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       Z A P I S N I K                        AD 1 
 
11. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 28. 
februarja 2008 ob 19. uri v prostorih OŠ Brezovica. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:  
1. Marko Čuden (podžupan) 
2. Danica Filipič 
3. Igor Gabriel 
4. Marko Goršič  
5. Mojca Hren  
6. Slavko Jesih 
7. Tomaž Kermavner 
8. Janez Kolar 
9. Matija Kovačič  

10. Peter Kraljič  
11. Marija (Marjana) Plešnar Pirc 
12. Karmen Pograjec Rus 
13. Janko Prebil  
14. Polonca Raušl  
15. Damjan Rus  
16. Jožef Selan 
17. Anton Slana  
18. Nataša Smrekar (podžupanja) 

 
OSTALI PRISOTNI:  

1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 
2. Predstavniki občinske uprave:  

– Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
– Matej Černetič – sodelavec za družbene dejavnosti 

3. Mira Gregorka – predsednica Nadzornega odbora Občine Brezovica 
4. Damjana Zupan – direktorica JKP Brezovica 
5. Milena Černigoj – ravnateljica OŠ Brezovica 
6. Janez Miklič – predsednik sveta Zavoda OŠ Brezovica 
7. Primož Pleško – predsednik sveta staršev OŠ Brezovica 
8. Slavko Gabrovšek – projektant idejnega projekta in naloge za investicijo v OŠ Brezovica 
9. Aleksander Remškar – zadolžen za varstvo pri investiciji v OŠ Brezovica 
10. Janez Reple – zunanji strokovni svetovalec pri investiciji v OŠ Brezovica 

       
 

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti in pregled ter potrditev zapisnika 10. redne seje sveta 
 
Župan Metod Ropret je na začetku seje ugotovil, da je občinski svet sklepčen, pozdravil vse 
navzoče in jih pozval k morebitnim pripombam na zapisnik.  
 
Ker pripomb ni bilo, je dal župan na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 110: 
Svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 10. redne seje z dne 31. 1. 2008. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  18 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 2 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Marko Goršič – svetnik 
Predlagal je umik 6. točke, ker ni bila obravnavana na odboru. 
 
Matija Kovačič – svetnik 
Pojasnil je, da je sklical izredno sejo odbora pred sejo sveta, ampak je večina članov ocenila, da 
zadeva ni tako urgentna, da bi morali hiteti. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
Z dnevnega reda 11. seje občinskega sveta se odstrani predvideno 6. točko (Urbanistična 
rešitev: Konstill d. o. o.).   
 
Izid glasovanja: 
ZA  18 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Peter Kraljič – svetnik 
Pripomnil je, da je bilo na odboru rečeno, da bo na seji posredovano gradivo za prvotno 
predvideno 8. točko; gradivo s sklepom odbora. 
 
Župan je odgovoril, da so ga dobili že s preostalim gradivom, manjkalo je samo ime, ki bi ga 
sporočili ustno na seji. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Ugotovitev sklepčnosti ter pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje sveta. 
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda. 
3. Potrditev idejnega projekta in projektne naloge OŠ Brezovica. 
4. Rebalans proračuna Občine Brezovica za leto 2008. 
5. Obravnava razvojnih usmeritev, sprememba odloka, sprememba statuta, potrditev novih 

cen JKP Brezovica. 
6. Letni program športa za leto 2008. 
7. Zamenjava člana v odboru za vzgojo, izobraževanje, otroško varstvo, raziskovalno 

dejavnost, kulturo in šport. 
8. Pobude in vprašanja. 

 
Izid glasovanja: 

ZA  17 
PROTI  0 
Dnevni red je bil sprejet. 
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AD 3 
Potrditev idejnega projekta in projektne naloge OŠ Brezovica 
 
Župan je uvodoma povedal, da je bila oblikovana posebna skupina, ki se je ukvarjala s to zadevo 
in sodelovala pri pripravi gradiva. Predsednica je podžupanja mag. Nataša Smrekar, člani pa 
Gregor Šebenik, Janez Miklič, Milena Černigoj, Polona Raušl, Slavko Gabrovšek, Janez Reple, 
Aleksander Remškar. Predstavil je razloge za investicijo. Prvi je migracijska politika. Veliko se 
zida in kmalu bo veliko novih občanov, s tem pa tudi otrok. Zaenkrat ni rezerviranih drugih 
lokacij za tovrstne namene. Veliko je tudi še nepozidanih zazidljivih parcel. Tudi če se bo 
maksimalno omejilo nove pozidave, bo še vseeno veliko novogradenj. Ugotovljen je porast otrok 
v šoli. Usmeritve ministrstva so, da se ne dela novih šolskih okolišev, ampak da se širi obstoječe. 
Tudi v dolgoročnem razvojnem programu iz leta 2005 so v vseh KS šole postavljene na visoko 
mesto po prioriteti – 3. do 7. mesto – takoj za vodo in kanalizacijo. V OŠ Preserju je še nekaj 
rezerve, veliko pa ne.  
Nadaljeval je z argumenti za šolo. Obstaja resna grožnja, da bo treba uvesti dvoizmenski pouk. 
Zato niti ni časa, da bi ponovno začeli povsem od začetka. Grozijo tudi že zadnjič omenjene 
odločbe inšpekcij. Predlagana rešitev bi začasno rešila tudi problem vrtca. Obstajajo tri variante – 
varianta brez investicije, kar bi prineslo dvoizmenski pouk, varianta sanacije, kjer bi imeli na 
koncu enake kapacitete, cena pa ne bi bila dosti nižja, saj je treba menjati streho, vse električne 
napeljave, izvesti protipotresno sanacijo itn. Tretja varianta pa je predlagana investicija, kar je 
ocenjeno kot najbolj smiselno. Predvideno je, da bi KS sofinancirale komunalno ureditev okolice 
šole, z ministrstva bi lahko pridobili do 10 % vrednosti investicije, ampak samo za učne prostore. 
Za nadaljnji razvoj investicij predlaga, da bi v letih 2008-2009 sanirali OŠ Brezovica, ob tem leta 
2008 še vrtec na Rakitni, 2009-2010 gradnja vrtca v Notranjih Goricah, 2010 pa podružnična šola 
Jezero. 
Do sedaj je bil izdelan DIIP, oblikovana projektna skupina, potrdilo se je idejno rešitev, projektno 
nalogo. V predlogu rebalansa in NRP so predvidena sredstva. 
 
Milena Černigoj – ravnateljica OŠ Brezovica 
Nadaljevala je s predstavitvijo stanja in potreb z vidika šole. Povedala je, da je že sedaj stiska s 
prostorom, že brez upoštevanja doseljevanja. Na kratko je predstavila zgodovino (dograjevanja) 
šole, gibanje števila učencev, oddelkov. Vedno več je učencev, oddelkov, pedagoških delavcev. 
Samo število slednjih se je od leta 1998 do 2007 povečalo iz 35 na 62. Oddelki bodo kmalu polni. 
Pomemben faktor je uvedba devetletke. Zaradi diferenciacije, ko se učenci razdelijo na skupine, 
zmanjkuje prostih prostorov. Tudi izbirnih predmetov je vedno več. Novost je tudi individualni 
pouk, ki zahteva svoj prostor. Vpliva tudi knjižnična vzgoja, tečaj slovenščine, delo z nadarjenimi, 
učenci s posebnimi potrebami, narašča potreba po računalniški učilnici, tudi WC-ji so 
neprilagojeni gibalno oviranim. Na razredni stopnji sploh nimajo kabinetov. Kjer pa jih imajo, se 
izvaja individualni pouk in morajo učitelji v tem času ven. Ni prostora za interesne dejavnosti, 
dodatni in dopolnilni pouk. Ni igralnice za prvi razred. Težava je z garderobami, knjižnica je 
premajhna, imajo samo 1 računalniško učilnico (povprečno so je skupine deležne na 14 dni), ni 
arhiva, poslovni prostori so raztreseni po celi šoli, ni prostorov za čistila, zaradi česar sploh ne 
morejo strojno čistiti ipd. Potrebujejo torej štiri dodatne učilnice za klasičen pouk, 3 učilnice za 
izvajanje IP in podobno, igralnico, garderobo, knjižnico z multimedijsko učilnico, večji 
večnamenski prostor, kabinete, poslovne prostore in arhiv, sanitarije, prostor za čistila. Obvezno 
pa je treba obnoviti oz. zagotoviti naslednje: strelovod (sicer bodo po 1. 6. prepovedali pouk), 
sanitarije, kabinete za individualni pouk, obnova strehe, protipotresna obnova starega dela šole. 
 
Slavko Gabrovšek – projektant idejnega projekta in naloge za investicijo v OŠ Brezovica 
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Povedal je, da je bila izbrana njihova ponudba za strokovno pomoč. Posebno pozornost so 
posvetili trudu, da je investitor zelo natančno opredelil svoje potrebe. Objekt so skušali zasnovati 
čim bolj racionalno, tudi za čim nižje stroške obratovanja. V osnovi je bila stara šola dobro 
zasnovana; dobre rešitve se bo ohranilo, poleg tega pa se bo poskrbelo še za učinkovit dovoz 
otrok, zelene površine itn. Upoštevali so tudi kritike moderne arhitekture šol – zato so npr. razbili 
dolge hodnike. Cilj idejne zasnove je določiti, kaj si želimo – bistveno je, da vse definiramo že 
sedaj. Prenova ne bi bila ekonomsko upravičena. 
 
Milena Černigoj – ravnateljica OŠ Brezovica 
Nadaljevala je s predstavitvijo zagotavljanja nemotenega pouka v času gradnje. Ugotovili so, da je 
možno najeti prostore šol v Ljubljani, kamor bi lahko z avtobusom vozili otroke. Ugotovili pa so 
tudi, da je že v občini veliko primernih prostorov, ki bi jih lahko izkoristili. Gasilski dom 
Brezovica, župnišče, gasilski dom Vnanje Gorice, dom krajanov, zadružni dom. Potrebujejo 8. 
prostorov. Mize že imajo, saj jih je v vsakem primeru treba nekam pospraviti. Primerne so 
predvsem Vnanje (3 oddelki) in Notranje gorice (5 oddelkov), na obeh mestih so zraven tudi 
igrišča. Zadevo se bo še natančneje proučilo, tudi glede prevozov otrok itn. 
 
Janez Reple – zunanji strokovni svetovalec pri investiciji v OŠ Brezovica 
Povedal je, da je bil povabljen kot inženir in ekonomist. Ravnateljica je s svojo ekipo zelo dobro 
definirala potrebe. Predstavljen je bil le drobec vseh dogovorov. Meni, da je bil dosežen optimum 
želja. Ugotovili so, da je najbolj smiselno zrušiti ves stari del naenkrat in ga zgraditi na novo. 
Narejena je bila dobra projektna naloga, ki so jo prežvečili na šoli, na Občini in on. 
 
Aleksander Remškar – zadolžen za varstvo pri investiciji v OŠ Brezovica 
Dodal je, da bo izdelan celovit varnostni načrt, v katerega bo vključen tudi sistem zbiranja otrok. 
 
Župan je predstavil še predvideno ureditev površin okoli šole. Lani je bil odkupljen prostor, kjer 
bo obračal avtobus (levo od sedanjega dovoza). Eno hišo zraven šole bi bilo res smiselno preseliti. 
Uredilo bi se tudi dovoz za šolo po levi strani; za šolo bi uredili parkirišča za učitelje. V 
prihodnosti bi poskusili urediti povezovalno cesto do nekdanje stare vrhniške proge. Lastniki 
zemljišč so zagotovili, da jih bo Občina lahko odkupila, ko jih bo potrebovala. Ali pa bi se 
navezali na cesto, ki je vzporedna Šolski. Zemljišča proti stari progi so v planu namenjena 
šolskim dejavnostim. Predvidena je tudi montažna dvorana, saj je v občini donator za tak objekt. 
Nekoč v prihodnosti bi lahko postavili tudi večjo športno dvorano, vključno z zunanjimi igrišči. 
 
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
Predstavil je še predvideno finančno konstrukcijo. Zadevo so predebatirali z nadzorom, jo 
racionalizirali in potrdili. Skupna vrednost investicije znaša cca 3,6 mio EUR. Brez partnerstva 
KS vsekakor ne bo šlo; kot na Rakitni. Letos bi občina zagotovila dober milijon EUR, manjše 
deleže pa še KS Brezovica (200.000 EUR), Vnanje (150.000 EUR) in Notranje Gorice (70.000) – 
kriterij bi bilo razmerje otrok. Sicer bi jeseni sprejeli tudi proračun za naslednji dve leti. 
Upoštevati se poskuša tudi vpliv inflacije. 
 
Mojca Hren – svetnica 
Izrazila je občutek, da so se predstavljalci potrudili, da pa se je zadevo skušalo zaviti v strokovni 
plašč, zato je zadeva ne prepriča. Še vedno manjka več variant urbanistično-arhitektonskih rešitev 
z upoštevanjem dolgoročnega  razvoja. Pogreša izbiro in celovit pristop k investiciji. Iz strokovnih 
in ekonomskih razlogov. Pozdravlja pa oblikovanje projektne skupine. V skupini pogreša 
strokovnjaka s področja arhitekture, manjka tudi vodja celotnega projekta. Dva oz. tri mesece 
sestankovanja ni dovolj za tako investicijo. Prometna ureditev ni prepričljiva. Skeptična je glede 
montažne dvorane. Ni vizionarsko in celovito.  
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Župan je odgovoril, da bi bilo parkirišče zadaj za zaposlene. Glede pomanjkanja velikopoteznosti 
pa je odgovoril, da bi zelo rad izpolnil želje, ki jih je prej izrazila, ampak v tem trenutku je to 
zadeva, ki si jo lahko privoščimo. Ostati moramo realni. To ni edina stvar, ki jo je potrebno urediti 
v občini. 
 
Milena Černigoj – ravnateljica OŠ Brezovica 
Na Kolarjevo vprašanje o ciljnem številu otrok je odgovorila, da so predvidene tri učilnice za 
rezervo, ki bi začasno služile vrtcu. Vsaj 100 novih otrok, skupaj cca 800.  
 
Janez Reple – zunanji strokovni svetovalec pri investiciji v OŠ Brezovica 
Pojasnil je predviden terminski potek investicije. Če se gre v to, se lahko v primeru brez zapletov 
že decembra letos pričakuje gradbeno dovoljenje. Za dober razpis bodo potrebni še dodatni trije 
meseci. Pogodbo bi torej lahko podpisali 1. marca 2009, če se takoj lotimo. Zaključili bi lahko 
novembra, dovoljenje pa bi lahko pridobili do 15. 1. 2010. Vse to ob predpostavki, da ta ekipa 
trdo dela od danes naprej in da ne bo težav z zemljiščem (barje…), s pritožbami in podobnim. 
Začeli so oktobra. Arhitekt je, ni pa urbanista. Izdelati bi morali del podrobnega občinskega 
načrta, kar pomeni eno leto trdega dela. Želja naročnika je bila nadomestna gradnja; inšpekcija bi 
lahko že danes zaprla šolo. 
 
Janez Kolar – svetnik 
Pohvalil je, da čeprav je pozno, je dobro, da se je vsaj začelo. Pripomnil je, da bi lahko svetnikom 
že prej poslali predstavljeno PPT predstavitev. Dodal je, da bi lahko bil kakšen oddelek v 
Mercatorju, preden se knjižnica preseli iz zaklonišča. Arhiv je lahko v zaklonišču Preserje.  
Predlagal je, da se kombi izloči iz nadstandarda šole in se da ta sredstva na razpolago šoli, kombi 
bi pa vzdrževala občina namesto službenega vozila. Spodbudil je, da se razmišlja tudi o modularni 
gradnji. Enkrat morda ne bo več toliko otrok, potrebe pa bodo po dnevnem centru za upokojence.  
 
Mojca Hren – svetnica 
Odgovorila je, da bi arhitekt moral biti v komisiji; in to ne avtor idejne zasnove. Zanimalo jo je 
tudi na podlagi česa je bil izbran g. Reple, ali je bil razpis, iz kakšnega asortimana strokovnjakov 
je bil izbran, reference itn. 
 
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
Odgovoril je, da Zakon o javnem naročanju opredeljuje za kakšne vrednosti je potrebno izvesti 
javni razpis; tukaj gre za nižjo vrednost in to ni potrebno. Z g. Repletom ima Občina Brezovica 
dolgoletne pozitivne izkušnje, zato se ga je prosilo, da sodeluje. Za nadzor pri sami investiciji pa 
se bo kasneje urejalo. 
 
Janez Reple – zunanji strokovni svetovalec pri investiciji v OŠ Brezovica 
Naštel je nekaj projektov, pri katerih je sodeloval kot nadzornik za Občino Brezovica – od leta 
2001 naprej: prizidek vrtca Podpeč, prizidek šole v Notranjih Goricah, upravna stavba vrtca, 
adaptacija kuhinje v Vnanjih Goricah, nadzor nad gradnjo prizidka OŠ Brezovica. Do sedaj je 
sodeloval šele od gradbenega dovoljenja naprej, tokrat je prvič že prej zraven. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 111: 
Svet Občine Brezovica podpira gradnjo nadomestnega objekta OŠ Brezovica. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  18 
PROTI  0 
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Sklep je bil sprejet. 
 
Župan je na podlagi pobud in mnenja svetnikov odredil odmor. 
 
Po odmoru so se prisotni kljub predlogom o prekinitvi seje strinjali, da se obravnavata še 
predlog rebalansa in letni program športa.  
 
Župan je dal na glasovanje naslednji (spremenjeni) 
 
DNEVNI RED:  
 

1. Ugotovitev sklepčnosti ter pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje sveta. 
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda. 
3. Potrditev idejnega projekta in projektne naloge OŠ Brezovica. 
4. Rebalans proračuna Občine Brezovica za leto 2008. 
5. Letni program športa za leto 2008. 
6. Pobude in vprašanja. 

 
Izid glasovanja: 

ZA  18 
PROTI  0 
Popravek dnevnega reda je bil sprejet. 
 
 
 

AD 4 
Rebalans proračuna Občine Brezovica za leto 2008 
 
Janez Kolar – svetnik 
Pripomnil je, da Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo ter kmetijstvo in gozdarstvo ni 
obravnaval (dela) gradiva. 
 
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
Predlagal je, da se zato sedaj opravi temeljitejša razprava. Dodal je, da se zaključni račun 2007 
pripravlja.  
 
Marko Goršič – svetnik 
Povedal je, da so v proračunu postavke, ki jih Odbor za okolje prostor ni obravnaval. 
 
Peter Kraljič – svetnik 
Opozoril je, da je Odbor za splošno, preventivno, osebno in požarno varstvo in zaščito želel 
obrazložitev povišanja postavke, namenjenega za gasilski dom Notranje Gorice, pa je še niso 
prejeli. 
 
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
Odgovoril je, da gre za investicijski transfer za Gasilsko zvezo Brezovica. Ker bi prav na mestu 
sedanjega gasilskega doma predvidoma gradili vrtec, bo potrebno zagotoviti sofinanciranje 
gradnje novega doma – v znesku 20.000 EUR. Bila je še druga rešitev za lokacijo vrtca, ampak je 
KS ne podpira. Občina želi zagotoviti sredstva, da izpolni svojo obveznost in omogoči gradnjo 
vrtca. 
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Slavko Jesih – svetnik 
Pripomnil je, da je glede na to, da očitno rebalans še ni bil na vseh odborih in da še ni vse 
usklajeno, morda bolje, če se zadeva tokrat še ne obravnava. Zakaj se hiti? 
 
Župan je odgovoril, da so rebalans odbori pregledali, poleg tega je tokrat prvič prav vsaka 
postavka obrazložena; kot so si želeli. Napisani so tudi skrbniki postavk. 
 
Damjan Rus – svetnik 
Predlagal je, da bi nekje napisali samo spremembe, da je lažje razvidno. 
 
Jožef Selan – svetnik 
Povedal je, da je finančni odbor računsko pregledal rebalans proračuna. Strinjali so se, da je 
finančno zadeva v redu. Vsebinski pregled pa je naloga drugih odborov. 
 
Mojca Hren – svetnica 
Poleg rebalansa bi si želela še razvojni program te uprave do konca mandata. 
 
Župan je odgovoril, da občine delujejo po principu NRP-jev. 
 
Mojca Hren – svetnica 
Odgovorila je, da je to ne zanima. Zanima jo kdaj bo začela obratovati kanalizacija na 
Brezovici. Ni celovite naravnanosti in za to niso krivi priseljenci, kot to kdo rad navrže. Že v 
Pompejih so imeli kanalizacijo. 
 
Župan se je strinjal. Govoril je z drugimi župani in drugod si občine zadajo ureditev enega 
področja na mandat. Pri nas pa so zadeve kritične na več področjih. Poleg tega je iz 
kohezijskih skladov vedno manj sredstev. Tudi sam bi bil vesel, če bi se v tem mandatu lahko 
v celoti posvetili npr. celoviti ureditvi šole. 
 
Slavko Jesih – svetnik 
Povedal je, da je marsikaj za pohvaliti, ampak pri tem pa gre za pomanjkanje vizije, prioritet. 
Če bo samo šola, bo samo šola. 
 
Matija Kovačič – svetnik 
Predlagal je, da se pri kmetijstvu vključi postavko razvoj podeželja, tudi v povezavi z lokalno 
akcijsko skupino. So sredstva za to zagotovljena kje drugje? Na Rakitni je vključen vrtec? 
 
Župan je odgovoril na prvo vprašanje, da so za ta namen drugje zagotovljena sredstva. 
 
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
Pojasnil je sestavo proračuna – želeli so, da bi bil čim bolj 'svetniku prijazen'. Poiskalo se je 
najbolj razumljivo možnost izpisa. Plan pomeni veljavni proračun, zraven je pa rebalans. Npr. 
postavka KS Rakitna, ki je namenjena vrtcu, je morda manj razumljivo poimenovana zato, ker 
KS nimajo določenih izvirnih dejavnosti in je težje določiti ime, ki je v skladu z izvirno 
dejavnostjo. Tako bo povsod, kjer bodo KS sofinancirale tovrstne projekte. 
 
Slavko Jesih – svetnik 
Vprašal je kje je bil sprejet dogovor, da KS sofinancirajo projekte. Sam je podpredsednik KS 
in nič ne ve o tem. Poleg tega v obrazložitvi ene postavke jasno piše, da občina iz te postavke 
pokriva obratovanje stroškov uporabe prostorov za kulturo, v praksi pa se to prelaga na KS. 
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Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
Odgovoril je, da se pripravljajo najemne pogodbe za prostore v vseh KS; to se mu zdi 
korektno. Dogovorili se bodo za razmerja, ki bodo ustrezna. Občina bo najela in plačala delež 
stroškov za prostore KS za svoje potrebe. Sprašuje pa se, ali bi morali tudi gasilskim 
društvom plačevati vse prostore. Obrazložitev se bo ustrezno prilagodilo, če je to težava. 
 
Janez Kolar – svetnik 
Pripomnil je, da urejanje linij mestnega prometa (avtobusa) ni stvar KS. 
 
Damjan Rus – svetnik 
Glede na nejasno stanje financiranja KS in Občine je morda bolje, da KS nimajo denarja, 
ampak so samo posvetovalni organ. Ker KS niti nimajo kadrov za strokovno delo. 
 
Župan je povedal, da dvomi, da bi se KS s tem strinjale. Predsedniki KS so seznanjeni z 
rebalansom. Pri urejanju obračališča ipd. pa gre za komunalne zadeve, katerim je namenjen 
komunalni prispevek, ki ga večinoma dobi KS. Sedaj je veliko komunalnih prispevkov; KS 
dobi 80% teh sredstev, komunalne zadeve pa naj bi vse urejala občina. To ne gre. 
 
Marko Čuden – podžupan 
Na vprašanje Jesiha o tem, kdo bo plačal pločnike, je odgovoril, da delno občina, delno pa 
KS. To bo še stvar dogovora, glede na zmožnosti. 
 
Slavko Jesih – svetnik 
Težavo vidi predvsem v tem, da neka KS, ki ima bolj spretne ljudi in je bolj sitna, dobi več 
denarja, druga pa manj, ker niso tako spretni in vztrajni. Delitev denarja po KS ni pregledna. 
Zato bi bil potreben dolgoročni načrt, vizija – ker bi vsak enkrat že prišel na vrsto. 
 
Župan je odgovoril, da so tokrat proračuni KS najbolj razdelani in najbolj pregledni do sedaj. 
Je pa res, da so nekatere KS bolj pasivne, druge pa bolj aktivne. 
 
Anton Slana – svetnik 
Povedal je, da trenutni sistem sofinanciranja KS Brezovica ni všeč. Če bodo morali 
sofinancirati občinske projekte, ne bodo mogli delati kanalizacije. Tiho so pa zato, ker se 
zavedajo potreb v občini. Že tako je težko dobiti ljudi, ki brezplačno delajo v svetu KS, še 
težje bo, če se KS vzame denar in bodo samo za posvetovanje. Potreb je ogromno, treba bo 
širiti pokopališče, kar je lahko pri teh cenah zemljišč ogromen strošek. Kanalizacija, vodovod 
itn. 
 
Marko Čuden – svetnik 
V nasprotju z nekaterimi ostalimi meni, da je denar na področju komunale dobro razdeljen. 
Deli se glede na potrebe po posameznih KS. Dodal je, da je pokopališče v Notranjih Goricah 
plačala v celoti KS. Tudi stroške doma so edini plačevali sami.  
 
Janez Kolar – svetnik 
Predlagal je, da bi enkrat posebej razpravljali o tej problematiki. Lahko pa bi za obdobje takih 
projektov spremenili razmerje delitve denarja od komunalnih prispevkov. Občinski svet je 
edini, ki lahko odloča, kam gre denar. 
 
Mojca Hren – svetnica 
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Dodala je, da KS niso dorasle določenim strokovnim nalogam. Želi pisno poročilo, kdaj bo  
delovala kanalizacija na Brezovici. 
 
Peter Kraljič – svetnik 
Pripomnil je, da ponekod v obrazložitvah ni navedena ustrezna pravna podlaga. Poleg tega še 
vedno ne dobivajo redno sejnin.  
 
Župan je povedal, da zahteva, da se zamenja oseba, ki skrbi za vodenje in obračunavanje 
sejnin, to naj opravlja nekdo drug. 
 
Marko Goršič – svetnik 
Dodal je, da bi morali dobiti vsak mesec do 15., dobiti bi morali tudi zapisano kaj, koliko in 
za kdaj dobijo posamezna izplačila. Sedaj to ni jasno. Nadalje je predlagal, da se v rebalansu 
vrnejo odvzeta sredstva za turistična društva, ki se jih je preneslo na sosednjo postavko. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
V predlogu rebalansa proračuna Občine Brezovica za leto 2008 se 3000 EUR prenese iz 
postavke 14032001 na postavko 14032002. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  18 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Peter Kraljič – svetnik 
Opozoril je, da se je postavka z računovodskimi storitvami zelo povečala. Podobno 
reprezentanca. 
 
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
Odgovoril je, da se načrtuje nakup programa za celovito vodenje pošte. Reprezentanca se je 
povišala, ker je bilo lani tam premalo sredstev. Izkušnje kažejo, da se npr. kosila z določenimi 
gosti zelo obrestujejo in da se temu splača nameniti nekaj sredstev. 
 
Janez Kolar – svetnik 
Predlagal je, da se strošek kombija OŠ, ki je v obrazložitvi pri postavki šole 19031002, 
prenese na drugo postavko, da ne bremeni tiste postavke. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
V predlogu rebalansa proračuna Občine Brezovica za leto 2008 se strošek kombija izbriše iz 
obrazložitve postavke 19031002 in se ga zapiše pri obrazložitvi postavke 19031003. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  18 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet. 
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Marko Goršič – svetnik 
Predlagal je, da se na programe za mladino vrne odvzetih 1000 EUR. 
 
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
Odgovoril je, da se je sredstva odvzelo, ker se posameznikom ne more izplačevati sredstev.  
 
Peter Kraljič – svetnik 
Predlagal je, da se manjkajoča sredstva vzame upokojencem, ki se jim je 100% povečalo, brez 
utemeljitve. 
 
Župan je predlagal, da se raje vzame iz postavke za mrliško-ogledno službo, kjer bo verjetno 
ostalo; zaradi odobravanja prisotnih je dal na glasovanje: 
 
SKLEP: 
V predlogu rebalansa proračuna Občine Brezovica za leto 2008 se 1043 EUR prenese iz 
postavke 17072001 na postavko 18052001. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  18 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Peter Kraljič – svetnik 
Opozoril je, da so pri raziskovalni dejavnosti sredstva v proračunu predvidena, v obrazložitvi 
pa jih ni več. Če je treba to nekam prerazporediti, naj se jih da na vrtce, za nakup opreme. 
 
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
Odgovoril je, da je očitno prišlo do napake. Sredstev ne bi več smelo biti tam, ker transferi 
posameznikom niso dovoljeni. (Razen s postavke promocije župana – tam se je povečalo, ker 
se na župana obrača ogromno ljudi v hudi stiski – plačuje se jim položnice za šolo ipd.) 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
V predlogu rebalansa proračuna Občine Brezovica za leto 2008 se 4732 EUR prenese iz 
postavke 18052002 na postavko 19021007. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  18 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Župan je dal na glasovanje še naslednji 
 
SKLEP 112: 
Svet Občine Brezovica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 
Občine Brezovica za leto 2008, vključno z na tej seji sprejetimi dopolnitvami. 
 
Izid glasovanja: 

ZA  18 
PROTI  0 
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Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5 
Letni program športa za leto 2008 
 
Damjan Rus – svetnik 
Pojasnil je, da je program dobro pripravljen, je podoben lanskemu. To je podlaga za razpis. 
 
Janez Kolar – svetnik 
Poudaril je, da bo tudi na tem področju treba računati na rast potreb, ne samo pri šoli. Sicer 
meni, da naloga občine ni spodbujanje vrhunskega športa, ampak kakovostnega preživljanja 
prostega časa, preprečevanja negativnih posledic ipd. 
 
Matej Černetič – sodelavec za družbene dejavnosti 
Obrazložil je, da so nekateri ravno nasprotnega mnenja. Sicer pa ta razmerja okvirno določa 
nacionalni program športa, podlaga je tudi Zakon o športu. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 113: 
Svet Občine Brezovica potrjuje Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2008. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  18 
PROTI  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 6 
Pobude in vprašanja 
 
Župan je poročal o aktualnih zadevah. Linija mestnega avtobusa naj bi 31. 3. začela voziti do 
Vnanjih Goric; večina soglasij je pridobljena. Spodbujati bo treba ljudi, da naj se vozijo z 
avtobusom. Gre za pilotni projekt, računa, da bi sledila uvedba linije št. 19 do Jezera. 
 
Marko Čuden – podžupan 
Nadaljeval je, da so za železniški postajališči že dobili dovoljenje. Napredek je tudi pri vrtini 
v Vnanjih Goricah. Denar od telefonije se je zaenkrat vračal samo v Podpeči. Izračuna nimajo 
samo še Vnanje Gorice. 
 
Marko Goršič – svetnik 
Opozoril je, da sta bila nedavno sanirana mostova na črnovaški cesti, sedaj je pa spet nevarna 
skakalnica. 
 
Damjan Rus – svetnik 
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Dal je pobudo, da bi se povezali z glasbeno šolo na Viču in OŠ Brezovica, da ne bi bilo 
potrebno voziti otrok na Vič. Čas bi tudi že bil, da se uskladi naš statut z Zakonom o lokalni 
samoupravi. 
 
Igor Gabriel – svetnik 
Na odboru za okolje in prostor so predlagali, da bi podžupana zadolžili za ekološka vprašanja 
v občini. Nekdo se mora s tem ukvarjati, da se naredi pregled stanja in da se kaj premakne. 
 
Janez Kolar – svetnik 
Predlagal je, da župan iz svoje promocije kupi žetone za novo linijo in jih promocijsko deli. 
Predlagal je tudi, da se občane spodbudi k cepljenju proti klopnemu meningitisu. 
 
Mojca Hren – svetnica 
Povedala je, da so pri njih že tretjič v roku pol leta vlomili v hišo in da bi morali nekaj 
narediti na tem področju. 
 
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
Povedal je, da bo morda nekaj pomagala sprejeta uvedba redarstva, ki bo oblikovalo tudi 
občinski program varnosti. 
 
Župan je nadaljeval, da je imel lani LPP izgubo in da se govori, da če ne bodo izgube 
pokrivale tudi primestne občine, se LPP ne bo več javil za koncesijo npr. za Rakitno. Kmalu 
se bo podpisalo pogodbo za prostore za knjižnico nad Mercatorjem Brezovica. Prisotne je 
povabil na prvi dobrodelni županov ples, ki bo 8. marca. 
 
Marko Goršič – svetnik 
Prosil je, da se s policijo uredi zaplet, ko nekdo čez Črno vas, Podpeč in Preserje vozi 
tovornjake z ilovico in zasipa neko vrtačo pri Rakitni. Uničuje cesto in vrtačo. 
 
Marko Čuden – podžupan  
Povedal je, da pozna problem. Dostavili so mu soglasje; dvomi, da lahko ukrepamo. 
 
Župan je dodal, da je s policijo vzpostavljen relativno dober odnos. Vlomov je res več, 
poskusili bodo povečati patruljiranje. 
 
Ker ni bilo drugih pobud, se je župan zahvalil za prisotnost in ob 23:35 zaključil sejo. 
 
Zapisal:    
Matej Černetič 
 
   Župan Občine Brezovica  
   Metod Ropret 
 
 
 
 
 
Razprava seje občinskega sveta je shranjena na kaseti - 4x, ki se hrani na Občini Brezovica. 


