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       Z A P I S N I K                         
 
19. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 23. 

aprila 2009 ob 19. uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:  
1. Marko Čuden (podžupan) 
2. Danica Filipič 
3. Igor Gabriel 
4. Marko Goršič 
5. Mojca Hren 
6. Slavko Jesih 
7. Tomaž Kermavner 
8. Matija Kovačič  

9. Peter Kraljič  
10. Marija (Marjana) Plešnar Pirc 
11. Karmen Pograjec Rus 
12. Janko Prebil  
13. Damjan Rus  
14. Jožef Selan 
15. Anton Slana 

 

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 
2. Damjana Zupan – direktorica JKP Brezovica d.o.o. 
3. Stanislav Bele – vodja Medobčinskega inšpektorata 
4. Dean Stepančič – vodja Medobčinskega redarstva 
5. Vesna Novak – Radio 1 Orion 
6. Predstavniki občinske uprave:  

– Gregor Šebenik – direktor Občinske uprave 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Metod Ropret – župan 
Opravičili so se trije svetniki, zbranih je 15 svetnikov, Občinski svet je sklepčen.  
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 18. redne seje sveta  

 
Metod Ropret – župan 

Svetnike je pozval, naj podajo pripombe na priložen zapisnik. Pripomb ni bilo, zato je dal na 
glasovanje: 
 

SKLEP 22: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 18. redne seje z dne 12.03.2009. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   15 
PROTI:  0 
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Sklep je bil sprejet. 
 

AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 

 
Metod Ropret – župan 
Predlaga, da 11. točko dnevnega reda - dopolnitev sklepa za vzpostavitev katastrske meje in 
prenos lastništva, umaknemo iz dnevnega reda seje iz razlogov, ki jih bo kasneje pojasnil pri 
pobudah in vprašanjih. Ko bodo izpolnjeni pogoji za to, se bomo o točki kasneje izrekli na 
korespondenčni seji. Za rešitev problema se mudi tako nam, kot tudi drugi stranki. Želi, da 
bodo izpolnjeni vsi pogoji za to, da bodo iz te zgodbe odšli mirni. Zato predlaga, da se o točki 
danes ne odločamo, kolikor pozna razmere, bi bilo tudi preveč zapletov okrog tega in misli, 
da lahko zadevo rešimo tudi bolj mirno.  
 
Peter Kraljič – svetnik 
Ima predlog, da se namesto 11. točke doda točka razprava in odločanje o javnosti dela 
Občinskega sveta. Odločiti se je treba, če se zvočne posnetke sej objavi na spletnih straneh ali 
ne. Razpravljati je treba še o nabavi kamer. Prav je da Občinski svet reče kaj o temu.  
 
Metod Ropret – župan 
Predlog je, da se pod 11. točko obravnava javnost dela občinskega sveta. O temu smo že 
nekaj govorili, prav je, da se svetniki o temu izjasnijo. Najprej je dal na glasovanje, da 11. 
točko umaknemo: 
 
SKLEP: 

Iz dnevnega reda naj se umakne točka 11 - dopolnitev sklepa za vzpostavitev katastrske 

meje in prenos lastništva. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   12 
PROTI:  2 
Sklep je bil sprejet. 
 
Namesto te točke, se naj uvrsti na dnevni red točka javnost dela Občinskega sveta. Župan je 
dal na glasovanje je dal: 
 
SKLEP: 

Pod točko 11. dnevnega reda naj se uvrsti javnost dela Občinskega sveta. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   11 
PROTI:  3 
Sklep je bil sprejet. 
 
Župan je dal na glasovanje še celotni dnevni red: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta; 
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3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pobude in vprašanja; 
5. Občinski program varnosti Občine Brezovica; 
6. Uporaba javnih telovadnic v Občini Brezovica; 
7. Sprejem odloka o zaključnem računu proračuna za leto 2008; 
8. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Brezovica; 
9. Sprememba odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode; 
10. Predlog cene za uro traktorja 96 KM oziroma traktorja s prikolico; 
11. Javnost dela Občinskega sveta. 

 
Izid glasovanja: 
ZA:   15 
PROTI:  0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 4 
Pobude in vprašanja 

 
Metod Ropret – župan 
Kot je običajno bo podal nekaj informacij. Najprej o vprašanju 37, ki so ga na svetu že 
velikokrat obravnavali in ga kot postopek pripeljali do konca. Dan pred ministrovim 
podpisom se je tudi tukaj nekaj zataknilo, predvsem po zaslugi novega direktorja Direktorata 
za prostor dr. Mitje Pavlihe. Ocenil je, da predlog sprememb prostorskega reda ni v skladu s 
prostorsko strategijo Republike Slovenije oziroma, da naš predlog dovoljuje razpršene 
gradnje, kljub temu, da ima predlog okoljevarstveno soglasje in vsa ostala soglasja ter ni 
nobenih formalnih zadržkov, da predlog nebi bil sprejet.  Zadnji dan je bila županu 
postavljena zahteva, da predlog umakne s seje vlade. Odločil se je, da tega ne bo storil, 
predloga ni umaknil, ker je prepričan, da so postopki izpeljani pravilno. Naši krajani so v 
obsegu, ki jim je bil sedaj dodeljen in potrjen na vseh strokovnih nivojih, upravičeni do teh 
lokacij. Parcele so bile zmanjšane na minimum, neupravičeno predlagane parcele so bile 
izločene, na koncu jih je ostalo samo še 22. Opravljene so bile javne obravnave in pravno 
formalno bi morali o tem odloku danes že glasovati in ga potrditi. Meni, da bodo to storili na 
naslednji seji, saj še čaka, kako se bo odločila vlada. Lahko pove, da Služba vlade za 
zakonodajo predlagala vladi, da se ta točka umakne iz dnevnega reda. Ne ve, kako se je danes 
zadeva razpletla, je pa v zadnjih 14 dneh to ena najbolj vročih tem v kabinetu vlade in 
kabinetu ministra za okolje. Postopek so v skladu z zakonodajo pripeljali do konca, sedaj so 
jim očitane neke strateške nedoslednosti. Sami jih niti ne morejo slediti, lahko bi jih pri 
generalni spremembi prostorskega reda, vendar so tukaj reševali problem tistih, ki so bili 
dejansko oškodovani, zato to ni bilo možno. Ni vpliva na to, kje so locirani ti ljudje, ki so bili 
v tem postopku spregledani ali kakorkoli drugače prizadeti. Lokacije so kjer so, če so jih vse 
strokovne inštitucije potrdile, težko razume, da jih 14 dni postavljen direktor Direktorata za 
prostor oceni kot popolnoma nesprejemljive. Te klasifikacije niso potrdili ostali direktorji 
direktoratov na MOP-u, tudi okrog tega se je razvila dilema. Sedaj se čaka izid, najeli so 
vrhunsko strokovno pomoč in to zgodbo bodo peljali naprej v upravni spor ali dlje. Predloga 
ne misli umakniti, ker ocenjuje, da delajo prav. Preko holdinga Mestne občine Ljubljana, se je 
vodila kandidatura za evropska  sredstva za regijski center za ravnanje z odpadki. Projekt je 
vodilo podjetje Snaga. Do sedaj so bili pri kandidaturah neuspešni, zato jih zelo veseli, da je 
bil projekt ocenjen kot sprejemljiv. Gre za projekt, ki zagotavlja ustrezno umestitev in 
ravnanje z odpadki za nadaljnjih 50 let. Gre za ustrezno predelavo in izkoriščanje derivatov, 
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ki jih iz smeti pridobivajo. To deponijo koristi 15 občin, lastnik deponije pa je 6 občin, to so 
tiste, ki so še ostale v holdingu. Meni, da to potrjuje tezo, ki so jo zasledovali, da ostanejo 
solastniki deleža v javnem holdingu. Delež 2,76 %, ki ga imamo, je v teh 77 milijonov €. 
Glede pošte v Podpeči se stvari ne premaknejo nikamor. Ves čas potekajo pogovori z 
vodstvom pošte in gospodom Kirnom. Poizkuša jih prepričati, da bi našli neko rešitev. Z 
delno odločbo se je vmešalo tudi sodišče, čeprav je odločba po razlagi ene in druge strani 
precej nerazumljiva in si jo vsak razlaga po svoje ter ocenjuje, da je na sodišču našel svojo 
pravico. Za krajane se še ni spremenilo nič. Obljubljeno je bilo, da bodo dobili od pošte 
signal, v katero smer se rešitev pelje. Tega signala žal ni bilo, upa, da ga bodo do praznikov 
dobili, menda je danes v Mariboru bil sestanek na to temo. Gospod Kirn ne odstopa od 
izklopa elektrike in ne dopušča vstopa na dvorišče. Pošta ne želi plačati najemnine oziroma 
odškodnine, ker ocenjuje, da bo s tem priznala gospodu Kirnu lastništvo nad objektom, ki ga 
uveljavlja sama. Zadeva ostaja odprta. Eni in drugi strani je povedal, da kot občina tega stanja 
dolgo ne morejo opazovati in se bo v nekem trenutku potrebno odločiti. Ko se bodo odločili, 
jim je za njihovo nadaljevanje malo mar. Spor naj potem rešujejo sami kakor želijo. Trenutno 
so razmere nekoliko boljše kot na začetku, odprto je okence v Notranjih Goricah, kjer je 
velika gneča, saj je že tako je ta pošta majhna. Neke hitre rešitve v tem trenutku ni na vidiku. 
Jutri je sestanek na Občini Logatec za naslednji kohezijski projekt, čeprav niso končali še 
prvega, ki je vezan na kanalizacijo niso zaključili. Vsi župani po vrsti izražajo nezadovoljstvo 
okrog tega, prejšnji petek so imeli sestanek z ministrico za lokalno samoupravo gospo 
Ploštajner, kjer so vsi po vrsti mnenja povedali. Nesprejemljivo je, da evropska sredstva, za 
katere se potegujemo že tretje leto, tako dolgo čakamo. Da bi bila škoda še večja, sredstva iz 
leta v leto prenašamo v proračunu, v našem primeru skoraj 2 milijona €, ki jih moramo 
zadrževati kot garancijo za sofinanciranje tega projekta. Po drugi strani se sprašujemo, kje 
bomo dobili denar za vrtce. Vsi župani so to eksplicitno povedali gospe Ploštajnerjevi. 
Občutek je imel, da se pripravljajo neki ukrepi, tudi kar zadeva samih izplačil, ki bodo 
izboljšali to stanje. Menda se pripravljajo tudi poenostavitve in pospešitve postopkov ter neke 
posebne kadrovske okrepitve, saj naj bi bil razlog, da ni dovolj kadrov kriv, da stvari ne tečejo 
bolj gladko. Dejstvo je, da že tretje leto prenašajo sredstva iz proračuna v proračun, ne zgodi 
pa se nič. Prej ne smejo izvajati nikakršnih posegov, ne smejo začeti niti gradnje čistilnih 
naprav, tudi če bi sami ta sredstva imeli, ki smo jih prijavili v projekt. Samo odločanje o 
dodelitvi sredstev pa se še kar odlaša. Sledi še informacija okrog MKZ Rakitna. Podžupanja 
je z velikimi napori z lastniki področja okrog jezera in pod samim jezerom na Rakitni uspela 
doseči dogovor, s katerim bi zamenjali parcelo, ki je v lasti MKZ Rakitna. Parcela je locirana 
približno v središču Rakitne, proti Novakom, od jezera je oddaljena približno 500 metrov 
površina pa je okoli 1.300 kvadratnih metrov. Lastniki jezera so pripravljeni na parcelacijo 
oziroma na razdelitev te parcele v zameno, da občini prenesejo v last jezero. Kar zadeva 
jezera so zelo izpostavljeni, žal mu je, da se to rešuje šele sedaj. Lahko se tudi zgodi, da boljši 
ponudnik od nas jezero kupi in ga uporablja sam. Ocenjuje, da je primerno, da s temi postopki 
nadaljujejo. Na parceli v velikosti 1.300 kvadratnih metrov, ki je zazidljiva, MKZ Rakitna 
trenutno izvaja program pravljic Muca copatarica. Ni bilo najlažje uskladiti, da te stvari 
zamenjajo, vendar so našli tudi alternativno lokacijo v bližini jezera. Zemljišče je v lasti 
občine, približno iste velikosti, lokacije so si ogledali, čakajo še na odločitev. Končna 
odločitev bo odvisna od svetnikov, če izrazi svoje mnenje pa misli, da je zelo pomembno, da 
jezero prevzame v last občina. Kar zadeva Podpeško cesto in umaknjeno 11. točko dnevnega 
reda, tehnična dela in postopki gradnje na Podpeški cesti potekajo dovolj dobro. Podvrtavajo 
zadnji del kanalizacije po desni strani proti Vnanjim Goricam. Ko bo vstavljena cev, bo desni 
trakt ceste zaključen, vsaj kar se tiče komunalnih vodov. Pristopili bodo k urejanju okolice in 
ograj. V nadaljevanju se je treba lotiti levega pasu, kjer pa se zaplete. Zapletlo se je že pri 
gradnji plinovoda v določenem delu, v dolžini približno 100 metrov. Razlog je lastništvo, ni 
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pa to edini problem. Še vedno ni popolnoma rešena lokacija nasproti šole, problem je lipa, ki 
je predmet neke odškodnine, o kateri se bodo na nek način z lastnikom uspeli dogovoriti. 
Zaenkrat tam sama gradnja ni ovirana. Na oviro so naleteli pri gradnji plinovoda in nimajo še 
rešene situacije glede avtobusne postaje, lahko se zgodi, da bodo postajo gradili kasneje. Nebi 
želel, da to postane predmet polemike, nebi želel, da stvar spolitiziramo. Še danes uro pred 
Občinskim svetom so se usklajevali, ali bi rešitev našli. Ocenjuje, da je primerno, da pred svet 
stopijo s podpisanimi papirji, da je gradnja dovoljena in da izvajalci ne bodo imeli več težav 
na temu odseku. Misli, da so temu blizu in ko bo to realizirano, ko bodo pogodbe podpisane, 
bo svetnike prosil, da o temu sklepajo na korespondenčni seji. Mudi se tako občini kot 
lastnikom, vsi si želijo, da se ta problem čimprej reši, stvar je povezana tudi z 11. točko, tega 
ne zanika. Misli, da je prav, da v neko skupno zadovoljstvo najdejo rešitev. Obljubi, da takoj, 
ko bodo podpisane pogodbe in stvari zemljiško urejene, bodo zadevo korespondenčno 
obravnavali. S strani občinskega svetnika je bil opozorjen, da je bil postavljen predlog, da se 
na spletni strani objavijo tudi zapisniki prejšnjega mandata Občinskega sveta. Ker smo dodali 
točko javnost dela Občinskega sveta, je prav, da to obravnavamo v tem sklopu. Poročila 
predsednice nadzornega sveta Javnega komunalnega podjetja so uvrstili v gradivo v vednost, 
upa, da so si to vsi prebrali. Poročilo je z njegove strani korektno, v tem ne vidi nobenih 
težav. Probleme imajo tako predsednica, nadzorni odbor kot tudi sam. Nekako morajo priti do 
teh poročil. Veliko tega so že zamudili, tako po krivdi nadzornega sveta, kot tudi po njegovi, 
ker tega ni forsiral. Odgovornost občinskega sveta kot tudi njega se zaostruje. So tik pred tem, 
da dobijo tudi poročilo revizije, ki so jo po sklepu prejšnje seje naročili. Predlaga, da se tako o 
poročilu predsednice in pa o sklepih revizijske komisije ločeno pogovorijo na naslednji seji in 
danes ne odpirajo razprave posebej na to temo. Bi pa to poročilo bilo primerno gradivo tudi 
pri tisti točki, ko jo bomo obravnavali. Razpisov v zadnji fazi je kar nekaj, V torek gre k 
načelniku Upravne enote v Ljubljani, ker čakajo nekaj gradbenih dovoljenj. Upa, da so pred 
izdajo, vsaj tako so mu zagotovili. Z deli bodo po praznikih začeli na veliko gradbiščih, tako 
da bo občina čez poletje veliko gradbišče.  
 
Mojca Hren – svetnica 
Imela bi tri predloge oziroma opozorila. S prvim bi se navezala na Podpeško cesto, na 
investicijsko vzdrževanje tega cestnega objekta. Nas odboru za komunalo, promet in zveze so 
zadnjič izvedeli, da objekt nima gradbenega dovoljenja. Zato govori o investicijskem 
vzdrževanju. Opozorila bi na to, kar so tudi obravnavali na odboru, da se apelira na izvajalca, 
da gradbišče, kljub temu, da nima gradbenega dovoljenja, primerno označi tudi za javnost, da 
bo obveščena v kateri fazi je, opredeli naj se roke na označbi. Opozori naj se izvajalca, da se 
gradbišče primerno zaščiti. Danes se je peljala po gradbišču, po bivšem pločniku je izvajalec 
zabetoniral traso, kjer je polagal cev. Voznik je vozil po svežem betonu, nekdo bo to moral 
plačati, v dolžini 10 – 20 metrov je povzročil precej materialne in finančne škode. Ponovno 
apelira, da se opozori izvajalca, da zaščiti gradbišče, da postavi ustrezne ograje. Pod drugo 
točko bi se navezala na informacijo o nadzoru JKP Brezovica. Na odboru in na Občinskem 
svetu je že predlagala, da se to uvrsti kot posebno točko, ne vidi razloga, zakaj je to tak 
problem, da bi zadevo korektno predstavila. Gre za dosedanje delovanje nadzornega sveta od 
imenovanja 21.12.2006 do priprave poročila 14.4.2009. Predlaga, da se občinski svet s 
poročilom seznani ter da občinska uprava in JKP Brezovica dosledno upošteva opozorilo 
nadzornega sveta v zadnjem odstavku te informacije. Zapisali so, da pričakujejo večjo 
odzivnost in sodelovanje pri nadziranju, ker menijo, da bodo le tako skupaj dosegli večjo 
učinkovitost tudi pri poslovanju in nadaljnjem razvoju JKP Brezovica. V poročilu je povzela 
izvedene aktivnosti nadzornega sveta. Zelo pomembna je tretja točka, ki se nanaša na 
potrjevanje letnih poročil, kjer navaja, kako poteka potrjevanje predloženega letnega poročila 
JKP Brezovica za leto 2008. Nadzorni svet je to poročilo na 8. seji 24.3.2009 obravnaval in 
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podal konkretne pripombe, ki so tudi razvidne v zapisniku, ki je priložen informaciji in si jih 
lahko člani Občinskega sveta natančno preberejo, je pa kar obširen spisek pripomb. Meni, da 
nekatere niso zanemarljive. Skupaj z vodstvom JKP so določili sporazumni rok, v katerem 
bodo pripombe  vnesli v svoje poročilo. Nadzorni svet pričakuje še revizijsko poročilo, ko bo 
to oboje predloženo, bo nadzorni svet izdelal poročilo, zavzel bo neko stališče o reviziji in 
pregledu letnega poročila. Ne more sedaj reči, ali bo potrditev ali ne bo. Predlaga, da se 
dejansko uvrsti kot posebna točka nadzor nad poslovanjem JKP Brezovica in poročilo o 
letnem poročilu JKP Brezovica za leto 2008. Tretji predlog je ta, da se uvrsti kot posebno 
točko dnevnega reda na naslednjo sejo Občinskega sveta poročilo Nadzornega odbora občine. 
Na lokalnih televizijah je zasledila, da nekatere občine redno obravnavajo poročila Nadzornih 
odborov občin za vsako leto posebej.Zdi se ji korektno, da bi to obravnaval Občinski svet, to 
je dolžnost, da se Občinski svet seznani z delovanjem nadzornega odbora za preteklo leto, v 
kompletu kaj so nadzirali in njihovi izsledki. Občinski svet je zadolžil Nadzorni odbor občine, 
da izvede nadzor nad letnim poročilom JKP Brezovica za 2007, vendar s tem ni bil seznanjen.  
 
Metod Ropret – župan 
Gradnja na Podpeški cesti trenutno poteka kot adaptacija oziroma investicijsko vzdrževanje, 
ker sama komunalna infrastruktura, ki poteka v cest, še nima izdanega gradbenega dovoljenja 
iz razlogov o katerih smo se že prej pogovarjali. Kar zadeva kontrole označitve in poteka 
prometa, na gradbišču je bila inšpekcija, ki ni ugotovila nepravilnosti. Ugotovljeno je bilo, da 
promet poteka v skladu s projektnim načrtom, gradbišče je primerno. Vsako gradbišče ima 
določene nevarnosti in posebnosti. O poslovanju JKP Brezovica se moramo pogovoriti. V 
temu poročilu so bili opozorjeni, da gre za pomanjkljivo odzivnost občine, kar zadeva 
delovanja nadzornega sveta ali komunalnega podjetja. Občina in Občinski svet sta v tem 
primeru pooblastila nadzorni svet, da kontrolira in vzpostavlja ustrezne pogoje in razmere v 
JKP Brezovica. Razen zagotavljanja materialnih pogojev, se občinska uprava nebi smela 
vmešavati. Prav je, da je o temu seznanjen Občinski svet. Govorili so o posebni točki in do te 
točke bo tudi prišlo, to so se strinjali. Kar zadeva poročila Nadzornega odbora je celo nujno, 
da se letno poročilo predstavi in je to stalna praksa.  
 
Karmen Pograjec Rus – svetnica  
Ima dve vprašanji. Najprej OŠ Brezovica, bliža se konec šolskega leta, vsi vemo, da je pred 
nami rušenje starega dela šole in gradnja novega. S strani staršev se sliši veliko 
nezadovoljstvo, to ne leti direktno na občinsko upravo ampak na vodstvo šole. Vse zanima, 
ali gre za solo projekt vodstva šole ali ima pri tem kaj tudi občina. Informacije z njihove strani 
so zelo skope, želijo jih zadovoljiti, da bodo oni že za vse poskrbeli, da naj jih ne skrbi. 
Otroke prvih treh razredov naj bi samo pripeljali in bodo za vse poskrbeli. Ne želijo dajati 
informacij, kje bodo otroci, kako bo vse potekalo. Želi vedeti kako je s tem ter če občina pri 
temu sploh sodeluje. Starši so nezadovoljni, z vodstvom in informacijami, ki jih daje. Pogosto 
na sestankih informacij ne posreduje ravnateljica, ampak pooblaščeni uslužbenci šole. Druga 
stvar je pločnik v Vnanjih Goricah, ali pri tem sodeluje občina ali je to stvar krajevne 
skupnosti. Cesta v Požarnicah je izredno nevarna, zanima jo, kako zadeva napreduje, ali bodo 
kmalu dočakali pločnik. Naselje je gosto poseljeno z veliko prometa tudi v dopoldanskem 
času. 
 
Metod Ropret – župan 
Bil je obveščen o zadnji seji sveta staršev. Tak način komunikacije mu je tuj in zoprn, sam ni 
pristaš tega. Ve, da se takšnega načina v današnjem času odgovorni večkrat poslužujejo. Ne 
vidi razloga, zakaj staršem nebi posredovali informacij. Dejstvo je, da imajo vloženo 
kompletno gradbeno dokumentacijo, čakajo pregled in bodo potem dobili gradbeno 
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dovoljenje. Bil je opravljen razpis, na katerega so se prijavili 4 izvajalci. Njihove ponudbe 
pregleduje pravna služba, po praznikih bo izvajalec izbran, če ponudbe ne bodo primerne se 
bodo odločili še za dodatna pogajanja. Kar se tiče otrok, so bili opravljeni ogledi lokacij. 
Ocena je, da bodo 4 oddelki v župnišču na Brezovici, ostali pa v gasilskem domu na 
Brezovici ter domu krajanov v Vnanjih Goricah, te lokacije so evidentirane in predvidene. Ne 
ve kaj je zadržek, da staršem tega ne povedo.  
 
Gregor Šebenik – direktor OU 
Lokacije so bile evidentirane, poslali so varnostnega inženirja, da pregleda ustreznost lokacij. 
Šola je prejela splošne pogoje, ki morajo biti zagotovljeni, se pravi sanitarije, razdelitev hrane 
in ostale zadeve. Z LPP-jem so bili opravljeni ogledi glede dostopnosti z avtobusi. Seznanjeni 
so z zadnjo sejo sveta zavoda, kjer je bila ta tema izpostavljena. Ocenili so, da se del teh 
informacij lahko posreduje. V 2. in 3. tednu maja je predviden sestanek z učiteljskim zborom, 
občinsko upravo ter predstavniki Občinskega sveta, kjer se bo detajlno predstavilo lokacije. V 
3. tednu maja bodo šli pred svet staršev, kar sovpada s sejo odbora pred sejo OS. Nadomestne 
lokacije bodo potrjene na odboru, nato še na OS. Skrajni rok za potrjene lokacije je 11.6. na 
OS. Za postopke so si vzeli nekaj več časa, vzeli so si temeljit premislek, ker morajo gledati 
širše, od vseh strokovnih do logističnih zadev, ki sovpadajo poleg . Pred 1. majem bo 
vzpostavljena internetna stran na strani OŠ Brezovica, v povezavi z občinsko stranjo, na 
kateri se bodo objavljale najbolj aktualne informacije, osnovne skice, kako bo šola izgledala, 
potrjena gradbena dokumentacija in podobno.  
 
Metod Ropret – župan 
Za pločnik v Požarnicah so bili razgovori z lastniki glede razširitve trase, to je bilo usklajeno. 
Dogovorjene so bile končne zunanje meje, parcelacija je bila že tudi narejena. Več o temu bo 
povedal podžupan, ki projekt spremlja.  
 
Matija Kovačič – svetnik 
Ima pojasnilo v zvezi z zamenjavo zemljišča za jezero v Rakitni. Rečeno mu je bilo, da je 
dostop do te parcele, ki je v lasti MKZ Rakitna, preko zasebnega zemljišča in je vknjižena 
samo služnost v korist MKZ. Treba bi bilo preveriti kako je s tem in se ustrezno dogovoriti in 
videti, če bo prišlo do zapletov. Izrazil je zadovoljstvo, da se je končno pristopilo k 
zemljiškemu urejanju zemljišča ob jezeru.  
 
Metod Ropret – župan 
To je zelo pomembno vprašanje za Rakitno. S problemom služnosti so seznanjeni, v tem 
trenutku preverjajo, ali se služnost prenese na vsakokratnega lastnika zemljišča. Informacija je 
stara kakšen teden dni. Upajo, da tudi če to ni v zemljiški knjigi eksplicitno zapisano, da se 
bodo s sosedi uspeli to dogovoriti. Sicer bo treba iskati druge rešitve, na primer odkup poti. Je 
pa to pot, ki vodi izključno do te parcele. Parcelo so si ogledali, našli so ustrezno zamenjavo 
in upa, da bodo zadevo pripeljali do konca. Kolikor ve, je to projekt, ki se vleče že 5 do 10 let 
ali več. Lastniki se strinjajo in upa, da bodo rešitev kmalu lahko tudi tukaj potrdili.  
 
Marko Čuden – podžupan 
V Požarnicah je parcelacija narejena in potrjena. Narejeni so pogoji, da se začne postopek 
odkupovanja parcel. Sama gradnja pločnika se pričakuje pri gradnji kanalizacije, to pa je 
povezano s sprostitvijo kohezijskih sredstev. Če bi bilo vse prav, bi lahko začeli graditi v 
naslednjem letu. Zelo aktualna je trgovina v Notranjih Goricah, med prazniki bodo začeli 
odstranjevati pred obremenilni nasip, Tuš je objavil javni razpis za oddajo del v Uradnem 
listu. Začetek gradnje se pričakuje 1.6., zaključek pa 30.10. 
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Peter Kraljič – svetnik 
Pohvalil bi župana za pokončno držo, da ni popustil v primeru 37 nezazidljivih parcel 
državnim uradnikom, ker bi bil sigurno on kriv, če bi to umaknil in bi našli krivca vsi tisti, ki 
se čutijo prizadetega. Vprašal bi občinsko upravo, prejšnjič ni bilo čisto jasno, ali je strošek 
revizije JKP od 2006 do 2008 v znesku 3.150 € + DDV pravi, ali je tak strošek samo za eno 
leto? Zanima ga za vrtec v Podpeči, v kakšni situaciji je novogradnja ter če so seznanjeni s 
problematiko kuhinje in imajo kakšno vizijo, kako se bo to rešilo? Naslednje vprašanje je 
mestni avtobus številka 19, če župan pove kakšen stavek. Pod 4 ga zanima pločnik na Jezeru. 
Kot zadnje bi vprašal, kdaj bodo uskladili statut z zakonodajo, o temu so že večkrat govorili, 
rekli so, da se pripravlja in ga zanima plan.  
 
Metod Ropret – župan 
Znesek 3.150 € je za leto, narobe je rekel, vendar so takrat že v gradivu našli in povedali, da je 
na leto. Kar zadeva 37 parcel, se je bilo treba odločiti čez noč, zadeva je prišla 74 dan, ko se 
izteče rok, ko mora minister to podpisati in se je bilo treba intiutivno odločiti. Misli, da je 
prav, da kot občinska uprava stojimo za temi ljudmi in če smo zapravili že toliko evrov za ta 
projekt, bomo porabili še nekaj, da plačamo kvalitetno pravno službo, da zadevo izposluje do 
konca. Pripravljalna dela za vrtec se začnejo takoj po praznikih, gre za talna dela. Gradbenega 
dovoljenja za nadgradnjo še ni, mu je pa bilo obljubljeno, da bo vsak čas izdano. Morali so ga 
dopolniti, po novem so vsi objekti družbene infrastrukture avtomatsko podvrženi reviziji 
projekta. To so uredili in upa, da bodo kmalu do dovoljenja prišli. Ne glede na to, jih ne ovira, 
da nebi začeli s pripravo zemljišča za samo gradnjo. V četrtek so bile na občini predstavnice 
vrtca in je bila tema kuhinja. Za razširitev vrtca bodo potrebovali tudi dodatne kapacitete kar 
zadeva kuhinje. V tem trenutku sredstev še nimajo zagotovljenih in jih bo treba zagotoviti z 
rebalansom. Na sestanku je bilo naloženo vodstvu vrtca, da ponovno preveri kalkulacijo. 6 
novih oddelkov, ki jih odpiramo s 1. septembrom, potrebuje dodatne kadre, ki jih je treba 
ustrezno finančno predvideti. Na začetku leta je bila ta številka 360.000 €, ki bi jih bilo treba 
zagotoviti z rebalansom, da bodo novi oddelki normalno kadrovsko izpolnjeni in zagotovljene 
plače za zaposlene ter materialni pogoji za dodatne oddelke. Ker so pričakovali odprtje vrtca v 
Podpeči nekoliko prej, je bila ta številka tudi tempirana za nekoliko prej in sredstva 
predvidena v večjem obsegu. Ker bo 1. septembra datum, ko bodo te oddelke odpirali in ljudi 
zaposlovali, ocenjujejo, da bi v okviru te številke lahko našli sredstva za razširitev kuhinje. Z 
vrtcem so se takoj po novem letu dogovorili, da v primeru, če sredstev ne bo, bodo s kuhinjo 
nekoliko počakali in bodo hrano dovažali. Če so hrano iz Notranjih Goric lahko vozili za 
kompletno OŠ na Brezovici, jo bodo lahko tudi za teh 60 otrok, ki bodo na novo sprejeti v 
vrtec v Podpeči. Tukaj ne vidi posebnega problema, ni pristaš tega, da varčujemo na otrocih, 
ampak je treba kalkulacije ponovno preveriti in oceniti, če imajo znotraj tega ustrezen vir. Z 
rebalansom pa se bodo skupaj odločali. Kar zadeva linijo mestnega avtobusa 19, se je danes 
dopoldne naključno srečal z županom MOL-a. Drug drugemu sta namenila vprašanje, kdaj 
bosta odpirala linijo. Čisto natančnega datuma nihče od njiju ne ve, postajališča na cesti skozi 
Črno vas so gotova in bodo predmet ponovnega ogleda verjetno po praznikih. Vsi so upali, da 
bodo linijo takoj po praznikih že odprli, v tem trenutku to ni realno. Imajo zagotovilo DCRS, 
da bodo soglasje takoj po ogledu dobili in potem so izpolnjeni pogoji, da linija začne 
obratovati. Pripravljena je že pogodba med Občino Brezovica in LPP-jem, kar zadeva 
sofinanciranja te linije. V pogodbi ni nobenih številk, opredeljeni pa so pogoji oziroma 
parametri, ki jih bodo konec leta upoštevali pri vrednotenju sofinanciranja te linije. Verjetno 
bodo sredstva zagotavljali šele v prihodnjem proračunu, v rebalansu po novem letu. Za 
pločnik na Jezeru, so v pripravi projekti. Včeraj so bili na gradbišču, kar zadeva preliva pri 
osnovni šoli in postavitvi avtobusne postaje. Dela zaenkrat potekajo po planu, predviden rok 
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za dokončanje del, vključno s pločniki do OŠ in na drugo stran mostu, na vsako stran 
približno 50 metrov, je do konca julija. Kar zadeva statuta, ne ve odgovora, kje se je stvar 
ustavila, za odgovor bi prosil direktorja. Res pa je, da smo se o temu že kar nekajkrat 
pogovarjali.  
 
Igor Gabriel – svetnik 
Imel bi dve vprašanji. Podpeška cesta čez Stržen je v obupnem stanju, prejšnja leta se jo je 
vsaj za silo krpalo, letos je narejeno zelo na kratko. Zanima ga, ali je že tako blizu 
rekonstrukcija, ali je bilo samo na hitro narejeno? Drugo vprašanje je glede tovarne Hoja, 
govori se, da je bila prodana. Zanima ga, če je občina seznanjena, kdo so kupci in kakšne 
namene imajo z zemljiščem in tovarno.  
 
Metod Ropret – župan 
Letos spomladi je bila cesta čez Stržen pregledana, tako kot vsi ostali odseki v naši občini in 
bila ocenjena kot nevarna. S tem je predvidena za rekonstrukcijo v letošnjem letu. Proračuni 
ministrstev so bili deležni rebalansov, do sprejetja rebalansov ni bilo natančno jasno, kaj bo z 
državnimi sredstvi letos možno zgraditi. Po sestanku, ki so ga imeli 14 dni nazaj s 
predstavnikom DCRS, jim je bilo zagotovljeno, da naj bi v sklopu sredstev za vzdrževanje 
bila namenjena sredstva za preplastitev oziroma dodatno izravnavo in utrditev, ki naj bi bila 
izvedena še v letošnjem letu. Prav tako naj bi bil rekonstruiran najnevarnejši del ceste skozi 
Prevalje in Goričico, tudi to je v letošnjem programu. Upajo, da bodo letos lahko začeli tudi 
rekonstrukcijo skozi Notranje Gorice. Ti odseki so bili ocenjeni kot zelo nevarni, upajo, da res 
drži, da je to predvideno v državnem proračunu. O Hoji ima informacijo, da je prodana, ne ve 
pa komu. Na občini se je v zadnje pol leta oglasilo vsaj 10 potencialnih kupcev, bolj kot ne z 
istimi idejami, da bi zemljišče, ki je predvideno za gospodarsko dejavnost nekako uspeli vsaj 
delno spremeniti v zemljišče namenjeno stanovanjskim enotam. Jasno in glasno stališče je 
bilo, da na tem območju ne predvidevamo nikakršne stanovanjske gradnje. S tem je takoj 
velik del potencialnih investitorjev odpadel, v končni fazi pa se je našel nek konkreten 
investitor, ki je ocenil to območje kot zanimivo, tudi če je namenjeno izključno dejavnosti. Ne 
ve kdo to je, na občini se še ni oglasil.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Kar se tiče pločnika Jezero, informacije župana držijo. En del bo sedaj narejen, za ostali del 
pa je bil izbran izvajalec projekta in projekt se že dela. Bolj otipljivih informacij zaenkrat ni, 
najprej mora biti narejen projekt. 
 
Metod Ropret – župan 
Dejstvo je, da je na cesto proti Jezeru to zelo težko umestiti, zato je projekt zahteven. 
Zahteven pa bo tudi postopek pridobivanja zemljišč.  
 
Slavko Jesih – svetnik 
V vednost so dobili zapisnike, tudi iz vrtca, ki jih je pregledal. Prosil bi za komentar, kaj je z 
naročanjem opreme za otroke, bila je neka kritika. Prejšnjič je predlagal, da Nadzorni odbor 
pregleda prenovo dvorane in knjižnice, zanima ga, če so to že pregledali oziroma je že izdano 
poročilo.  
 
Metod Ropret – župan 
Z zapisnikom sveta vrtca so seznanjeni. Dejstvo je, da bo nadzorni odbor to pregledal, da 
bomo z rezultati sigurno seznanjeni. V tem času se je že navadil, da kogarkoli izberemo na 
javnih razpisih, nikoli ni čisto po volji vsem. V tem trenutku kritika leti na zaposlenega, ki je 
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popolnoma na novo prišel na delovno mesto enega izmed uradnikov na družbenih 
dejavnostih. Misli, da je te postopke peljal popolnoma neobremenjeno, ampak počakajmo, da 
vidimo, kakšni bodo rezultati pregleda Nadzornega odbora. Sam ne ocenjuje, da so tukaj 
kakšni večji problemi, lahko pa se tudi moti. Kot je že rekel, nobena izbira ni nikoli vsem po 
volji. Predvideva, da je glede urejanja novih prostorov bilo posredovano NO in bo NO to 
dokumentacijo tudi pregledal. Na vsak način so zapisniki tudi posredovani nadzornemu 
odboru. Težko reče, kdaj bo predstavljeno poročilo, ali bo to v sklopu letnega poročila ali 
posebej.  
 
Danica Filipič – svetnica  
Zanima jo, kako je s pogajanji za odkup zemljišča za vrtec v Notranjih Goricah.  
 
Metod Ropret – župan 
Misli, da so blizu dogovora, gospoda so nekajkrat obiskali, gre za odkup kmetije. Začeli so z 
zelo čudnimi izhodišči, to verjetno vsi vedo, najbrž jim je bil na seji sveta KS to 
predstavljeno. Zahteve počasi zmanjšujejo, neko ponudbo so dali na mizo, številka je 145.000 
€. Gospod si je vzel čas za premislek, obljubil je, da se bodo sestali po praznikih in poizkusili 
do konca dogovoriti.  
 
Damjan Rus – svetnik 
Zanima ga, kako daleč so z športno dvorano na Brezovici. Misli, da je prav, da o ključnih 
investicijah dobimo na vsaki seji informacije. Kako daleč je izgradnja vodovoda Notranje – 
Vnanje Gorice ter črpališče Gulč? Zanima ga, če je bila ravnateljica vrtca že potrjena s strani 
ministra. Zadnje čase se pojavljajo razni dopisi glede ravnateljev, občinske uprave, vključili 
so že nekatere občinske svetnike. Ravnateljici na Brezovici je uprava dala lepe ocene, zadeve 
načeloma funkcionirajo, vendar ima zelo slab občutek. Misli, da zadeve ne funkcionirajo v 
redu. Sam ima malo več stikov z družbenimi dejavnostmi in z obema ravnateljema, oba 
ravnatelja se zelo arogantno obnašata do občinske uprave in na splošno do občine. Še vedno 
nismo dobili zapisnikov svetov šole, s strani ravnateljev ves čas prihajajo kritike, da občina ne 
naredi nič ter da se z občino ne da delati. Na svetu šole zelo negativno govorijo o naših 
stvareh, takoj naslednji dan pa pride kup prošenj, kaj bi oni še radi imeli. To mora občinska 
uprava presekati ali se enkrat sestati in dogovoriti kaj bodo delali. Ustrežejo jim pri vsaki 
zadevi, damo jim vsak evro kar prosijo, takoj naslednji dan pa poslušamo, da smo najslabši, 
ker skrbimo za njihove zadeve. To je treba urediti in se pogovoriti, ker tako ne gre več.  
 
Metod Ropret – župan 
Kar zadeva športnega objekta – balona na Brezovici, misli, da je projekt pri koncu, ni še 
vloženo za gradbeno dovoljenje. Ocenjuje, da bo nekje do jeseni ta balon stal. Definitivno ga 
bodo potrebovali zaradi rekonstrukcije šole. Glede vodovoda in črpališča ve v kateri fazi se 
nahajajo, je pa prav, da o temu več pove podžupan, ki projekte spremlja. Kar zadeva 
ravnateljev mora reči, da se strinja, da prevečkrat naletimo na nerazumevanje. Ne gre samo za 
ravnatelje šol, tudi pri vrtcih je zgodba podobna. Občinska uprava in odbori so sprejeli vse 
zahteve, želje, vsem so poizkušali ustreči, vendar nekega pozitivnega odnosa niso bili deležni. 
Dolgo si je sam prizadeval za to, kar bodo danes z občinskim sklepom naredili, da bi bile 
telovadnice odprte tudi med počitnicami in ob vikendih. To nikakor ni bilo mogoče, upa, da 
bodo svetniki kot najvišji organ temu naredili konec. Ko se pred njih postavijo zahteve kaj je 
potrebno, pa je to takoj, urgentno, najbolše itd. Misli, da je čas, da o temu odkrito 
spregovorimo, ta odnos, ki ga imajo v tem trenutku, ni najboljši. Da smo prišli na neko raven 
pisnega komuniciranja, je že dovolj zgovoren podatek. O tem, kako bodo obnovili parket v 
šoli v Preserju, se pogovarjajo z dopisi. Razlog, da parketa ne položijo v dvorani navajajo, da 
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streha pušča že 25 let. To je v tem trenutku problem za investicijo, ki je bila želena z njihove 
strani. Ko so pred tem, da bodo parket položili, pridejo pred problem, da streha 25 let pušča in 
bo parket dvignilo. To naj bi bil razlog, da vse skupaj odložijo. To je približno nivo 
sodelovanja. Dejstvo je, da je vedno več takšnih pisem, kot je to v gradivu. Vedno več je 
pritožb po mailu ali organizirano iz različnih civilnih iniciativ. To lahko gotovo da misliti ne 
samo njim, ampak tudi vodstvom šol. Za ravnateljico vrtca sklep do njih še ni prišel in ne ve 
več od tega.  
 
Gregor Šebenik – direktor OU 
Neuradne informacije so, da čakajo podpis pristojnega ministra, potem bo zadeva z 
ravnateljico vrtca zaključena. To je neuradno, papirja ni videl.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Kar se tiče vrtca v Notranjih Goricah, imajo pripravljeno že pogodbo, pripravil jo je gospod 
Boh. Po prvomajskih počitnicah, se bo šlo s pogodbo do lastnika in upa, da bodo pogajanja 
uspešna. Na roko jim gre dejstvo, da si imeli pred dvema dnevoma oglede za razširitev 
Podpeške ceste skozi Notranje Gorice in da je bila okvirna ponujena cena za odkupe zemlje 
100 €. Bal se je, da bo cena višja, ker lastnik kmetije meji tudi na Podpeško cesto in ve, 
kakšna je ponujena cena. Misli, da se bodo sedaj lažje pogovarjali. Kar se tiče povezovalnega 
voda Notranje – Vnanje Gorice, je v fazi zaključevanja razpisa, katerega so imeli za 3 
projekte in sicer projekt kanalizacije na Rakitni, povezovalni vod Notranje – Vnanje Gorice 
ter gravitacijska kanalizacija in vodovod Vnanje Gorice. Pogodbe bodo imeli podpisane 
enkrat po 1. maju, izvajalci še niso bili izbrani. Kar se tiče črpališča Gulč, pričakuje, da bodo 
v začetku maja začeli s pripravljalnimi deli. JKP bo pričel z deli, katera lahko naredijo, se 
pravi povezovalni vodovod dolžine približno 150 metrov. Nimajo pa še gradbenega 
dovoljenja, katerega pa pričakujejo v zelo kratkem času.   
 
Slavko Jesih – svetnik 
Ga veseli, da je tudi gospod župan ugotovil, da je z našimi ravnatelji nekaj narobe. Pričakoval 
bi, da malo resnosti pokažejo tudi tukaj, ker je o temu govoril dve seji nazaj, okrog naših 
predstavnikov v svetu, opozarjal je, da z naše strani dobivajo isti ravnatelji najvišje ocene. 
Zato so tudi naši predstavniki tam odgovorni. Pričakuje, da bodo stvari, kdorkoli jih že sproži, 
resno obravnavali. To kar sedaj dobivamo, je feedback, to ni od včeraj ampak se dogaja že od 
kar so ti ljudje na svojih položajih.  
 
Metod Ropret – župan 
Ocene so sestavljene, ni pravila, da jih dajejo v javnost, niso z vseh nivojev, niti z občinske 
uprave prav visoke. Dejstvo pa je, da kumulativa kljub vsemu še to kaže, ni pa to mnenje 
absolutno in enotno.  
 
Janko Prebil – svetnik 
Zadnjič so govorili o tovornem prometu skozi Brezovico. Tega se ni spomnil sam, ampak so 
se na njega obrnili ljudje. Zanima ga, ali je bilo v zvezi s tem kaj ukrenjeno? Pri križišču je 
tabla, da je dovoljen le lokalni promet. Sedaj je treba to spoštovati, ker tega ne spoštujejo, je 
treba na cesto poslati nekoga, ki bo naredil red. Ne ve, če so pristojni naši redarji. Ne vozijo 
samo naši privatniki, ampak tudi tranzit. Tranzita je največ, domače prevoznike poznajo. 
Nekaj je treba ukreniti, ker veliko hrupa, tresenja in smoga, zato so ljudje nervozni, še posebej 
tisti, ki imajo hišo blizu ceste. Prosil bi, da se pogovorijo s komandirjem policijske postaje ali 
dajo nekaj pisnega, da reagirajo. Na Štajerskem je bil problem, ker je bilo na cesti 5.000 vozil. 
Tukaj je na cesti 23.000 vozil, to so podatki štetja prometa. Podpeč ima dvakrat toliko 
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prometa, kot tista vas, ki je imela 5.000 vozil. Kot občina premalo reagiramo na to, nekaj bi 
morali narediti, prometa je preveč, to ni več vzdržno. Imamo srečo, da trenutno privatniki 
vozijo malo manj, vendar je prometa še vedno veliko. Na odgovor, ki ga je dobil, ima 
pripombe. Z odgovorom ni zadovoljen. Ima zapisnike sej Občinskega sveta in komunalnega 
odbora. Občinski svet je sprejel s 164 sklepom, da razmerje ostane 80 % - 20 %. Krajevna 
skupnost mora 50 % pridobljenega komunalnega prispevka, od tistih 80 %, dati namensko za 
vodovod in kanalizacijo. KS mora tromesečno poročati o porabi komunalnega prispevka, če 
KS tega sklepa ne upošteva, se zadrži plačilo komunalnega prispevka. O temu se obvesti vse 
KS. Takrat je bilo to narejeno. Prebral bi še sklep odbora, ki pravi: Krajevne skupnosti, ki so 
jim dodeljena intervencijska finančna sredstva, morajo občinskemu Odboru za komunalo, 
promet in zveze za preteklo leto v pisni obliki posredovati poročilo o namenski porabi 
dodeljenih sredstev. Takrat so dali predlog, naj se anulira razmerje 80 – 20 in so se odločili, 
naj bo delitev v bodoče 50 – 50. Kljub temu so sprejeli sklep 80 –20, ki ga je prej prebral. To 
se smatra kot intervencijska sredstva občine. Prosil je, ker nikjer ne piše, da se mu da sklep, 
kjer je napisano, da tudi tistih 20% gre krajevni skupnosti. To ni bilo takrat, ker to so 
intervencijska sredstva občine, s katerimi lahko prosto razpolaga. Takrat je to bilo tako 
narejeno. Strinja se, da vsa sredstva od komunalnega prispevka morajo iti v te namene nazaj. 
Problem bo nastal, ker bo občina morala pokrivati stroške, ki jih bodo zahtevali za pokritje 
komunalnih vodov, vendar se ne bodo obrnili na KS, ampak na občino.  
 
Slavko Jesih – svetnik 
Opozoril bi, da se čas za razpravo ne šteje prav. Ko nekdo zaključi, se takoj začne odštevati 
čas naslednjemu, tudi takrat ko kdo odgovarja in gre na račun tistega, ki čaka. Čas se mora 
začeti šteti, ko nekdo začne govoriti.  
 
Peter Kraljič – svetnik 
Zanima ga, če bi lahko direktor odgovoril, kdaj bo statut na Občinskem svetu? 
 
Gregor Šebenik – direktor OU 
Že okoli novega leta so govorili o statutu, poslali so ga pravni službi v prilagoditev ter še dva 
odloka. Odloka so dobili nazaj tik pred to sejo, tako, da jih bomo imeli na naslednji seji. Še 
enkrat bo povprašal, tako da bi poskusili prvo branje pripomb opraviti na naslednji seji kot 
urgento. Če mu bo uspelo, ne more dati garancije, ker te zadeve ne vodi osebno, ampak jo 
pravna služba, lahko le pritiska nanjo.  
 
Metod Ropret – župan 
Upa, da so s tem točko izčrpali, predlaga da jo zaključimo in nadaljujemo po dnevnem redu.  
 

AD 5 
Občinski program varnosti Občine Brezovica 

 
 
Metod Ropret – župan 
Razpravljali bodo o občinskem programu varnosti, besedo bi dali gospodu inšpektorju Beletu 
in vodji redarske službe gospodu Stepančiču.  
 
Stanislav Bele – vodja Medobčinskega inšpektorata 
Najprej bi predstavili letno poročilo, tisto kar je bilo v skupnem organu 7 občin realizirano. 
Najpomembnejše je bilo, da so v lanskem letu zaposlili vodjo redarstva, 6 redarjev in 
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pravnico, ki je trenutno na porodniškem dopustu, vrne se meseca maja. Lani so ustanovili 
skupen organ, zaposlili kader in jih poslali na obvezno usposabljanje, kar določa tudi zakon. 
Usposabljanja so zaključili v mesecu decembru, z delovanjem v občinah so začeli v začetku 
tega leta. Potrebno jim je bilo zagotoviti tudi uniforme, nekaj težav je glede usklajenosti 
uniform v vseh občinah, ker ni natančno določeno. Sledijo usmeritvam Službe za lokalno 
samoupravo, uniformo so izdelali v skladu s temi usmeritvami ter z Mestno občino Ljubljana, 
oni so dali uniforme v izdelavo. Zakonska obveza občin je bila, da se gre v skupno izdelavo 
občinskega programa varnosti. Najprej so načrtovali, da bi OPV izdelovali zunanji izvajalci, 
vendar so dobivali ponudbe, ki so bile cenovno zelo visoke. Za posamezno občino bi izdelava 
takega dokumenta stala od 9.000 do 10.000 €, z vso njihovo podporo, oni brez njih nebi mogli 
narediti nič. Padla je odločitev, da bi šli v izdelavo sami, to pobudo je dal tudi občinam, da bi 
s tem privarčevali znatna finančna sredstva. V začetku je šlo za zelo zahteven projekt, ker ga 
je bilo treba usklajevati z vsemi 7 občinami in Ministrstvom za notranje zadeve, oziroma s 
policijo. Najprej so izdelali skupen dokument za vseh 7 občin, potem se je zaradi formalnih 
razlogov, razdelilo ta dokument za vsako občino posebej, predvsem zato, ker se ta dokument 
lahko letno dopolnjuje in spreminja, gre za živo materijo. Večina občin je dokument že 
sprejela. Vrnil bi se na letno poročilo. Lani jim je uspelo vzpostaviti skupen organ 
Medobčinsko redarstvo, kar je bila tudi obveza občin po Zakonu o občinskem redarstvu. Ker 
so te občine inšpekcijo že imele, so se zaradi racionalizacije, saj gre za sredstva, ki jih v 50 % 
sofinancira država, odločili za ustanovitev tega organa. Inšpekcija je poleg dela, ki ga je imela 
z ustanavljanjem skupnega organa in pri zaposlovanju, nemoteno opravljala delo z dvema 
inšpektorjema. V lanskem letu je bilo skupaj evidentiranih 345 vseh zadev po posameznih 
občinah. Od tega je na Občino Brezovica odpadlo 40 zadev. Občina Vrhnika ima po odstotku 
največ zadev, vendar so tukaj evidentirane tudi splošne zadeve, ki sodijo v sklop vseh občin, 
med drugim tudi OPV, da ga ne dajejo vsaki občini posebej. Druge zadeve so izključno 
inšpekcijske, ki jih ima Medobčinski inšpektorat. Kar se inšpekcije tiče, je teh zadev vsako 
leto več, bolj so težavne in zahtevajo večjo strokovno poglobljenost inšpekcije. Kar se glob 
tiče, jih je bilo v Občini Brezovica relativno malo, predvsem zato, ker se letos z 
inšpekcijskimi pregledi niso ukvarjali tako v velikem obsegu kot lani. Izrečenih glob je za 
4.000 €, nobena od glob še ni poravnana, ker so vse te zadeve na sodišču, vložene so zahteve 
za sodno varstvo. Glede poročila bi zaključil, podal bi še naloge in cilje za prihodnje. V 
zaključni fazi je uvedba sistema E – redar, projekt je stal 25.000 €, izplačeval se bo v 5 letih. 
Načrtujejo nabavo stacionarnega radarja, Zakon o varnosti cestnega prometa daje 
prekrškovnemu organu to možnost, da ima redarstvo pooblastila za izvajanje meritev hitrosti. 
Občine so se odločile, da bi šle v nabavo stacionarnega radarja. Veliko sodelujejo s policijo, 
da bi nabavili sistem, ki bi bil res učinkovit in moderen. V prejšnjem razpisu, so se ponudniki 
javili, vendar tehnične specifikacije niso bile primerne, zato so razpis razveljavili. Zbrali bodo 
podatke od strokovnih služb in policije, da bodo nabavili sistem, ki bo res tak, da bo zadostil 
potrebam in zakonu. Načrtujejo, da bi do konca leta nabavili sistem, usposobiti bo treba ljudi. 
Sistem stane okrog 60.000 do 70.000 € brez vozila, avtomobil že imajo. Dogovarjajo se tudi z 
vladno službo, ki je zbirala podatke, koliko so občine zainteresirane za nabavo stacionarnih 
radarjev. Pred mesecem in pol so imeli v Celju predstavitev skupnega organa, kjer so dali tudi 
pobudo vladni Službi za lokalno samoupravo, da bi sofinancirala država tudi del tehničnih 
sredstev, tako kot sofinancira skupne organe v 50 % deležu, odločitev je njihova.  
 
Dean Stepančič – vodja Medobčinskega redarstva 
Zakon občinskem redarstvu je občinam naložil, da morajo imeti občinski program varnosti. 
OPV je strateški dokument za delovanje in pooblastila občinskega redarstva. Pristopili so v 
izdelavo OPV za vsako občino posebej. OPV bi razdelil na tri dele, glede na to kdo je kaj 
prispeval. Uvod in zaključek je izdelal Medobčinski inšpektorat in redarstvo, osrednji del, 



 

 

Zapisnik 19. redne seje občinskega sveta 14  

kjer so podatki in ocene je izdelala vsaka občina posebej. Za oceno ogroženosti prometa, 
kazniva dejanja ter javni red in mir je podatke posredovala policija. Glede na usmeritve 
Ministrstva za notranje zadeve so OPV dali v en dokument, ki je podlaga za delovanje 
Medobčinskih redarjev, brez OPV redarji nimajo pooblastila za delovanje na svojem 
področju. Kar se tiče ocen, ogroženosti in varnostnih tveganj, jih je zbrala občina iz svojih 
dokumentov, ki so že obstajali in so bili sprejeti. Drugo je bilo izdelano enotno za vse občine 
na področju Medobčinskega redarstva. Podal bi odgovor svetniku glede tranzitnega tovornega 
prometa na državnih cestah. Za urejanje in nadzor prometa v naseljih ima pristojnosti 
Medobčinsko redarstvo. Glede na to, da gre za tovorni tranzitni promet, je pogojena kontrola 
dokumentacije tovora oziroma tahografov, za kar ima pooblastila policija. V kolikor bi šli v 
nadzor tovornega prometa, nimajo za to vseh pooblastil, da bi izvajali kontrolo. Potrebno je 
kontrolirati tovorne liste in tahografe, za kar ima pristojnosti samo policija. Za to področje je 
pravi naslov policijska postaja Vič, oziroma prometna policija Ljubljana, s katero dobro 
sodelujejo.  
 
Metod Ropret – župan 
Mora reči, da so s policijsko postajo stalno v navezi, to sodelovanje je, kar zadeva divjih 
odlagališč in umirjanja prometa okrog Podpeške ceste. Stalno jih opozarjajo, prosil bi, če 
imajo kaj več stika z njimi, da rečejo kaj na to temo, tudi na nivoju stroke. Vprašanje je, kako 
so naše pripombe sprejete, vaše, kot pripombe strokovnjakov, bodo morda upoštevali bolj.  
 
Dean Stepančič – vodja Medobčinskega redarstva 
Glede umirjanja prometa in varnosti pešcev na Podpeški cesti dobro sodelujejo s policijo in z 
ZŠAM Brezovica. Dobro sodelujejo s policijo tudi pri dajanju mnenj glede postavitve cestne 
signalizacije.  
 
Metod Ropret – župan 
Prej tega niso omenili, ampak dejstvo je, da so v trenutku, ko je bil odsek na Podpeški cesti 
okrog šole najbolj izpostavljen, so redarji in člani ZŠAM res opravili lepo delo. Še nekaj je 
jasno, to ne pomeni, da so s tem zaključili, na tej trasi jih bomo definitivno še potrebovali. 
Upa, da se bodo tudi takrat odzvali tako kot sedaj in da bodo otroke varno vodili preko 
gradbišča, tako zjutraj kot potem, ko odhajajo iz šole.  
 
Janko Prebil – svetnik 
Ustavil bi se pri radarjih. Radarje se postavlja, to počne tudi policija, na mesta kritičnih točk. 
V naši občini je ocena, da je treba nekaj narediti v to smer. Moramo vedeti, da je skozi 
Brezovico zelo počasen promet, nimaš kaj meriti. Takrat, ko se promet razredči pa nekateri 
začnejo divjati. Do sedaj je bila praksa, da so kazen največkrat plačali upokojenci, ki so vozili 
60 km na uro, namesto 50 km/h. Do meje z Vrhniko je pri nas omejitev 50, od Lukovice 
naprej proti Vrhniki, pa je omejitev 70 km/h. Že tukaj smo v nekem neenakopravnem 
položaju. Še vedno misli, da je bolj pomemben tovorni promet, da je nekaj treba narediti v tej 
smeri. Podpeška bo kmalu uničena, zadnjič so govorili o cesti skozi Črno vas, kaj se dogaja. 
V bližini je cesta, ki so jo asfaltirali kmetje in je že vse uničeno, plačati pa bo morala občina. 
Na temu področju so bosi. Verjame, da so pooblastila deljena med policijo in redarje, ampak 
nekaj bo treba narediti ali skupaj sodelovati in to ustaviti. Bral je podatke o globah. Po globah 
sodeč bi dejal, da so na Vrhniki najbolj aktivni. Logatec ima 19 izrečenih glob, Brezovica pa 
nič. Če gleda višino izrečenih glob, jih ima Brezovica 4.189 €, dobili pa niso nič. Zanima ga, 
kaj je s temi globami, če gleda Vrhniko, Dobrovo so vsi nekaj dobili, Brezovica pa nič.  
 
Matija Kovačič – svetnik 
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Imel bi nekaj pripomb na OPV, bodo presodili, morda niso pomembne. Kjer govori o 
objektih, kjer se ljudje zbirajo, ni omenjena šola Rakitna in večnamenski prostor. Ko se 
govori o gostinskih objektih, trije objekti na Rakitni niso omenjeni. Ko je govora o kulturnih 
spomenikih, je spuščenih tudi nekaj iz Rakitne. Njegovo vprašanje je, da če so to manj 
pomembne zadeve, ga ne moti, če pa bi to pomenilo, da se nekaterih objektov ne varuje, pa bi 
to bil problem. Prosil bi za pojasnilo oziroma ali smatrajo, da je treba to dopolniti. Opazil je 
še tehnično napako, pri varstvu okolja govorijo samo v občini Vrhnika, to je treba popraviti, 
na strani 49.  
 
Metod Ropret – župan 
Se strinja s tem, da je tudi objekte na Rakitni treba varovati.  
 
Dean Stepančič – vodja Medobčinskega redarstva 
Za postavitve radarjev je s strani policije narejena študija, kje, kako in kaj vpliva na 
postavitev radarjev. V glavnem je 50 % podatkov, kjer so črne točke, kjer se zgodi največ 
nesreč, glede na meritve, glede na trenutno stanje ter na predloge občinskega Sveta za vzgojo 
in preventivo v cestnem prometu, glede občinske uprave ter pobude občanov. Policija je 
izdelala študijo, na katere segmente je potrebno polagati pozornost pri postavitvi radarjev. 
Glede na to, da ima policija izkušnje, stvari ne bodo odkrivali na novo, oprijemali se bodo 
njihovih študij in izkušenj na tem področju. S policijo dobro sodelujejo na vedno več 
področjih. Poročilo zajema globe za čas od 1.1. do 31.3., prej se je v poletnih mesecih 
opozarjalo. Potem so redarji šli na usposabljanje, ni jih bilo do konca leta. Glob na Vrhniki je 
več zato, ker je občina že prej imela program E – redar, ki ga sedaj nabavljajo vse občine. Prej 
se je že izvajala tudi kontrola mirujočega prometa. Na območjih, kjer prej ni bilo nadzora 
redarstva, so šli bolj v opozarjanje in vzgajanje ljudi ter preventivno delovanje, zato je 
zajetega manj kot pol meseca represivnega delovanja redarstva. Kot je že povedal, je imela 
Vrhnika že prej program za vodenje prekrškovnih postopkov, kar omogoča lažjo in hitrejšo 
obdelavo vseh postopkov. V drugih občinah to še vedno izvajajo ročno, izdajajo obvestila ter  
vse plačilne naloge. Tudi problematika mirujočega prometa je največja na Vrhniki, kjer se 
praktično ne pozna prisotnost Medobčinskih redarjev. Drugje je stanje dosti boljše, kot je bilo 
pred začetkom preventivnega in potem represivnega delovanja redarstva. Glede OPV-ja in 
podatkov, ki so zajeti na lokalni ravni, je izdelala vsaka občina posebej. OPV mora biti živ 
dokument, Zakon o občinskem redarstvu nalaga, da ga je treba vsako leto sproti oživiti, 
obnoviti in ažurirati.  
 
Marko Goršič – svetnik 
Ko je pregledoval podatke, ki kažejo kriminaliteto, ima policija nikakršne dosežke. Pri 
tatvinah dosegajo raziskanost 7,38 %, pri velikih tatvinah 6,58 %, pri ropu je bil en rop in 
nihče odkrit, drugo leto pa en rop in en odkrit. Edino kar so uspešno raziskali, so 
premoženjske zadeve, goljufija in poslovna goljufija itn., kjer je znan prijavitelj ter kazenska 
dejanja zoper življenje in telo. Potem pridejo do številke 24,5 % raziskanosti. Kar se tiče 
cestnih zadev, bo začel, kjer običajno nihče ne začenja. Ne zgodijo se vse nesreče zaradi 
prevelike hitrosti, ker nikoli ni zasledil, da bi se kakšna nesreča zgodila zaradi neustreznega 
cestišča, poškodb na cestišču itn. Najlepše je postaviti radar, kot imajo policisti navado, se 
skriti za grm, slikati in pošiljati položnice. Koliko je bilo lansko leto ovadb zoper upravljavce 
cest? Nobene in tudi nobene ne bo, ne letos, ne drugo leto. Že zadnjič je omenil varstvo 
narave, pa je iz neuradnih virov izvedel, da to ni stvar OPV, da to urejajo drugi zakoni. Ko 
pridemo do varstva vodnih virov, so omenjene tri cisterne, ki peljejo občasno iz Borovnice 
proti Igu ali kjerkoli in dvakrat prečkajo vodovarstveno območje. Bistveno onesnaževanje 
vodnih virov je 100 metrov nad Virjem, kjer so jame, sploh se ne ve, da obstajajo, ker ni 
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nikjer zapisano, teh brezen ne bo šel nihče pogledati. Nikjer ni zapisana Natura 2000, ki je 
zelo obvezujoča, tudi za redarstvo. Zavezujoče je varstvo ekosistemov ter gibanje v naravnem 
okolju. Nikjer ni zasledil motornih sani, štirikolesnikov in kros motorjev. Ta odlok je zelo 
pomanjkljiv in manjka kup stvari, ki bi jih moral upoštevati, pa jih žal ne. Nekaj podatkov je 
dala policija, nekaj občina, fantje so sestavili skupaj in nazadnje pristanemo pri radarjih.  
 
Peter Kraljič – svetnik 
Najprej ima bolj banalne stvari, na strani 26 so pozabili dodati Komisijo za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, ampak to je kriva občina in ne redarji. OPV se mu zdi, da 
zadostuje zakonom. Meni pa, da ne zadovoljuje potreb po varnosti. Napisan je zelo splošno, je 
pa zelo malo stvari, ki nas težijo v naši občini. Identificirano imamo kritično infrastrukturo v 
občini in vse našteto. 5 enot ima vrtec, 5 šola, ampak to ni to, kar nas teži. Misli, da bi morali 
napisati, kjer se zbirajo mladi in kam bodo redarji šli, treba je določiti bolj detajlno. To je živ 
dokument, mogoče se mladi ne bodo nekje več zbirali, ker bodo prisotni redarji in se bodo 
zbirali drugje. Mogoče je pravi trenutek zdaj, da svetniki povedo, katera so kritična mesta in 
bodo redarji potem hodili tja. Ni zgubil občutka, da delajo bolj za Vrhniko, to kažejo tudi 
številke. Težko ga bodo prepričali, da so sorazmerno prisotni na Brezovici, ker vedno začnejo 
in končajo na Vrhniki, vmes napišejo še kakšen listek na Vrhniki, na Brezovici ga mimogrede 
ne morejo. Tudi ko bo nov program, še vedno ne bo čisto pošteno, je pa ceneje za nas, da 
imamo skupen organ, kot pa svojega. Ustavil bi se še pri obveščanju javnosti. V OPV bi 
moralo biti zajeto, kako bomo občane obvestili, kam se lahko obrnejo, na katero številko 
lahko kličejo. Na strani 50 imamo vse lepo narisano, kako vse deluje, ni pa številke telefona, 
kamor lahko pokliče, če zasledi varnostni problem. To bi morali naši občani biti obveščeni, 
misli, da je najlažje preko občinskega časopisa. Napisati je treba, da imamo službo, ki lahko 
kaznuje, ki ureja tudi promet, nekateri ne vedo, da lahko ustavijo voznika, ki prehitro vozi. 
Zanima ga, če delajo tudi ponoči in čez vikend, ker večina prekrškov zoper javni red in mir je 
v nočnem času in čez vikend. Izpostavil bi problem na Jezeru, tam je jezero in brunarica, čez 
vikend mirujoči promet popolnoma omeji določen del vasi. Rekli boste, da so potrebna 
parkirišča, vendar jih tudi v centru Ljubljane nimajo in kaznujejo vsakega, ki narobe parkira. 
Če bi kaznovali vsakega, ki narobe parkira na Jezeru, bi mogoče puščali avte pri žagi, pri 
gasilskem domu, ali pa nebi hodili na Jezero. Meni, da bi morali posamezne probleme 
opredeliti, mogoče danes in bi potem redarji več pozornosti posvečali tistim krajem.  
 
Igor Gabriel – svetnik 
Nima več kaj dosti dodati, predhodnika sta povedala že vse, kar mu je šlo po glavi. Poudaril 
bi to, kar je bilo rečeno na koncu, da bi redarska služba morala funkcionirati 24 ur, morala bi 
biti neka dežurstva. S stališča okolja se začne onesnaževanje v soboto popoldne in v nedeljo. 
Omenil bi še, da med objekti, ki so našteti ni zdravstvenega doma Podpeč, če ima to kakšen 
pomen, bi bilo treba še to uvrstiti.  
 
Metod Ropret – župan 
Prav je, da pripombe danes zberemo in jih redarstvu posredujemo ter nekako pričakujemo, da 
bo tudi popravek tega programa.  
 
Slavko Jesih – svetnik 
Gotovo se strinja z vsemi tremi, ki so govorili pred njim. Prej ni razumel dobro odgovora, kdo 
je kriv, da se globe ne plačajo, ali za to skrbi redarstvo, izvršba ali občina, to ga zanima. Kar 
se tiče tovornega prometa, mislil da ni problem hitrosti vozil, ampak sama vožnja. Če je znak 
promet prepovedan, ali je možno, da prepovejo promet, saj ni treba, da gledajo tahograf. 
Tretja zadeva je, če je Medobčinsko redarstvo, zakaj imajo na uniformah samo vrhniški grb? 
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Metod Ropret – župan 
Izčrpali bomo še pripombe, kar je prijavljenih, potem poslušali odgovore in zaključili točko, 
da ne bo predolgo trajalo.  
 
Mojca Hren – svetnica 
Izpostavila bi zasebno varovanje, varovanje zasebnega premoženja in varovanje ljudi. Gledala 
je OPV, pridružuje se mnenju svetnika Kraljiča, da je vsekakor premalo konkretno 
opredeljen. Teoretično ni pripomb, je precej črnila prelitega, konkretnih nalog pa manjka. 
OPV zasleduje predvsem varovanje javnega premoženja in javnih mest. Ali je v tem 
segmentu kakšna pristojnost redarstva in kakšna, glede vlomov v privatne hiše itn.? 
 
Tomaž Kermavner – svetnik  
Zanima ga, kdo bo skrbel za ažurnost tega občinskega programa varnosti? Ker navedbe že v 
tem ne držijo več, na primer, da je okrog Hoje les, vendar ga ni več. Drugo je, kako je z načrti 
za tehnično opremljenost tega redarstva? Govorijo o radarjih, tam pa bere, da 7 redarjev z 
enim vozilom opravlja naloge.  
 
Stanislav Bele – vodja Medobčinskega inšpektorata 
Začel bo pri časopisu, medijsko so bili podprti v vsakem lokalnem časopisu. Predstavljena je 
bila služba, vsakič ko izide časopis je vsaj en prispevek o skupnem organu, o redarski službi. 
Ne more potrditi, da ljudje niso seznanjeni z njihovim delom. Od januarja so bili tudi v 
Dnevniku stalno prisotni, pojavljajo se na lokalnem radiu Orion. Kar se tiče zajetih zadev, ki 
jih je treba upoštevati v OPV-ju, je OPV splošen dokument, to ni odlok. Odlok je konkreten 
abstrakten akt, kjer so notri določene sankcije in norme. Gre za dokument, ki so ga izdelovali 
izključno po smernicah Ministrstva za notranje zadeve. Vse zadeve glede statistike in 
kaznivih dejanj, jim je posredovala policija in so podatke vnesli v dokument. Del stvari jim je 
posredovala občina, ostalo so naredili, kot jim je bilo nakazano v smernicah MNZ. Verjame, 
da se bo dokument spreminjal, lahko se spreminja najmanj enkrat na leto, lahko tudi večkrat. 
Vnese se lahko vsak problematičen del kraja, če problematika ne bo več prisotna, se lahko 
tisti del črta. Očitka, da delajo več na Vrhniki in manj tukaj ne more sprejeti. So prisotni in 
njegovo navodilo je tako, da delajo po vseh občinah in je prisotnost vsak teden konstantna 
vsak dan. Redarji so po občinah prisotni vsak dan, če ne vsaj vsak drugi dan. Glede samega 
grba Občine Vrhnika zakon jasno določa, da se uporablja grb tiste občine, kjer je sedež 
organa. Na službenih izkaznicah in vseh dokumentih imajo grbe vseh občin. Razmišljali so, 
da bi bili pri nazivu organa vsi grbi in na vozilih so pred časom imeli grbe vseh občin. Če sta 
dve ali tri občine, to še nekako izgleda, če pa jih sedem, kot v našem primeru, si lahko 
predstavljamo kako to izgleda. So organ vseh občin, v tistem deležu, kot pri ustanovitvi 
skupnega organa. Občine sofinancirajo organ, v 50 % pa ga financira država. Zavezali so se, 
da bodo vodili financiranje in imeli podatke ažurne, da bodo zadeve prihajale do 31. marca na 
vladno službo. Dogajalo se je, da če je občina zamudila samo en dan, je stvar padla v vodo in 
ne želi, da se to zgodi pri nas. Kar se tiče 24 urnega dežurstva, se je vprašanje pojavljalo tudi 
v času sprejemanja zakona. Pod nobenim pogojem to ne more biti realizirano, dokler se ne 
bodo vzpostavili neki centri dežurstva ali sodelovanje s policijo. Policija takrat ni želela 
prevzeti nase odgovornosti, da bi skrbela za podporo še za en prekrškovni organ. Čez čas se 
bodo stvari spremenile, s policijo sodelujejo zelo dobro. So v fazi, da jim bodo dali radijske 
postaje. Čez čas, ko bodo stvari dozorele, bodo lahko podporo zagotavljali prek njihovega 
centra oziroma dežurne službe, potem bodo tudi oni lahko delali 24 ur na dan. Sedaj ne more 
pustiti ljudi, da bi delali v nočnem času, zato ker se nimajo na koga za obrniti. Policija da 
neko podporo, vendar ne takšno, ki jo mora zagotavljati takšna služba. V nekem doglednem 
času bodo utrli pot, tako kot je bilo z uniformami in drugimi zadevami. Za vsako stvar se 
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morajo zelo potruditi, če želijo kakšno stvar doseči in sprovesti. Na področju redarskih služb 
se orje ledina, njegova želja je, da bi bilo sodelovanje s policijo še bolj z roko v roki, kar  se 
tiče dežurne službe. Ostale zadeve imajo pokrite in zelo dobro sodelujejo s policijo. Želeli so, 
da bi nabavljali uniforme preko policije, ker že imajo resurse, vendar ker gre za majhne 
količine, se morajo truditi z nabavo sami pri različnih dobaviteljih. Preden se odločajo za 
nabavo na primer radarjev, morajo preučiti vse zakone. Občine dajo soglasje za nabavo, na 
njemu pa je odgovornost, ali bodo nabavili sistem, ki bo funkcioniral in ne takega, ki bo v 
garaži in ga ne bodo znali uporabljati.  Je pristaš nabave sistema, ki bo učinkovit in bodo 
nekaj od tega imeli.  
 
Dean Stepančič – vodja Medobčinskega redarstva 
Odgovoril bi še na nekaj vprašanj. Statistične podatke so dobili od policije in takšne so vnesli 
v OPV, saj nimajo nobenih inštrumentov, da bi te podatke preverili, kajti oni delajo ne tem 
področju. Glede ogroženosti občinskih javnih poti, gozdnih poti in vožnje motorjev ter 
štirikolesnikov, so opredelili v OPV-ju v točki 4.2.4. Glede dela Medobčinskega redarstva, 
redarstvo dela v dveh izmenah, dopoldne in popoldne, med 7. in 20. uro v zimskem času ter 
med 7. in 22. uro v poletnem času. Redarstvo dela na terenu šele 4 mesece, zato se srečujejo z 
vsemi porodnimi težavami, tako logističnimi kot tudi s problemi z Združenjem občinskih 
redarstev, ki ne deluje oziroma deluje po nekih čudnih principih. MOL kot paradni konj na 
področju občinskega redarstva in nekaj ostalih redarstev, Mariborsko ter Medobčinsko 
redarstvo na Vrhniki, delujejo na tem, da bi obrnili delovanje Združenja občinskih redarstev 
tako, da bi začelo delovati strokovno in bi zagotavljalo podporo pri ustanavljanju redarstev. 
Sedaj delajo bolj negativno in zavirajo razvijanje redarstev, namesto da bi jih razvijali in jim 
dajali pomoč. Medobčinsko redarstvo se trudi, da bi se predstavilo občanom, da bi se 
predstavili navzven, tako ljudem kot kolegom. Povsod so vabljeni, da pokažejo kaj so 
ustanovili v tako kratkem času in pokažejo dobro prakso, kajti večina redarstev v Sloveniji je 
še dosti za njimi. Glede glob, ki niso plačane, Slovenija je demokratična država in velja 
pravni red. Prekrškovni organ lahko izda globo, ampak vsak zoper katerega se izda oblastni 
akt, se ima možnost pritožiti. Na plačilne naloge MIRED-a so kršitelji podali zahtevo za 
sodno varstvo, katero odstopijo sodiščem v reševanje. Od tam naprej ni več v njihovi 
pristojnosti, sodišče odloči, ali je kršitelj kriv in mu izreče globo. Res je prepoved tovornega 
prometa, ampak samo tranzitnega. Problem je kako ločiti tranzitni in lokalni promet. Tukaj 
gre za preverjanje dokumentacije blaga in tahografov, za kar pa niso pristojni. Glede 
uniforme, res nosijo grb Občine Vrhnika, zato ker Zakon o občinskem redarstvu to določa. 
Glede varovanja privatnega premoženja, občinsko redarstvo ima nalogo varovanja javnega 
premoženja, glede vlomov v privatno premoženje in kazniva dejanja pa je za to pristojna 
policija. Ažurnost OPV-ja je naloga občine in Medobčinskega redarstva, da vsako leto preveri 
OPV ter ga dodela in posodobi. Opozoril bi še na pooblastila redarstva, brez sprejetega OPV-
ja. Zakon o občinskem redarstvu nalaga da občine sprejmejo OPV v dveh letih od sprejema 
zakona. Po tem roku je za vsa pooblastila, ki jih nalaga Zakon o občinskem redarstvu 
pristojna policija. To pomeni, da ostanejo brez pooblastil in niso več prekrškovni organ 
občine.  
 
Metod Ropret – župan 
Razprava je bila res izčrpna, misli da nebi bilo primerno, da jo popolnoma ignoriramo, zato je 
prav, da tudi pripravljen sklep nekoliko korigiramo.  
 
Jožef Selan – svetnik 
Očitno bodo o OPV-ju glasovali, ima samo pripombo, da na 49. strani pri varstvu okolja 
govorijo o Občini Vrhnika.  
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Metod Ropret – župan 
To so bili že opozorjeni in tudi to bo eden od popravkov, ki jih bo potrebno vnesti. Dejstvo je, 
da gre za nov organ in je eden prvih v Sloveniji, redke so skupine občin, ki ga imajo. Kot 
občinska uprava sodelujejo z obema inštitucijama in to ne slabo, kadar jih pozovejo se 
odzovejo. Tudi ostalim prirediteljem raznovrstnih dogodkov se odzovejo, kadar jih pokličejo. 
Na njih pa je drugi del nalog, kjer so prepuščeni svoji razporeditvi aktivnosti po občinah. Iz 
razprave so razbrali, da si želimo čim več njihove prisotnosti in bi bilo to smiselno upoštevati. 
Definitivno gre za splošen akt, to smo tudi že ugotovili. Enak je na nivoju vseh občin, ki so 
združene v MIRED. 5 ljudi stvari ne bo postavilo na glavo, lahko pa jih do neke mere 
izboljšajo. Razprava je bila dobra. Zato se moramo zavezati, da če predvidimo, da bomo OPV 
sprejeli, je smiselno, da pripravimo povzetek razprave oziroma smiselne vsebinske pripombe, 
ki bi jih bilo nekako treba implementirati v ta dokument. K temu bi se morali zavezati tudi v 
sklepu. Drugo kar bi želel je, da bi v našem naslednjem občinskem glasilu objavili nek 
predstavitveni članek redarstva. Šlo naj bi bolj za informativni članek v smislu kdo so, kakšna 
pooblastila imajo in kako lahko krajani stopijo v stik z njimi. Občinsko glasilo je dovolj brano 
in misli, da bo to dobra informacija za vse. Zato je predlagal, da formuliramo predlog sklepa 
na naslednji način in o njemu glasujemo: 
 
SKLEP 23: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejme Občinski program varnosti Občine Brezovica z 

vključenimi vsebinskimi pripombami, ki jih Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu 

posreduje občinska uprava kot povzetek današnje razprave.  

 

Izid glasovanja: 
ZA:   13 
PROTI:  1 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6 
Uporaba javnih telovadnic v Občini Brezovica 

 
Metod Ropret – župan 

Pred njimi so točke, ki so vse po vrsti, razen zadnje, usklajene na občinskih odborih in so 
pripravljeni sklepi. Ne reče, da ni potrebna razprava, je pa primerno, da je ta razprava kratka. 
To bi lahko pripeljalo do tega, da bi sejo bistveno prej končali. Nadaljujemo s 6. točko, 
poročevalec je Damjan Rus. 
 
Damjan Rus – svetnik 
Odbor za družbene dejavnosti se je s to problematiko že večkrat srečal oziroma so do njega 
večkrat prišle informacije, sploh ko so se v spomladanskem času dobili s športnimi društvi. Za 
uporabo telovadnic čez vikende so vedno dobili negativen odgovor ravnateljev, da to ni 
mogoče. Lastnik objektov je občina, upravitelj pa ravnatelj. Direktnega ukaza jim ne moremo 
dati, mora priti do dogovora. Prejeli so dopis, ki govori o tej zadevi. V bodoče apelira na 
občinsko upravo, da dopisov, ki niso podpisani, naj se ne obravnava. Odbor je bil skupaj z 
upravo mnenja, da bi sprejeli določene sklepe s katerimi bi zavezali ravnatelje naj poizkusijo 
to rešiti. Lahko samo upamo, da bodo sklepi v čim večji meri vplivali na ravnatelje. Še enkrat 
bi apeliral na OU, da naj bo lastnik in upravitelj nove dvorane občina, da ne bomo imeli tudi z 
novo dvorano problemov. Sklep je v gradivu, toliko bi imel povedati o temu.  
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Jožef Selan – svetnik 
Na sklep ima kar nekaj pomislekov, ker s tem sklepom si bo marsikdo tolmačil, da odpiramo 
telovadnice na splošno, kdorkoli se bo hotel javiti. Če bomo sklep sprejeli, ima predlog, da se 
dodajo 3 besede: telovadnice so odprte za organizirano vadbo tudi med vikendi, prazniki in 
šolskimi počitnicami. Organizirano vadbo vemo, da imajo društva in organizirane skupine, 
kjer lahko določijo kdo je odgovoren in kdo skrbi za red. Močno se boji, da se to nam kdaj 
lahko povrne nazaj. Problem imamo z igrišči, kjer se največ zbirajo taki, ki sploh ne 
telovadijo, paziti je treba, da se to ne bo zgodilo tudi s telovadnicami. Če dodamo za 
organizirano vadbo, bo vedno nekdo, ki bo skrbel za skupino.  
 
Mojca Hren – svetnica 
Načeloma absolutno podpira idejo, da se telovadnice oziroma prostori v občinski lasti bolj 
izkoristijo tudi izven časa pouka, tako prostori vrtcev kot šol. Sklep se ji zdi malo nedodelan, 
sklep bi bilo treba še malo bolj konkretizirati. Zmotila jo je beseda odprte, ki je dvakrat 
uporabljena. Če vzamemo dobesedno, da so dvorane odprte za občane izven časa pouka, to 
pomeni, da je to dan odprtih vrat. Boljše bi bilo napisati, da je možnost koriščenja teh 
prostorov tudi ob tem času. Absolutno je treba zadevo pravno – formalno spraviti v nek okvir, 
da ne bo prihajalo do prostih interpretacij, kaj je javno in kaj zasebno. Predlaga, da se na 
Finančno premoženjskem odboru, ker gre tudi za pristojnost tega odbora, pripravi in sprejme 
na občinskem nivoju nek pravilnik o oddaji in uporabi prostorov v lasti občine. S tem 
pravilnikom se konkretno opredeli najeme, višino najemnine za posamezna območja ter se 
opredeli, kateri prostori, za katere uporabnike se oddajajo brezplačno in pod kakšnimi pogoji.  
 
Metod Ropret – župan 
Kar zadeva prvega dela, se absolutno strinja, da to vključijo v to spremembo. Kar zadeva 
drugega dela, te pravilnike oblikujejo zavodi. Sam način koriščenja in sistem, ki ga 
opredeljujejo pravilniki oblikujejo zavodi. S tem danes želimo zavodom naložiti, da te 
pravilnike ustrezno pripravijo do začetka naslednje sezone. To je bila nekako želja. Torej v 
sklepu popravimo namesto so odprte z je možnost koriščenja.  
 
Damjan Rus – svetnik 
Telovadnica se že koristi med tednom in pravilnik obstaja, drugače je vse v redu. Problem je 
samo v temu, da ravnatelji ne spustijo vadbenih skupin tudi v soboto in nedeljo. Sicer se 
strinja, da se predlagana popravka vneseta v sklep.  
 
Peter Kraljič – svetnik 
Nima pripomb in je zelo pametno, da s sklep sprejme. Hkrati pa bi s sklepom obvestili vse 
predstavnike občine v teh zavodih in tudi starše oziroma bi s sklepom seznanil vse člane 
svetov zavodov, da bi vedeli kaj hočemo.  
 
Mojca Hren – svetnica 
Absolutno se strinja s kolegom svetnikom glede upoštevanja dopisov, ki niso podpisani. 
Predlaga, da se to ne upošteva, ker se ji ne zdi enakovredno gradivu, ki ga pripravijo ljudje in 
ga korektno podpišejo. Če so ga že objavili in priložili gradivu, bi se osredotočila na 
predzadnji odstavek, kjer navaja skupina občanov, da pozdravljajo te rešitve, hkrati pa upajo, 
da v Občini Brezovica zaradi samovolje posameznikov iz javnih sredstev ne bodo gradili 
telovadnice v vsakem zaselku občine. Prosi za komentar k tej trditvi.  
 
Metod Ropret – župan 
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Njegov osebni komentar je, da nebi bilo popolnoma nič narobe, če bi vsak zaselek imel 
telovadnico. Tako je njegovo osebno mnenje, ni pa nujno, da s skupina občanov z njim 
strinja.  
 
Janko Prebil – svetnik 
Ne ve, kaj je gospa Hren čisto točno mislila z možnostjo koriščenja. Ker kdo to možnost 
koriščenja da, kdo bo rekel, da je takrat možnost, ko bi nekdo hotel? Če ni možnosti, bo rekel 
ne. Zaradi te besede, bi se mu prvotni predlog zdel bolj sprejemljiv.  
 
Metod Ropret – župan 
Ocenjuje, da razprave na to temo ni več, sklep so ustrezno modificirali. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 24: 

Telovadnice, ki so v lasti Občine Brezovica in v upravljanju javnih zavodov, ki 

opravljajo dejavnosti osnovnošolskega splošnega izobraževanja ter dejavnost vrtca in 

predšolskega izobraževanja, je možno koristiti za potrebe občanov občine Brezovica 

izven časa pouka ter interesnih šolskih dejavnosti, ki jih financira Ministrstvo za šolstvo 

in šport ter Občina Brezovica. Telovadnice so odprte za organizirano vadbo tudi med 

vikendi, prazniki ter šolskimi počitnicami.  

 

Sveti javnih zavodov morajo do konca šolskega leta 2008/2009 ustrezno prirediti akte, ki 

se nanašajo na prvo alinejo tega sklepa.  

 

Člane svetov zavodov s sprejetimi sklepi pisno seznanimo, predstavnike občine v svetih 

zavodov pa zavežemo, da sprejete sklepe ustrezno zastopajo.  
 
Izid glasovanja: 
ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 7 
Sprejem odloka o zaključnem računu proračuna za leto 2008 
 
Jožef Selan – svetnik 
Na 8. seji Finančno premoženjskega odbora so obravnavali predlog zaključnega računa za leto 
2008. Imeli so nekaj pripomb. Bilanca je uravnotežena, bil je proračunski presežek. Na strani 
9 od 27 pri nakupu zemljišč so našli neko pomanjkljivost, ki jo je direktor OU dal 
popravljeno. Prišlo je do napake pri nakupu zemljišč, kjer je bil indeks 601, v predlogu, ki so 
ga dobili svetniki je to že popravljeno. Šlo je za računsko napako. Ustavili so se pri postavki 
izplačani honorarji, zanimalo jih je, zakaj je bilo izplačanih toliko avtorskih honorarjev. 
Dobili so obrazložitev, ki zadovoljuje njihova vprašanja. Postavili so vprašanje, kaj je s 
plačami podžupanov. Glede na to, da ko so se po volitvah odločali za podžupane, jim je bilo 
interpretirano, da plačilo podžupanov refundira država. Tega ni bilo nikjer zaslediti med 
prihodki. Dobili so odgovor, da je bilo takrat narobe interpretirano in da gre denar iz 
občinskega proračuna. Sprejeli so sklep, da zaključni račun lahko sprejmejo.  
 
Slavko Jesih – svetnik 
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Komentiral bi zadevo, da če se odločimo iz enih predpostavk, se mogoče takrat nebi odločili 
za dva podžupana, če to bi vedeli. Če so oni to ugotovili, potem je že tako bilo, verjetno bi 
bilo neresno ugovarjati temu. Druga stvar pa je, če lahko tudi ostali slišijo, zakaj je bilo 
izplačanih toliko avtorskih honorarjev.  
 
Metod Ropret – župan 
Kar zadeva prvega dela misli, da je mogoče kdo napačno razumel, ampak dvomi, da je kdo 
tukaj razmišljal, da bo podžupanske plače vrnila država, te države ni, ki bi to plačevala.  
 
Jožef Selan – svetnik 
To je bila splošna obrazložitev, ko so se odločali o podžupanih, da to tako ali tako ne bo šlo v 
breme občine. Sploh pa to ni bistveno, zaključni račun so pogledali in se ustavili na tej 
postavki. Hoteli so videti, kje so tisti prihodki, zdaj je vsaj jasno, da to ni tako. Pri avtorskih 
honorarjih jih je zmotilo za Poličnik Viktor, nihče ni vedel, da še dela za občino. Glede na vse 
kritike, so se vprašali, zakaj bi še delal za Občino Brezovica. Ni jim bilo jasno za Stražišar 
Tone in še za dve osebi. Dobili so obrazložitev, če imajo še kakšno vprašanje, naj vprašajo.  
 
Metod Ropret – župan 
Pojasnil bi, kar zadeva gospoda Poličnika. Angažirali so ga na področju evidence javne 
lastnine. Glede na to, da je dolgo časa delal v OU, ima s tem precej izkušenj. Pogodba je 
javna in je ni problem videti. Gospod Poličnik vzpostavlja kataster nepremičnega premoženja 
občine. To dela vestno, saj je v tem času na občino prenesel že vrsto premoženja, ki je bilo iz 
kakršnega koli razloga pisano na različne postavke države ali kot javno dobro, parcele so bile 
pisane še na bivšo občino Ljubljana Vič Rudnik, nekaj na sklad kmetijskih zemljišč, pa bi 
moralo pripasti nam, nekaj še na zadruge in organizacije iz obdobja med vojnama. On te 
stvari raziskuje v katastru in prenaša na občino. Za kvadratne metre teh površin ne ve 
natančno, je pa zadnjič na zbirni vlogi to sešteval in gre za kar velike količine premoženja, ki 
ga sedaj tudi formalno obvladujemo.  
 
Mojca Hren – svetnica 
Ne ve če je bilo ravno korektno povedano, ali on izvaja tudi zemljiško knjižne prepise v 
zemljiški knjigi? 
 
Metod Ropret – župan 
Oblikuje vloge in jih posreduje upravni enoti. Pelje vse postopke do vpisa v zemljiško knjigo. 
Najprej zbere vso dokumentacijo, nato zloži arhiv, odda vlogo in pripelje do vpisa. Predlaga, 
da preverimo prisotnost in glasujemo: 
 

SKLEP 25: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predlog Odloka o zaključnem računu 

proračuna Občine Brezovica za leto 2008. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   13 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8 
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Brezovica 
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Mojca Hren – svetnica 
Mislila je, da so odlok že sprejeli, ker je bil že tolikokrat obravnavan. Danes je zato na seji, 
ker je priloženo še mnenje Direkcije za ceste RS. V imenu Odbora za komunalo, promet in 
zveze predlaga, da Občinski svet sprejme ta odlok.  
 
Slavko Jesih – svetnik 
Samo zanima ga, če cesta ni v lasti občine, ali so se kategorizirale ter če se lahko 
kategorizirajo? Zadnjič se je pogovarjal na MOL, zatrjujejo, da lahko cesto kategoriziraš,  tudi 
če ni v lasti občine. To je zelo pomembno, ker nekatere ceste je mogoče spregledal oziroma 
jih pogreša in niso kategorizirane, čeprav meni, da bi jih morali. S tem, ko je cesta 
kategorizirana, marsikomu olajšamo situacijo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Ne gre 
za kakšne velike pozidave, ampak konkretne posamezne legalizacije ali novogradnje. 
Določene ceste, ki bi že morale biti javne, na njih se promet vrši normalno, niso 
kategorizirane. Zaradi lastništva je na njih potrebno pridobivati služnostne pogodbe.  
 
Peter Kraljič – svetnik 
Ima vprašanje, ko so dobili soglasje od DRSC, je omenjen Viktor Poličnik, ali dela tudi to, ali 
gre za pomoto? Na njega je bila naslovljena pošta.  
 
Metod Ropret – župan 
Po njegovem gre za pomoto na DRSC, izgleda ne vedo, da imamo novega direktorja.  
 
Mojca Hren – svetnica 
Glede vprašanja svetnika Jesiha bi odgovorila, da kot predsednica pristojnega odbora, za ta 
odlok absolutno zagovarja stališče, da bi morala cesta biti najprej prenesena v last občine in 
šele nato kategorizirana. Vendar je bila s tem predlogom osamljena in je bil sprejet sklep v 
taki obliki kot je, da Občinski svet to sprejme. So pa notri absolutno odseki v privatni lasti. 
Možno pa je kategorizirati, kljub temu, da so v privatni lasti. V preteklosti je prihajalo tudi do 
določenih problemov, ker je bila cesta kategorizirana in ne v lasti, v naselju Brezovica zaradi 
nekega novograditelja. Odbor je tak sklep sprejel, sedaj je na Občinskem svetu, da ga potrdi 
ali ne.  
 
Janko Prebil – svetnik 
Ima vprašanje. Problemi so vedno bili pri pluženju ceste. Kadar so plužili po privatni cesti, se 
je bilo ponavadi treba dogovoriti s tistim, ki je plužil, da je še njihov odsek splužil. Zanima 
ga, ali so vključene tudi te ceste, ali niso? Govori za tiste, ki niso občinske ampak čisto v 
privatni lasti. Misli tako kot gospa Hren, če je privatna lastnina, se je treba dogovoriti, da 
postane občinska ali pa da je v upravljanju občine.  
 
Metod Ropret – župan 
En del je gotovo tudi privatnih. Plužijo in vzdržujejo kategorizirane ceste, ostalih ne. S 
pluženjem se morajo vsi strinjati, to je osnova, da to sploh lahko naredijo. Kvadraten meter 
zemlje v tej občini je bistveno predrag, da bi se dalo dogovoriti za prenos lastništva na 
prijazen način. V Vnanjih Goricah v ulici Podolga njiva se že 15 let trudijo s prenosom, vmes 
so se zamenjali še lastniki. Zdaj upajo, da bodo zadevo pripeljali tako daleč, da bodo prenesli 
cesto na občino. Jasno je problem, ta ulica je edina v okolici, ki ni asfaltirana in urejena, 
ravno zaradi neurejenega lastništva. Stanovalci so sami prišli do tega, da je najbolj smiselno 
prenesti lastništvo in zadevo na ta način urediti.  
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Marko Čuden – podžupan 
Pri dodatni kategorizaciji, kjer so dodajali še določene odseke cest, so sodelovali z vsakim 
predsednikom KS, da so šli čez cel teritorij, kje bi bilo še pametno kategorizirati. Nekje so 
bile pozabljene ceste in se je sedaj to vneslo.  
 
Slavko Jesih – svetnik 
Ve kakšne so bile težave pri temu. Občina mora biti pri temu načelna, če rečemo, da se 
plužijo samo kategorizirane ceste. Pri kategorizaciji pogreša Poštno ulico, vendar si ne 
predstavlja, da bi občina spustila to ulico in je ne splužila. Na podlagi katerega kriterija pa jo 
bo splužila, če ni kategorizirana? Naliti si je treba čistega vina, ali jo kategorizirajmo, ali pa je 
ne plužimo. Tega je še veliko, ta primer je tu zraven in izstopa.  
 
Metod Ropret – župan 
Ta cesta je v sodnem sporu, to je razlog, da še ni v seznamu. Jo pa zaradi interesa stanovalcev, 
ki je evidenten, tudi plužijo. Cesta je bila kategorizirana, vendar so jo zaradi postopka na 
sodišču morali izvzeti iz tega. V tem trenutku je ne morejo kategorizirati, ker je predmet 
sodnega spora. Dal je na glasovanje: 
 
SKLEP 26: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v 

občini Brezovica.  

 

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

AD 9 
Sprememba odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode 

 
Mojca Hren – svetnica 
Pri tej točki gre za majhno spremembo že sprejetega Odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske vode in sicer v 40. členu, kjer je bilo določeno, da  JKP Brezovica 
opravlja javno službo za območje Rakitne. To je bilo potrebno prenesti na upravljavca VO-
KA in sicer iz razloga, ki je naveden pod sklepom. Gre za problem obračunavanja vodarine in 
ekološke takse. O zadevi so debatirali na pristojnem odboru in zavzeli stališče, da bi se v 
perspektivi poiskala možnost, da se JKP Brezovica širi in razvija ter da bi prevzelo oboje v 
upravljanje. Zato predlagajo, da se sprejme sprememba odloka.  
 
Metod Ropret – župan 
To je bilo treba poenotiti, ker naj bi bil isti upravljavec za obe omrežji, da se na istih 
položnicah to pobira. Nekako je bil dosežen konsenz.  
 
Matija Kovačič – svetnik  
Ima vprašanje, če bo to vplivalo na projekt čistilne naprave in kanalizacije na Rakitni. Slišijo 
se govorice, da se od projekta rastlinske čistilne naprave odstopa, ker VO-KA ni 
zainteresirana, da bi take čistilne naprave vzdrževala. Ali je morda tu kakšna povezava? Če je 
tako, nebi bil zadovoljen s tem sklepom.  
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Marko Čuden – podžupan 
Ni povezave, to so uskladili z VO-KA. Če bo potrebno, lahko samo rastlinsko čistilno 
napravo damo v upravljanje drugemu upravljavcu. Gre samo za cel kanalizacijski sistem in 
pobiranje kanalščine, potem ko bo.  
 
Danica Filipič – svetnica  
Samo tehnična pripomba. Vsepovsod tukaj piše samo KS Notranje Gorice in ne tudi 
Plešivica, kar je pravilno. To so imeli že zadnjič nekje, vidi da je v temu odloku spet. Tudi v 
členu, ki se popravlja, piše samo Notranje Gorice. Misli, da bi bilo prav, da je navedeno tako 
kot je treba.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 

SKLEP 27: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejme spremembo Odloka o odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske vode. 
 

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

AD 10 
Predlog cene za uro traktorja 96 KM oziroma traktorja s prikolico 
 
Mojca Hren – svetnica 
Pri tej točki gre za predlog, da Občinski svet sprejme predlagane cene za uro traktorja 96 KM 
oziroma traktorja s prikolico. Gre za novo nabavljeni delovni sredstvi, ki še nimata 
postavljene cene, saj so ostala sredstva drugovrstna, zato je bilo treba kalkulacijo cene 
vzpostaviti na novo.  
 
Metod Ropret – župan 
To je bilo opravljeno, preverjeno in na odboru usklajeno ter potrjeno. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 28: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejme predlagane cene za uro traktorja 96 KM 

oziroma traktorja s prikolico.  

 

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

AD 11 
Javnost dela Občinskega sveta 

 
Metod Ropret – župan 
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Začel bo z diskusijo, ki jo je imel z občinskim svetnikom in se že vleče in odlaga. Gre za 
objavo zapisnikov prejšnje sestave Občinskega sveta. V tem trenutku čisto ne ve, kaj je 
razlog, da tega niso naredili, se pa strinja, če bo pri temu svetnik vztrajal, bodo naredili vse, 
da na neki povezavi zapisnike prejšnjega sestava objavijo. Ocenjuje, da gre za 40 ali 50 
dokumentov in to nebi smelo pretirano obremenjevati strežnika.  
 
Janko Prebil – svetnik 
Od svetnikov, ki znajo malo bolj z računalniki, je že slišal, da želijo še kaj več kot zapisnike. 
Predlagal bi, da tisti svetniki, ki ne obvladajo računalnika, bi lahko na občinski račun šli na 
kakšen tečaj in predavanje iz računalništva. Hočemo iti na višji nivo dela, nekateri pa teh 
stvari ne obvladajo in nima smisla, da o teh stvareh govorijo. Dobro bi bilo organizirati tečaj 
in da občina to plača.  
 
Metod Ropret – župan 
Pri njemu je bila nedavno gospa, ki želi organizirati računalniške tečaje za starejše. Logično 
je, da je tam največ težav okrog uporabe. O temu bodo vsi obveščeni v občinskem glasilu in 
se bodo tečaja lahko udeležili.  
 
Slavko Jesih – svetnik 
Slišal je in se bo pozanimal o brezplačnih tečajih za odrasle, ki jih financira država. Misli, da 
je to v redu predlog in misli, da ga Občinski svet lahko podpre, sploh če nas nič ne stane, 
treba se je samo pozanimati. To je vedno dobrodošlo, ne samo za svetnike ampak splošno za 
občane, ker vemo, da javna uprava veliko dela prek interneta. Gre predvsem za osnove dela z 
internetom, da znajo ljudje iti na internet in si kaj poiskati. 
 
Metod Ropret – župan 
Nekatera društva upokojencev so te stvari že vodila, informacije so dobili več ali manj 
upokojenci, ki so člani društva, je pa to verjetno preozek krog. Ta pobuda gospe se mu zdi 
dobrodošla in jo bo prišla v maju predstaviti na občino. Smiselno je, da nekje objavimo in 
damo vsem ljudem možnost, da se potem sami odločijo.  
 
Peter Kraljič – svetnik  
Ima predlog sklepa. Ni prav formuliran, povedal bo bistvo. Občinska uprava oziroma direktor 
skrbi za to, da so na internetu vsi zapisniki odborov in tudi gradiva, da lahko občani berejo, 
kaj odbori delajo. Na internetu morajo biti vsi odloki, pravilniki in predpisi, ki veljajo v 
občini. Lahko so povezave, ni nujno, da so objavljeni na strani, če objavlja Uradni list. Kot 
tretje, da bi se zvočni posnetek sej razdelil po točkah dnevnega reda in se v mp3 obliki dal na 
internet, da vsak lahko posluša, kar ga zanima. Meni, da bi določene točke lahko bile 
zanimive za občane. Četrti predlog je, da bi sprejeli sklep, da bi v proračunu 2010 namenili še 
nekaj sredstev za kamere, da bi lahko bil posnetek na kabelski televiziji ali na internetni 
strani. Delo je javno, potem misli, da nebi bil več problem, da bi govorili neumnosti ali 
predolgo. Vsak bi povedal kar ve in misli, zato bi bilo hitro konec.  
 
Mojca Hren – svetnica 
Ponovno se strinja s tem predlogom, zdi se ji smiseln in utemeljen, tudi iz tega razloga, da se 
zveča učinkovitost sej.  
 
Gregor Šebenik – direktor OU 
Za prve tri dele sklepa so dejansko že štartali oziroma so že ob postavitvi nove internetne 
strani poizkusili te zadeve urediti. Določene tehnične zadeve so s starejšimi odloki, kjer se 
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dejansko odpre povezava z naslovnico uradnega lista, ker drugi del Uradnega lista zadeve ne 
podpira. To bo dokler bodo starejši odloki veljavni, misli, da jih zdaj že ni več veliko, počasi 
se odloki iz prvega mandata že modificirajo in so objavljeni na novi spletni strani. Kar je 
novih stvari, gre avtomatsko gor. Direktor je normalno za vse skupaj krovno odgovoren, 
drugače pa imajo zadeve porazdeljene natančno direktno na vsakega, ki pokriva določeno 
področje. Zdi se mu bolje, da kdor operativno skrbi za to stvar, da je za to zadevo odgovoren. 
Kar se tiče četrte točke, se je bal, da bo svetnik predlagal, da se to že sedaj uredi. Zadeva je 
sprejemljiva, da se pogleda, kakšne bi lahko bile tehnične rešitve za ta prostor. Proti koncu 
leta bi lahko že imeli pripravljeno kaj je možno. Lokalnega kanala tukaj nimajo, lahko bi bilo 
objavljeno na internetu, to bodo kasneje tehnično videli. Bilo bi v redu, kot ima na primer 
Kranjska Gora, ko to vtipkamo, se nam prikaže seja sveta. To je zelo domača in zanimiva 
zadeva.  
 
Igor Gabriel – svetnik  
Ni čisto prepričan, da je ta predlog dober. Težko si predstavlja, da bi seja tekla v živo, da bi 
potem v kakšnem lokalu ob pijači komentirali. Misli, da so zapisniki odborov in zapisniki sej 
popolnoma dovolj, zaradi njega naj se objavi tonski posnetek, ampak ne ve če bo to kdo 
poslušal. Zadeva se mu zdi populistična in ne ve, če bo pripeljala do tega, kar si v bistvu 
želijo in predstavljajo, ker se stvari nekje zunaj precej izmaličijo. O temu je treba zelo dobro 
premisliti. Do tretje točke je vse v redu, ampak svet v živo pa ne ve če je prava zadeva.  
 
Slavko Jesih – svetnik 
Zadevo bi še nekoliko dopolnil, misli, da bi morali biti tudi zapisniki vseh javnih zavodov 
javni ter dostopni na internetni strani. Misli, da malo podcenjujejo javnost njihovih stvari in 
dejanj. Ne bo rekel, da je navdušen, da je na televiziji in za vsako besedo odgovarja, po drugi 
strani pa morajo vedeti, da so seje javne, vsakdo lahko pride in si jo ogleda. Predvideva, da bi 
na televiziji gledali tisti, ki jih zanima, dvomi, da bi gledali v lokalu, ker so verjetno kakšne 
bolj zanimive zadeve. Verjetno bi bile seje bistveno drugačne, kot so sedaj, mogoče bi bile res 
malo hitrejše, bolj uglajene in bolje pripravljene. Treba je premisliti. 
 
Jožef Selan – svetnik  
Popolnoma se strinja s prvimi tremi točkami, če bodo te tri točke izvršene, potem četrta ne bo 
potrebna ta moment ali v letu 2010, mogoče v naslednjem mandatu.  
 
Mojca Hren – svetnica 
Rekla bi še kakšno o pojavljanju občinskih svetnikov v medijih, zasleduje, da je to pod 
povprečjem na območju občine Brezovica. Ima možnost prebirati lokalne časopise drugih, 
manjših občin in manj razvitih, vendar so tam te stvari dosti bolj korektno pokrite, v naših 
lokalnih medijih pa nikakor. Kar se tiče video posnetkov meni, da gre predvsem za 
predsodek. Nekateri so s pomenljivim nasmeškom spremljali predlog kolega glede 
računalniškega tečaja. Misli, da je vprašanje parih let, da bo video čisto običajna stvar, tako 
kot klima naprava v avtomobilih, ki je bila še 5 let nazaj nek tabu in jo je bilo treba 
doplačevati. Čas gre naprej, pri svojih letih je dosti odprta za razvoj in s tem nima nobenih 
problemov. Gre za javne zadeve, izvoljeni so bili na javnih volitvah. Tudi župan nebi smel 
imeti problema s tem, ker se vsakodnevno pojavlja med ljudmi in ga dobro poznajo. Prvič ali 
drugič bi to bila senzacija, drugače pa nebi smel biti noben problem. Treba je postaviti nek 
razumen rok, da to ljudem in občinskim svetnikom v glavi dozori. Še pred pol leta je dosti 
agresivno nastopila glede prostorov in zagovarjala stališče, da je treba izboljšati prostorske 
pogoje za delo Občinskega sveta. Sedaj sedijo tukaj in razpravljajo o nadaljnjih korakih, 



 

 

Zapisnik 19. redne seje občinskega sveta 28  

razvojnim pobudam se je treba odpreti. Kolikor se bodo odprli tem razvojnim pobudam za 
njihovo delo, se bodo odprli razvojnim pobudam za občane in območje občine Brezovica.  
 
Metod Ropret – župan 
Poizkusil se je postaviti v kožo svetnika Prebila, ko so se prej pogovarjali o kaznih. Vse je v 
redu, moramo kaznovati, samo ne njega. Tako je tudi tukaj, je zato, da vse odprejo in 
posnamejo, vendar če lahko ne njega.  
 
Damjan Rus – svetnik 
Gospa Hren omenila, da se svetniki pojavljajo v raznih lokalnih časopisih, s tem se absolutno 
strinja, vendar svetniki sami skrbijo za to, nihče drug za njih ne dela. Kar se tiče avdio 
posnetka, se strinja s tem. Ko gleda Državni zbor, ponavadi ob temu dela kaj drugega, ne 
gleda obrazov, ki se kažejo. Če hočeš eno stvar slišati jo slišiš, tukaj med njimi nimajo kaj 
videti, večinoma jih poznajo in vedo kako izgledajo, smisla v temu ravno ne vidi. Če hočeš 
slišati kaj je nekdo rekel, ga pri temu ne rabi tudi videti.  
 
Matija Kovačič – svetnik  
Osebno nima nobenih pomislekov ali zadreg, da bi ga kdo gledal, ko govori na sejah. Sprašuje 
pa koliko ljudi bo to gledalo, koliko ljudi bo zanimalo v živo gledati sejo? Ker če se zanima 
za eno informacijo jo pač poišče, saj so dostopne. Danes je veliko video ponudbe in mlade 
zanimajo druge stvari, stari imajo spet druga zanimanja. Vprašanje je, če bo strošek opravičil 
učinke. To je zanj ključen pomislek, ne to, da bi mu bilo nerodno, da nekdo gleda. Načeloma 
je to v redu in res ta tehnika prodira. Ali je treba informacije na vseh deset načinov 
posredovati ljudem? Misli, da so že malo preveč obremenjeni z informacijami na vseh 
nivojih.  
 
Metod Ropret – župan 
K temu bi še nekaj dodal, v kontekstu kar je povedal gospod Rus. Možnost pojavljanja prek 
lokalnega časopisa imajo vsi. Imajo še eno možnost, ki je ne izkoriščajo in ji ne posvečajo 
dovolj pozornosti. To so občinske prireditve. Mora reči, da tam pogreša svetnike, ne da jih on, 
ampak jih pogrešajo ljudje. Bilo bi prav, da nekatere, vsaj tiste pomembnejše od teh prireditev 
res poizkusijo obiskati.  
 
Slavko Jesih – svetnik 
Podpira župana in se popolnoma strinja z njim. Mogoče bi še rekel še malo bolj ostro, za 
določene prireditve v občini, ne da bi bilo samo lepo, ampak misli da je to dolžnost občinskih 
svetnikov, da se na njih pojavijo. Takih je zgolj nekaj na leto, ni jih 5, najbolj važne sta dve 
ali tri. Na tistih bi bilo prav, da se svetniki pojavijo. So izvoljeni in ljudje bi jih tam radi 
videli. Že bonton veleva, da če prejmeš vabilo, se nanj moraš odzvati. Vedno obstajajo 
zadržki, ki so lahko opravičljivi, če tak zadržek obstaja, tudi bonton veleva, da se opravičiš, še 
posebej, če dobiš vabilo. Župana podpira pri njegovi opazki.  
 
Metod Ropret – župan 
Eno so prireditve, drugo pa njihovi skupni dosežki. Pred njimi je dejansko sezona, ko bo vrsta 
otvoritev. Te otvoritve niso županove otvoritve. To so otvoritve projektov, ki jih je sprejel ta 
Občinski svet in je prav, da se na teh otvoritvah svetniki tudi pojavljajo. Seveda so 
marsikatere od njih zaradi različnih razlogov ob neprimernem času. Kdor ima možnost, je 
prav, da je tam. V nagovorih se vedno trudi ljudem sporočiti, da so to odločitve in pridobitve 
Občinskega sveta, ne pač župana kot takega. Mogoče bi bilo res dobro, da tudi o temu 
razmislijo in ne samo o prireditvah. S tem zaključimo, če je prav razumel razpravo, misli, da 
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bi se izjasnili o dveh sklopih tega predloga. O prvih treh predlogih ni nobene dileme in se 
lahko izjasnimo kot o enotnem predlogu. O četrtem predlogu pa se potem ponovno izjasnimo. 
Poleg naj se dodajo še javni zavodi. 
 
Gregor Šebenik – direktor OU 
Javni zavodi imajo lepe in sodobne internetne strani. Predlagal bi, da dopolnijo delo sveta in 
potem dodamo povezave, če je to tehnično izvedljivo. Zapisniki svetov zavodov naj bi bili na 
spletnih straneh zavodov.  
 
Slavko Jesih – svetnik 
Rekel bi drugače, oni tega ne objavljajo in jih težko prisilimo. V vseh javnih zavodih imamo 
svoje predstavnike, od njih moramo tako ali tako dobiti zapisnike. Če so objavljeni zapisniki 
vseh delovnih teles oziroma odborov ter seje, potem se lahko poskrbi še za tistih nekaj strani 
in se jih objavi. Potem bo vedno izgovor, da smo naročili, oni pa niso objavili. Tako pa 
prevzamemo zadevo nase.  
 
Metod Ropret – župan 
V tem primeru bi delali delo, ki ga mora opraviti nekdo drug. Javni zavodi imajo svoje 
administrativne službe, imajo kompleten hardware, ki to omogoča. Ne more zagotoviti, da 
bodo to delali. Z dopisom bi jih bilo treba zavezati, da zapisnike v elektronski obliki pošiljajo.  
 
Gregor Šebenik – direktor OU 
Še enkrat bi apeliral, da bi poizkusili maksimalno pritisniti na zavode, da delajo približno po 
teh usmeritvah, ki jih damo. Ni rešitev, da bo občinska uprava skrbela za njih, za njihove 
zadeve. To lahko delajo sami, vsi trije javni zavodi so kadrovsko bistveno močnejši, kot sama 
občinska uprava. Zavežimo jih s sklepom.  
 
Metod Ropret – župan 
Obvestimo jih o sklepu Občinskega sveta, naši predstavniki pa to zagovarjajo.  
 
Gregor Šebenik – direktor OU 
Na predstavnike občine v javnih zavodih ima izvršilno moč zgolj Občinski svet, ne župan in 
ne občinska uprava. Zato jih bodo s sklepom zavezali in potem prek svojih predstavnikov 
izvrševali zahteve. Uprava sama nima pravnega akta, da bi lahko kakorkoli posegla v 
področje samih javnih zavodov, razen da spremlja, predlaga in usklajuje.  
 
Metod Ropret – župan 
Stvari so jasne, so se dogovorili. Prvi del sklepa bi se glasil: Na občinski spletni strani so v 
bodoče objavljeni vsi zapisniki sej in odborov, vsi sprejeti in veljavni občinski akti in na 
občinsko stran se umestijo tonski posnetki sej Občinskega sveta v mp3 obliki. To je prvi del, 
prosil bi da se o njemu izjasnimo: 
 

SKLEP: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da bodo na občinski spletni strani objavljeni 

vsi zapisniki sej in odborov, vsi sprejeti in veljavni občinski akti ter da se na občinsko 

spletno stran umestijo tonski posnetki sej Občinskega sveta v mp3 obliki.  
 
Izid glasovanja: 
ZA:   14 
PROTI:  0 
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Sklep je bil sprejet. 
 
Metod Ropret – župan 
Drugi del sklepa bi se glasil: Občinski svet nalaga vsem javnim zavodom, da zapisnike sej 
sveta zavoda objavljajo na svojih spletnih straneh. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Brezovica nalaga vsem javnim zavodom, da zapisnike sej sveta 

zavoda objavljajo na svojih spletnih straneh.  
 
Izid glasovanja: 
ZA:   13 
PROTI:  1 
Sklep je bil sprejet. 
 
Metod Ropret – župan 
Še zadnji predlog sklepa, da se seje Občinskega sveta vizualno snemajo in posnetke objavljajo 
na občinski spletni strani.  
 
Peter Kraljič – svetnik  
Predlog sklepa bi formuliral drugače, da bi se v proračunu za leto 2010 pripravilo predlog. 
Najprej je treba vedeti finančno, koliko to stane, če je to opravičljivo. Pripravi naj se 
predračun, če bodo za to, se da v proračun, drugače pa ne. Sedaj bi glasovali, če so za to, da se 
da v proračun, ampak ne za neposredni prenos, ampak za posnetke, tako kot avdio.  
 
Metod Ropret – župan 
Odločali se bodo o tem, da naložijo občinski upravi, da pripravi potrebno dokumentacijo za 
vzpostavitev video snemanja in predvajanja posnetkov sej Občinskega sveta. Na glasovanje je 
dal: 
 
SKLEP: 

Občinski svet Občine Brezovica nalaga občinski upravi, da pripravi predračun in 

potrebno dokumentacijo za vzpostavitev video snemanja in predvajanja posnetkov sej 

občinskega sveta.  

 

Izid glasovanja: 
ZA:   9 
PROTI:  4 
Sklep je bil sprejet. 
 
Župan se je zahvalil za prisotnost in ob 22:50 zaključil sejo. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
 
 
    
Razprava 19. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica. 


