
OBČINA BREZOVICA 
 

 

Tržaška cesta 390 

 1351 Brezovica 

tel: 01 / 360 17 70 

                    faks: 01 / 360 17 71 

 
Občinski svet 
 

www.brezovica.si                                                                     
info@brezovica.si 

 

 

       Z A P I S N I K                         
 
12. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 19. 

aprila 2012 ob 17. uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:  
1. Liljana Bošnjak 
2. Marta Bregar 
3. Martin Cvetko 
4. Marko Čuden 
5. Marjan Dolinšek 
6. Igor Gabriel 
7. Marko Goršič 
8. Breda Jesenko 

9. Slavko Jesih 
10. Polona Raušl 
11. Miran Repar 
12. Jernej Rogelj  
13. Damjan Rus 
14. Jožef Selan 
15. Zdenko Zalar 
16. Klemen Zaletel 

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – Župan Občine Brezovica 
2. Mateja Vetrih – Predsednica Nadzornega odbora 
3. Marija Ajdič Francelj – MIRED Vrhnika 
4. Jerica Halilovič – Energetika Ljubljana 
5. Urban Odar – Energetika Ljubljana 
6. Igor Petek – Snaga  
7. Vesna Novak – Radio 1 Orion 
8. Predstavniki občinske uprave:  

– Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Metod Ropret – župan 
Med nami je kar nekaj gostov. Prisotnih je 16 svetnikov, seja je sklepčna. Opravičeno odsoten 
je gospod Prebil, manjkajoči svetnik gospod Kraljič se bo morda seji pridružil v nadaljevanju.  
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 11. redne seje, 4. in 5. korespondenčne seje 
 
Metod Ropret – župan 

Na zapisnik ni bilo pripomb, na glasovanje je dal: 
 

SKLEP 86: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 11. redne seje z dne 1.3.2012, 4. 

korespondenčne seje z dne 20.3.2012 ter 5. korespondenčne seje z dne 2.4.2012. 
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Izid glasovanja: 
ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Marko Goršič – svetnik  
Pod točko 4 zapisnika prejšnje seje je postavil vprašanje in je bilo rečeno, da bo dobil 
odgovor, ki ga do sedaj še ni prejel.  
 
Metod Ropret – župan 
Gre za levi zavijalni pas k Španu, zadevo so posredovali krajevni skupnosti in pričakujejo 
pisni odgovor.  
 

AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Metod Ropret – župan 
Dnevni red je precej obsežen, veliko je predstavitev novih odlokov. Predlog je, da se točke, ki 
jih predstavljajo gostje, premaknemo pred pobude in vprašanja. Na glasovanje je dal: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 11. redne seje, 4. in 5. korespondenčne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Potrditev letnega poročila Skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 

2011; 
5. Predstavitev Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 

zemeljskega plina v občini Brezovica; 
6. Predstavitev Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Brezovica; 
7. Pobude in vprašanja; 
8. Potrditev letnega poročila JKP Brezovica d.o.o. za leto 2011; 
9. Predstavitev Odloka o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje javnih površin 

na območju občine Brezovica; 
10. Predstavitev Odloka o ureditvi zimske službe v občini Brezovica; 
11. Predstavitev Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Brezovica; 
12. Potrditev DIIP za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice 

– Krajinski park Ljubljansko barje«; 
13. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 

Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice; 
14. Potrditev odstopanja minimalne velikosti gradbene parcele v k.o. Rakitna; 
15. Potrditev Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvene 

pomoči  v Občini Brezovica; 
16. Potrditev Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi Odloka o 

ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna; 
17. Potrditev Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih  funkcionarjev in članov 

delovnih teles občinskega sveta in  članov drugih občinskih organov. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   16 
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PROTI:  0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 4 
Potrditev letnega poročila Skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 

2011 
 
Marko Čuden – podžupan  
Pri obravnavi tega poročila je prišlo do manjše komunikacijske težave na Odboru za 
komunalo. Zadeva je izpadla iz dnevnega reda, nato so se korespondenčno dogovorili, da dajo 
zadevo v obravnavo na OS.  
 
Marija Ajdič Francelj – MIRED Vrhnika 
Na kratko bo predstavila poročilo in delo organa v letu 2011. MIRED je ustanovilo 7 občin v 
letu 2008. V letu 2011 je bilo v inšpektoratu in redarstvu skupaj zaposlenih 12 ljudi. V letu 
2011 je bilo skupno uvedeno 76 inšpekcijskih postopkov in 5 prekrškovnih postopkov. 
Najprej se uvede inšpekcijski postopek, nato pa ne vedno prekrškovni postopek. V Občini 
Brezovica je bilo največ kršitev Odloka o pitni vodi in kršitev na področju poseganja v 
občinske ceste. Sledijo nedovoljeno odlaganje komunalnih odpadkov in odvajanje odpadne in 
padavinske vode. Med kršitvami, za katere inšpekcija ni pristojna je bilo največ kršitev 
nasipanja kmetijskih zemljišč z gradbenimi odpadki. Redarji so izvedli skupno 789 ukrepov, 
od tega kar 729 zaradi prekoračitve hitrosti. V 670 primerih so posredovali kazenske točke na 
Ministrstvo za pravosodje. V finančni preglednici so navedeni zneski glob in sodnih taks. V 
Občino Brezovica je bilo plačanih 99.274 € glob ter 210 € sodnih taks. Skupni znesek 
izrečenih glob in sodnih taks za vse občine skupaj je bil 583.345 €. Kot vsako leto, so tudi 
letos pripravili dokumentacijo za sofinanciranje s strani države v višini 50 %. V poročilu so 
zneski za leto 2010, ker do priprave poročila še niso imeli točnih podatkov za leto 2011. Te 
podatke sedaj ima, Občina Brezovica je v letu 2011 plačala stroške v višini 72.787 €. Polovica 
tega zneska bo sofinanciranega s strani države, dejanski strošek bo 36.393 €. Realizacija 
proračuna v letu 2011 je bila v višini 374.981 €. Zaposleni se trudijo delati dobro, za njih 
pomeni uspešno delo tudi zmanjševanje kršitev in prekrškov na vseh področjih.  
 
Metod Ropret – župan 
Ne glede na vse so prihodki v proračun dobrodošli. Upa da bodo kazni zalegle in se bo to na 
sami varnosti v občini poznalo.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Verjetno vse zanima, kaj pomeni izstop Občine Logatec v številkah? Ali je znano, koliko se 
bo povečalo sofinanciranje naše občine? 
 
Marija Ajdič Francelj – MIRED Vrhnika 
Natančnega podatka, koliko več bo potrebno plačati nima, ker tudi ne ve, koliko denarja bodo 
v letu 2012 porabili. Občina Logatec je imela 21,3 % sofinanciranja. Občina Brezovica je prej 
imela 18,6 % sofinanciranja. Po novem bo delež Občine Brezovica 24,6 %. Odstotek se je 
povečal, vendar sta tudi dva zaposlena manj, iz naslova plač se bo nekaj prihranilo. Prisotnost 
redarjev v ostalih občinah se bo povečala. Občina Brezovica ima sedaj drugi največji delež in 
temu primerno bo večji nadzor.  
 
Metod Ropret – župan 
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Malo so ga zbodle številke, ukrepanj na Vrhniki in potem pri nas, ki smo drugi največji. 
Razlika je kar velika.  
 
Marija Ajdič Francelj – MIRED Vrhnika 
Kar se tiče inšpekcijskega področja, ni šlo, da bi sami iskali kršitve, ker pokrivajo 7 občin. 
Obravnavajo prijave, ki pridejo k njim. Odstotek je večji na Vrhniki, ker so imeli akcijo s 
komunalnim podjetjem in takrat je bilo v enem dopoldnevu 100 kršitev. Kar se tiče redarjev, 
je radar po občinah prisoten glede na deleže. Največja razlika ja na mirujočem prometu, ker 
ima Občina Brezovica manj modrih con.  
 
Igor Gabriel – svetnik  
Nad Podpečjo zadnje čase opažajo kroženje helikopterja vsak vikend. Zanima ga, če to spada 
v področje inšpektorata? Gre za zaseben helikopter. Zanima ga še, če so uvedli nedeljsko 
dežurstvo redarjev?  
 
Marija Ajdič Francelj – MIRED Vrhnika 
Glede helikopterja je zadevo potrebno prijaviti policiji. Nedeljsko dežurstvo je bilo uvedeno, 
sedaj pa ga spet ni. Zakaj ga ni, lahko posredujejo pisno obrazložitev redarstva. Redarji delajo 
v soboto do treh. V nedeljo ni bilo zaznati toliko kršitev, poleg tega so se nekatere občine 
pritožile, da delajo redarji ob nedeljah.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Že lansko leto so prosili, da se grafi natisnejo v obliki, da se bo kaj videlo. Druga zadeva je 
promet po gozdovih s štirikolesniki in kros motorji. Nikjer ni videti, da bi se to sankcioniralo.  
 
Marija Ajdič Francelj – MIRED Vrhnika 
Grafi so drugače v barvah. Dobili so pripombo tudi od neke druge občine, ker niso grafi 
prekrškov v istih barvah in jih je motilo, zato bodo to spremenili in bodo grafi črno – beli. Za 
promet v gozdovih je pristojna inšpekcija za gozdarstvo oziroma inšpekcija za okolje in 
prostor. Če dobijo prijave, jih tja tudi odstopajo. Glede tega je nekaj nejasnost in si inšpekcije 
podajajo kršitve.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 87: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje letno poročilo Skupne uprave Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo za leto 2011. 

 

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

AD 5 
Predstavitev Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 

zemeljskega plina v občini Brezovica 
 
Marko Čuden – podžupan  
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Odbor je na redni seji obravnaval prelagani odlok. Imeli so nekaj pripomb, katere so že vnesli 
v predlagano gradivo. Predlaga, da obrazložitev poda gospod Odar, tak postopek so imeli tudi 
na odboru.  
 
Urban Odar – Energetika Ljubljana 
Obstoječi odlok o oskrbi z zemeljskim plinom je bil sprejet v letu 2002. Na podlagi tega 
odloka je Energetika pristopila k plinifikaciji v Občini Brezovica. Do konca leta 2011 je bilo 
zgrajeno okoli 15 kilometrov glavnih plinovodov, vrednost investicije znaša 1,5 milijona €. 
Od leta 2002 se je energetska zakonodaja bistveno spremenila. Takrat je bila ena služba, ki se 
je imenovala oskrba z zemeljskim plinom, ki je bila gospodarska javna služba. Sedaj imamo 
dve službi, ena je distribucija zemeljskega plina, ki je gospodarska javna služba, drugo pa je 
dobava zemeljskega plina, ki je tržna dejavnost. Zaradi tega je treba odlok ustrezno korigirati. 
Izhajali so iz obstoječega odloka. Odloki so v vseh občinah več ali manj isti. Na celotnem 
območju plinifikacije je za enkrat še enotna omrežnina. Javna agencija, kot regulator trga, 
zahteva enotne pogoje in eden od njih je tudi Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja. Ceno 
omrežnine določa Javna agencija RS za energijo iz Maribora, ki je regulator trga in ima velike 
pristojnosti na tem področju. Področje distribucije z zemeljskim plinom določajo splošni 
pogoji za dobavo plina za občine Ljubljana, Dobrova, Brezovica, Dol pri Ljubljani, Medvode, 
Ig ter Škofljica.  
 
Metod Ropret – župan 
Pri temu in vseh ostalih odlokih, ki jih danes obravnavamo v prvem branju, je predlog, da 
lahko pripombe evidentiramo v zapisniku. Če je za pripombe potrebno več časa, je rok za 
pisne ali ustne pripombe 18. maj 2012. To bi zadoščalo, da bi za drugo branje te odloke 
pripravili pred naslednjo sejo odborov in OS. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 88: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejema osnutek Odloka o dejavnosti sistemskega 

operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Brezovica in ga 

posreduje z vsemi pripombami v ponovno obravnavo pristojnemu odboru. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Marko Čuden – podžupan  
Prosi, da Energetika pripravi nek izračun stroškov in prikaz, koliko je zemeljski plin cenejši v 
primerjavi s fosilnimi gorivi in kurilnim oljem. Ljudje zadev ne poznajo najbolje.  
 
Metod Ropret – župan 
Dogovor je bil, da naj bi bil članek v naslednji številki Barjanskega lista.  
 
Igor Gabriel – svetnik  
Predlaga, da se temu priloži terminski plan plinifikacije posameznih delov občine.  
 
Metod Ropret – župan 
To se lahko pripravi do naslednje seje. V osnovi izhodišča obstajajo, del tega je vezan na 
kanalizacijske sisteme.  
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Jožef Selan – svetnik  
Prosi za pojasnilo glede priključitve uporabnikov. Če prav razume, je priključitev obvezna za 
vse, kjer je plinovodno omrežje zgrajeno.  
 
Metod Ropret – župan 
Priključitev je obvezna pri novogradnjah, kjer ni obnovljivega vira. O temu so se pogovarjali 
že na odboru, To bo ena od pripomb. Morda to ni čisto jasno za razbrati.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Nikjer v odloku eksplicitno ne piše, da se moraš priklopiti in ni predvidenih sankcij. Zaradi 
tega so se odločili, da bi objavili članek v Barjanskem listu, da bi ljudem situacijo približali.  
 
Urban Odar – Energetika Ljubljana 
Tudi v interesu občine je, da bo plinovodno omrežje čim bolj izkoriščeno. Ljubljansko 
omrežje je trenutno približno sedemkrat bolj izkoriščeno, cena za uporabo omrežja pa je 
enaka. Tega Agencija za energijo ne bo več dolgo tolerirala. S pomočjo občine morajo doseči, 
da bo zasedenost omrežja prišla na spodobno mejo. Drugače bo agencija odreagirala in cena 
ne bo več enotna z Ljubljano. Jasno je določeno, kdaj je lahko cena enotna med posameznimi 
občinami. Cene bi morale biti za vsako občino posebej, v izjemnih primerih pa je ta cena 
lahko enotna.  
 
Metod Ropret – župan 
Kar zadeva javnih objektov, se dogovarjamo, da jih bomo priključili na ta vir. To bo izrabo 
omrežja bistveno izboljšalo.  
 

AD 6 
Predstavitev Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Brezovica 
 
Marko Čuden – podžupan  
Odlok je obravnaval Odbor za komunalo. Gre za večje popravke prejšnjega odloka. V starem 
odloku so bile kazni še v tolarjih, to so popravili v evre. Navedlo se je nov način odvažanja 
odpadkov. V enem od zadnjih členov se eksplicitno govori, da ostajamo na enakem časovnem 
obdobju odvoza. Tako kot smo se odločali nekaj sej nazaj, se bomo ponovno odločili, ali se 
spremeni odvoz odpadkov iz dva na tri tedenski.  
 
Igor Petek – Snaga  
Opravlja delo svetovalca direktorja Javnega podjetja Snaga. Odlok uvaja kar bistvene 
spremembe. Glavna sprememba, ki se uvaja v drugih občinah, je bila tukaj že uvedena. To je 
zmanjševanje frekvence odvoza mešanih odpadkov in nadomestitev tega odvoza z embalažo. 
Pri ločenem zbiranju odpadkov so občani občine Brezovica v vrhu Slovenije. Količine 
mesečno spremljajo. Zadnji podatek je 47 kg na letni ravni, kar presega vse do sedaj znane 
podatke. S tem še niso zadovoljni, ker sejalne analize kažejo, da je potrebno narediti še nekaj 
izplena. Embalaže je še vedno relativno veliko v ostanku. Izkušnje kažejo, da je naslednji 
korak, ki mora biti vzdržen za uporabnika tisti, ki prinese še nekaj več izplena pri ločeno 
zbranih frakcijah bioloških odpadkov in embalaže. Bolj striktno začnejo ločevati tudi papir, ki 
ga je še kar veliko v ostanku. Bistvo odloka je umerjenost v ločeno zbiranje in pridobivanje 
surovin za recikliranje. To je v skladu z evropskimi predpisi, država ima obveznosti, ki jih 
brez takih posegov ne bo mogla doseči. Obveznost je, da se do leta 2020 zagotovi več kot 50 
% recikliranja vseh zbranih odpadkov. Cilj je visok, to pomeni 70 % ločeno zbranih frakcij v 
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skupini. V ostanek komunalnih odpadkov sodi le 12 %. Zadali so si cilj, da v treh ali štirih 
letih dosežejo na nivoju Snage, da je ta ostanek na nivoju, ki bo padel pod 80 kg na 
prebivalca. V tem trenutku Brezovica niha med 90 in 140 kg, povprečje je okoli 125 kg. 
Naslednji korak je s širjenjem bioloških odpadkov, nato v naslednjem letu še izboljševanje 
frekvence odvoza bioloških odpadkov. Po izkušnjah je končna rešitev na tri tedne embalaža in 
ostanek ter tedenski odvoz bioloških odpadkov. Nekaj detajlov v odloku so uskladili na 
odboru. Na celotnem območju Snage se odlok sprejema v Ljubljani in je predvideno, da se ga 
sprejme na naslednji seji mestnega sveta. Besedilo je praktično enako našemu, vendar brez 
pripomb, ki bodo naredile odlok boljši kot je bil predložen. Odlok je bil sprejet v prvem 
branju v Vodicah, vendar v nekoliko drugačnem besedilu, ker je tam Snaga koncesionar. Cilj 
je, da vse občne sprejmejo odlok pred spremembami. Zaključek prvega kroga sprememb je 
predviden v oktobru, zaključek drugega kroga pa v marcu naslednje leto. Novost je, da je 
kosovni odvoz enkrat letno, vendar v terminih, ki bodo naprej določeni in dogovorjeni z 
občino.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Ena bistvenih stvari je, da uvajamo obveznost zabojnikov na gradbiščih. Tega do sedaj ni bilo 
v nobenem odloku. Ko se prijavi gradbišče, morajo biti na gradbišču tudi zabojniki. Z 
gradbišč prihaja veliko smeti, ki gredo na različne konce. Poizkusno bodo začeli zmanjševati 
zabojnike za embalažo na ekoloških otokih. Če imamo rumene zabojnike vsi doma, potem ne 
potrebujemo tako velikih količin rumenih zabojnikov na ekoloških otokih. Ena od bistvenih 
nalog je, da se ugotovi, kdo še nima zabojnikov. Ocenjujemo, da je v občini še kar nekaj 
gospodinjstev, ki nimajo zabojnikov. Od teh gospodinjstev gredo smeti na ekološke otoke. Ko 
bomo to naredili, bo na ekoloških otokih večji red. Zabojniki za papir in steklo bodo ostali na 
ekoloških otokih.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Tudi v KS Vnanje Gorice so se okrog tega že pogovarjali in dali predlog ter objavili v 
Barjanskem listu, da se bodo ukinjali določeni zabojniki na ekoloških otokih. Snaga in občina 
naj uskladita bazo podatkov. Snaga ima bazo odjemalcev, občina pa bazo hiš. Nekateri 
zabojnikov nimajo in to je vir polnjena zabojnikov na ekoloških otokih. To predstavlja težave 
z odlaganjem smeti okrog zabojnikov in s čiščenjem okolice. Če se bo baze uskladilo, se bo 
hitro videlo, kje je razlika in tisti so brez zabojnikov.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Prosil je za pojasnilo 2. odstavka v 8. členu odloka ter pojasnilo 10. člena glede razdalje med 
zbirnim mestom ter krajem, kjer se prevzamejo odpadki. Na primer, če so zabojniki pri hiši in 
oddaljeni od ceste manj kot 15 m in jih lastnik pozabi premakniti k cesti, ali Snaga preveri, če 
je zabojnik poln in ga izpraznijo?  
 
Igor Petek – Snaga  
Zabojniki naj bi se nastavljali na prevzemno mesto, na javno površino na dan odvoza. V 
praksi bodo dali formalna navodila, če posoda ni nastavljena in se da varno priti do nje brez 
očitne kršitve zasebnosti, naj jo gredo iskat. Če uporabnik zabojnik nastavi pomeni, da si želi, 
da ga izpraznijo. Če ga ne premakne pomeni, da ne želi, da se ga dotaknejo. Na ta način 
zadeva teče po celem svetu. Zaradi podaljšanega termina odvoza pa ga običajno izpraznijo, če 
ni za ograjo in ni psa. Tisti, ki se drži ločevanja, je zanje zabojnik z minimalnimi količinami, 
če nimajo plenic, približno trikrat prevelik. Minimalni volumen je približno sedemkrat manjši 
od danes uporabljenega. Želijo biti v usmerjeni, da se čim več odpadkov zbere ločeno. 
Embalaža je negativni material in povzroča stroške, trajnostno gledano pa povzroča manj 
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stroškov, kot odlaganje. V preteklosti cena pri odlaganju ni bila realno postavljena, ker se 
stroški okolja niso pravilno vrednotili. Odlagališča se zapirajo. V Sloveniji je samo par po 
predpisih urejenih odlagališč. Vsi imajo relativno velike probleme z izkoriščanjem plina, 
največ pa z izcednimi vodami. Čistilna naprava za izcedne vode v Ljubljani je stala 12 
milijonov €. Lastna cena v Ljubljani je okoli 150 € po toni odpadkov. Tista odlagališča, ki 
niso urejena, imajo lahko lastno ceno kar nekaj nižjo. Embalaža in ostanek odpadkov se bo 
odvažal na tri tedne, biološki odpadki se odvažajo na dva tedna. V bodoče želijo, da se 
biološki odpadki odvažajo tedensko. Ljudje sem in tja pozabijo premakniti zabojnike na 
prevzemno mesto, vendar je zabojnik dovolj velik. Zabojniki za embalažo so 240 litrski, na 
dan odvoza so večinoma polni. Tudi ko bo odvoz na tri tedne, bodo polni. Ko zmanjkuje 
prostora, ljudje začnejo bolj stiskati embalažo, dokler je prostor, odlagajo manj stisnjeno 
embalažo.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Dobri pri ločevanju smo zato, ker imamo dosti mladih družin in so šole ter vrtci dobro 
opravili svojo funkcijo. Otroci nas priganjajo da ločujemo. V ulici imajo problem, pri cesti so 
postavljeni zabojniki, ki omejujejo pogled na cesto in je že skoraj prišlo do nesreče. Lastniki 
so rekli, da naj se obrnejo na inšpekcijsko službo, če želijo kaj doseči, ker sami zabojnikov ne 
bodo umaknili. Odsek je nevaren, poleg je železnica, avtomobili so v mrtvem kotu okoli 5 
sekund. Zanima ga še, kako se deluje pri kmetih. Imeli smo čistilno akcijo po barju, pobrane 
je bilo veliko crkovine. Ali se da kmete stimulirati, da bi poklicali pristojno službo in tega ne 
bi odmetavali po barju? 
 
Igor Petek – Snaga  
Crkovina sodi med klavnične odpadke. To sodi v posebno kategorijo in v ta namen imamo 
pristojno državno javno službo. Klavnični odpadki ne sodijo med komunalne odpadke. To 
zadevo nadzoruje veterinarska inšpekcija. Izvajalec javne službe na tem območju je Koto. V 
zvezi z zabojniki ima pristojnost občinska inšpekcija, če gre za občinsko cesto. Pri Snagi so 
toliko fleksibilni, da zabojniki lahko ostanejo pomaknjeni malo bolj nazaj, da ne povzročajo 
mrtvega kota. Če gre za državno cesto, so predpisi še strožji. Namen odloka je, da si 
uporabniki namestijo posode, kjer jih rabijo in jih na dan odvoza premaknejo na prevzemno 
mesto, kar se dejansko v 80 % primerov že izvaja.  
 
Miran Repar – svetnik  
Misli, da ve, za katere zabojnike gre. Treba bo govoriti z inšpekcijsko službo in vzdrževalcem 
ceste. Nato se bo lastnike zabojnikov pozvalo, da se jih odstrani oziroma umakne na dvorišče. 
Ve, da imajo majhno dvorišče, najbrž so zaradi tega zabojnike postavili ven.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Ima predlog, da bi v odloku definirali kje in kako morajo biti postavljeni zabojniki, vsaj za 
novogradnje. Ko se pridobiva soglasje, bi se moralo v situacijo vrisati mesto za zabojnike, 
potem pa mora biti to pravilno izvedeno. Zabojniki so pravilno locirani, da imajo z ene strani 
dostop uporabniki, z druge strani pa ima Snaga možnost odvoza.  
 
Igor Petek – Snaga  
Pri pogostejšem odvozu je bila to zelo želena rešitev. Pri spremenjenem načinu se predvideva, 
da se zabojniki vozijo. Bistveno je, da je določeno prevzemno mesto. Včasih so določali v 
odlokih zbirno in prevzemno mesto na isti lokaciji. Dobro je, da imaš zbirno mesto tam, kjer 
ti najbolj odgovarja. Prevzemno mesto ne sme ovirati prometa. V Avstriji imajo mesečni 
odvoz, tam se posod ne vidi na drug dan, ko na dan odvoza.  
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Martin Cvetko – svetnik  
Problem je, ker bo enkrat nekdo povozil uporabnika, ki stoji skoraj na cesti, ko meče smeti v 
zabojnik. Drug problem je, da ne vidiš na cesto, ko se vključuješ.  
 
Metod Ropret – župan 
Meni, da ima gospod Repar prav, da je to zadeva za upravljavca ceste ali inšpekcijo.  
 
Igor Petek – Snaga  
Stvar Snage je, da morajo biti dovolj fleksibilni, da to upoštevajo in gredo nekaj metrov dlje 
na dvorišče.  
 
Metod Ropret – župan 
Zanima ga še, kako potekajo zadev v zvezi z RCERO-m. Na občinskem svetu smo sprejeli že 
dodatno financiranje, v kolikor bo to potrebno.  
 
Igor Petek – Snaga  
Včeraj je prišlo soglasje ministrstva za izdajo sklepa o izbiri izvajalca. Na pogajanjih je bil 
najugodnejši Strabag. Sklep je bil poslan, začel je teči zakoniti rok za pritožbe, ki jih 
pričakujejo. Kot v vsakem krogu bo zadeva šla na Državno revizijsko komisijo. Če tega ne 
bo, bodo pogoji za podpis pogodbe izpolnjeni v približno 20 dneh. Začetek gradnje 
pričakujejo letos, tudi v primeru, da bodo pritožbe.  
 
Metod Ropret – župan 
Pisne pripombe na odlok se lahko posreduje do 18.5.2012. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 89: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejema osnutek Odloka o zbiranju in prevozu 

komunalnih odpadkov v občini Brezovica in ga posreduje z vsemi pripombami v 

ponovno obravnavo pristojnemu odboru. 

 

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

AD 7 
Pobude in vprašanja 
 
Metod Ropret – župan 
V Radni dela na kanalizaciji potekajo. Sproti se srečujemo z vrsto težavami in jih postopno 
odpravljamo. To je prva naša večja izkušnja, kar zadeva organizirane gradnje kanalizacije. 
Počasi dobivamo izkušnje in se znamo na določene situacije pripraviti in jih sproti reševati. 
Verjetno še ne bo čisto vse končano letos, kakšna malenkost bo še za drugo leto. Dela 
potekajo dobro, se pa ves čas pojavljajo še kakšni dodatni stroški. Z gradnjo se je pričelo tudi 
na Rakitni. Tudi tam se pojavljajo težave pri izbiri cevi, pri popisih itd. Na vseh projektih, ki 
se jih lotevamo, nastaja veliko problemov zaradi nedoslednih projektov. Zaradi tega je 
potrebno v času gradnje veliko usklajevanj, sprememb, sodelovanja projektantov in 
nadzornikov itd. Direktor OU in podžupan sta veliko na terenu in te stvari usklajujeta. Na 
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Rakitni je bila projektantska ocena za projekt okoli 1.068.000 €, od tega dobimo okoli 
300.000 € iz evropskih sredstev. Narejen je bil razpis in najnižja ponudba je bila v višini okoli 
600.000 €. Realno bo številka zaradi nedoslednosti v projektu in stvari, ki jih v naprej ni 
možno predvideti, nekje vmes – ocena je okrog 800.000 €. Ker gre za odstopanje od 
investicijskega projekta za več kot 20 % to pomeni, da ga bo potrebno revidirati. Ko bomo 
imeli končne številke, bomo to predstavili in verjetno na prihodnji seji morali številko v 
investicijskem planu spremeniti. Pri krožišču v Podpeči je v večji meri dokončano, kar je 
izven cestišča. Sedaj je na vrsti gradnja v cesti. Tu se prvič srečujemo z vakuumsko 
kanalizacijo. Gradnja v cesti še ne poteka, ker še nimamo izpeljanega postopka naročanja 
kanalizacije, ki bo na tem območju grajena. Stvar je pri koncu, verjetno bo v prihodnjem 
tednu to razčiščeno in bodo cevi na gradbišču. Zapore ceste ne načrtujemo pred prazniki 
ampak bi z zaporo pričeli prvi dan po praznikih in takrat pričeli s kopanjem ceste. Gradnja 
kanalizacije na tem območju, ki je v celoti naš strošek, bo stala med 150.000 in 200.000 €. To 
bomo morali zagotoviti sočasno ob rekonstrukciji ceste. H koncu gredo dela pri rekonstrukciji 
ceste v Kamniku, do 1. maja bo odsek končan in asfaltiran. Stroški pri izgradnji kanalizacije 
nam bodo zagotovo povzročali probleme. Ker nimamo večjih odprtih gradbišč, uspešno 
zmanjšujemo obseg obveznosti. Okrog novega leta je bilo stanje okrog 2,9 milijona €. V tem 
trenutku je lanskih obveznosti za 161.000 €, to vključuje veliko obveznosti do JKP Brezovica 
ali javnih zavodov – šol in vrtcev. Z javnimi zavodi se moramo dogovoriti o realnosti teh 
stroškov, kaj od tega občini ni in ne bo potrebno refundirati. V šolo se nameščajo števci po 
posameznih uporabnikih, da bomo stroške lahko locirali in jih zmanjšali. Pričakuje, da bodo v 
prihodnje številke bistveno manjše. Stroškov v letošnjem letu, ki še niso poravnani, je za 
810.000 €. To je približno pol tistega, s čimer smo pričeli novo leto. V drugi polovici leta se 
nam bodo zaradi investicij stroški povečali. V rokih poravnavamo posojilo za OŠ Brezovica, 
letos bomo na polovici tega. Poravnavajo se tudi zadnji obroki od prodanih terjatev GPG, to 
znaša približno 20.000 € mesečno in traja do konca leta. Na sodišču poteka postopek z enim 
od podizvajalcev v OŠ Brezovica. Ker nimamo bančnih garancij, smo 10 % sredstev zadržali. 
Sredstva v bilancah in obveznostih prikazujemo. Postopek na sodišču bo pokazal, ali je 
izvajalec upravičen do tega denarja in da izpolni obveznosti, ki so bile naložene glede 
garancije in odprave napak. Ne more napovedati, če bomo že letos začeli s kanalizacijo v 
Vnanjih in Notranjih Goricah. Postopki gredo počasi, vse je nekoliko odvisno tudi od 
rebalansa državnega proračuna. Stroškov bo kar nekaj, morda bomo z obstoječim proračunom 
to še zmogli, ko se bo začela gradnja kanalizacije, pa bo treba razmisliti o dodatnem najemu 
sredstev. Pri sami gradnji se vedno pojavi vrsta dodatnih problemov – gre za obnovo 
vodovodov, posodobitev javne razsvetljave ter popravilo ali izgradnjo pločnikov. V veliki 
meri se bomo znebili obveznosti za nazaj, definitivno pa nas čakajo nove. V nekem trenutku 
bomo gradili kanalizacijo v polovici občine in to ne bo šlo brez dodatnega sofinanciranja. 
Glede vrtca v Notranjih Goricah novih stvari ni. Stvar je dogovorjena, parcela čaka na odkup. 
Dobili smo izvleček poplavne študije, čakamo na potrditev s strani ARSO-a. Nato se bo šlo v 
odkup. Oba naša železniška prehoda bosta v naslednjih mesecih sanirana. Gre za razširitev in 
dodatno vgradnjo pločnikov pri prehodih ter za vgradnjo zapor za kolesarje  in pešce. 
Rekonstrukcija bo v Vnanjih Goricah potekala v juniju ter v Notranjih Goricah v avgustu. V 
času del bosta prehoda popolnoma zaprta en teden. To bo predstavljalo problem glede 
zagotavljanja šolskih prevozov in javnega prevoza. Problem bo tudi za vse občane. Ko bodo 
znani točni datumi, bodo občani obveščeni o zaporah. Upa, da so rekonstrukcije res izvedljive 
v enem tednu. Nova informacija je glede denacionalizacijskega postopka za zadružna domova 
v Notranjih in Vnanjih Goricah. Ker so na ministrstvih potekale reorganizacije, so imeli 
težavo priti v stik z osebami, ki postopke vodijo. Prišli so v stik z vodjo oddelka, ki je 
pojasnil, da je naš primer v obravnavi. Zavedajo se, da je v identičnem primeru našemu v 
Horjulu, bilo razsojeno v prid občine. Več ne morejo povedati, nekje do sredine maja pa naj 
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bi bil primer odločen. Ker se bliža poletje, je potrebno pri OŠ Brezovica zgraditi še žaluzije. 
Velik del južne fasade je steklen in trenutno ni ustrezno zaščiten. Izpeljan je bil postopek 
javnega naročanja in v maju naj bi bile žaluzije nameščene. Kar nekaj časa smo žaluzije 
testirali, da smo našli pravo varianto. To je še zadnji detajl, ki na šoli v smislu izolativnosti 
manjka. OŠ Brezovica je bila prijavljena na natečaj ocenjevanja energetsko varčnih objektov. 
V Portorožu je potekala konferenca dnevi energetike Slovenije, kjer se vsako leto podeljujejo 
nagrade za najboljši objekt. V kategoriji objektov je zmagala naša šola. Sočasno je na spletni 
strani Financ potekala anketa, za podelitev posebne nagrade. Tudi v tem primeru je bila 
izbrana naša šola, kot energetsko najbolj uspešen objekt. Komisija, ki je odločala o temu, je 
bila sestavljena iz predstavnikov Inštituta Jožef Stefan, Strojne fakultete ter Zavoda za 
raziskavo materiala in konstrukcij. V tej konkurenci je to izjemen uspeh, morda še bolj kot za 
nas je za projektanta gospoda Gabrovška.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Spodbodel ga je dopis Pošte Slovenije naslovljen na vsa gospodinjstva v KS Notranje Gorice, 
Podpeč – Preserje in Rakitna. Tak odnos Pošte je zelo žaljiv in ljudi postavlja v podrejen 
položaj. Še nedolgo nazaj so si prizadevali, da bi pridobili upokojence, da bi na njihovih 
okencih odprli svoje bančne račune. Nekateri so res pri drugih bankah zaprli del računov in so 
se preusmerili na Pošto. Če bi v naši občini imeli banko, bi zadeva bila še nekako 
sprejemljiva. Ker banke ni, se bodo ljudje primorani prilagajati točni uri, ko je pošta odprta – 
2,5 ure dopoldne in 2,5 ure popoldne. Če bo kdo urnik zamudil, bo za tisti dan opravil in ne 
bo mogel urediti svojih obveznosti. Nikoli se mu ne zgodi, da bi bila pošta ob katerikoli uri 
prazna, vedno čakaš nekaj minut. Sprejeti bi morali sklep, da pošto zavezujemo, da svoje delo 
opravlja tako kot do sedaj. Če bi utemeljili in imeli izračun, da se jim tako obratovanje ne 
splača, bi morda še razumeli. Razumeli bi, če bi isti uslužbenci bili 2,5 ure v Preserju in nato 
v Notranjih Goricah. Vendar ne, uslužbenci bodo istočasno na obeh poštah, kaj bodo delali 
vmes?  
 
Metod Ropret – župan 
Pošta je monopolist in ne sodi v kategorijo podjetij, ki bi imelo težave, ampak imajo dobičke. 
Se strinja, prav je, da zavzamemo stališče in v imenu OS napišemo dopis, da ne sprejemamo 
spremenjenega urnika. To bi bilo v začetku dovolj, naprej bo potrebno urejati z obiski in 
osebno korespondenco.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Glede krožišča v Podpeči prihajajo informacije z višjih nivojev, ki niso ravno spodbudne. 
Država ne more zagotoviti denarja za krožišče in odlaša. Drugo pa je, da je CPL pred 
stečajem. Zato so na krožišču praktično prenehali z delom.  
 
Metod Ropret – župan 
Z odgovornimi na Direkciji za ceste je govoril včeraj. Zagotavljajo, da so sredstva za naš 
projekt zagotovljena in da bo izvajalec po praznikih intenzivno začel z delom. V tem trenutku 
so očitno ekipe res nekam preselili, po praznikih pa se začne intenzivna gradnja. Kaj se bo s 
CPL zgodilo, nimamo vpliva. Projekt pa bo nekdo v imenu države dokončal. 
 
Marko Goršič – svetnik  
Opomnil bi na mostove proti Črni vasi, o temu govori že dve leti. Cesta je občinska, 
zagotoviti bo treba denar in bo stvar rešena. Ali se kaj dogaja glede sanacije ceste Podpeč – 
Preserje? 
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Metod Ropret – župan 
Glede mostov ne ve kaj narediti. Glede sanacije ceste se ne dogaja nič, ker imamo ogromno 
stvari in nekatere stvari mirujejo.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Tudi sam je zasledil lep članek o energetsko najbolj učinkoviti stavbi. S spoštovanjem do titul 
bi želel pisne odgovore na sledeča vprašanja: V članku je naveden podatek, da se je poraba za 
ogrevanje zmanjšala za 84 %. Koliko je stalo ogrevanje OŠ pred prenovo in koliko stane po 
prenovi? Ali ima nov objekt ločene meritve porabe energije, misli da jih nima? Če so meritve 
skupne, ne moreš ugotoviti, za koliko se je poraba zmanjšala. Ali je bil izdelan izkaz 
energetskih karakteristik oziroma energijskih lastnosti stavbe? To je že enkrat spraševal in bi 
moral biti narejen, zanima ga, kdaj bomo to dobili? Zadevo želi videti na mizah, ker moramo 
to imeti po zakonu, še posebej, če se kitimo s takimi naslovi. Če smo toliko zmanjšali porabo, 
zakaj imamo v rebalansu proračuna za 200 % večje stroške? To je spraševal že zadnjič. 
Zanimajo ga funkcije naših odborov. Ali so posvetovalno telo in pripravijo gradivo za OS ali 
sami odločajo o zadevah? Danes je dobil podatke, da je odbor odločil, da se ukine 
sofinanciranje majhnega dela nadstandarda v osnovnih šolah. Svetniki o temu ne vedo nič in 
tega odbor ne more delati, ker se to tiče proračuna. Odbor nima mandata, da to dela sam. 
Vsebinsko mu je vseeno, vendar gre za prekoračitev pristojnosti odbora.  
 
Metod Ropret – župan 
Verjetno ni bil namen odbora tak. To se še ne izvaja, se bo s 1.9.2012, zadeva še pride na OS. 
Bil je pripravljen nabor predlogov za zmanjševanje stroškov. Sestanek so imeli predstavniki 
šole in odbora. Namen sestanka je bil dogovoriti, kaj bi lahko brez škode pogrešili. Del tega 
so tudi nižje subvencije, kar smo že obravnavali. Tisto, kar začne veljati z novim šolskim 
letom, bomo na OS še obravnavali.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Prosi za zapisnik odbora, kaj je bilo sklenjeno. Ali je bilo na odboru sklenjeno karkoli glede 
financiranja nadstandarda v OŠ?  
 
Damjan Rus – svetnik  
Rebalans proračuna je bil sprejet. V rebalansu je odbor gledal tudi na nadstandarde. Z 
vednostjo obeh ravnateljev so zmanjšali edino postavko za športnega pedagoga s 1.9. Ostalih 
stvari ni bilo. O tej zadevi je odločil odbor ampak so to predlagali z rebalansom na OS. V 
rebalansu se je videlo, da je denarja manj. Edini dopis, ki so ga poslali v šole za ukinitev, je za 
to zadevo. Če je kaj več, je to prišlo od države.  
 
Metod Ropret – župan 
Ukrepi se bodo izvajali od 1.9. Postavka se je znižala, to so se dogovorili z vodstvi šol.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Nima vsebinske pripombe, te stvari se morajo sprejemati na OS, ne more o temu odločati 
odbor. Odbor je posvetovalno telo, ki da predlog in o njemu odloča OS. To naj se popravi 
proceduralno, da bo tako kot mora biti.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Rebalans proračuna je bil sprejet, odbor je svoje zadeve predlagal v rebalans. Tudi sam ne ve 
na primer, kaj so črtali na odboru za komunalo. Če bi ga zanimalo, bi preveril. Ne ve, kaj 
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lahko naredimo. Če bi hoteli vedeti za vsako alinejo, bi bila potrebna ena seja samo za 
rebalans proračuna.  
 
Metod Ropret – župan 
To je res, v rebalansu se te stvari obravnavajo in vidijo. Verjetno je bilo v obrazložitvah, zakaj 
je prišlo do spremembe postavke.  
 
Jožef Selan – svetnik  
Na seji Finančnega odbora je bilo obrazloženo, zakaj se postavka spremeni. Sprememba je 
bila opravljena v okviru rebalansa. Meni, da je zadeva proceduralno v redu, da ni potrebno 
posebno odločanje OS, ker so odločali v kompletu z rebalansom.  
 
Igor Gabriel – svetnik  
V javnih občilih je zasledil, da se je vršila licitacija premoženja SCT-ja. Zanima ga, kaj je s 
kamnolomom? Drugo vprašanje se nanaša na helikopter, ki ga je že omenil. Zadeva je 
moteča, v poletnih mesecih se pojavlja skoraj vsako soboto in nedeljo. Preleti kršijo vsa 
pravila, imamo Krajinski park in naselje, kjer so nizki preleti prepovedani. Na policijo je dal 
prijavo z registrsko številko helikopterja. Čez pol leta ga je lokalni policist prišel vprašati, če 
misli resno in da ne morejo ukrepati, ker nimajo registrske številke. Predlaga, da morda 
občina pozove lokalnega policista, da se malo bolj angažira. Zanima ga še kanalizacija, 
verjetno bo več o temu povedanega pri 12. točki.  
 
Metod Ropret – župan 
Kamnolom je Petrolov. Nekaj dni pred stečajem so pobotali obveznosti in terjatve ter 
pridobili kamnolom. Glede helikopterja je razmišljal, če naši inšpektorji za zadevo niso 
pristojni, prijavo posredujejo naprej pristojni inšpekciji. Mogoče bi se v tem primeru poslužili 
take poti.  
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Dopolnila bi informacijo o vrtcu s svojo. 31.3. so zaključili s sprejemanjem vlog za vrtec. V 
teh dneh kličejo še nekateri starši, ki so zamudili rok. Prejeli so 356 vlog, sprejeli pa bodo 
lahko približno 100 otrok. Vse skupaj je velika zmešnjava, ker pričakujejo ukrepe. Če bi 
sprejeli ukrepe, da drugi otrok ne bo zastonj in bi se povečali normativi, bi pridobili prostor 
morda še za 50 otrok.  
 
Metod Ropret – župan 
Poslušal je druge župane, ki so si naredili simulacije, kaj bi ukrepi prinesli in nekateri 
pričakujejo bistveno večji učinek od rečenega.  
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Kar se tiče normativov, lahko rečemo precej natančno številko. Kar se tiče drugega otroka, pa 
ne vemo, kdo od staršev bi se odločil za umik otroka iz vrtca, možne so samo špekulacije. 
Starši vedo, kakšni ukrepi se pripravljajo. Začeli so že dobivati odločbe s precej višjimi 
cenami za vrtec, kot so bile prej. Starši so v stiski, vendar za enkrat ni informacij, da bi 
izpisovali otroke. Stanje je zaskrbljujoče.  
 
Metod Ropret – župan 
Šest oddelkov zagotavlja okoli 100 mest. Kaj je z dvema oddelkoma v Podpeči? 
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
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Zadevo so si šli ogledati, meni, da bi to bilo sprejemljivo. Skrbijo jo stopnice, čeprav 
zakonodaja govori, da so stopnice lahko, če ni namensko zgrajena stavba. Potrebno bi jih bilo 
zaščititi in zavarovati z ograjami. Dva oddelka otrok bi lahko šla notri.  
 
Metod Ropret – župan 
Gospa Hočevar je želela izvajati varstvo v hiši v Podpeči. Pripravila je dva prostora. Sama se 
z zadevo ne misli več ukvarjati. Predlog je bil, da bi Vrtci Brezovica vsaj začasno prevzeli te 
prostore in v njih nastanili dva oddelka otrok. Upa, da bomo do začetka novega šolskega leta 
oddelka usposobili. V prihodnje je rešitev samo ena, to je nov vrtec.  
 
Jožef Selan – svetnik  
Glede na naslednjo točko, bi vprašal, kdaj bomo popravili pravilnik, da bomo vodo 
neplačnikom lahko zaprli? Pri obravnavi poročila so ugotovili, da je neplačnikov veliko, dolg 
se jim konstantno povečuje. Slišal je, da so v MOL-u to klavzulo vnesli v svoj odlok in ga 
danes sprejemali. Skrajni čas je, da to naredimo. Nabralo se je kar nekaj pripomb občanov v 
zvezi z dimnikarstvom. Zanima ga, če ima gospod Alić koncesijo, da lahko dela v naši 
občini? Rad bi videl koncesijsko pogodbo, da vidi kaj v njej piše. Ali imamo od koncsije 
kakšne prihodke? Zveza potrošnikov lahko to negira, ker mu dajemo ekskluzivno pravico, da 
opravlja storitve v naši občini, občina pa od tega nima nič. Dimnikar ne dela, tako kot bi 
moral, je kar nekaj pritožb.  
 
Metod Ropret – župan 
Dogovorili smo se, da to najprej naredijo na MOL-u in zadeva velja za območje Brezovice in 
Rakitne. V nadaljevanju bomo zadevo sprejeli še za ostalo območje občine. Gospod Alić ima 
koncesijsko pogodbo, pod katero je podpis župana in velja za dobo 8 let. Od koncesije 
nimamo prihodkov. Pogodba velja še tri leta. Pritožb imamo ogromno, zbrane imamo razne 
civilne iniciative in podpise. To smo posredovali na MOP. Pod ministrovanjem Karla Erjavca 
je bila oblikovna posebna skupina za spremembo zakona. Dimnikarska zbornica je najela 
odvetniško ekipo in zakon ni bil spremenjen. Za enkrat podeljenih koncesij ne more vzeti 
nihče, razen na podlagi kršitev zakona in izrednega nadzora, kar pri nas ni bilo ugotovljeno. 
Do sedaj še nikomur ni bila vzeta koncesija. Zadnjič smo vzeli tri koncesije za medicinske 
prevoze. V občini imamo največ do 15 ljudi, ki jih je potrebno voziti na dialize, trenutno 
imamo 4 take bolnike. Podeljene so bile tri koncesije. Skupaj z ZZZS smo to anulirali, ker so 
želeli na podlagi naših pogodb opravljati prevoze še v ostalih okoliških občinah, ker naj bi to 
nekoč bilo skupno območje. Imeli smo pol leta problemov in groženj, da smo to rešili in 
pobrali koncesije.  
 
Zdenko Zalar – svetnik  
Zanima ga vodna vrtina na Rakitni. Na vsaki seji se omenja neka nova varianta. Voda na 
Rakitni je velik problem, treba se je odločiti, kje se bo vrtina naredila in pričeti z gradnjo. 
Drugo je salonitna kritina. Opazil je, da nekateri s kritino nasipajo gozdne in poljske poti, ker 
jih nimajo kam dati. Predlaga, da bi bilo enkrat na leto možno pripeljati salonitno kritino v 
zbirni center pri JKP. Drugače se bo to ponoči pojavilo po raznih krajih.  
 
Metod Ropret – župan 
Salonitno kritino je možno odlagati na deponiji Barje pod posebnimi pogoji.  
 
Miran Repar – svetnik  
To bi se bilo potrebno dogovoriti s Snago, ker sami ne morejo narediti nič. Dogovarjajo se še 
za zbiranje nevarnih odpadkov, ker uporabniki to potrebujejo. Gotovo uporabniki potrebujejo 
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tudi odlaganje salonitne kritine, vendar je problem, kdo bo to plačeval. Salonitno kritino se 
lahko pelje na deponijo Barje brezplačno, vendar samo z avtomobilsko prikolico. Kritina 
mora biti zavita, da se ne povzroča prašenje med prevozom. Na deponiji je potrebno kritino 
ročno preložiti. Treba se bo posluževati pooblaščenih odstranjevalcev kritine, ker je treba 
poskrbeti za zdravje ljudi.  
 
Metod Ropret – župan 
V vsakem primeru to plača občina, vsaj kar se je do sedaj pobiralo. S Snago naj se predebatira 
možnost, da bi bilo možno oddati salonitno kritino enkrat letno, da se potem to organizirano 
odpelje na deponijo.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Ima vprašanje za JKP Brezovica in sicer gre za priklop novih uporabnikov na vodo. Ali je res, 
da se lahko kupi jašek za priklop samo od enega proizvajalca? Ali je možnost izbire med 
različnimi proizvajalci ali gre za nek monopol?  
 
Marko Čuden – podžupan  
Glede vodne vrtine na Rakitni je že kar nekaj časa veliko govora. Z županom sta bila na dveh 
sestankih na VoKa in ne vedo čisto točno, kaj narediti. Zadnja aktivnost je, da so ugotovili, da 
obstaja vrtina, globine 60 metrov in s količino vode 3 do 5 litrov na sekundo. S pooblaščeno 
osebo iz VoKa je bil pred mesecem na Rakitni. Iz vrtine sta vzela vzorce, v kratkem bodo 
znani rezultati analize. Če bo voda v redu, se bodo potem pogovarjali naprej. Tudi če je voda 
dobra, bo problem z zagotavljanjem varstvenega režima pri vrtini, ker so v bližini hiše.  
 
Metod Ropret – župan 
Tukaj ima smisel vložiti napor, saj bi na ta način prišli do kvalitetne vode v dovolj izdatnih 
količinah z minimalnimi stroški. Druga vrtina v dolini je povezana z recimo pol milijona €.  
 
Zdenko Zalar – svetnik  
Problem vrtine je, da je na hribu, globina pa je na nivoju same Rakitne. To pomeni, da lahko 
zajema površinsko vodo.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Ni nujno, da zajema površinsko vodo. Voda ob zajemu vzorca je imela le 6,9 stopinj Celzija.  
 
Miran Repar – svetnik  
S soglasjem, ki ga dajejo strankam k pridobitvi gradbenega dovoljenja, res predpisujejo eno 
vrsto jaška. Gre za tipski polietilenski jašek, ki ima možnost, da se dobavi z dvema 
vodomernima urama. Takšne jaške predpisujejo zato, ker so bili ti jaški do pred kratkim 
najcenejši. Obstajajo jaški, ki jih uporablja VoKa, ampak so trikrat dražji za uporabnike. Tudi 
površina, ki jo pokriva je trikrat večja. Letošnjo zimo je bilo nekaj težav z jaški. Na omrežju 
je vgrajenih preko 200 jaškov. Zamrznili so trije vodomeri, ki niso bili ustrezno zasuti in 
vgrajeni po predpisih. To je posledica tega, da strankam dopustijo, da sami izvajajo zemeljska 
dela. Jaški so zamrznili še pri uporabnikih, kjer ni stalnega pretoka vode – kjer so objekti 
prazni ali ni  stalne uporabe. Z vsako stranko se pogovorijo, če bi sami želeli kupiti jašek jim 
dajo možnost. Jašek pa hočejo prej videti, ker ljudje kupujejo razne zadeve, problem pa 
nastane, ko je treba zadevo servisirati. Vseh elementov nimajo na zalogi. Za predpisane jaške 
imajo vse rezervne dele na zalogi, pri drugih jaških pa tega materiala nimajo. Zaradi tega 
predpisujejo te jaške, poleg tega so cenovno eni najugodnejših.  
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Breda Jesenko – svetnica  
Ima vprašanje, kako je s kamnolomom v Podpeči? Ali je še lastnik občina, ali ne? V 
kamnolom se za oglede ne more priti. Z lastniki se ne da dogovoriti, imajo zaklenjeno. 
 
Metod Ropret – župan 
Občina je lastnik zelo majhnega dela. Ostalo je v lasti Minerala.  
 
Breda Jesenko – svetnica  
Občinski del je ravno tam, kjer je ljudem kaj za pokazati. Če smo lastniki, naj se to odpre za 
ljudi, to se da dobro tržiti. Tam je še edina skala, ki je primerna za turizem. Naj se to uredi. 
Parcele naj se ne prodaja. To je še edini spomin na Plečnika, ki ga imamo v Podpeči.  
 
Metod Ropret – župan 
Ne ve kateri del je za pokazati. Dostop na svoje lahko zagotovimo, to nam morajo omogočiti. 
Bili smo že v razgovorih glede odprodaje ali zamenjave tega kosa.  
 

AD 8 
Potrditev letnega poročila JKP Brezovica d.o.o. za leto 2011 
 
Marko Goršič – svetnik  
Nadzorni svet JKP Brezovica je na svoji redni seji konec februarja pregledal bilanco za leto 
2011. Ugotovljeno je bilo, da je po dolgih letih podjetje poslovalo pozitivno in da so prešli 
trende, ki so kazali da zadeva ni v redu. Poslovanje je bilo primerno, rezultat je bil pozitiven 
in se s tem zmanjša izguba iz prejšnjega leta za 9.270 €, dobiček pa je bil v višini 18.600 €. 
Predlaga, da tudi tukaj potrdimo bilanco, tako kot so jo na seji NS JKP Brezovica.  
 
Metod Ropret – župan 
Po vseh obravnavah, ki smo jih imeli glede JKP Brezovica, so to res dobre novice. Očitno se 
je podjetje postavilo na noge in dobro dela. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 90: 

Občinski svet občine Brezovica se je seznanil z Letnim  poročilom Javnega  

komunalnega podjetja  Brezovica   d.o.o. za leto 2011 in ga sprejema. 

 

Občinski svet Občine Brezovica,  kot skupščina podjetja, dobiček iz leta 2011 v višini 

9.207,00 EUR  porabi za pokrivanje izgube v podjetju iz leta 2010. 

 

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

AD 9 
Predstavitev Odloka o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje javnih površin na 

območju občine Brezovica 
 
Marko Čuden – podžupan  
Odbor je na seji predlagani odlok obravnaval. Sedanji Odlok o občinskih cestah ni bil več 
usklajen z zakonom. Občina mora letos do konca junija uskladiti odlok z Zakonom o cestah. 
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To je nujno potrebno narediti. Na odboru so odlok soglasno potrdili in ga posredovali v 
obravnavo na OS.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 91: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejema osnutek Odloka o občinskih javnih cestah ter 

urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Brezovica in ga posreduje v 

ponovno obravnavo pristojnemu odboru. 

 

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

AD 10 
Predstavitev Odloka o ureditvi zimske službe v občini Brezovica 
 
Marko Čuden – podžupan  
Odbor je obravnaval tudi ta odlok. Odlok je potrebno uskladiti z zakonodajo. Sprejeli so 
osnutek odloka in ga posredovali na obravnavo OS. Za vse te odloke velja, da se lahko pisne 
pripombe podajo do 18.5.2012.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 92: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejema osnutek Odloka o ureditvi zimske službe v 

Občini Brezovica in ga posreduje v ponovno obravnavo pristojnemu odboru. 

 

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

AD 11 
Predstavitev Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Brezovica 
 
Marko Čuden – podžupan  
Odlok so uskladili z zakonodajo in veljajo isti roki za posredovanje pripomb, kot za odloke 
pod prejšnjimi točkami.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 93: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejema osnutek Odloka o ravnanju z zapuščenimi 

vozili v občini Brezovica in ga posreduje v ponovno obravnavo pristojnemu odboru. 
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Izid glasovanja: 
ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 12 
Potrditev DIIP za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 

Krajinski park Ljubljansko barje« 
 
Marko Čuden – podžupan  
Dokument je obravnaval Odbor za komunalo in splošno preventivo. Dokument je potreben pri 
oddaji vloge za koriščenje kohezijskih sredstev. Področje KS Podpeč – Preserje je izpadlo iz 
prvega sklopa kohezije – Čista Ljubljanica. Skupaj z navedenimi občinami pripravljamo 
potrebne dokumente za vlogo na MOP, kjer so zagotovili, da bomo lahko uspešno kandidirali 
za ta sredstva. Intenzivno poteka priprava vloge, v torek imajo ponovno sestanek z župani 
občin, ki bodo kandidirale za sredstva. Brez potrditve DIIP-a ne moremo kandidirati.  
 
Metod Ropret – župan 
Dokument je obvezen, skupaj smo ga morale naročiti vse občine. To je eden od potrebnih 
dokumentov za kandidaturo. V torek je sestanek županov, ki v tem projektu skupaj 
sodelujemo, to je 5 občin. Dokončno naj bi uskladili in podpisali medobčinsko pogodbo, ki na 
podlagi že znanih upravičenih stroškov, razdeli stroške po posameznih občinah. Stroški za 
kanalizacijo Podpeč – Preserje so priznani v višini 11 milijonov €. Skupaj z davkom in našim 
prispevkom bo projekt stal okoli 14 milijonov €. Skupni stroški vseh občin znašajo okoli 50 
milijonov €. Delež stroškov priprave dokumentacije za našo občino bo znašal okoli 32.000 €. 
Dokončno smo dobili nabor tistih, ki bomo kandidirali, imamo zeleno luč MOP, da lahko 
kandidiramo. Imamo zagotovilo, da je črpanje EU sredstev prioriteta. Ocenjuje, da bomo v 
relativno kratkem času uspeli kandidaturo zaključiti. Vesel je, da smo uspeli naše stroške v 
tako veliki meri upravičiti. Na nas je, da kandidaturo uspešno pripeljemo do konca. 
Kandidatura je realnost in določeni stroški že nastajajo. V DIIP-u je določeno koliko sredstev 
pri kandidaturi kateri občini pripada.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Pridobivanje gradbenega dovoljenja za kanalizacijo Podpeč – Preserje gre proti koncu, izdajo 
dovoljenja pričakujemo v dosti kratkem času. To je bil velik zalogaj zaradi pridobivanja 
služnosti in sprememb projekta, ker je proces toliko časa trajal. Pri izgradnji krožišča se bo 
položila vakuumska kanalizacija od Pristavca do črpalke, odseka pri zadružnem domu in 
trgovini ter do mosta. Odcepa bosta še proti Črni vasi in zdravstvenemu domu. Dolžina cevi 
je kar velika, ponudbe še zbirajo, vendar bo znesek nekje od 80.000 do 100.000 €. To je 
obvezno potrebno vgraditi, ker kasneje ne bodo mogli posegati v cesto.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 94: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje DIIP za projekt »Odvajanje in čiščenje 

odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje«. 
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Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 13 
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 

Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice 
 
Marko Goršič – svetnik  
Obvezno razlago je bilo potrebno popraviti, ker je UE Ljubljana nekaj gradbenih dovoljenj 
zavrnila. Obvezna razlaga sprejeta v letu 2010 ni bila več primerna, zato je odbor na redni seji 
popravil dve točki obvezne razlage. Gre za 32. člen, 2. in 3. točko, ki se glasita: 
(2) Streha stavb mora biti dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, naklon 30 do 45 stopinj. 
Kritina mora biti temne barve; opečna, betonska – sive ali opečne barve ali druga temna 
kritina, ki je kompatibilna s tradicionalno. Dovoljena so strešna okna in frčade. Naklon strešin 
frčade se ne pogojuje z osnovnim naklonom strehe. Štirideset (40%) odstotkov  strehe stavbe 
je lahko drugačne oblike in naklona. Strehe nezahtevnih, enostavnih, energetskih, 
vodnogospodarskih, prometnih, komunalnih, objektov, ter objektov za potrebe obrambe in 
zaščite nimajo predpisanega naklona in oblike strehe. 
(3) V območju VS20 Podpeč, VS21 Preserje, VS22 Prevalje, VS23 Dolenja in Gorenja 
Brezovica in V24 Rakitna, mora biti streha stavb dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, 
naklon 30 do 45 stopinj. Kritina mora biti temne barve; opečna, betonska – sive ali opečne 
barve ali druga temna kritina, ki je kompatibilna s tradicionalno. Dovoljena so strešna okna in 
dvokapne frčade; naklon strešin frčad mora biti enak osnovnemu naklonu strehe. Trideset 
(30%) odstotkov  strehe stavbe je lahko drugačne oblike in naklona. Strehe nezahtevnih, 
enostavnih, energetskih, vodnogospodarskih, prometnih, komunalnih, objektov, ter objektov 
za potrebe obrambe in zaščite nimajo predpisanega naklona in oblike strehe. 
Se razlaga:  

1. Za plansko V10 in Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice kot tudi za planske 
celote VS20 Podpeč, VS21 Preserje, VS22 Prevalje, VS23 Dolenja in Gorenja 
Brezovica in V24 Rakitna, so se z Odlokom o spremembi Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje 
Gorice, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/2006 in 58/2011 – spremenila 
posamezna splošna določila, ki se nanašajo med drugim tudi na naklon strešin, ki je 
lahko med 30 in 45 stopinj, smeri slemena in razmerja drugačne oblike in naklona 
strešine. Pri tem predlagatelj ni predvideval legalizacij, preurejanja – rekonstrukcij že 
obstoječih objektov, prizidav in nadzidav k obstoječim stanovanjskim objektov.  

2. Vsled tega je Občinski svet Občine Brezovica na svoji 12. redni seji, ki je bila 
19.4.2012 sprejel sklep, da do sprejetja OPN Občine Brezovica tovrstne vloge, ki se 
nanašajo na odstopanje naklona strešin – 2. in 3. točka 32. člena, obravnava in nanje 
poda svoje strokovno mnenje občinska uprava.  

3. Obvezna razlaga 2. in 3. točke 32. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, 
Notranje Gorice (Ur.l. RS, št. 87/2006, 15/2009, 58/2011), se objavi v Uradnem listu 
RS in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
Jožef Selan – svetnik  
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Na spremembe odloka je imel že lani pripombe. V roku 14 dni so ga dvakrat spreminjali in 
ločili pogoje, ki so na eni strani Ljubljanice drugačni kot na drugi. Ne vidi, kje je vzrok, da 
moramo to spremeniti. To smo lani objavili v Uradnem listu RS, predsednik odbora pa pravi, 
da UE ne izdaja gradbenih dovoljenj, ker je ta razlaga stara. Mogoče bo gospod Jesih lahko 
razložil, v čemu je problem in kaj spreminjamo in razlagamo.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Glede tega je obstajala obvezna razlaga, ki se je nanašala na drugačno razmerje, vmes smo 
zadeve popravljali in se je spremenilo. Na eni strani Ljubljanice je možen drugačen naklon 
strehe v višini 30 % in na drugi strani 40 %. To smo sprejeli. Obvezna razlaga se je nanašala 
na prejšnje stanje. Ker je obvezna razlaga bila, jo je potrebno modificirati v skladu s tistim, 
kar smo sprejeli. Zadnjič so bili popravki vsebinski, sedaj gre bolj za tehnično zadevo.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 95: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejema obvezno razlago 2. in 3. točke 32 člena Odloka 

o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, 

Notranje Gorice (Ur.l. RS, št. 87/2006, 15/2009, 58/2011). 

 

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

AD 14 
Potrditev odstopanja minimalne velikosti gradbene parcele v k.o. Rakitna 
 
Marko Goršič – svetnik  
Zadeva se ponavlja že nekaj let. Preden smo definirali odloke, da je minimalna parcela za 
gradnjo na Rakitni 600 kvadratnih metrov, so ljudje v dobri veri kupovali manjše parcele. 
Niso računali, da bo kdo to kdaj spreminjal. Že pred časom je bil sprejet sklep, da se bo za 
tiste, ki so ob času sprejetja odloka že imeli manjše parcele, potrdilo odstopanje minimalne 
velikosti parcele za vsakega posebej. Pred nami so tri takšne parcele, ki te pogoje 
izpolnjujejo. Lastniki parcel so Klemen Filipič, Beti Debevec ter Anica Hlebec. Predlaga, da 
se vsi trije sklepi pod to točko potrdijo.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Glede na popis črnih gradenj na Rakitni, je pol parcel manjših od minimalne predpisane. Gre 
za vikend naselje. Če bo prišlo do legalizacije objektov, bi bilo pri novem prostorskem aktu 
razmisliti, da bi to zadevo ukinili. Drugače bomo na sejah lahko potrjevali samo odstopanja 
od minimalne parcele.  
 
Zdenko Zalar – svetnik  
Rakitna je leta 2004 sprejela sklep o minimalni parceli 600 kvadratnih metrov. Gleda iz 
vidika, da se ohranja identiteta sredogorja. Stanovanjska hiša naj ima poleg sadovnjak 
oziroma nek pogled, ki bo drugačen kot v strnjenem stanovanjskem naselju. Z odstopanji od 
minimalne parcele se ne strinja. Lahko je nekdo parcelo kupil že prej, naj pa parcelo dokupi. 
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KS je ne to temo že nekaj rekla in se ne strinja s tem. Začelo se bo popuščati. Če kakšna 
parcela odstopa za 5 ali 10 kvadratnih metrov, se mu lahko da soglasje. Če pa odstopa za 120 
metrov in se mu da soglasje, bo potem prišel še kdo, ki ima parcelo veliko samo 300 
kvadratni metrov in bo hotel graditi. Zato predlaga, da se to ne sprejme in da ostane Rakitna 
taka kot je, z identiteto, pogledom in mirnostjo. To je treba ohraniti.  
 
Metod Ropret – župan 
Misli, da smo to sprejeli leta 2008. Vsi trije lastniki imajo zemljišča v lasti že od prej. Gre za 
to, da smo jih z odlokom presekali. Ti dve gospe sta zemljišči podedovali. Ljudem nekaj 
jemati, kar so prej že imeli, je tudi sporno.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Če imajo na Rakitni radi lep razgled, naj se zapeljejo okoli jezera po krožni poti. Ne bežati do 
problema, ki na Rakitni je in se bo v kratkem pokazal. Ljudje se ne glede na opozorila, tega 
ne zavedajo. Za priklop na kanalizacijo bodo potrebna gradbena dovoljenja. Do drugega leta 
spomladi se bo potrebno priključiti. Teh problemov v prvi fazi gradnje še ne bo toliko, ker gre 
za stari del. V drugi fazi bo problemov ogromno. Takrat bomo rekli, ali vse podreti ali pa vse 
legalizirati. Nekateri vikendi so tudi na manjših parcelah.  
 
Metod Ropret – župan 
V proračunu so predvidena sredstva za razčiščenje te situacije. Prvo fazo analize smo naredili, 
identificirale so se lokacije, za katere se predvideva, da nimajo dokumentacije. Vsak 
posameznik bo pozvan, da predloži dokumentacijo. Takrat bomo natančno vedeli, kaj kdo ima 
in nima. Pristopiti bo potrebno k legalizaciji in plačati komunalne prispevke. Tam bodo 
odstopanja še večja.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Izvajanje gospoda Zalarja se mu zdi dobro. Rakitna bi morala biti prva in najeti urbanista ter 
arhitekte in napisati pravilnik, kakšne hiše se lahko gradijo na Rakitni. Za podiranje dreves bi 
bilo potrebno dobiti dovoljenje. Nekaj vikendov je zgledno urejenih. Vsako leto so večji 
posegi v okolje. Hiše so čudne, izstopajo iz okolice. Dreves ponekod že skoraj ni. Če se 
hočemo iti turizem, je treba najeti strokovnjake in napisati kakšne objekte se lahko gradi.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Z izvajanjem gospoda Zalarja se do neke mere strinja. Rakitna je že najela strokovnjake in 
pripravila veliko stvari, ki se tičejo urbanizma. Pri svojih odločitvah pa niso konsistentni. 
Rakitna je imela dve varovalki. Eno je minimalna gradbena parcela, drugo je faktor 
pozidanosti, ki je dvakrat manjši, kot drugje po občini. Kar se tiče sadovnjakov, je to 
delikatna zadeva. Tudi nekateri domačini so postavili nemogoče hiše. Marsikateri vikend je 
lepši od avtohtonih hiš, ki so se dozidavale. Lahko je majhna hiša na majhni parceli ali pa 
ogromna hiša na malo večji parceli. Efekt je obakrat lahko dober ali slab. Rakičani na nekaj 
konstantno pozabljajo. Ko je debata o okolju, so jih polna usta, kako je treba ščititi Rakitno. 
Ko je debata okrog komunalne infrastrukture in komunalnem prispevku ter je za to treba 
odpreti denarnico, vsa ta načelnost izgine. Veliko smo se pogovarjali, o smo na novo 
izračunavali komunalno opremljenost in stroške izgradnje infrastrukture. Ravno z Rakitne so 
bile pripombe, zakaj je pri njih to tako drago. Če imaš 50 ali 20 hiš na hektarju, to bistveno 
podraži infrastrukturo. Tega pa ni nihče pripravljen plačati. Strinja se, Rakitna je nekaj 
posebnega in bi jo bilo dobro ščititi, vendar morajo za to Rakičani tudi nekaj dati. Ne moreš 
imeti lep pogled in za to nič dati. Zato bi tam bil bistveno dražji komunalni prispevek. Potem 
je to nek slab kompromis med tem, kaj smo pripravljeni plačati in kaj bomo dobili. Leta 2008 
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so zadevo spreminjali, prej to ni veljalo. Že ob sprejemu so se moralno zavezali, da bodo 
tistim, ki so do tega datuma imeli manjše parcele, da se bo vsakemu posebej to omogočilo. 
Naloga odbora je tehnična, če so lastniki parcelo imeli pred tem datumom, so odstopanje 
sprejeli in se v vsebino niso spuščali.  
 
Metod Ropret – župan 
Če je govora o solidarnosti, so jo upoštevali pri dopolnilni odmeri komunalnega prispevka za 
kanalizacijo. Za celo občino so odločbe enake in ni nobenih razlik med Rakitno in ostalim. 
Upa, da bomo pri novem prostorskem planu našli konsenz. Vztrajal bi, da lep del površin 
okoli jezera, ki so namenjeni gradnji, izvzamemo iz območja zazidljivega. Tam se lahko 
pojavijo odškodninske tožbe, kot so se nam že v primeru začasne odredbe, ki smo jo sprejeli 
za tri leta. Na Rakitni je v tem trenutku bistveno preveč zazidljivega terena, tukaj lahko kot 
občina konkretno odreagiramo.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Imamo tipično vaško jedro, kot je Rakitna, tam veljajo neki drugi pogoji. Skrbi ga, ker nekdo 
pride iz bloka, vidi koliko je zemlje in si želi zgraditi hišo, vendar sploh ne premisli dobro in 
potem poseka drevje. Nekdo drug se posvetuje z arhitektom in pusti drevje. Del kjer so 
vikendi na Rakitni ga je razočaral, vse je posekano, tako se ne sme delati. Drevo raste 80 let, 
da dobi neko obliko. Morfološko območje je potrebno zaščititi, končno dovoljenje mora dati 
arhitekt. Hiša mora biti zlita z naravo.  
 
Metod Ropret – župan 
Te stvari se dogajajo v območju zazidljivega in v primeru osebne lastnine. V občini se že 
dogaja, da je nekdo zaprl pot v gozd. Z nobenimi sredstvi ne uspejo doseči, da bi odprl svoj 
del zemljišča za dostop. Počasi bodo pri nas gozdovi zaprti.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
V Ljubljani so določena drevesa zaščitena, ne smeš poseči v to. Drevje lahko podreš samo, če 
da dovoljenje občina. Vikende so si ljudje postavili ne zato, ker je ugodna zemlja, ampak ker 
je lepo okolje. Pomagati jim je treba, da se ohrani tisto, kar je bilo, ko so prišli. Narava se 
uniči samo enkrat.  
 
Igor Gabriel – svetnik  
Z gospodom Jesihom sta že pred letom dala idejo, da bi občina dobila arhitekta. Vesel je, da 
so sedaj že trije takega mnenja. Določene stvari je potrebno regulirati s stroko.  
 
Metod Ropret – župan 
V občini imamo sedaj dva, ki se z urbanizmom ukvarjata, imamo pogodbenega urbanista in 
uslužbenko, ki je redno zaposlena. Dva se s temi problemi ukvarjata in delata v okviru tistega, 
kakršne imamo zakonske norme. Smo pri idejah, poizkusimo biti konkretni, kaj narediti.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Prej je bilo rečeno, da so težave s projektanti, da se pojavlja kup napak. Nekaterih stvari ne 
moreš predvideti, so pa zadeve, ki jih dober arhitekt predvidi. Razpis je tako narejen, da 
zmagajo najcenejši. Razpise se da sestaviti tudi tako, da ni glavna cena. Razpisi se pripravijo 
ciljno. Lahko je cilj dobiti najcenejšega izvajalca ali pa nekoga z referencami. Rešitve so, je 
pa potrebno več občutka in dela pri pripravi razpisa. Pogosto je prvi korak pri investiciji 
najbolj pomemben.  
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Marko Goršič – svetnik  
Nekoč je bilo na Rakitni vse poenoteno, hiše so imele enak naklon strehe in kritino itn. Novo 
graditelji so skupno z domačini dosegli, da danes lahko vsak gradi skoraj vsako obliko, na UE 
pa nimajo instrumenta, da bi to lahko preprečili. Treba se bo posuti s pepelom.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 96: 

1. Občinski svet Občine Brezovica potrjuje odstopanje velikosti zemljišča parcele št. 

1391/14 k.o. Rakitna (lastnik: Klemen Filipič, Topole 9/A, Mengeš) v velikosti 480 

m2 od predvidene minimalne gradbene parcele za novogradnjo – 600 m2, katero 

določa Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

območje KS Rakitna – planska celota V 24 Rakitna (Ur.l. RS, št. 11/95, 79/98 in 

87/06), kar je skladno z obvezno razlago (Ur.l. RS, št. 7/09).  Parcela št. 1391/14 

k.o. Rakitna se nahaja v prostorski enoti VS 24/5-3, m.e. 2A.  

 

2. Občinski svet Občine Brezovica potrjuje odstopanje velikosti zemljišča parcele št. 

1208/195 k.o. Rakitna (lastnik: Beti Debevec, Ohonica 9, Borovnica) v velikosti 

515 m2 od predvidene minimalne gradbene parcele za novogradnjo – 600 m2, 

katero določa Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

območje KS Rakitna – planska celota V 24 Rakitna (Ur.l. RS, št. 11/95, 79/98 in 

87/06), kar je skladno z obvezno razlago (Ur.l. RS, št. 7/09).  Parcela št. 1208/195 

k.o. Rakitna se nahaja v prostorski enoti VS 24/5-2, m.e. 2A.  

 

3. Občinski svet Občine Brezovica potrjuje odstopanje velikosti zemljišča parcele št. 

1208/237 k.o. Rakitna (lastnik: Anica Hlebec, Ob potoku 20, Vrhnika) v velikosti 

511 m2 od predvidene minimalne gradbene parcele za novogradnjo – 600 m2, 

katero določa Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

območje KS Rakitna – planska celota V 24 Rakitna (Ur.l. RS, št. 11/95, 79/98 in 

87/06), kar je skladno z obvezno razlago (Ur.l. RS, št. 7/09).  Parcela št. 1208/237 

k.o. Rakitna se nahaja v prostorski enoti VS 24/5-2, m.e. 2A. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   13 
PROTI:  2 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 15 
Potrditev Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvene pomoči 

 v Občini Brezovica 
 
Damjan Rus – svetnik  
Pravilnik je odbor obravnaval in ga tudi sprejel. Gre za izključno uskladitev z novim 
Zakonom o socialno varstvenih prejemkih.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
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SKLEP 97: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejme Predlog Pravilnika  o spremembi Pravilnika o 

dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Brezovica 

 

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

AD 16 
Potrditev Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi 

Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna 
 
Damjan Rus – svetnik  
Jeseni je naročil, naj gredo vsi odloki v čistopis, da ne bomo imeli več odlokov o spremembi 
odlokov. Pri konkretni spremembi je iz MKZ Rakitna prišla prošnja, da se pri izobrazbi za 
določena delovna mesta lahko razpis prilagaja izobrazbi, ki jo potrebujejo. Do sedaj je bila 
točna dikcija, kakšna izobrazba je potrebna. Sedaj je predlog, da se to določi z aktom o 
sistematizaciji delovnega mesta glede na potrebe MKZ Rakitna.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 98: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejme Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi 

Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča 

Rakitna. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 17 
Potrditev Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih  funkcionarjev in članov 

delovnih teles občinskega sveta in  članov drugih občinskih organov 
 
Metod Ropret – župan 
V skladu s predlogom iz ene od prejšnjih sej, je komisija o temu odločala. Ker gospoda 
Prebila ni, je pooblastil gospoda Čudna, da poda obrazložitev in predlog sklepa.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Komisija je obravnavala Pravilnik o plačah in prejemkih občinskih funkcionarjev. Sprejet je 
bil sklep, da se sprejme nov pravilni, v katerem naj bi se višina vseh sejnin znižala po 10 €. 
Prihranjena sredstva naj bi se ob rebalansu proračuna namenila v Dobrodelni županov sklad. 
Opozorili bi še Svet za vzgojo in preventivo v cestnem prometu ter Dobrodelni županov 
sklad, s priporočilom, da zmanjšajo število sej. Vsi odbori in delovna telesa naj glede na 
trenutno situacijo in varčevanje racionalizirajo število svojih sej.  
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Slavko Jesih – svetnik  
Nima nič proti znižanju sejnin, čeprav meni, da niso visoke. Kam bo šel denar se mu ne zdi 
pošteno in korektno. Tudi sam je že doniral v županov sklad, da ne bi kdo mislil, da ima kaj 
proti skladu. Kam bo kdo dal denar od nižjih sejnin oziroma kateri dobrodelni organizaciji ga 
bo namenil, je korektno, da se vsak sam odloči.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Zanima ga, če zadeva pravno stoji?  
 
Marko Čuden – podžupan  
Sklep je, da se sejnine znižajo, ne da se bo posameznikom trgalo sredstva. S sklepom se 
popravlja pravilnik in znižujemo vse sejnine za 10 €.  
 
Metod Ropret – župan 
Zadnji stavek v sklepu se lahko izbriše – prihranjena sredstva naj se ob rebalansu proračuna 
nakažejo v Dobrodelni županov sklad. Tega v sklepu ne bomo obdržali. Tudi priporočila ne 
bodo v sklepu. Glede priporočil je na njemu, da se pogovori s predsedniki odborov. Na 
glasovanje je dal: 
 
SKLEP 99: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejme Pravilnik o plačah in drugih prejemkih 

občinskih  funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta in  članov drugih 

občinskih organov,  v katerem se višina vseh opredeljenih sejnin zniža za 10 €. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 20:00 zaključil sejo. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razprava 12. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica. 


