. Zdi se mu, da je dejavnost MIRED preveč 
ozko usmerjena samo v promet. To mu ni všeč, treba bi se bilo bolj orientirati tudi na druge 
posle.  
 
Metod Ropret – župan 
To je bil tudi eden od njegovih ključnih pomislekov, ko je imel kompleksen sestanek z 
vodjem MIRED. Potrebujemo več od tega in pričakujemo več. Tudi na skupnem sestanku 
županov so šli pogovori v to smer.  
 
Stanislav Bele – Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Kar se tiče postopkov inšpekcije, je treba vedeti, da se je inšpekcija v zadnjih letih 
reorganizirala. Inšpektor je samo on sam. Za vse posege v ceste, komunalne odpadke in 
infrastrukturo je bil zadolžen sam. Poleg tega je vodil redarstvo in urejal finančne zadeve. 
Lani so z notranjo reorganizacijo prerazporedili še enega inšpektorja – inšpektor je postal še 
Dean Stepančič, ki pa opravlja vse redarske in prekrškovne naloge. Ne more se strinjati, da je 
okoljskih nalog malo. Problemi z odpadki po Ljubljanskem barju so izredno veliki. Upravni 
postopki so zelo dolgi, za razliko od prekrškovnega postopka kaznovanja, ki je zelo kratek in 
učinkovit. Če poteka upravni postopek želijo odpadki čim prej odstraniti. V zadnjih letih so 
imeli kar nekaj večjih odlagališč, tudi po tej občini. S komunalo so zadeve dokaj hitro 
odpravili. Ljudi v inšpekcijskem zapisniku opozorijo, da morajo odpadke sami odstraniti in 
jih odpeljati na deponijo. Drugače jih odstrani komunala in izda račun. Veliko zadev se reši, 
ker se kršitelja najde – ali je bil nepazljiv in ni vsega odstranil ali so ga videli očividci ter 
zabeležili registrske oznake vozila. Pri teh zadevah niti ne začnejo uvajati postopka. Postopek 
uvedejo tam, kjer se kršitelj na vse načine izgovarja, da ni kriv in se mu je to zgodilo po 
krivici. Lahko rešujejo le zadeve, ki so v njihovi pristojnosti. Država ima ogromno inšpekcij. 
Oni rešujejo komunalne odpadke. Za gradbene odpadke je pristojna okoljska inšpekcija. Če je 
šlo za manjše količine, so zadeve reševali tudi sami. Težko je pričakovati, da bo MIRED z 
enim inšpektorjem in pol rešil problematiko v 6 občinah. Poizkušajo delati na tem področju in 
ustvarjati red, meni da so dokaj uspešni. Zelo dobro sodelujejo z okoljsko inšpekcijo. Včasih 
se inšpekcije otepajo zadev, ker vsaka sanacija ima za sabo finančno konstrukcijo. Ker 
sredstev v tekočem letu že zmanjka, potem sanacijo odlagajo. Cestno prometnih prekrškov je 
veliko, ker so postopki prekrškovni. Ugotovljen je prekršek in se sankcionira. Pri 
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inšpekcijskih postopkih se ugotavlja kršitev in išče kršitelja ter poizkuša zadevo sanirati pred 
samo uvedbo teh zadev. Njihov cilje je, da je zadeva rešena in ne da peljejo kup zadev, 
odpadki pa so še vedno po barju. Zato poizkušajo to čim prej rešiti, da ne bi navozili dodatnih 
odpadkov. Ko gradbinci nekje drugje izvajajo dela, se s polnim tovornjakom odpadkov 
peljejo mimo in odpadke nekje stresejo. Cilj je, da se zadeve čim prej rešijo in najdejo 
kršitelji. Če ne bi delali na tem, bi bilo odlagališč čedalje več. Ocenjuje, da odlagališča 
sanirajo v nekaj dnevih. Za Hojo so gradbeni odpadki. Če dajo zadevo na komunalo, mora 
plačati občina.  
 
Metod Ropret – župan 
Če imamo problem, moramo ukrepati. Če je prijava na konkretnem območju, je treba iti tja in 
ukrepati.  
 
Stanislav Bele – Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Ni problem, da pridejo tja in izdajo odločbo občini. Občina bo to financirala in komunalno 
podjetje odpeljalo. Problem je, ko bo odločba izdana lastniku zemljišča, da mora to odstraniti. 
Odločbo bodo izdali kot nepristojen organ, tega si ne bo dovolil. Če bo občina rekla, da bo to 
financirala, potem ni problem – bodo to izdali občini. Zakon o varovanju okolja pravi, da je 
za komunalne odpadke pristojna občinska inšpekcija, za gradbene odpadke pa okoljska 
inšpekcija. Inšpektor mora izhajati iz pooblastila, ki ga ima. Kršitev je znana, na lokaciji je 
kup gradbenih odpadkov. Težava je, kdo bo to financiral. Če napiše odločbo, kot nepristojen 
organ, nastane resna težava. Če bo občina financirala, potem ni problema. S komunalnimi 
odpadki, za katere so pristojni, je druga zadeva.  
 
Urša Šebenik – svetnica  
Vesela je, da je še kdo drug izpostavil okolje. Vprašala bi, kako ocenjujejo sodelovanje s 
Krajinskim parkom Ljubljansko barje? Največ odpadkov je ravno na tem območju. Ali je 
MIRED del Sveta za preventivo v Občini Brezovica? Na Odboru za družbene dejavnosti se 
vedno pojavi problem, da nimajo osnov, da bi lahko enoznačno določili, kaj je varna cesta in 
kaj nevarna.  Iz tega izhaja, kje otrokom zagotoviti prevoz in kje ne. Prosi, da se gradivo 
objavi na spletni strani, tako kot je prosila že na odboru. Ali je pripravljen plan Občine 
Brezovica z varnimi potmi in nevarnimi odseki?  
 
Stanislav Bele – Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Sodelujejo dobro. Pošljejo jim prijave, za tiste za katere so pristojni, sanirajo v roku enega 
tedna. Pošljejo obširne in dokumentirane prijave z lokacijo, včasih navedejo tudi kršitelja. Z 
njihove strani dobijo kar nekaj prijav. Če niso pristojni, se ne mešajo v zadeve. Imajo člana v 
Svetu za preventivo, ki svetuje in pomaga.  
 
Metod Ropret – župan 
Varnost in nevarnost na lokalnih cestah presoja Svet za preventivo. Kadar se znajdemo v 
zagatah in ne znamo pravilno oceniti stanja, se obrnemo na njih. Misli, da načrta nimamo. Kar 
se tiče šolskih prevozov, obstajajo jasna merila, kdo je do prevoza upravičen – govorimo o 
razdaljah. Ko se pogovarjamo o varnosti, je to zelo spolzek teren, težko je odločiti katere 
ceste so nevarne. Ko merila spustiš, so na enkrat nevarne vse ceste in bi morali voziti čisto 
vse otroke. Svet za preventivo objavlja zapisnike.  
 
Nejc Vesel – svetnik  
Pridružili naj bi se dve novi občini, kar je pohvalno. S tem se znižujejo stroški, ne povečuje se 
število zaposlenih, skoncentrirano je samo na eno mesto. Kako sta imeli do sedaj zadeve 
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urejene ti dve občini? Kako sta se pridružili ravno ti dve občini? Mogoče bi lahko pridružili še 
kako občino in še znižali stroške. V poročilu piše, da je izstopila občina Logatec. Zakaj je 
izstopila?  
 
Stanislav Bele – Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Občina Logatec je izstopila že dve leti nazaj. Prej so imeli skupaj inšpekcijo Škofja Loka, 
Žiri, Gorenja vas – Poljane in še ena občina. Prišlo je do spora, zadevo so urejali na sodišču in 
sta občini nato izstopili. Za sodelovanje sta občini zaprosili pred 1,5 leta. Razlog je, ker tukaj 
zadeve potekajo dobro in se znamo organizirati. Pogovori so trajali kar nekaj časa. Želje po 
vključitvi so bile tudi s strani Občine Medvode. To območje bi bilo potem že preveč obsežno. 
Zato so se odločili, da se sprejme dve občini, več pa za enkrat ne. S pristopom novih občin je 
na novo potrebno postaviti organizacijo, kako bodo to izvajali. Po površini je Gorenja vas – 
Poljane precej velika občina. Verjame, da bodo zadeve funkcionirale, kot do sedaj. Občina 
Logatec je izstopila tudi bolj zaradi osebnih razlogov. Želeli so ustanoviti Skupno upravo z 
Žirmi in Gorenjo vasjo, vendar se niso našli. Mi smo jim povedali izhodišča, kako poslujemo 
in delamo, sprejeli so pogoje in dali vlogo za priključitev. Mi smo jim odgovorili in dali 
zahteve, koliko bo financiranja. Pričakuje, da bosta s 1.1.2016 vključeni dve novi občini.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Po žledolomu je na strmih pobočjih gozdov ostalo veliko ne saniranega, viseča drevesa so nad 
cesto. Po cesti se vsakodnevno vozijo ljudje. Ali se to lahko poslika in pošlje na inšpektorat, 
se da ukrepati? Pojavil se bo problem, ker so kmetje požagali debla,  izpuljene korenine so 
ostale, kar je nevarno. Moral bi se narediti nek obhod ob glavnih poteh. To so nekaj tonske 
zadeve, ki se lahko zavalijo na cesto. Problematična je na primer povezava do Žiri ter 
Podlipška dolina. V drugih državah imajo ekipe, ki lomijo sklale in čistijo ceste. Ob cestah je 
veliko skal, ki se lomijo in kotalijo. Treba je narediti nek načrt in reševati problematiko. Na to 
se je malo pozabilo, drevesa so se obrasla, v naravi pa se skrivajo nevarnosti. Pogovarjali smo 
se glede parkirišč in kako parkirajo starši, nekateri tudi na parkirnih mestih za invalide. Ne 
smemo samo kaznovati. Treba je narediti nek dolgoročni načrt za kritična mesta, da bi se 
uredila dodatna parkirišča. V šolah bi se dodatna mesta sprostila, če bi imeli zaposleni svoja 
parkirna mesta. Zanima ga še, če lahko sankcionirajo glede plovnih poti objestneže, ki se 
vozijo po Ljubljanici?  
 
Stanislav Bele – Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Kar se tiče sanacije žledoloma, je MIRED sodeloval v vseh šestih občinah. Pomagali so tudi 
sosednjim občinam, prav tako v soboto in nedeljo, kot solidarnostno pomoč brezplačno. V 
sosednjih občinah potekajo sanacije po lubadarju. Ogromno je spravila lesa, ki se kopiči ob 
državnih in občinskih cestah. Inšpektorji in redarji so vsak dan na terenu in kaznujejo samo 
tiste, ki vlačijo les po asfaltiranih cestah. Tega ni malo, ljudje so dokaj brezbrižni, vlečejo les 
skozi vasi po asfaltiranih cestah. Razume, da je velika škoda, vendar ni potrebno, da se 
povzroča s spravilom še dodatna škoda na cestah. Ljudi poizkušajo seznaniti. Dobil je e-pošto 
od podjetja Gozd, da bodo začeli z velikimi poseki lesa in naprošajo, da bi bili strpni. 
Odgovoril jim je, da naj dobijo vsa soglasja in zavarujejo nakladišča z ustrezno prometno 
signalizacijo. Tisti, ki to izvaja, mora poskrbeti, da bodo zadeve potekale skladno s predpisi.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Izpuljene korenine na strmih pobočjih so res nevarne. Tam bodo ležale dolgo časa in enkrat 
priletele na cesto.  
 
Metod Ropret – župan 
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Iz razprave bi rad oblikoval nekaj konkretnega. Svetniki so povedali, da imajo občutek, da so 
aktivnosti preveč enostranske in preveč usmerjene samo na nekatera področja. Napisano je, da 
se s pridružitvijo novih občin zaposli dodatni redar. Ocenjuje, da imamo redarjev dovolj. Bolj 
smiselno bi bilo, da dobimo dodatnega inšpektorja. Če zaposlujemo, zaposlimo ljudi, ki jih 
potrebujemo za reševanje problemov, o katerih smo govorili. Za upravljanje radarjev je 
zaposlenih dovolj. Na področju upravnih in inšpekcijskih postopkov smo očitno šibki, če že 
kadrujemo, potem bi morali na tem področju. Predlaga, da to dodamo k sklepu.  
 
Stanislav Bele – Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Glede kadrovskih zadev so se pogovarjali. V sistematizaciji imajo prosto eno redarsko mesto. 
To mesto bo zapolnili s komunalnim nadzornikom. Delovno mesto je že obstoječe in ga bodo 
prekvalificirali v komunalnega nadzornika. Potrebujemo ga za nadzor komunalnih odpadkov, 
da bo prišel na teren, ogledal situacijo in naredil zapisnik. Inšpektor ga lahko na podlagi 
Zakona o inšpekcijskem nadzoru pooblasti za samo izvedbo. Je pomoč inšpektorju pri delu. 
Zakon o občinskem redarstvu točno določa, kaj lahko redar dela, ne more ga pooblastiti za 
karkoli.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 29: 
Občinski svet Občine Brezovica se je seznanil z Letnim poročilom Skupne uprave 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2014. 

 

Občinski svet Občine Brezovica potrdi izvajanje Občinskega programa varnosti Občine 

Brezovica.  

 

 

SKLEP 30: 
Občinski svet Občine Brezovica podaja ločeno mnenje k poročilu in predlaga, da se ob 

vključitvi dveh novih občin v Skupno občinsko upravo MIRED, namesto predlaganega 

redarja zaposli dodatnega inšpektorja. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklepi so bili sprejeti. 
 

AD 6 
Predlog Odloka o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Rakitna 

 
Katja Avanzo – svetnica  
Odbor za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo je na 4. redni seji obravnaval predlog 
Odloka o pobiranju takse za urejanje prometa na območju Rakitne. Pobudnik je bila KS 
Rakitna. Ta odlok posredujejo v obravnavo in potrditev občinskemu svetu.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Dvomi, da je odlok pravno utemeljen. Po Zakonu o lokalni samoupravi, 19. b člen, je 
navedeno, da občina določa naloge ožjim delom občine, kar je KS. V našem statutu občine, v 
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67. členu, te naloge ni navedene. Če bi hoteli odlok potrditi, bi morali najprej spremeniti 
statut in dodati v 67. členu, za kaj je KS pristojna. Če želi KS urejati promet, mora to določiti 
statut občine. Bolj bi bilo smiselno, da se naredi sistemsko odlok, za celotno občino. Ali je 
zemljišče v lasti občine ali KS?  
 
Metod Ropret – župan 
Zemljišče je v lasti občine, to ni tako pomembno. V odlok je bilo vloženega kar precej 
napora, o temu se pogovarjamo že nekaj let. Verjetno je največji kaos res ravno na Rakitni. 
Misli, da potrebujemo nekaj, kar nam daje podlago za urejanje prometa na Rakitni.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Ima pravne pomisleke. To dejavnost bi moral izvajati naše Javno komunalno podjetje. Na 
podlagi pridobljenih sredstev, bi potem v proračunu zagotovili sredstva, ki bi pripadala KS.  
 
Metod Ropret – župan 
Imamo težavo s tem, kdo bi to urejal. Inšpektorat ni pristojen, JKP bi tudi potreboval neke 
dodatne pristojnosti. V Ljubljani je to urejeno s posebnim podjetjem. Nek način reguliranja 
moramo izbrati. Če bomo to odlagali, bomo ves čas na istem kot zadnjih nekaj let. Nekje 
moramo začeti, sčasoma se bo pokazalo, če je dobra rešitev. Od vseh možnosti se jim je ta 
zdela najbolj primerna. Komunali ne moramo kar nalagati dodatnih obveznosti v nedogled.  
 
Andrej Turk – odvetnik  
Gre za dano pooblastilo KS, da bo to delala, to je bila želja KS, da vzame zadevo v svoje 
roke. Ne gre za nalogo KS, ampak splošno pooblastilo, da bodo to urejali.  
 
Katja Avanzo – svetnica  
Nekje je treba začeti. Najprej je bila pobuda, za parkomat. Ker denarja za parkomat ni, so se v 
KS odločili, da bodo parkirnino samo pobirali. Iz nabranih sredstev se bo uredil parkomat in 
potem vse ostalo. Začeli bodo urejati stvari. Potem sledi še Jezero, redarji tam že kaznujejo 
nepravilno parkirana vozila. Tudi tam bo treba razširiti parkirišče in urediti, ker je premajhno. 
KS je pripravljena sama sodelovati, ne vidi razloga, zakaj jim ne bi dali možnosti, da se začne 
delati red.  
 
Martin Cvetko – svetnik 
Navedeno je, da pooblaščena oseba evidentirane kršitve odloka posreduje MIRED. Kako bo 
to izgledalo? Ali ima pooblastilo predstavnik KS? MIRED ne bo ves čas prisoten na Rakitni.  
 
Andrej Turk – odvetnik  
MOL ima dober sistem. Parkirišča so dali v upravljanju svojemu komunalnemu podjetju. 
Parkirne kazni so kot odškodnina za uporabnino teh prostorov. Imajo modre in rdeče redarje. 
Modri redarji so delavci komunalnega podjetja. Oni samo evidentirajo, da je bila kršitev in da 
so bili oškodovani. To potem posredujejo redarstvu in redarstvo izda kazen. Pooblaščena 
oseba ne sme izdajati kazni, lahko samo evidentira kršitev. Kršitev nato sporoči na MIRED, 
ki potem izda kazen.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Smisel odloka je v 8. členu. Na ta način zbrana sredstva služijo urejanju rekreativne 
infrastrukture. Rakitna je turistični kraj, vendar ni nosilca, ki bi sistematično urejal stvari, 
zaradi katerih ljudje sploh hodijo na Rakitno. Želja je ustvariti denarni tok, da se bo dobili 
sistemski vir za tekaške proge pozimi, čiščenje ledu na jezeru itn. Ker ni drugega nosilca, se 
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zdi KS smiselno, da se sama tega loti. S sredstvi iz naslova dotacije občine, se ne more nič 
narediti. Glede pomislekov, v statutu piše -  in ostale naloge, ki jih občina s pooblastilom 
preda KS. Statuti so vedno pisani na način, da imaš na koncu neko odprto možnost za dodatne 
stvari. Ko je bil lani odlok na odboru, je bil prav tako pomislek glede sistemske ureditve po 
občini. Občinska uprava je preverila, kje je še interes po drugih krajih za zaračunavanje 
parkirnine ter kje je izpolnjen pogoj, da je občina lastnik zemljišč. Zadeva se je hitro 
zreducirala na Rakitno ter Jezero. Na Jezeru se je ugotovilo, da stvar ni izvedljiva. Trenutno 
ni druge variante, kot da se z odlokom uredi Rakitno. Če bo kasneje interes še za Jezero, se 
lahko sprejme še posebej odlok. Parkirišče je v lasti občine. KS je v preteklosti investirala 
sredstva, da je to jezero sploh nastalo. Sedaj od Jezera Rakitna nima nič, razen precej prometa 
in negodovanja. Prav je da občina, aktivno upravlja s svojim premoženjem. Občina ima v 
okolici v lasti za nekaj tisoč kvadratnih metrov zemljišč, vendar do sedaj ni uspela ustvariti 
niti enega evra prihodka, vendar bi se dalo marsikaj. Prej je nekdo spraševal, če prodajalci 
sadja komu plačujejo najemnino. Na Rakitno je prišel nekdo, ki je želel dobiti soglasje 
občine, da bi oddajal plovila z vesli na jezeru. Pričakoval je, da bo najprej dobil soglasje od 
občine in potem izvajal svoj posel. Dogovorili so se za najemnino, ki znaša 400 € na mesec. 
Da se, vendar se je potrebno angažirati, da se ustvari prihodke, ki jih bodo prednostno vlagali 
v področje jezera. Na jezeru je nujno potrebno sanirati iztok. Čiščenje je druga zgodba, tam 
naletiš na naravovarstvenike. Iztok je spodjeden in voda teče pod betonom. Kadar je voda 
visoka, je iztok premajhen in poplavlja parkirišče. Potrebuješ tisočaka za investicijo, vendar 
ga nimajo. Odlok želijo izvajati postopno, ne takoj z represijo. Najprej bodo obveščali in 
opozarjali. Sčasoma se bo postavil parkomat. Šele v zadnji fazi se bo vključil MIRED.  
 
Metod Ropret – župan 
Parkirišče in jezero sta v lasti občine. Del jezera je bil kupljen, del pa zamenjan za druga 
zemljišča.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Kako bo KS reagirala, če ljudje ne bodo parkirali na javnem parkirišču ampak na privatnih 
površinah? To v odloku ni predvideno.  
 
Metod Ropret – župan 
O parkiranju na ostalih površinah govori drug odlok. Ta odlok govori zgolj o režimu 
parkiranja in pobiranju parkirnine na parkirišču. Ostalo so pristojnosti redarjev in 
inšpektorjev. Dejstvo je, da površina parkirišča ni dovolj velika za konice. Ne vidi pa smisla, 
da bi kupovali dodatne površine, da bi bile celo leto prazne, razen nekaj vikendov ko je velika 
gneča. Takrat se lahko zagotovi prostor na nek drug način. Če kdo pride na Rakitno ga tudi ne 
bo konec, če bo moral par sto metrov prehoditi, saj so na voljo parkirišča pri pokopališču, šoli 
in vrtcu. Parkirišče je kar nekaj, definitivno več, kot jih potrebujejo sami prebivalci Rakitne.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Je za to, da se pobira parkirnina. Vendar bi to moralo delati javno podjetje. To je tako, kot bi 
v Ljubljani četrtne skupnosti pobirale parkirnine.  
 
Metod Ropret – župan 
Vse to je javno in na nek način del občinske uprave – tudi komunalno podjetje je občinsko ter 
KS so sestavni del občine.  
 
Andrej Turk – odvetnik  
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Gre za tipično pooblastilno razmerje. Lahko bi pooblastili JKP, vendar smo pooblastili pravno 
osebo KS Rakitna. Debate na odboru so potekale več kot eno leto – prav na temo, kar sprašuje 
gospod.  
 
Katja Avanzo – svetnica  
KS bo začela pobirati parkirnino brez parkomata, kasneje se bo vzpostavil parkomat.  
 
Metod Ropret – župan 
Te površine so potrebne vlaganj. Morda se to vidi kot dober vir prihodkov, vendar ni tako. Ko 
je zaokrožila informacija, kaj se pripravlja na Rakitni, je bilo kar nekaj žolčnih reakcij. Težav 
bo še mnogo, več kot denarja.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Iški Vintgar prinese 9.000 € na leto, ko odbijejo stroške. 
 
Andrej Turk – odvetnik  
Treba je vedeti, ga ne gre samo za pobiranje denarja. Gre za urejenost, da se nekaj ponudi. 
Prva ideja je bila, kako spraviti ljudi iz privatnih površin, kjer povsod okrog parkirajo. Želja je 
ponuditi urejeno parkirišče za minimalno ceno.  
 
Metod Ropret – župan 
Če se bomo bali nepopularnih ukrepov, ne bomo nikamor prišli. Nekatere stvari so enostavno 
potrebne. Ne bo prijetno, vendar če se za nekaj odločimo, je prav da to izpeljemo.  
 
Martin Cvetko – svetnik 
Še vedno je mnenja, da je treba postaviti parkomat in zapornice. Lahko se vzame leasing, če 
se bo plačevalo nekoga za pobiranje, bo to veliko naneslo.  
 
Metod Ropret – župan 
Razume, kako bi se lahko uredilo. Pred sabo imamo odlok, ki je končna oblika razprave na 
odboru. Ne moremo vsega negirati in postaviti na novo. Odlok lahko sprejmemo ali ne.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Glede načina pobiranja parkirnine je odlok napisan tako, da dopušča različne načine – 
parkomat, človeka in zapornice. V zapornice ne bi šli, ker to stane več 10.000 €. Parkomat 
stane bistveno manj, s človekom se lahko dogovoriš na različne načine. Lahko je plačan po 
deležu in bo potem sam presodil kdaj bo pobiral – če bodo samo trije parkirani jih lahko 
izpusti. Predlaga, da odlok sprejmemo, da se začne s to dejavnostjo. Kasneje se bodo zadeve 
korigirale, kot bo pokazala praksa.  
 
Metod Ropret – župan 
Se strinja, prav je da enkrat začnemo, ker se o tem pogovarjamo že predolgo. Na glasovanje je 
dal: 
 

SKLEP 31: 
Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo predloga Odloka o pobiranju takse za 

urejanje prometa na območju naselja Rakitna. 

 

Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o pobiranju takse za urejanje prometa 

na območju naselja Rakitna. 
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Odlok se objavi v Uradnem listu RS.  

 

Izid glasovanja: 
ZA:   14 
PROTI:  2 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 7 
Predlog cene parkiranja na javnih parkirnih površinah v naselju Rakitna 
 
Katja Avanzo – svetnica  
Odbor je predlagal cene parkiranja do 2 uri za 1 € ter več kot 2 uri za 2 €.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 32: 
Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo predloga cene parkiranja na javnih 

površinah v naselju Rakitna. 

 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predlog cene parkiranja na javnih površinah v 

naselju Rakitna in sicer:  

- Cena parkiranja do 2 uri:  1 € 

- Cena parkiranja 2 uri ali več:  2 € 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   15 
PROTI:  1 
Sklep je bil sprejet 
 

AD 8 
Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo za leto 2015 
 
Marko Čuden – podžupan 
Odbor je elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo za leto 2015 obravnaval na 2. redni seji. Sprejeli so sklep, da predlagajo elaborat v 
potrditev občinskemu svetu. Največ lahko o pripravi elaborata pove direktorica.  
 
Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica d.o.o. 
Komunalno podjetje mora vsako leto pripraviti nov elaborat. Ker v nastopu njenega mandata 
še ni bilo nobene seje občinskega sveta, je pregledala predlog elaborata, ki bi ga morali 
potrditi že v začetku maja. Odločila se je, da pripravi nov elaborat, ker je ocenila, da stari ni 
bil v skladu s sprejetimi uredbami. Bile so določene težave. Elaborat je pripravljen v skladu z 
metodologijo za oblikovanje cen, upošteva določila glede stroškov in cen. Težave so bile, ker 
je potrebno v elaboratu upoštevati preteklo obdobje. Cena je bila oblikovana na nek 
predračun. Izdelati je bilo treba obračun za leto 2014 ter upoštevati prognozo za leto 2015. 
Izvesti je bilo potrebno določene spremembe. Leto 2014 je bilo za JKP določena specifika, 
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zaradi strukture prihodkov. Do sedaj se je neposredne stroške, ki se delijo po posameznih 
dejavnostih delilo po nekem ključu. Posredni stroški so se delili po prihodkih posamezne 
dejavnosti. Na lanska razmerja prihodkov po dejavnostih, je ta ključ večino stroškov (preko 
70 %) obesil na tržne dejavnosti in minimalno na vodooskrbo. Posledično je bila kršena 
uredba o razporejanju stroškov, ki pravi, da je treba na dejavnost upoštevati vse stroške, ki jih 
dejavnost ima. Na Nadzornem svetu so predlagali spremembo tega. Posredni stroški se sedaj 
delijo na delež neposrednih stroškov, ki jih ima določena gospodarska javna služba. Na 
podlagi tega se je pripravil nov elaborat za ceno vode. Nova cena vodarine za kubični meter 
vode je 0,8183 €. Omrežnina znaša 9,1537 €. To pomeni znižanje cene vodarine in tudi 
znižanje omrežnine. Lani je občinski svet potrdil, da subvencionira gospodinjstva. V 
predlagani ceni omrežnine ni upoštevana subvencija, ker je to v pristojnosti občinskega sveta. 
Če bodo cene potrjene, se začnejo obračunavati od 1.6. naprej. Poračuna ne bo, ker ostajajo 
znotraj 10 % tolerance. Cena je znižana in po novi ceni se obračunava naprej. Narejena je bila 
projekcija za leto 2016, kakšna bi bila takrat cena. Takrat se bodo določeni stroški razdelili še 
na kanalizacijo, ki jo bodo obračunavali. Določeni stroški se bodo porazdelili, položnica bo 
skupna za obe dejavnosti. Pričakuje se, da bo cena vode nekje pod 0,8 € oziroma okoli 0,75 €. 
To je projekcija za naprej, ko so delali plan za 2016.  
 
Metod Ropret – župan 
To bi bilo potem primerljivo z občinami, ki imajo podobno gostoto poseljenosti. Težko se 
primerjamo z zelo koncentriranimi občinami, kjer je strošek veliko manjši.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Pohvalil bi direktorico, kljub kratkemu mandatu, je pripravila zelo dober elaborat, ki ga v 
prejšnji sestavi nismo videli. Ima pripombo glede procedure sprejema elaborata. Elaborat sta 
istočasno sprejemala Nadzorni svet JKP in Odbor za komunalo. V bodoče se to ne sme 
zgoditi.  
 
Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica d.o.o. 
V bodoče se to ne bo zgodilo. Vse sobote in nedelje so preračunavali zadeve. Dela ni bilo 
malo, treba je bilo pregledati in urediti lanske ter letošnje bilance, elaborat so pripravljali do 
zadnjega hipa. Se strinja, vendar so lovili zadnji trenutek.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Elaborat so dobili v torek popoldne. Pri vabilu elaborata še ni bilo v prilogi in je bila 
pripomba. Že vnaprej so napovedali, da se bo obravnaval elaborat. Komunalni odbor je imel 
sejo po Nadzornem svetu JKP. Drugače se ni dalo izvesti.  
 
Metod Ropret – župan 
Nihče ni mislil nič slabega. Bolj je pomembno, da tisto, kar je v dokumentu 100 % stoji in 
bodo znali odgovarjati na vprašanja v zvezi s ceno, kot je na eni prejšnjih sej spraševal 
gospod Kermavner. Sedaj to vemo, imamo številke, podatke in argumente.  
 
Miran Repar – svetnik  
Člani odbora so imeli res malo časa za branje gradiva. En dan bi se lahko pridobil, če bi 
gradivo poslali po elektronski pošti. Vsi večinoma uporabljajo elektronsko pošto. Verjetno 
imamo tudi zbrane elektronske naslove vseh članov.  
 
Martin Cvetko – svetnik 
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V KS Notranje Gorice imajo še zadnje teniško igrišče, nastal je problem. Vodomer je velik, 
treba bi bilo najti neko rešitev, saj mesečno stane okoli 140 €. Na navaden vodomer je težko 
zalivati igrišča. Zanima ga, če bi se lahko našel nek kompromis – morda da se plačuje samo 
poleti, ker je pozimi igrišče zaprto.  
 
Metod Ropret – župan 
Če gre voda iz sistema, je potrebno plačati. Kar se tiče vodomera, bo več povedal Miran 
Repar.  
 
Miran Repar – svetnik  
Problem je omrežnina, ki je visoka, saj bi morali imeti vodomer 40 ali 50. To je faktor 10 
oziroma 15, zato stane omrežnina okoli 150 €, brez porabljene vode. Vodomer imajo 
zamenjan, vendar je sedaj problem s premajhnim pretokom. Poizkusili bodo namestiti malo 
večji vodomer s faktorjem 3. To je edino možno, polletna uporaba ni možna.  
 
Metod Ropret – župan 
To naj rešijo na komunalnem podjetju, ne na seji OS. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 33: 
Občinski svet Občine Brezovica potrdi Elaborat o cenah storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2015. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet 
 

AD 9 
Potrditev povišanja cen najemnine grobov na pokopališču Preserje 
 
Metod Ropret – župan 
V obrazložitvah natančno piše kaj je razlog in na kakšen nivo se cene spreminjajo. Cene so 
primerljive z okoliškimi občinami in ostalimi KS.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Zanima ga, zakaj niso poenotene cene?  
 
Metod Ropret – župan 
Predlog je šel v to smer, vendar je bilo stališče KS različno, da bi radi vsak zase, po svoje to 
regulirali. Tudi način obračunavanja ni povsod enoten.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Obračunavanje ne bi bilo lažje. Stroški so različni, tudi geografija pokopališč je različna. Tam 
kjer je pokopališče nastajalo po načrtu, so lahko določene kvadrature groba. Kjer so grobovi 
nastajali stihijsko, je potreben obračun po kvadraturi. Ker so pokopališča različno nastala, je 
različen obračun in tudi cene ne morejo biti enake.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
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SKLEP 34: 
Občinski svet Občine Brezovica na podlagi 21. člen Odlok o pokopališki in pogrebni 

dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Brezovica (Ur.l. RS št. 31/1998) ter na 

predlog KS Podpeč-Preserje, potrjuje naslednji cenik za Pokopališče Preserje: 

• za grobna polja, ki so vezana na m2   10,00 €/m2 

• za žarni grob       14,00 € 

• najem novega grobnega polja    75,00 €  

• najem mrliške vežice      60,00 € na dan  

 

Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet 
 

AD 10 
Predlog Odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2015 
 
Metod Ropret – župan 
Razlogov za rebalans je kar nekaj. Na odhodkovni strani je ključni razlog, da se ob gradnji 
infrastrukture pojavlja vrsta dodatnih zahtev in potreb. So tudi manjši razlogi, kot je 
zamenjava strehe na OŠ Brezovica ter malenkostna presežek na investiciji vrtec Preserje. Na 
prihodkovni strani je primanjkljaj na katerega nimamo vpliva, gre za zakonsko določbo, da se 
občinam zmanjša dohodnino, katero smo imeli odmerjeno v prvi polovici leta. Iz nivoja 525 € 
se znižuje na 500,60 € na prebivalca. Zaradi tega pride do primanjkljaja v višini preko 
300.000 €. Bistveno lažje je gledati rebalans, ker vemo, da nas čaka dodatek k pogodbi za 
kanalizacijo Vnanje in Notranje Gorice, ki nam prinaša 2,8 milijona €. To je dejstvo, čakamo 
samo še podpise ministrov. To bo potem izboljšalo sliko našega proračuna v letošnjem letu. 
Rebalans je pripravljen po slabšem scenariju, kot da teh sredstev ne bo.  
 
Veronika Susman – svetnica 
Finančni odbor je obravnaval rebalans. Ugotovili so, da rebalans dobro pripravljen in 
transparenten. Zato predlaga, da rebalans potrdi tudi občinski svet.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Pohvalil bi gradivo. Pozitivno je presenečen, da ni večjih korekcij na komunali, glede na tako 
velika gradbišča. V oči mu je padel športni objekt telovadnica Brezovica. Spet smo na 
strošku, kot je bil pred menjavo peči. Zagotovljeno je bilo, da bo z novo pečjo poraba manjša.  
 
Metod Ropret – župan 
Na podoben način jim je bilo to predstavljeno. Kar smo imeli na postavki, je bilo že v tem 
obdobju porabljeno, za drugo polovico leta še potrebujemo nekaj sredstev na postavki. To še 
ne pomeni, da bomo vsa sredstva tudi porabili. Ni šlo za prenos ampak za realno porabo. 
Potrebujemo dodatek za drugo polovico leta. To je strogo namenski denar, ki ne more iti za 
nič drugega, kot za plačilo računa za plin.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Pridružil bi se pohvali. Ta rebalans in tudi prejšnji je zelo kvaliteten in transparenten – v 
primerjavi s predhodnimi leti. Na odboru so imeli nekaj vprašanj, edina odprta zadeva, na 
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katero niso dobili odgovora je vprašanje glede balona. Opozoril bi na napako na strani 22, 
kjer so opozorili, da je treba na novo narediti postavko, se postavka še vedno imenuje narobe. 
Postavka se mora imenovati izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki, ne pa sanacija 
vodovarstvenih in divjih odlagališč. To je treba popraviti. Zasledil je, da je minister za javno 
upravo odgovoril na opozorilo Združenja občin, da vlada ni poskrbela za občinske prihranke 
pri nalogah, kot je bilo dogovorjeno ob znižanju povprečnine. Verjetno bo povprečnina za 
drugo polovico letošnjega leta znašala 514 € in ne 500 €. To verjetno pomeni okoli 160.000 € 
več.  
 
Metod Ropret – župan 
V teh razpravah je kar precej sodeloval. Občine so se precej pritoževale nad ukrepi, ki so bili 
z znižanjem obljubljeni in niso bili realizirani. Očitno so do nekih prihrankov pri našem 
poslovanju uspeli priti. Očitno bo prišlo do nekega kompromisnega predloga. Nabora 
ukrepov, ki naj bi nam zmanjševali obseg stroškov še vedno nimamo. Bi pa to pomenilo nek 
dodaten prihodek. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 35: 
Občinski svet Občine Brezovica se je seznanil in sprejema predlog Odloka o I. rebalansu 

proračuna Občine Brezovica za leto 2015.  

 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predlog Odloka o I. rebalansu proračuna 

Občine Brezovica za leto 2015. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet 
 

AD 11 
Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Vrtci Brezovica 

 
Klemen Velkavrh – svetnik  
Gre za spremembo formalne narave. 29.6. je otvoritev dveh oddelkov vrtca v Preserju. Na 
podlagi tega se bo v Preserju ustanovila enota vrtca Brezovica. Posledično je potrebno 
popraviti odlok o ustanovitvi, da bo ustrezen.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Ko gleda čistopis odloka – 41. in 44. člen, kjer so pristojnosti ustanovitelja, ne ve kateri organ 
občine je tisti, ki spremlja skladnost porabe sredstev in podobno. To je pomembno zaradi 
zadnjega odstavka 37. člena, kjer piše, da si mora zavod pred objavo prostega delovnega 
mesta pridobiti soglasje ustanovitelja. Ker se odpirata dva oddelka je verjetno potrebno 
objaviti razpis za delovna mesta. Ali je soglasje občine bilo dobljeno? 
 
Metod Ropret – župan 
Soglasje je bilo dobljeno, vse je bilo formalno pravilno. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 36: 
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Občinski svet sprejme predlagane Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi 

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet 
 

AD 12 
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica – čistopis 
 
Klemen Velkavrh – svetnik  
Gre za čistopis, odlok so pregledali in predlagajo, da se čistopis potrdi. 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 37: 
Občinski svet sprejme predlagan Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Vrtci Brezovica – čistopis. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet 
 
 
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 23:00 zaključil sejo. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razprava 6. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.  


