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ZAPISNIK
23. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 6.
marca 2014 ob 19. 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. Peter Kraljič
11. Polona Raušl
12. Miran Repar
13. Jernej Rogelj
14. Damjan Rus
15. Jožef Selan
16. Zdenko Zalar
17. Klemen Zaletel

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – Župan Občine Brezovica
2. Mateja Vetrih – Predsednica Nadzornega odbora
3. Slavko Turšič – kandidat za direktorja JKP Brezovica d.o.o.
4. Vesna Novak – Radio 1 Orion
5. Predstavniki občinske uprave:
– Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Z izjemo Janka Prebila, ki je zaradi bolezni odstopil, je prisotnih vseh 17 svetnikov. Seja je
sklepčna. Konec meseca nas čaka še izredna seja, na kateri bomo obravnavali rebalans
proračuna.

AD 2
Potrditev zapisnika 22. redne seje in 8. korespondenčne seje
Metod Ropret – župan
Na zapisnika ni bilo pripomb, na glasovanje je dal:
SKLEP 197:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 22. redne seje z dne 5.12.2013 in
zapisnik 8. korespondenčne seje z dne 20.1.2014.
Izid glasovanja:

ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Finančni odbor je zasedal kasneje, ko je bilo gradivo že poslano. Zato so razmišljali, da bi 8.
točko – potrditev prodaje zemljišča umaknili iz dnevnega reda, ker je sklep odbora drugačen,
kot ga imamo v gradivu. Predstavnik odbora bo pojasnil, zakaj pri zadevi gre. Na dnevni red
ni bilo drugih pripomb. Na glasovanje je dal:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 22. redne seje in 8. korespondenčne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Potrditev zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2013;
6. Potrditev Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec;
7. Odstop člana občinskega sveta in potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega
sveta;
8. Potrditev odprodaje zemljišča;
9. Potrditev direktorja Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Pri gradnji kanalizacije v Vnanjih in Notranjih Goricah je stanje stabilno. Zima nam gre na
roko. Zgrajeno je okoli 10 km kanalizacijskega omrežja, kar je približno tretjina celote na tem
območju. V marcu bomo pričeli z gradnjo najtežjega objekta, to je čistilna naprava. Pri čistilni
napravi je nekoliko težav z ARSO-m. Ocenjujejo, da bi lahko bila gradnja do konca junija
sporna. Meni da bodo težave uspeli rešiti in bo gradnja nemoteno tekla. Težko se odrečemo
pomladnim mesecem in bomo gradnjo zagotovo nadaljevali. Poteka reševanje tudi ostalih
problemov, ki se na terenu pojavljajo. Podžupan je ves čas na terenu. Ostali sodelujemo,
kolikor je na posameznem področju potrebno, nekateri se angažirajo bolj glede financ, drugi
glede operativnega poteka gradnje. Dejstvo je, da je dela ogromno. Za omrežje Podpeč –
Preserje bi težko rekli, da je popolnoma vse v redu. Dela potekajo, vendar še vedno nimamo
podpisanega sofinancerskega sporazuma z državo, ki bi nam omogočal črpanje EU sredstev.
V gradivu so priloženi dopisi z ministrstev, ki pojasnjujejo, kako v njihovi luči izgleda ta
problem. V praksi pa izvajalci izstavljajo situacije, vendar ne morejo do sredstev, ker jih mi
ne dobimo. Razlog za zastoj je, da mora država znotraj 85 % financiranja zagotoviti del
sredstev v višini 15 %. Očitno je to problem, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje denarja na
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postavki nima. Zato minister ne želi podpisati sporazuma, ki je podlaga za črpanje sredstev.
Imamo podpisano odločbo, ki nam sredstva 100 % zagotavlja. Problem je dinamika, ker je
projekt treba zaključiti v naslednjih dveh letih. V takšnih težavah je kar nekaj občin v
Sloveniji. Pritiski na vlado in ministre so izjemni z vseh strani. Potekal je posvet, na katerem
sta bila prisotna ministra Židan in Dragonja. Štirje župani so imeli možnost, da se sestanejo z
njima. Zagotovljeno je bilo, da za problem vedo in ga rešujejo. Težava je v ministrstvu za
finance, ki kljub prizadevanjem za hitro rešitev posluha nima. Obljubljeno je bilo, da bo do
sporazuma prišlo v mesecu marcu. Izvajalci mesec dni še lahko zdržijo. Tudi mi bomo morali
nekaj sredstev najeti in bi s tem lahko pomagali. Imeli smo krizni sestanek z izvajalci. Večji
izvajalci so zagotovili, da bodo z deli nadaljevali. Tudi oni vedo, da je projekt stabilen, vendar
je trenutno v pat poziciji zaradi denarja. Izrazit problem se je pokazal pri enem od
podizvajalcev. To je manjše podjetje, ki pa v relativno velikem obsegu dela na območju KS
Podpeč – Preserje. Za to podjetje bomo morali najti neko rešitev, da bodo lahko nemoteno
nadaljevali z deli. Gradnja kanala drugače poteka uspešno. Čistilno napravo ob črnovaški
cesti bomo začeli graditi v marcu. Po novem je sektor za kohezijsko politiko podrejen
neposredno vladi. Predsednica se je odločila, da bo ta sektor podredila neposredno sebi. V ta
namen je bila ustanovljena posebna skupina. Upa, da se bo odločanje pospešilo in da bo
držalo, da bomo v marcu imeli rešitve. Kar nekaj je bilo zamujenega pri sprejemanju
državnega proračuna, poti za rešitev so sedaj omejene. Priti mora do rebalansa proračuna ali
pa mora vlada sprejeti nek poseben ukrep in prerazporediti sredstva. Obljubljeno je bilo, da
bodo denar dobili tudi projekti, ki še nimajo odločb – med njimi je naša vodarna Virje. To so
projekti, ki izpolnjujejo pogoje – imenujejo jih ready to go. Nekaterim občinam, ki niso
izpeljale naloženih aktivnosti in nimajo gradbenih dovoljenj, bodo ta sredstva odvzeta. Mi
tukaj težav nimamo, na vseh projektih je dokumentacija pripravljena. V Radni kaj posebnega
ni dodati. Stvari gredo h koncu. Čakamo še električni priključek za črpališče, potem bo
območje Radne končano. Čaka nas še tehnični pregled, fini sloj asfalta ter priključevanje
gospodinjstev. V delu Radne, kjer je priključitev že možna, potekajo priklopi počasi. Z
nekimi ukrepi bo treba ljudi opomniti, da se na omrežje čim prej priključijo. Podobno je na
Rakitni. Sam sistem funkcionira. Kmalu bodo izdane odločbe za komunalni prispevek. Hiš, ki
imajo možnost priklopa je 71. Po plačilu prispevka se bodo izvedli hišni priključki. Glede
krožišča v Podpeči je status quo. Na Direkciji za ceste je prišlo do menjave direktorja. Nov
direktor si verjetno ustvarja sliko kaj in kako naprej. Na začetku je prezaseden z vsemi
problemi, ki se na direkcijo zgrinjajo. Naš dopis, da se z njim sestanemo, za enkrat še ni našel
pravega mesta. Termina še nimamo, pričakujemo da bomo v naslednjih dneh do sestanka
prišli. Tam bomo razčistili stvari glede dokončanja krožišča v Podpeči. Že stari direktor je
sprejel sklep, da so vse investicije s strani direkcije do konca marca zamrznjene. V tem
obdobju ni bilo pričakovati, da se bo kaj zgodilo. Videli bomo, kje v naboru projektov bo naše
krožišče. Glede na to, da je gradbišče skoraj končano, najbrž ne bi smel biti problem, da se
zadeva do konca uredi. Na Tržaški cesti dela kljub zimi lepo napredujejo, lep del projekta je
že narejen. Sočasno poteka gradnja vodovoda, izvedeni bodo priklopi pod Tržaško cesto.
Večjih težav ni pričakovati, stvari tečejo gladko. Moteče so zapore prometa. Zaradi žledoloma
in izpada elektrike, je bilo kar nekaj težav s cestno signalizacijo. Križišče pri Poku nekaj časa
ni delalo optimalno, tudi zapora črnovaške ceste je generirala dodaten promet na tej cesti.
Gneče in slabe volje je bilo veliko, vendar so sedaj stvari mimo. Na področju družbenih
dejavnosti bomo pristopili k razpisu za vrtec v Preserju. Ta odločitev je na nivoju občinske
uprave sprejeta. V razpis ne moremo, dokler ne bo sprejet rebalans proračuna. Del sredstev
bomo na postavki zagotovili letos, del pa drugo leto. Investicija bi bila razmejena v dve
proračunski obdobji. Ocenjujemo, da bi lahko preko počitnic že lahko pričeli z deli. Za OŠ
Preserje smo na razpisu dobili sredstva za energetsko obnovo. Izbran je izvajalec, razpis je bil
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uspešen. S 1.6. naj bi se dela začela, do konca počitnic pa naj bi bila zaključena. Rebalansu
bomo namenili izredno sejo, ki naj bi bila namenjena izključno temu.
Marko Čuden – podžupan
Žled, ki nas je prizadel, je bila obsežna katastrofa. Ponekod so to občutili bolj kot drugje.
Zahvalil se je gasilcem, brez njih si ne zna predstavljati, kako bi življenje steklo naprej. Vse
urgence so obvladovali gasilci. Pomagali so tudi glede agregatov, na Rakitni je bil glavni štab
v gasilnem domu. V Notranjih Goricah so gasilce klicali 46 krat. Drevje je padalo na hiše,
daljnovode. Gasilci so se dobro izkazali pri čiščenju tras daljnovodov. Kjer ni bilo elektrike so
gasilci trase očistili, da so elektro podjetja lahko delala. Pomagal je tudi Robert Zdešar, veliko
je pripomogle pri pogajanjih z Elektrom na Vrhniki, da smo dobili ekipo na teren. Del
Notranjih Gorice je bil brez elektrike en teden. Tudi na Rakitni so po enem tednu zvečer
dobili elektriko. Manjše zadeve so se uredile še v ponedeljek in torek, potem so imeli vsi
elektriko. Za Rakitno smo najeli agregat. Ko se je sprostil agregat iz JKP Brezovica, ki je
skrbel, da smo imeli vodo, so ga imeli nekaj časa v Notranjih Goricah. Nato so dali agregat še
na Rakitno. Po televiziji se je govorilo, da naj župan samo pokliče in se bo dobilo agregate.
To ne drži, bil je samo medijski nastop vodstva Civilne zaščite RS, od tega ni bilo nič.
Zahvaljuje se tudi vsem ostalim, ki so sodelovali. Ocenjuje, da je akcija potekala dobro in so z
občinske strani naredili maksimalno, kolikor so lahko, da so ublažili posledice katastrofe.
Škodo se popisuje in vnaša v program, vendar je problem, da materiala povezanega z javno
razsvetljavo ni v cenikih. Naša občina je večino škode na javni infrastrukturi utrpela na javni
razsvetljavi. Po vseh naseljih okoli gozdov je potrgalo kable, podrlo drogove in razbilo luči.
Škoda je kar velika. Drugje ni bilo večje škode – električno daljnovodi niso v naši lasti.
Slavko Jesih – svetnik
Najprej želi govoriti o obisku podžupana na seji sveta KS Vnanje Gorice, verjetno po
mandatu župana, ki je dvignil kar nekaj prahu. Zanima ga, kdo je dal podžupanu mandat, da
na seji sveta KS reče, da se bo naredilo eno ali drugo zadevo, ker za oboje denarja ni, čeprav o
proračunu še niso razpravljali. Gre za dela, ki bi se morala zgoditi v okolici pokopališča v
Vnanjih Goricah. Svet KS je o temu že dvakrat sprejel sklep. Zadeva bi morala iti v razpis,
vendar se to ni zgodilo, predvideva da zaradi pritiska občinske uprave. Za ta dela KS sredstva
ima, saj so zaključili z 125.000 € na računu. Sredstva so ostala na računu, ker se del ni uspelo
pravočasno izvesti. To so prenesena sredstva, na ta sredstva občina ne more računati v novem
proračunu. Rečeno jim je bilo, če bodo sredstva namenjena za pokopališče, ne bo denarja za
pločnik v Požarnicah.
Metod Ropret – župan
Seje vseh organov v občini so javne. Na seje sveta KS so običajno vabljeni kot občinska
uprava. V tem primeru sta bila vabljena oba s podžupanom. Zaradi nekaterih težav znotraj
sveta KS, ki so pripeljale do tega, da je predsednik KS odstopil, je bilo želeno, da nekdo z
občine na seji prisostvuje. Podžupan je bil prisoten samo na začetku seje pri točki na kateri se
je govorilo o teh sredstvih. Vsi v občini smo pred tem, da se moramo o nekaterih projektih
odločati. Vemo, da ni denarja za vse, potrebno se je odločiti med urejanjem okolice
pokopališča in pločnikom v Požarnicah. Verjetno je pravilno, če KS sredstva ima, da s temi
sredstvi sodeluje na projektu, ki ga skupaj ocenimo kot prioriteta. Če KS vztraja, da naj ne bo
pločnika, naj sprejme svet KS drugačen sklep. Meni, da je to neumnost, vendar lahko naredijo
kar hočejo. Ne gre samo za ta vir sredstev. V Vnanjih Goricah so se pojavili naknadni stroški
v višini 270.000 € zaradi napake v projektu. V projektu za razpis na kohezijo manjka tlačni
vod in črpališče. Ta sredstva bo zagotovila občina, ker so nujna, da bo sistem funkcioniral. Ne
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bodo pa sodelovali pri projektih, ki bi že lahko bili končani ali pa lahko še malo počakajo.
Podžupan je bil z vso pravico in z vsemi pooblastili na seji.
Slavko Jesih – svetnik
Sredstva so bila za nekaj že namenjena. Sredstva za pločnik je KS črtala za leto 2014. Za
ureditev okolice pokopališča je KS sama pridobila projekt, izveden je bil odkup zemljišč.
Dogovorjeno je bilo z občino, da se bo pločnik v Požarnicah izvajal. To je bila edina
investicija, ki bi se izvajala. Za namenjena in prenesena sredstva reči, če jih ne bodo dali za
pločnik, ga ne bo, je to licemersko. Rečeno je bilo, da bo sredstva za pločnik zagotovila
občina. KS Vnanje Gorice ravna skrbno in je ena bolj modrih gospodarjev v občini. Zanima
ga, kdo se je za to odločil? Na nivoju občinskega sveta o temu niso odločali.
Metod Ropret – župan
Odločitev je na strani KS, ravno zato ima KS status pravne osebe, da lahko sprejema
odločitve. Sredstva so njihova in naj se sami odločijo. Sredstev v proračunu ni.
Marko Čuden – podžupan
Meni, da gre za laž. Na seji sveta KS ni nikomur rekel, da iz občinskih sredstev ne bodo dali
za pločnik. Na koncu je rekel, da se počaka, da se pripravi rebalans proračuna in bomo videli,
kje smo. Nikomur ni rekel, da se morajo sredstva KS dati ali za pločnik ali za ureditev okolice
pokopališča. Zapisnika ni videl, je pa lahko prirejen. Ko bo pripravljen proračun, se bo videlo,
kakšne so možnosti.
Slavko Jesih – svetnik
Na koncu je res podžupan rekel, da se bo videlo pri oblikovanju proračuna, kakšne so
možnosti. Najprej pa je rekel, da se je treba odločiti za eno ali za drugo.
Metod Ropret – župan
Kakršenkoli bo sklep, se bo občina na podlagi tega odločila, kako naprej.
Slavko Jesih – svetnik
Že pred časom je opozoril na poškodbo cestišča na cesti proti Mestnemu logu. Zanima ga kaj
je s sanacijo škode? Baje smo dobili sredstva od zavarovalnice, ker je poškodbo povzročil
voznik smetarskega vozila. Poškodba je nevarna, ker je ravno na robu ceste. Če se dva
srečujeta, lahko vozilu odtrga kolo.
Miran Repar – svetnik
Poškodbo je res povzročil voznik Snage. V času nezgode je bila poškodba na asfaltu tako
majhna, da zavarovalnica tega ni priznala. Priznali so samo nasipanje bankine in urejanje
jarka. Ostala škoda je nastala kasneje zaradi udarcev na cestišču.
Metod Ropret – župan
Ko se vreme stabilizira je treba poškodbo sanirati. Za to vemo in je treba rešiti.
Slavko Jesih – svetnik
Seje OS v februarju ni bilo. Gradi se na veliko, imamo korespondenčne seje. Seja bi morala
biti že zaradi problematike gradnje kanalizacije. V Vnanjih Goricah je bilo kar nekaj težav.
Zanima ga, kako smo odobrili zapore cest izvajalcem? Ali lahko zapirajo ceste kadar hočejo
in kolikor hočejo, ali so dobili kakšne roke? Ali so za zapore kaj plačali? Če bodo roke
podaljševali, ali jih lahko poljubno podaljšujejo? Ali so dela vsaj malo usklajena z odvozom
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smeti? Pojavlja se več težav. Problem ni samo, da ljudje ne morejo do hiš. Lahko se zgodi, da
si dvakrat brez odvoza smeti.
Metod Ropret – župan
Problem izhaja iz informiranja. K informiranju so krajevne skupnosti pristopile na različne
načine. Izkazalo se je, da način katerega so izbrali očitno ni najboljši. Posledice so se prenesle
tudi na delovanje krajevne skupnosti. Ljudje so bili slabo informirani, padalo je po občini.
Problemi so realni in se strinja. Nihče se noče znajti pred prekopano cesto in da nikamor ne
moreš. Glede zapor, dovoljenj in usklajevanja s Snago bodo več povedali drugi.
Miran Repar – svetnik
Žal ne more odgovoriti, ker sam ne izdaja dovoljenj za zapore in jih ni videl. Za več se lahko
obrnejo na direktorico, ki jih izdaja.
Marko Čuden – podžupan
Kar se tiče Snage je bil s predstavnikom večkrat na terenu. Z izvajalci je bilo dogovorjeno, da
kjer bodo ulice zaprte, bodo zabojnike sami prepeljevali do ceste. Verjetno pride kje do tega,
da izvajalci tega ne naredijo. Na to bodo še enkrat opozorili, v veliki meri se potrudijo in to
naredijo. Za zaporo ceste je bilo dano soglasje s strani JKP Brezovica. Vreme včasih ni
optimalno, doživeli smo tudi nekaj zime. Ponekod se je lahko zgodilo, da je bila cesta dlje
časa zaprta. Na Požarnicah so se z bivšim predsednikom KS še posebej potrudili. Gospod
Istenič še vedno skrbi za kanalizacijo, se trudi in hodi okoli do ljudi. To bo sedaj moral
prevzeti podpredsednik KS, da bo ljudi obveščal, poleg vseh drugih, ki so vsak dan na terenu.
Največji problem je bil, ko je bilo treba zapreti križišče iz vasi proti Požarnicam. Stanje se je
izboljšalo, cesta je prevozna. Sedaj se dela pomikajo proti Podpeški cesti in bo teh stvari
vedno manj. Se pa zapore še vedno bodo pojavljale, še posebej kadar jo zagode vreme in je
cel dan dež. Nekateri ljudje so bolj vznemirjeni zaradi gradnje, drugi manj. Ko ljudje kličejo
reagiramo in pokličemo delovodja, še posebej kadar so ceste slabo nasute, da jih čim prej
spravijo v prevozno stanje. Tako bo še do konca drugega leta.
Metod Ropret – župan
Obveščanje je naloga krajevnih skupnosti, nekje to funkcionira bolje, drugje slabše.
Popolnoma natančno se vedno ne da obvestiti, ker smo odvisni od terena in vremena.
Slavko Jesih – svetnik
Največ težav je bilo z enim izvajalcem. Ljudje niso zoprni, zoprni postanejo šele, ko na lastne
oči vidijo, da stvari ne tečejo. Zanima ga, če je ta izvajalec pravi podizvajalec in če imamo to
kje napisano? Tukaj bi bilo treba nekaj narediti tudi s strani občine. Izvajalec ni vedno
kakovosten, kar se je videlo pri delih. Nekatere stvari je tudi fotografiral. Vprašanje je, kaj je
z nadzornim?
Metod Ropret – župan
Sklicali so sestanek z nadzorom in jim posredovali pripombe – kar zadeva podizvajalca in
samega nadzora. Sprejeti so bili dodatni ukrepi.
Slavko Jesih – svetnik
Napredek je čutiti, ne more reči, da ni nič. Vendar je izvajalec še vedno problematičen.
Marko Čuden – podžupan
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Glede podizvajalca ne zna točno povedati. Župan je klical na CGP za pojasnila, zakaj
podizvajalec ni nominiran in se mu ne plačuje direktno. Predstavnik je povedal, da so se tako
dogovorili in ne bo nominiran podizvajalec. Nismo mogli reagirati na to. Pritisnili smo na
nadzor, zagotovili so dodatnega človeka, ki je vsakodnevno cel delovnik prisoten pri nas. To
je potrebno, ker imamo veliko odprtih gradbišč in je to težko kontrolirati. V Vnanjih Goricah
so večji problemi, kot v Notranjih. Hidrotehnik je boljši izvajalec del, vendar na to občina ni
imela vpliva, kako so si oni razdelili posel. Upa, da bodo tudi v Vnanjih Goricah prišli na
nivo, ki je potreben.
Slavko Jesih – svetnik
Tej vprašanj ne bi bilo, če bi zadeve tekle. Dali so še eno pobudo in ni bila uresničena. V
Barjanskem listu in na spletni strani bi morali objaviti obrazec za prijavo škode pri gradnji
kanalizacije. Škoda se dela, nekje je malomarnost, nekje so tehtni razlogi, to se pač zgodi.
Korektno bi bilo, da se posrbi za obrazec, da bi ljudje lahko prijavili škodo. To je potrebno
čim prej, škodo za nazaj je težko ugotavljati. Kaj je z izvedbo senčil na OŠ Brezovica?
Marko Čuden – podžupan
Obrazec se bo pripel k rubriki o gradnji kanalizacije na spletni strani.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Ravno pred nekaj dnevi je bil podpisan sklep o začetku postopka za izbiro izvajalca. Enkrat je
že bil postopek, vendar se ni nihče prijavil.
Metod Ropret – župan
Tisti, ki naj bi bil izvajalec senčil po osnovni pogodbi, je vmes zašel v težave. Podjetja ni bilo
več, zato je bilo treba postopek ponoviti.
Slavko Jesih – svetnik
Pred časom je dal pobudo za zaposlitev skrbnika občinskega premoženja na občini. Pobuda ni
padla na plodna tla, najbrž bi se do sedaj že obrestovala. Zakaj občina javnih cest nima
opredeljenih kot javno dobro? Velika večina cest je v lasti Občine Brezovica. Ker ceste niso
opredeljene kot javno dobro, je treba pridobivati služnosti, za Energetiko, za vodo ter za ljudi,
ki želijo stanovati ob tej cesti. To je kriminal, ki se je zaradi davka letos še povečal. Zanima
ga, kdo bo za to odgovarjal? Ker ceste niso javno dobro, so v namenski rabi opredeljene kot
pozidana stavbna zemljišča, ki so ocenjena z vrednostjo, od katere bomo plačevali davek na
nepremičnine. Nekdo ni opravil domače naloge, tega davka ne bo malo, glede na vse
površine.
Metod Ropret – župan
Teh cest je manj, kot si kdo misli. Lokalne ceste so večinoma še vedno v privatni lasti. Se
strinja, da bi bilo ceste v občinski lasti smiselno prenesti v javno dobro. Glede obdavčitve
meni, da ne bo tako grozna.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
V decembru smo dobili neuradno simulacijo ocene občinskega premoženja. En teden nazaj
smo dobili iz GURS-a poziv, da začnemo s postopkom izvzema občinskih cest, da ne bodo
obdavčene. Ceste in površine za kanalizacijo ne pridejo v to zadevo. Preko našega programa
in skrbnika bomo začeli s postopkom, da bomo do konca marca dali predlog, da se izvzame
ceste, ki so kategorizirane kot občinske ceste. Kako bomo to tehnično izvedli, se je treba
dogovoriti še s skrbnikom programa.
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Slavko Jesih – svetnik
To je treba nujno narediti. S tem se povzroča dodatno delo in dodatna škoda. Prihaja do
paradoksov – na primer cesta Nova pot, pod Goricami in Požarnice v Vnanjih Goricah. Tudi
ena od teh ni javna cesta. Vsak ki hoče ob teh cestah graditi, mora spisati služnostno pogodbo
in jo prinesti na občino. Občina mora dati služnost za javno pot in to je nedopustno. Če je
javna pot, potem služnosti ni.
Metod Ropret – župan
Za to je odbor, da bi se o teh predlogih lahko pogovorili. Vprašanje je, če je to 100 %
smiselno, mogoče je v nekaterih primerih, ne pa vedno. Odbor je za to, da se o temu
pogovorijo, zmenijo in pridejo na sejo občinskega sveta s predlogom.
Jožef Selan – svetnik
Razložil bi, zakaj so svetniki dobili v gradivo odgovor občinske uprave. V elektronski obliki
je dobil vprašanje, da občina ne posreduje podatkov na GURS. Sedaj, ko so občani dobili
izračun davka, jih je veliko nezadovoljnih. Predvideva, da gre za gospoda, katerega zemljišče
je rezervirano za neko industrijsko dejavnost. Naša občinska služba bi morala dati zaznamek,
da to zemljišče ne more biti označeno kot zazidljivo, saj ima omejitve. Zemljišča, ki niso
primerna za gradnjo stavb, so opredeljena v 5. členu pravilnika. Ko je bral odgovor občinske
uprave je videti, kot da je pri nas vse urejeno. Vendar vemo, da temu ni tako, saj nikjer ni vse
urejeno. Navezal bi se na cesto, ki to trditev dokazuje. Njihova ulica je že 15 let občinska.
Sedaj so vsi lastniki dobili davek od ulice z napisano namembnostjo cestna raba. Ni prav, da
bodo lastniki plačevali davek za cesto. Nekaj krivde ima prejšnja oblast, ker tega niso
zaključili. Prepričan je, da je takih primerov veliko. Za tiste zadeve, ki smo jih rezervirali
javno dobro, bi morali preveriti in popraviti. Povedano je bilo, da je to največja krivda občin
oziroma lokalnih skupnosti, ker niso naredili, kar bi morali. Zmotila ga je popolnost, vendar iz
parih primerov vemo, da ni tako. Na finančnem odboru so obravnavali pobudo glede ukinitve
pravnih oseb krajevnih skupnosti oziroma popravek našega statuta. Župan do dobil nalogo, da
skliče predstavnike svetniških skupin, da se o temu pogovorijo. Uprava ima nalogo, da preveri
in ugotovi neskladnosti z Zakonom o lokalni samoupravi, ki jih je kar nekaj. Potem bodo
pripravili predlog za aprilsko sejo.
Metod Ropret – župan
Ko so bili poslani informativni izračuni davka na nepremičnine, je bilo tudi pri nas izredno
stanje. Nobena evidenca ni 100 %, tudi mi imamo notri napake. Ni važno koliko so stare in
kdo je za kaj kriv. To je treba urediti. Obstaja napoved, da bo prišlo še do enega
informativnega izračuna. Skozi dva izračuna, naj bi pretežni del napak uspeli odpraviti.
Glede na obseg podatkov, se napakam verjetno ne da izogniti.
Marko Čuden – podžupan
Preveril je izračun za cesto, gre za prekrivanje parcel lastnikov ob ulici z ulico. Gre za majhen
delež. Ne gre za obremenjenost s celo parcelo, saj stanovalci niso več lastniki ceste. Zakaj je
do tega prišlo, še preverjajo. Gre za majhen znesek in majhno kvadraturo, cela ulica ima
preko 900 kvadratnih metrov površine.
Peter Kraljič – svetnik
Ima kratko pobudo z drugega področja, ki ni tako nujna, vendar bi se morala rešiti v
doglednem roku. Gre za podružnično šolo na Jezeru. Ve, da je obdobje suhih krav. Ker
gradimo kanalizacijo, ne pričakuje, da se bo našel denar. Prav bi bilo, da se naredi neko
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vizijo. Misli, da so vsi za to, da šola tam ostane, saj ima tradicijo in dovolj otrok. Pobuda je,
da se zemljišče preko jarka rezervira za šolski okoliš. Tam bi se lahko naredilo igrišča in
parkirišča. Naj se najame nekega strokovnjaka in se pripravi vizijo. Nekoga je treba zadolžiti,
da dela v tej smeri. Meni, da se bo našla rešitev, da se zasuje jarek ali se naredi cesta.
Metod Ropret – župan
Se strinja, da je o temu treba razmišljati. Ideje, ki prihajajo iz kraja pa gredo v čisto drugo
smer – od tega, da se šola ukini in se pouk seli v Preserje ali da se šola obnovi. Idej je veliko,
treba je o temu razmisliti in se bo videlo, kako naprej.
Slavko Jesih – svetnik
Glede napak na GURSU bi dodal, da se bodo še pojavljale. To ni odvisno samo od občine.
GURS podatke o lastništvu zajema iz štirih baz in jih ne posodablja sproti. Tukaj bodo še
težave. Glede na to, da je bil javno izpostavljen v časopisu, da je na Občini Brezovica služil
velike denarje, mora povedati, da v času svojega mandata ni imel sklenjene nobene pogodbe z
občino s katerimkoli podjetjem, v katerem ima lastniški delež. Ni imel niti centa prometa.
Pogrešal je informacijo, da bi ta podatek direktor posredoval tistemu, ki so terjali informacije.
Metod Ropret – župan
To kar je rekel svetnik Jesih, lahko absolutno potrdi. Podatke so posredovali tja, kamor so to
zahtevali.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Letos so se dvakrat pojavili članki v časopisu. Dvakrat je dal izjavo, članka ni nikoli
avtoriziral. Vsakič je bilo navedeno drugače, kot je sam povedal. Zato z novinarji nima rad
opravka.
Damjan Rus – svetnik
Kako daleč je dogovorjeno s Telekomom za gradnjo optičnega omrežja? Na koga se obrniti,
ko se pojavijo jame na cesti, kjer se gradi kanalizacije in je nasuto? Kdo je zadolžen, da se to
sanira, izvajalec ali naše komunalno podjetje? Na Požarnicah na križišču obračajo tovornjaki
in je nastala velika luknja, ki je še komaj prevozna.
Metod Ropret – župan
Pogodba o gradnji optičnega omrežja je s Telekomom podpisana. Potekajo še zadnja
usklajevanja glede cene izvedbe med izvajalci, ki so na gradbišču in Telekomom. Računa, da
bodo v roku enega tedna pogajanja zaključena in bodo izvajalci kanalizacije vgrajevali tudi
optično omrežje povsod kjer je kanalizacija.
Marko Čuden – podžupan
Za nasipanje cest se je treba obrniti na občino. Takoj bo odreagiral in poklical delovodjo. Za
nasipanje je izključna pristojnost izvajalca. JKP nima pri temu nič. Včasih čez vikend, ko je
nujno, aktiviramo tudi JKP Brezovica. Za Notranje Gorice sta se Telekom in Hidrotehnik že
dogovorila za cene. V Vnanjih Goricah se še pogajajo, vendar naj bi kmalu začeli z deli.
Miran Repar – svetnik
Zanima ga za Podpeč – Preserje, kaj bo tam z optičnim omrežjem?
Metod Ropret – župan
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Telekom bo optiko vgrajeval povsod, kjer gre kanal. Plin bo samo v Vnanjih in Notranjih
Goricah, v Podpeči in Preserju pa ne.
Martin Cvetko – svetnik
Za žaluzije na OŠ ga zanima, če so naročili nov patent, ali so naročili krpanke oziroma nek
star sistem. Slišal je, da razvojni sistem, ki ga delamo, je še enkrat dražji. Kdo je naredil
študijo, da je to efektivno, da ne bomo vložili več denarja v nepreverjeno stvar? Nemški
produkt stane veliko več, kot predvidevamo, da bo to stalo. Klasični sistemi kot krpanke, ki
jih uporablja večina šol, so veliko cenejši. Dvomi, da bo šola energetsko bolj varčna. Zadeva
ne tesni, nemški sistemi tesnijo. Kdo bo nosil finančno odgovornost, če to ne bo
funkcioniralo? Zadeva je nepreverjena. V Notranjih Goricah se je podrla znana hiša, sedaj je
treba to še pospraviti in odpeljati. Še vedno je kup odpadkov in prosi občinsko upravo, da se
to očisti. Prehod na državni cesti pri OŠ Notranje Gorice je nevaren za pešce. Je ravno v
ovinku, treba bi bilo preveriti, če se da premakniti prehod višje.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Žaluzije so bile na testiranju in funkcionirajo. Zadeva ni bila povezana z nobenimi finančnimi
sredstvi. Žaluzije so vezane na daljinsko upravljanje in so jih intenzivno testirali. Zadeva je
skladna s projektom. Ni bilo odkrito nekaj novega, zadeva je že bila videna. Sestavni deli so
vgrajeni z normativi. Zadevo bomo zavarovali z garancijami in izjavami. Več ne ve, če je
kakšen dvom, se bodo s projektantom še enkrat pogovorili. Nima nobenega zadržka, da se
poleg povabi kogarkoli, ki si želi priti na sestanek. Pred iztekom razpisa se lahko še
pogovorijo, če bo kakšna ideja.
Marko Čuden – podžupan
Hiška se je podrla zaradi varnosti. Material se bo porabil pri izgradnji klančine poljske poti.
Glede prehoda so nedavno dobili obvestilo inšpektorja, ki ga moti označenost prehoda.
Zadevo bo treba drugače označiti. Verjetno bodo dodatni znaki, ki bodo opozarjali na prehod.
Cesta je državna, ima pločnike, omejitev hitrosti je 50 km/h. Z znakom za manjšo hitrost ne
bomo dosegli nič, zadeve se je treba drugače lotiti. Zadevo bodo pogledali, ko bodo reševali
samo signalizacijo. Če bo kakšna boljša varianta, bodo na to opozorili in poizkusili prehod
prestaviti. Zagotovo se bo postavilo opozorilni svetlobni znak.
Damjan Rus – svetnik
Zanima ga, kdo je zadolžen za asfalt v Notranjih Goricah in kam se ga bo odpeljalo? Tega bo
še veliko, ljudje sprašujejo kaj bo s tem materialom.
Marko Čuden – podžupan
Pri gradnji kanalizacije prihaja do različnih odpadkov po kvalifikaciji odpadnih materialov.
CGP je pridobil trajno deponijo v starem kamnolomu v Preserju, vendar tam ne smejo
odlagati asfalta. Pridobiva se elaborat, da se bo lahko asfalt v 30 % lahko vgrajeval nazaj –
mešanica 70 % gramoza in 30 % asfalta. Kar bo ostalo, je izvajalec dolžen odpeljati na trajno
deponijo. Za vse odpadke moramo imeti evidenčne liste, ki jih oddajamo na Ministrstvo za
okolje in prostor. Pri gradnji kanalizacije v Iški loki so delali na tak način, da so del mletega
asfalta vgrajevali nazaj. Upa, da se bo del asfalta mešanega z gramozom lahko uporabilo za
nasipanje poljskih poti. Trenutno je problem, ker je nastal velik kup asfalta. Izvajalci se bodo
morali lotiti mletja asfalta ali ga odpeljati.
Slavko Jesih – svetnik
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Nadzornega je treba opozoriti, da spremlja odvoz materiala na pravo deponijo. Ko izvajalec
predloži evidenčne liste, še ne pomeni, da je ta material res končal na deponiji. Če se izkaže,
da material ni končal na deponiji, odgovarjamo mi kot investitorji. Če je nekje nasuto, trpimo
vso škodo, odkop in odvoz materiala. Splača se nadzornemu dobro preverjati, kje konča
odpadni material. Odpadki morajo biti odloženi na licencirani deponiji, ni dovolj evidenčni
list in potrdilo deponije.
Marko Čuden – podžupan
Do sedaj so vse odpadke vozili na Verd, kjer je licencirana deponija.
Marko Goršič – svetnik
Rad bi pohvalil Mirana Reparja za ažurno delo ob žledu. Takoj je poskrbel za agregat, da so
imeli vsi krajani vezani na vodovod neprekinjeno oskrbo z vodo. Druga stvar so anonimke.
Res je volilno leto in vsak ima pravico kritizirati karkoli hoče. Vsak pošten človek naj si pred
pisanjem anonimk priskrbi informacije kjer se jih da dobiti. Ni prijetno zgubljati časa na
raznih inšpekcijah, da se pogovarjaš s prijaznimi inšpektorji, ko uvidijo, da gre za lažno
anonimko. Če kdo pozna ljudi, ki jim je to zabava, naj jim pove, da se naj enkrat udeležijo
obiska na inšpektoratu. Pred sabo ima vabilo za planinsko društvo za tržno inšpekcijo, zaradi
izletov, ki jih organizirajo. Tudi en izlet ni narejen tako, da bi komerkoli hodili v zelje, vse je
pokrito tako kot mora biti. Zopet ga čaka pot na inšpekcijo. Že vnaprej je predložil
inšpektorici, kar je želela videti, zato bosta prijazno poklepetala, saj mora ona svoje delo
opraviti.
Metod Ropret – župan
Verjame, da temu ni kaj dodati, se v celoti strinja.

AD 5
Potrditev zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2013
Jožef Selan – svetnik
Zaključni račun so obravnavali na seji odbora. Predstavila ga je računovodkinja, na vprašanja
sta odgovarjala direktor in računovodkinja. Zaključni račun je spisan bistveno bolje kot
predhodna leta. Prekoračitev v zaključni realizaciji ni bilo. Realizacija prihodkov je bila nižja
od načrtovane zaradi kohezijskih sredstev. Zanimale so jih še neplačane obveznosti. Bilo jih
je okoli 1,9 milijona €, od tega jih je 544.000 € zapadlih. Ta znesek bi bil še za 300.000 €
manjši, če bi država plačala svoje obveznosti pravočasno. Finančno stanje je zelo v redu.
Predlaga, da občinski svet potrdi zaključni račun.
Marko Čuden – podžupan
Obveznosti se iz lani prenašajo v letošnje leto zaradi neplačila obveznosti države. Za Vnanje
in Notranje Gorice smo na čistem, država je vse prve tri situacije plačala, četrto situacijo
vnašamo v program ISAR. Do konca meseca bodo tudi to verjetno izplačali. Sedaj so zadeve
kar stekle, na začetku je bil tudi to problem. Država je začela slediti tempu obveznosti.
Metod Ropret – župan
Upajmo, da bo tako šlo tudi naprej. Na glasovanje je dal:
SKLEP 198:
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Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predlog zaključnega računa proračuna Občine
Brezovica za leto 2013.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Potrditev Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Damjan Rus – svetnik
Predlaga, da zadevo razloži gospa Bošnjak, ker je predlog prišel s strani vrtca.
Liljana Bošnjak – svetnica
Gre za lepotne napake. Komisija za sprejem otrok je ugotavljala, da so starši večkrat imeli
težave pri obkrožanju in potrdilih za nekatere kriterije. Dodane so dodatne besede, da bo
staršem to bolj razumljivo. Zadnji kriterij je predlagala občina, saj je lani vsem ušlo iz glave,
da dorečejo, od kdaj do kdaj ti dve leti veljata.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 199:
Občinski svet Občine Brezovica sprejme Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Odstop člana občinskega sveta in potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega
sveta
Breda Jesenko – svetnica
Komisija je na redni seji obravnavala odstop svetnika Prebila, ki je podal pisno odstopno
izjavo. Član občinskega sveta postane naslednji kandidat s kandidatne liste stranke. To je
gospa Vida Šuštaršič, ki je podala pisno soglasje k imenovanju za svetnico.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 200:
Občinski svet Občine Brezovica ugotavlja, da zaradi odstopa z današnjim dnem preneha
mandat svetniku Janku Prebilu, Tržaška cesta 489, 1351 Brezovica.
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Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se mandat občinskega svetnika za
preostanek mandatne dobe podeli Vidi Šuštaršič, Prevalje pod Krimom 31, 1352
Preserje.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 8
Potrditev odprodaje zemljišča
Metod Ropret – župan
Finančni odbor, ki odloča o teh zadevah, je bil sklican kasneje, ko je že bilo poslano gradivo
za sejo občinskega sveta. Prišlo je do spremembe, zato prosi predsednika za pojasnilo.
Jožef Selan – svetnik
Res so zadevo obravnavali kasneje. S to odprodajo se odbor ne strinja. Mislijo, da je cena
neprimerna in bistveno prenizka na uradno cenitev. Cenilec je v cenitvi navedel, da si je
parcelo ogledal in da od svoje cenitve ne odstopa. Enkrat smo že imeli podoben primer, ko
smo hoteli parcelo poceni prodati. Gospod Pečarič, ki je pravnik, je razložil, da nam je že
takrat Računsko sodišče RS podalo mnenje. Glede na Zakon o stvarnem premoženju ne
smemo prodajati premoženja po višji ali nižji ceni od 15 %. Če to ceno primerjamo, gre v tem
primeru za okoli 10 % ocenjene vrednosti. Po tej ceni ne smemo prodati po zakonu, niti nam
to ni logično. Bila je podana še ena pripomba. V pogodbi, ki jo je predlagal gospod Fefer, naj
bi bila meja po sredini jarka. Vendar je ta jarek sporen za čiščenje. Bil je dan predlog, da te
parcele ne prodamo in prostor ogradimo ter ga damo na voljo vrtcu, da bi se tam lahko otroci
igrali. Svetniki se morajo odločiti, ali parcelo prodamo.
Metod Ropret – župan
Gre za 31 kvadratnih metrov. Zaradi tega ne bo nihče obogatel ali obubožal. Verjetno gre za
neko zaokrožitev parcele. Če na odboru ni bilo pozitivne volje glede tega, lahko zadevo
umaknemo in o temu ne odločamo. Ko bo zadeva zrela, jo damo naprej.
Jožef Selan – svetnik
Zadeva je protizakonita, imamo mnenje Računskega sodišča. Te razlogi so zadostni.
Damjan Rus – svetnik
Dogovorjeni smo, da so pri prodajah priložene skice parcel. Ne ve točno, kje se ta parcela
nahaja, na kaj meji in če ne kaj vpliva.
Metod Ropret – župan
Predlaga, da točko končamo brez posebnega sklepa, da o prodaji danes ne odločamo.
Jožef Selan – svetnik
Bolj primerno bi bilo, da se sprejme sklep, da Občina Brezovica ne soglaša s prodajo parcele.
Metod Ropret – župan
Lahko točko umaknemo ali sprejmemo sklep, da ne soglašamo.
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Jožef Selan – svetnik
Točke ne moremo več umakniti, ker smo jo že obravnavali.
Metod Ropret – župan
Za drugič prosi, da takšnih točk ne dajejo več v gradivo. Kar ni na odboru usklajeno, naj v
gradivo ne pride. Predlaga, da damo na glasovanje sklep, kakršen je in vsak glasuje kakor
želi. Smo že tudi preoblikovali sklepe, tudi ta možnost obstaja.
Marta Bregar – svetnica
Gradivo za to točko se zelo slabo vidi, ni mogla pridobiti popolne informacije.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 201:
Občinski svet Občine Brezovica soglaša z odprodajo parcele številka 364/22 k.o. Jezero
(ID znak 1703-364/22-0) v skupni vrednosti 493,3€ g. Gregorju Feferju.
Izid glasovanja:
ZA:
2
PROTI:
15
Sklep ni bil sprejet.

AD 9
Potrditev direktorja Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o.
Marko Goršič – svetnik
Pravna podlaga za izbor direktorja JKP Brezovica je Statut Občine Brezovica, Poslovnik
občinskega sveta Občine Brezovica, Zakon o gospodarskih družbah ter Statut javnega
podjetja JKP Brezovica. Nadzorni svet JKP Brezovica je objavil razpis za mesto direktorja.
Na razpis se je prijavilo 21 kandidatov. NS se je sestal na seji, kjer so odprli prijave ter
pregledali, če kandidati izpolnjujejo pogoje. Primerne kandidate so povabili na razgovore. Na
podlagi vlog kandidatov in opravljenih razgovorih, so vsakega kandidata točkovali. Vsak od
članov NS je ocenil vsakega kandidata posebej. Potem so skupaj sešteli točke in dobili
rezultate. Najvišjo oceno je prejel gospod Slavko Turšič. Po razpravi je bil sprejet sklep, da
gospoda Turšiča predlagajo za direktorja in dajo to v potrditev občinskemu svetu. Življenjepis
in program dela so svetniki dobili danes. V gradivu je tudi poročilo, ki ga je pripravil
odvetnik. Odvetnik je zaradi zagotavljanja zakonitosti postopkov sodeloval v obeh fazah
razpisa, še prej je pregledal pravne akte. Uporabljali so ocenjevalne liste še iz prejšnjega
mandata Nadzornega sveta, ko je bilo zadnje imenovanje direktorja. Med nami je prisoten
tudi kandidat.
Marko Čuden – podžupan
Pri tej točki ima drugačen predlog. Z vsem spoštovanjem in trudom, ki ga je vložil NS JKP
pri izboru kandidata, bi želel nekaj povedati. Verjetno je tudi za koga drugega nesprejemljivo,
da so določene podatke – življenjepis in program dela, šele danes dobili na mizo. Velika
večina svetnikov tega ni mogla prebrati. Glede na dosedanjo prakso predlaga, da bi občinski
svet videl najboljše tri kandidate. Sejo bi zaprli za javnost zaradi osebnih podatkov in bi
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potem dobili neko sliko, da bi se potem odločili. Predlaga, da danes ne glasujemo o zadevi in
naložimo NS JKP, da pripravi do naslednje seje to zadevo.
Metod Ropret – župan
Ni edini, ki je imel takšne pomisleke. Dobil je ogromno vprašanj, postopek je šel po poti,
kakršni je šel. Nihče ne dvomi v strokovnost ali karkoli drugega. Do sedaj je bila praksa, da je
občinski svet v tovrstnih ravnanjih bil obveščan drugače.
Peter Kraljič – svetnik
Pridružil bi se mnenju podžupana. To je precedens v naši občini, da si je NS kot občinski
organ, najel svojega odvetnika. Občina ima plačanega odvetnika Turka, ga zanima kdo je dal
denar za to? Podpira predlog, lahko pride na sejo tudi prvih 5 kandidatov. Prej morajo dobiti
na dom njihove življenjepise in se bomo potem odločili. Takšen način kot danes, so do sedaj
ni izvajal. Če bi se tukaj odločilo, da se NS JKP sam odloči, potem bi bilo v redu. Kot svetnik
se počuti izigranega, nima možnosti vpogleda v ostale kandidate. O temu kandidatu je
življenjepis lahko prebral šele sedaj. Prvih 5 kandidatov naj pride na sejo, dobiti moramo
njihove življenjepise in podatke, potem se bomo odločili.
Metod Ropret – župan
Takšna je bila praksa do sedaj. Glede odvetnika je bila nanj naslovljena želja, da za ta
postopek zagotovimo drugega odvetnika. S strani občinske uprave smo to odobrili in plačali.
Do sedaj smo bili vajeni drugačnega postopka, v tem primeru je šel postopek svojo pot,
razloga ne pozna.
Slavko Jesih – svetnik
Vidi, da je samo nekaj kandidatov izpolnjevalo pogoje. Zanima ga, kaj je z ostalimi kandidati,
ali so bili obveščeni, da ne izpolnjujejo pogojev ali so bili pozvani, da dopolnijo svoje vloge?
Sicer se načeloma strinja z razpravami predhodnikov.
Marko Goršič – svetnik
Prosi, da se tej zadevi oporeka z zakonskimi podlagami. Prejšnja leta je bilo tako, kot so
povedali svetniki. Potem je bil nazadnje tukaj nek semenj, kjer se je odločalo. Zakoni dajejo
to pravico NS JKP. Če bo šla občina v smeri, da se NS odvzame to pravico, potem ne razume,
kako bomo to peljali. To je potem nezaupnica NS JKP. Občina more te stvari obravnavati
zakonito.
Metod Ropret – župan
Meni, da ne gre za nezaupnico, kvečjemu je bila nezaupnica izkazana v nasprotno smer.
Občinski svet kot organ ustanovitelja in edinega družbenika Občine Brezovica na sejah
odloča o vprašanjih, ki po zakonu o Gospodarskih družbah sodijo v pristojnost skupščine ter o
vprašanjih, ki po tem zakonu sodijo v pristojnost edinega družbenika, predvsem pa med
ostalimi navaja tudi postavitev in odpoklic direktorja. Seveda na predlog, ki je bil dan. Nihče
ni rekel, da kandidat ni dober. Problem gre v smeri postopka. Isti kandidat z vsemi
referencami bo prišel na občinski svet, verjetno pa ne edini. To je pomislek občinskega sveta,
ki ga je slišal v teh dneh dovolj. Ne razume, zakaj je bilo postopek treba peljati tako. Konec bi
lahko bil identičen v vsakem primeru. Zakaj je izrazito nezaupanje do vseh ostalih?
Marko Goršič – svetnik
To ni nezaupanje. NS ima pravico to narediti in so to naredili, na podlagi zakonodaje. Župan
zadeve ni definiral do konca. Dokler postopek ni končan, prijavljeni kandidati ne morejo
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dobiti obvestila. Pri pogojih je bila v glavnem izobrazba, če ni primerna izobrazba, vloge ne
moreš dopolniti.
Metod Ropret – župan
V statutu in odloku je vse natančno napisano.
Igor Gabriel – svetnik
Ne vidi, kje je problem. Če je praksa OS, da so vedno dobili več kandidatov in se odločali, bi
se lahko tega koncepta držali še naprej. Ne vidi, zakaj bi nek organ postavil enega kandidata
in zahteval, da se odločamo.
Damjan Rus – svetnik
Tisti direktor, ki bo sedaj postavljen, bo imel najbolj zahteven mandat do sedaj. Dobil bo
kanalizacijo, moral bo izpeljati zadevo iz nič. Pametno je treba razmisliti, komu bomo dali
mandat. Težko NS reče, da so izbrali kandidata, mi pa naj ga potrdimo. Ne pozna skoraj
nobenega od kandidatov, potem pa se mora odločiti za enega. Lahko rečemo, da kandidat ni
dober in damo NS nalogo, da nam pošlje 3 kandidate in se bomo odločili. Pred štirimi leti
smo se komaj odločili koga bomo imenovali, danes pa naj bi kar nekoga potrdili. Gradivo so
dobili šele danes, tega ne moreš v miru pregledati. Povabimo tri kandidate, vsak naj se
predstavi in se potem odločimo.
Martin Cvetko – svetnik
Če smo mi postavili NS in če so oni predlagali kandidata, potem bi morali o temu glasovati.
Drugače je treba tako napisati pravilnik, da se občinskemu svetu predlaga tri kandidate. Ne
sme biti rečeno, da smo se tako dogovorili, to mora biti napisano na papirju. Če je tako
napisano, se tako dela, drugače se glasuje o enemu kandidatu. Pač so dali napačna navodila
NS. Če je predsednik naredil kakšno napako, ga je treba pozvati, da odstopi. Če piše, da mora
NS predlagati tri kandidate, potem je predsednik naredil napako, drugače ne. Tudi njihov član
je v NS JKP. Zanima ga, kakšni so bili kriteriji, po katerih so odločali? Slišal je za primer, da
je bil nekdo izločen, ker ima svoje podjetje. Zanima ga, če je to res? Sam prihaja iz zasebnega
sektorja, ima podjetje, se pravi je za funkcijo direktorja JKP nezaželen? Kdo je naredil
kriterije? Gradivo se je prepozno posredovalo na občinski svet. Večkrat je že povedal, da
svetniki niso strokovnjaki za kadrovanje. Pri tako pomembni odločitvi, bi vključil
profesionalno podjetje, ki se ukvarja s kadri. Prvih pet kandidatov bi dal analizirati –
psihološko in kakovostno. Denar moramo dati tudi za take stvari, profesionalci svetujejo,
kateri so najboljši kadri in prevetrijo njihove zmožnosti.
Metod Ropret – župan
Komentarji niso šli v smer, da ne zaupamo NS JKP.
Jožef Selan – svetnik
Vsi komentarji jasno izražajo popolno nezaupanje NS. Dejstvo je, da pri izbiri niso dovolili,
da bi kdorkoli uveljavljal svoje interese. To so naredili strogo po kriterijih. Kar govorijo je
točno odraz tega, da ni bilo možno vplivati in nobenega člana prepričati kateri kandidat je
dober. Bilo je nekaj poizkusov, vendar tega ni nihče upošteval. Nekateri bi zaslišali 5
kandidatov, drugi 3 – morali bi se odločiti in to napisati v pravilnik. NS je izvoljen, sam je
član kot predstavnik občanov. Če svetniki menijo, da so kaj narobe naredili in ni nekaj
dobrega, potem dajmo to na glasovanje in naj se glasuje proti. Postopek bodo ponovili, potem
naj se še napiše, da mora NS izbrati tri najboljše kandidate in jih predstaviti občinskemu
svetu. Drugače je narejeno vse po zakonu. Malo je nerodno z gradivom, ki je bilo pozno
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prejeto. Ne vidi nobene napake, prisoten je bil tudi pravnik, ki je sproti pazil na vse člene in
zapisnike, da ni bilo favoriziranja ne z njihove in druge strani. Imel bi še pripombo na to, da
naj se predstavi več kandidatov. Naj se vsi spomnijo za nazaj, kako je bilo, ko smo izbirali za
MKZ Rakitna ter ko so nazadnje izbirali direktorja JKP Brezovica, ko so morali po sili razmer
potrditi direktorico, ker se to ni ujemalo z določenimi interesi. NS je uvidel, da je to mogoče
najboljši način, če nam zaupajo, da predstavijo enega kandidata. Svetniki naj se odločijo, če je
dober ali ni dober. Predlaga odmor, da se pogovorijo in ohladijo, potem pa točko lahko
zaključimo.
Metod Ropret – župan
Se ne strinja, da gre za nezaupnico NS. To bi lahko razumeli drugače, da gre za nezaupnico
občinskemu svetu, če nima nobene možnosti sodelovati v postopku izbire. Če reče občinski
svet ne, potem bo nov postopek in bomo izgubili pol leta ter najeli novega odvetnika. Nihče
ne govori, da se s kandidatom ne strinja. Mogoče bi bilo smiselno pristopiti drugače, če se
zavzemamo za javnost in transparentnost. Rad bi videl, kdo je poizkušal vplivati, to dvomi.
Marko Čuden – podžupan
Prej so dobili samo ime in priimek. Program in življenjepis so prejeli šele danes. Člani NS so
to videli že prej. Vsi ostali pa naj bi samo dvignili roke? Potem ne vidi razloga, zakaj bi
Finančni odbor obravnaval rebalans. Če nam zaupate, bomo pripravili dober rebalans.
Marko Goršič – svetnik
Če je lahko prejšnji NS štiri leta posloval nezakonito in ni nikogar skrbelo, da ni bilo letnih
poročil, da nobene stvari ni bilo na mizi, sedaj pa so vsi tako zaskrbljeni.
Metod Ropret – župan
Sejo je prekinil za odmor. Seja se je nadaljevala po 15 minutnem odmoru. Poizkušal se je
pogovoriti s svetniškimi skupinami po hodniku. Glede na to, da smo dobili življenjepis danes
in svetniki potrebujejo nekaj časa, da se o temu odločijo, predlaga da odločanje o imenovanju
direktorja JKP Brezovica preložimo na naslednjo sejo. Vmes se bodo z NS pogovorili, kako
bo imenovanje potekalo, da ne bi bilo na naslednji seji slabe volje. Odločitev o direktorju
preložimo na naslednjo sejo.
Igor Gabriel – svetnik
Želel bi imeti kriterije, po katerih so se kandidati razvrščali. Želel bi, da ima na razpolago več
kandidatov v gradivu. Nič nima proti rangiranju, to je njihova naloga. Ne zdi se mu prav, da
predstavijo enega kandidata in rečejo vzemi ali pusti.
Metod Ropret – župan
Nihče ne oporeka strokovnosti kandidata niti izbiri NS. Ne glede na vse, si je treba jasno
prebrati, da je med organi odločanja občinski svet prvi. Danes ne zapletajmo stvari, odločanje
prenesimo na slednjo sejo, v skladu s podanimi pripombami.
Martin Cvetko – svetnik
Tudi on bi rad videl kriterije.
Metod Ropret – župan
Pomisleki svetnikov so kriteriji, ki jih želijo videti. Želijo videti v gradivu življenjepise ter
več kandidatov. Na glasovanje bo dal samo sklep, da imenovanje preložijo na naslednjo sejo:

Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta

17

SKLEP 202:
Odločanje o imenovanju direktorja Javnega komunalnega podjetja Brezovica se preloži
na naslednjo sejo.
Izid glasovanja:
ZA:
11
PROTI:
4
Sklep je bil sprejet.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 21:20 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 23. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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