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       Z A P I S N I K                         
 
24. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 25. 
marca 2010 ob 19. uri ter v torek, 30. marca 2010 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. Janez Kolar 
9. Matija Kovačič  

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

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 
2. Franc Marolt – komandir policijske postaje Ljubljana – Vič 
3. Marija Ajdič Francelj – inšpektorica Medobčinskega inšpektorata 
4. Marko Susman – predsednik Gasilske zveze Brezovica 
5. Mira Gregorka – predsednica Nadzornega odbora 
6. Vesna Novak – Radio 1 Orion 
7. Predstavniki občinske uprave:  

– Gregor Šebenik – direktor Občinske uprave 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Metod Ropret – župan 
Seja je sklepčna. Opravičil se je gospod Kraljič, gospod Kolar in gospa Pograjec Rus se bosta 
seji pridružila z rahlo zamudo.  
 
Marko Čuden – podžupan  
V svojem imenu in imenu svetnikov bi spomnil na dva žalostna dogodka v marcu. Zapustila 
sta nas dva častna občana, gospod Ciril Ropret in Edvard Velkavrh. Prav je, da ju počastimo z 
minuto molka.  
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 5. izredne seje ter 23. redne seje 
 
Metod Ropret – župan 
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Dnevni red je obsežen, na predlog odbora za družbene dejavnosti se bi na dnevni red uvrstila 
še dodatna točka in sicer sprememba Pravilnika o sprejemu otrok v vrtce. Poročevalca bosta 
predsednik odbora gospod Rus in podžupanja Nataša Smrekar. Točka ni obsežna, gre za 
pripombe staršev na eno izmed točk v pravilniku. Sporno pomanjkljivost v pravilniku bodo 
tako novelirali. Svetnike je pozval k pripombam na zapisnik 5. izredne seje. Ker ni bilo 
pripomb, je dal na glasovanje: 
 
SKLEP 11: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 5. izredne seje z dne 28.01.2010. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Janko Prebil – svetnik  
Kot že večkrat bi ponovil, da je dnevni red preobsežen. Ne morejo se o posamezni točki na 
kratko pogovarjati. Gledajo na uro in vsi postanejo nervozni. 
 
Metod Ropret – župan 
Se strinja, dnevni red je obsežen, če bo zadeva trajala predolgo, se sejo lahko prekine in jo 
nadaljuje prihodnji teden. Na glasovanje je dal še zapisnik 23. redne seje: 
 
SKLEP 12: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 23. redne seje z dne 11.02.2010. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Metod Ropret – župan 
Kot je že dejal, se bo dnevni red dopolnil s točko, ki jo je navedel. Predlagal je potrditev 
dnevnega reda.  
 
* Prišlo je do izpada elektrike, seja se je nadaljevala v torek, 30. marca 2010 ob 19. uri.  
 
Metod Ropret – župan 
Nadaljujejo s 3. točko, kjer so ostali, ko je bila seja prekinjena. Seja je sklepčna, prisotni so 
vsi svetniki razen enega, ki se bo seji pridružil z manjšo zamudo. Želja je bila, da se zadnjo 
točko, Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, premakne za 10. točko dnevnega reda. Predlog je 
še, da bi pobude in vprašanja premaknile za vsa tri poročila, da ne zadržujemo poročevalcev 
in v miru nadaljujemo sejo. Tako spremenjeni dnevni red je dal na glasovanje: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 



 

 

Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta 3  

2. Potrditev zapisnika 5. izredne seje ter 23. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Poročilo o delu policijske postaje Ljubljana – Vič za leto 2009; 
5. Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2009; 
6. Predlog programa opremljanja gasilskih enot – predlog finančnega plana za obdobje 

od 2010 – 2014; 
7. Pobude in vprašanja; 
8. Potrditev rebalansa proračuna št. I za leto 2010; 
9. Soglasje za kratkoročno likvidnostno zadolževanje; 
10. Pooblastilo županu za pridobitev pogojev za izvedbo razpisa za dolgoročno namensko 

zadolževanje; 
11. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica; 
12. Ukinitev javnega dobra v k.o. Rakitna in k.o. Kamnik; 
13. Ukinitev javnega dobra  in prenos lastništva na parc. št. *380 in 3316/5 k.o. Kamnik; 
14. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VM 10/3 in 

VS 10/5-del; 
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za 

območje urejanja z oznako VP 10/2 – del  (TUŠ); 
16. Obravnava vloge podjetja Trimad d.o.o. – sprememba namembnosti rabe prostora; 
17. Imenovanje občinske volilne komisije Občine Brezovica. 

 
Izid glasovanja: 
ZA:   18 
PROTI:  0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 4 
Poročilo o delu policijske postaje Ljubljana – Vič za leto 2009 
 
Metod Ropret – župan 
Za uvod želi reči, da smo v lanskem letu dobili novega rajonskega policista gospoda Reiterja. 
Mnenje OU je, da smo z njegovo aktivnostjo zadovoljni in upamo, da bodo rezultati vidni. 
 
Franc Marolt – komandir policijske postaje Ljubljana – Vič 
Je komandir PP Ljubljana – Vič z 18 letnim stažem v policiji. Zadnjih 7 let dela kot 
komandir, od lani na PP Ljubljana – Vič. Poročilo o delu postaje je že v gradivu za sejo OS, 
zato bo poročilo telegrafsko preletel. Delo postaje bo najprej predstavil skozi številke, nato pa 
še posebej obravnaval Občino Brezovica. PP Vič pokriva 6 občin in je največja postaja v 
državi po številu prebivalcev. Dogodkov je kar nekaj, številke so visoke, stvari poizkušajo 
čim prej obravnavati in reševati. V letu 2009 so podali 5.500 kazenskih ovadb. Uspeli so 
raziskati nekaj več kot 45 % kaznivih dejanj. Največ kaznivih dejanj je bilo na področju 
premoženjske kriminalitete, kamor spadajo ropi, tatvine, vlomi in goljufije. Obravnavali so 52 
dogodkov v zvezi z nasiljem v družini. Bilo je 1.600 dogodkov s področja kršenja javnega 
reda in miru. Odredili so 250 pridržanj po raznih zakonih, do iztreznitve ali do izročitve na 
sodišče. Obravnavali so okoli 1.000 prometnih nesreč, za 6 % več kot leto prej. Umrlo je 9 
oseb, leto prej pa 11. Na področju Občine Brezovica je bilo v letu 2009 obravnavanih 250 
kaznivih dejanj. V letu poprej je bilo obravnavanih 207 kaznivih dejanj, to je 17 % več. Še 
vedno je največ tatvin in vlomov. Na tem območju je največ malih tatvin, to so kraje 
denarnic, tablic, goriva. Hujših kaznivih dejanj je manj, gre za vlome v hiše, lokale in druge 
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javne objekte. Odstotek raziskanosti ni slab, Občina Brezovica je še vedno varno območje. 
Prometna varnost se je nekoliko poslabšala, obravnavali so 146 prometnih nesreč, kar je 35 
nesreč več, kot leto prej. Ena prometna nesreča je bila tudi s smrtnim izidom, 39 nesreč je bilo 
z lahkimi telesnimi poškodbami, 19 prometnih nesreč je bilo z gmotno škodo, ostale pa so 
bile neznatnega pomena. Obravnavali so še 42 kršitev javnega reda in miru, najpogosteje na 
javnih krajih, navadno v gostinskih lokalih. Nekaj kršitev je bilo v lokalih po Zakonu o 
omejevanju porabe alkohola, temu dajejo v zadnjem času večjo pozornost. Dogodki v 
cestnem prometu so povezani z alkoholom, lahko pride do najhujših posledic. Ocenjuje, da je 
sodelovanje z županom in direktorjem občinske uprave na visokem nivoju.  
 
Mojca Hren – svetnica 
Zahvaljuje se za izčrpno poročilo. Ne strinja se v celoti, da je odstotek raziskanosti visok. Iz 
lastnega primera lahko pove, da so jim v hišo vlomili trikrat in storilci teh dejanj niso bili 
najdeni. Ta točka je kritična, tudi v soseski se vlomi ponavljajo. Kritična točka je še parkirišče 
pod Sveto Ano, kjer je tudi sama doživela v zadnjih letih dvakrat vlom, ki ni bil raziskan.  
 
Franc Marolt – komandir policijske postaje Ljubljana – Vič 
Raziskanost merijo glede na vsa kriminalna dejanja. Vlomi so specifični, vendar če na kraju 
uspejo zbrati dovolj dokazov so uspešni. Če ni uporabnih sledi, imajo zelo oteženo delo. Brez 
dokazov ne morejo podati kazenske ovadbe na sodišče. Glede območja Svete Ane je že v 
izdelavi opozorilna tabla. Ljudje se morajo preventivno obnašati in ne smejo puščati torbic, 
telefonov, raznih naprav na vidnem mestu v avtu, drugače hitro pride do kraje.  
 
Janko Prebil – svetnik 
Živi ob Tržaški cesti, opaža, da so policijske kontrole pogosto na območjih, kjer sploh ni 
nesreč. Ljudje so jezni, ker ne vozijo hitro, ko peljejo 10 km/h preveč pa so kaznovani. V 
križišču pri Gorjancu je znak prepovedano za tovorna vozila. Ni zasledil, da bi kdaj ustavili 
tovorno vozilo, ki je v tranzitnem prometu. Kontrol je premalo, vozniki niso iz našega konca. 
To bi morala policija urediti. Zanima ga, koliko kršiteljev je bilo dejansko sankcioniranih na 
podlagi kazenskih ovadb policije na sodišče?  
 
Franc Marolt – komandir policijske postaje Ljubljana – Vič 
Policija izvaja kontrole največ v bližini vrtcev in šol ter tam, kjer se zgodijo najhujše 
prometne nesreče. 10 % kontrol je na krajih, kjer si to želijo prebivalci. Za varno ustavljanje 
policisti potrebujejo tudi primerno mesto. Izogibanje avtocesti se mu ne zdi smiselno, saj 
polni tovornjaki čez Logatec v klanec porabijo bistveno več goriva in bolj uničujejo gume. Za 
primere, da se tovorna vozila izogibajo plačilu cestnine z vožnjo skozi Brezovico, sliši tukaj 
prvič. Lahko naredijo kakšen poostren nadzor tudi na tem področju, obvesti lahko tudi 
prometno policijo, ki se ukvarja prav s tem.  
 
Metod Ropret – župan 
Na križišču pri Gorjancu bi bilo v konicah popoldne smiselno preveriti izsiljevanje prednosti, 
vrivanje in obračanje vozil takoj za semaforjem, v izogib čakanju v kolonah. Verjetno gre več 
ali manj za iste voznike, velika večina potrpežljivo čaka v kolonah.  
 
Matija Kovačič – svetnik 
Začela se je sezona motoristov, kar na Rakitni že občutijo, saj divjajo motoristi skozi naselje. 
To je moteče in nevarno. Treba bi bilo ta promet umiriti.  
 
Peter Kraljič – svetnik 
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Zanima ga, kako bi ocenili sodelovanje z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom ter 
kakšne so možnosti za še boljše sodelovanje?  
 
Franc Marolt – komandir policijske postaje Ljubljana – Vič 
Sodelujejo zgledno, nekaj tednov nazaj se je nazadnje pogovarjal z odgovorno osebo 
redarstva. Skupaj so določili tudi točke, kjer bo redarstvo opravljalo meritve z radarjem. 
Sodelujejo tudi z mestnimi redarji v Ljubljani.  
 
Igor Gabriel – svetnik 
Vprašanje se nanaša na prekomerno obremenjene tovornjake, ki se vozijo po barjanskih 
cestah (predvsem Črnovaška) in jih uničujejo. Sedaj imamo tudi mestni avtobusni promet in 
je srečevanje s tovornimi vozili težko. Zanima ga, če policija zadevo nadzira? 
 
Franc Marolt – komandir policijske postaje Ljubljana – Vič 
Policisti z njihove policijske postaje dvakrat mesečno skupaj z odgovorno službo tehtajo 
tovorna vozila. Preostali dnevi odpadejo na preostale policijske postaje v PU Ljubljana.  
 
Janez Kolar – svetnik  
Precej prevoznikov, ki se izogibajo avtocestam je iz Idrije. Če so na poti v Idrijo in nimajo 
potnega naloga, nimajo tukaj kaj iskati. Tega je veliko, to delajo načrtno. S kontrolo bi se dalo 
kar nekaj zaslužiti. 
 
Franc Marolt – komandir policijske postaje Ljubljana – Vič 
Ne dvomi, da se to dogaja. Vendar morajo zaposleni na policijski postaji obvladovati vse 
dogodke na postajnem območju. To ni izgovor, dela je ogromno, poizkušajo pa slediti 
problematiki. Si je zabeležil in bodo nekaj poostrenih nadzorov poizkusili izvesti tudi na tej 
cesti. Kot na Rakitni je problematična tudi cesta Ljubljana – Kočevje. Zavedajo se 
problematike in tudi večkrat poostreno in namensko kontrolirajo tudi ta del ceste.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Ni problem ujeti kogarkoli na radar, hitro pelješ malo preveč. Zanima ga, če so napisali 
kakšno prijavo zoper upravljavce cest? Oni so po zakonu odgovorni za velik del varnosti, če 
so na cesti luknje, da je pomanjkljiva prometna signalizacija, da manjkajo znaki itn. Po 
njegovih podatkih se v to smer ne dela, ampak se samo lovi fizične osebe, pravne pa se pušča 
pri miru.  
 
Franc Marolt – komandir policijske postaje Ljubljana – Vič 
Kjer ugotovijo nepravilnosti, da signalizacija ni ustrezna, obvestijo upravljavce, da zamenjajo 
in postavijo novo signalizacijo in predlagajo postavitev signalizacije. Glede kaznovanja bi 
moral pogledati statistiko, vendar se v zadnjega pol leta ne spomni, da bi koga kaznovali. 
Upravljavce cest sproti obveščajo o udarnih jamah, da to sanirajo.  
 
Metod Ropret – župan 
V zadnjem letu smo imeli veliko cestno deviacijo, tudi v prihodnje se jih nekaj približuje. Na 
to bodo morali biti še posebej pozorni. V potrditev je predlagal naslednji sklep: 
 
SKLEP 13: 
Občinski svet Občine Brezovica se je seznanil s Poročilom o delu policijske postaje 
Ljubljana – Vič za leto 2009. 
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Izid glasovanja: 
ZA:   18 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 5 
Letno poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2009 
 
Marija Ajdič Francelj – inšpektorica Medobčinskega inšpektorata 
Gradivu je bilo priloženo letno poročilo MIRED za 2009. Vodja inšpektorata mora enkrat 
letno do 30. aprila poročati o svojem delu in ugotovitvah občinskim svetom občin 
ustanoviteljic. MIRED je bil ustanovljen na podlagi odloka 5. februarja 2008. Sedež je na 
Cankarjevem trgu 4 na Vrhniki. Organizacijsko so razdeljeni na dve enoti in sicer inšpektorat 
ter redarstvo, skupaj je zaposlenih 10 ljudi. Glavne naloge so poleg rednih inšpekcijskih 
nadzorov in redarskih postopkov bile še: vzpostavitev delovanja redarske službe na območju 
vseh občin ustanoviteljic, zaposlitev dveh redarjev, uvedba sistema E-redar, sistem Tetra – 
komunikacija s policijo, nabava radarja, ureditev spletne strani. Na zahtevo Službe vlade za 
lokalno samoupravo so uskladili in pripravili organizacijske akte MIRED. Služba vlade jih 
financira v 50 %  deležu, vse službe skupnih občinskih uprav so morale popraviti in uskladiti 
akte. Inšpekcija dela na podlagi materialnih in procesnih predpisov. Za zelo učinkovite so se 
izkazale akcije nadzora, ki so bile izvedene v nekaterih občinah. Posebej uspešna je bila 
akcija nad nadzorom oglaševanja. V letu 2009 je bilo v Občini Brezovica 43 inšpekcijskih 
postopkov. Velika večina jih je na področju poseganja v občinske ceste, predvsem s 
postavljanjem ograj in živih mej. Veliko kršitev je zaradi odlaganja nedovoljenih komunalnih 
odpadkov. Veliko problemov je tudi z nedovoljenim nasipavanjem zemljišč. Redarstvo je 
izvedlo 82 ukrepov, od tega 23 opozoril in 59 plačilnih nalogov. Izvedeno je bilo 66 ukrepov 
zoper mirujoči promet ter 16 ukrepov zoper zapuščena vozila. Znesek izrečenih glob in 
sodnih taks je znašal 1.747,79 €. Od tega je bilo 1.288,65 € plačanih glob in 99,14 plačanih 
sodnih taks. V postopku prisilne izterjave je bilo 360 € glob. Redarji so obravnavali 4 ugovore 
zoper plačilne naloge. V letu 2008 je Občina Brezovica sofinancirala MIRED v višini 35.742 
€, od tega je občina dobila polovico nazaj. V letu 2009 je Občina Brezovica sofinancirala v 
višini 56.937 €, polovico pa bo dobila nazaj. V gradivu je v nadaljevanju tudi proračunska 
kartica, kjer so vidni vsi odhodki in izdatki MIRED v letu 2009.  
 
Metod Ropret – župan 
Vsako leto nanj prihaja manj primerov, ki jih je treba reševati. Na začetku mandata so 
tedensko sedeli skupaj zaradi neurejenih sosedskih odnosov in meja med občino in privatnimi 
zemljišči. Sam in tudi svetniki bi si želeli, da bi se večji del sredstev, ki jih namenjajo za 
delovanje MIRED, skozi globe tudi povrnil. Ne zato, da bi nam bilo toliko za denar, vendar 
ocenjujemo, da imamo kršiteljev tako veliko kot v drugih občinah. Ocenjuje, da so zadeve, ki 
jih obravnavajo, v veliki meri narejene in rešene.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Vprašal bi, od kje tako velika razlika v pobranih globah v primerjavi z Vrhniko? Tega ne 
razume.  
 
Marija Ajdič Francelj – inšpektorica Medobčinskega inšpektorata 
V letu 2009 so kar precejšnje razlike. Ko so redarji pričeli z delom v začetku leta 2009, so na 
Vrhniki že imeli sistem E-redar. Zato je večina glob bila pobranih, druge občine tega še niso 
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imele. Urediti je bilo treba transakcijske račune, zato se je drugje začelo izvajanje šele pol leta 
kasneje. Večina glob je razlika zaradi tega. V začetku marca letos so začeli uporabljati radar, 
tako da bo s polnjenem proračuna tudi v Občini Brezovica bistveno drugače. Redarstvo je 
represiven organ, vendar ni njegov namen globljenje in polnjenje proračuna. Na prvem mestu 
je preventiva, osveščanje in komunikacija. Globa je skrajni ukrep.  
 
Janez Kolar – svetnik  
Gleda proračunsko kartico in jo nekako ne razume, ker je polovica stroškov za delo. Stroški 
dela bi lahko bili skupaj. Poročilo je nejasno, težko je razumeti.  
 
Marija Ajdič Francelj – inšpektorica Medobčinskega inšpektorata 
Pregled kartice za MIRED dela Občina Vrhnika. Plan naredijo samo za materialne stroške, 
oziroma za upravljanje in razpolaganje s premoženjem. Kar se tiče plač in prispevkov dela to 
Občina Vrhnika. Za osnovne plače so trije zneski zato, ker je bil sprejet nek plan, potem 
potrjen veljavni plan in končni znesek je realizirani plan.  
 
Janko Prebil – svetnik  
Že prej je inšpektorica slišala o Rakitni. Ker imajo sedaj radar, bi bilo dobro, da se MIRED 
pojavi v Rakitni. Tam je mladinsko klimatsko zdravilišče in otroci hodijo ob cesti proti jezeru. 
Veliko je motoristov, ki divjajo po naselju in izvajajo vragolije. Z radarjem bi se jih dalo 
ustaviti.  
 
Marija Ajdič Francelj – inšpektorica Medobčinskega inšpektorata 
Glede postavitve radarjev so dogovori z Občino Brezovica in s PP Ljubljana – Vič. Meni, da 
ne bo problema s postavitvijo radarja na Rakitni.  
 
Anton Slana – svetnik  
Prvo vprašanje je glede obveščanja o črnih deponijah. Misli, da inšpektorji, ki gredo na teren, 
vzamejo zelo slabe podatke. Na inšpekcijo na Vilharjevo pridejo popolnoma drugi podatki, 
kot bi morali biti. Javljajo za nasipanje okoli gradbišča na gradbeni parceli, parcelne številke 
pa so napačne. Inšpektor lahko najde lastnika in se z njim na mestu pogovori, za kaj gre. 
Glede radarja ga zanima, ali kazenske točke dobiš na voznika ali na avto? Na sliki voznik ni 
viden, vendar ni nujno, da je lastnik tisti, ki je vozil.  
 
Marija Ajdič Francelj – inšpektorica Medobčinskega inšpektorata 
Na podlagi slike se ugotovi lastnika avtomobila ter se mu pošlje plačilni nalog. Vsak ima 
pravico do zahteve za sodno varstvo, če lastnik ni bil voznik. Kazenske točke dobi voznik. 
Glede odstopov nedovoljenega nasipanja, v večini primerov nimajo veliko pristojnosti, saj gre 
za kmetijske površine ali Naturo 2000, zato morajo zadeve odstopiti pristojni inšpekciji. 
Vsekakor pregledajo in preverijo parcelno številko, ne ve za noben primer, da bi bili napačni 
podatki, lahko pa se tudi zgodi.  
 
Mojca Hren – svetnica 
V zaključku poročila je zasledila, da so v letu 2009 veliko pozornosti namenili ravnanju z 
odpadki. Prej je bilo omenjeno, da je ravnanje v smeri preventive in ne sankcioniranja. 
Zanima jo, kakšno pozornost so namenili ravnanju z odpadki in to na preventivnem področju. 
Če je prav razumela, so obravnavali predvsem komunalne odpadke, gradbeni odpadki pa so v 
pristojnosti gradbene inšpekcije.  
 
Marija Ajdič Francelj – inšpektorica Medobčinskega inšpektorata 
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V Občini Brezovica je bilo 19 % nedovoljenega odlaganja komunalnih odpadkov. Postopek 
poteka tako, da se najprej naredi zapisnik in pošlje obvestilo kršitelju, če je znan. Če se ne ve 
kdo je kršitelj, je postopek odvisen od površine, kjer se odpadki nahajajo. Če je lastnik na 
primer občina, mora odpadke odstraniti. Po zakonu obvestilu sledi odločba o prekršku, kjer je 
lahko opomin ali globa.  
 
Igor Gabriel – svetnik  
Zanima ga, ali redarji sami poiščejo prekrške, predvsem v smislu odlaganja odpadkov, ali 
ukrepajo na podlagi prijav? Če se vozimo po občini vidimo že iz avta ogromno prekrškov.  
 
Marija Ajdič Francelj – inšpektorica Medobčinskega inšpektorata 
Poleg redarjev to opravljajo tudi inšpektorji. V večini primerov ukrepajo na podlagi prijave 
občanov. Na ogledih velikokrat zasledijo še dodatna odlagališča, tako da ukrepajo po uradni 
dolžnosti in na podlagi prijav.  
 
Janez Kolar – svetnik  
Želi pojasniti od prej, v poročilu na proračunski kartici se plače prevečkrat pojavljajo in je 
težko razumeti, kaj so hoteli s tem povedati, kdorkoli je že to sestavljal. Tako poročilo je 
težko sprejeti. Zanima ga, zakaj imajo toliko študentskega dela, po številki imajo približno 
enega zaposlenega študenta celo leto. Kaj so materialni stroški 70.000 €, glede na to, da imajo 
posebej naprave, gorivo, servise, uniforme in ostale stvari.  
 
Marija Ajdič Francelj – inšpektorica Medobčinskega inšpektorata 
Glede plač se ne bi spuščala v podrobno sestavo občinskega proračuna Vrhnike. Proračun 
imajo tako sestavljeni in MIRED spada k njim, ker je sedežna občina. Materialni stroški 
70.000 € so spodaj našteti. Gre za pisarniški material, časopise, računalniške storitve, 
oglaševalske storitve, električna energija, uniforme, telefon, poštnina, goriva, vzdrževanje 
vozil, nadomestni deli, pristojbine za registracijo, zavarovalne premije za motorna vozila, 
dnevnice za službena potovanja, stroški prevoza, najemnine, stroški seminarjev, izobraževanje 
zaposlenih. Res je, da imajo skoraj celo leto zaposlenega enega študenta, ker jim primanjkuje 
kadra. Pri razpolaganju s premoženjem – osnovna sredstva je bila v letu 2009 večja postavka, 
ker so kupili radar.  
 
Metod Ropret – župan 
Povzamemo lahko, da si vsi želimo še več njihove prisotnosti. V svojem ravnanju so lahko 
ostrejši pri izdajanju glob. Zahvalil se je za pomoč, ki so jo nudili pri rekonstrukciji Podpeške 
ceste. Redarstvo je v veliki meri skrbelo za varen prehod otrok v šolo  v času največjih del. K 
sreči so najtežja dela za nami in so minila brez nesreč. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 14: 
Občinski svet Občine Brezovica se je seznanil z letnim poročilom Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva za leto 2009. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   18 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 6 
Predlog programa opremljanja gasilskih enot – predlog finančnega plana za obdobje od 
2010 – 2014 
 
Janez Kolar – svetnik  
Z gasilci sodelujejo zgledno, poleg članov odbora se seje redno udeležujejo predstavniki 
Civilne zaščite in Gasilske zveze. Prosil je predsednika GZ Brezovica, da poda poročilo.  
 
Marko Susman – predsednik Gasilske zveze Brezovica 
V lanskem letu je potekel dolgoročni program opremljanja gasilskih enot v Občini Brezovica. 
Skupaj z vsemi gasilskimi društvi v naši občini so se lotili priprave novega programa. 
Razprava je bila težka in dolgotrajna. Program opremljanja je izrednega pomena, saj s tem 
lahko uravnavamo delo operativnih enot in za nekaj let naprej napovemo določene ukrepe, ki 
jih bodo izvajali. Program sloni na zakonskih osnovah, predvsem na dveh krovnih zakonih, to 
sta Zakon o požarni varnosti in Zakon o gasilstvu. Upoštevala so se merila za opremljanje, ki 
jih je sprejela država, pogodba med Občino Brezovica in občinskimi gasilskimi društvi ter 
usmeritve GZ Slovenije in GZ Brezovica. V tabeli, ki je priložena gradivu je postavka redna 
dejavnost. Iz redne dejavnosti se financira vzdrževanje gasilske tehnike, opreme in orodja, 
izobraževanje operativnih gasilcev, zavarovanje članstva in tehnike ter zdravstveni pregledi. 
Od predlanskega leta mora biti vsak operativni gasilec zdravstveno pregledan, če nima 
pozitivnega zdravstvenega pregleda, ne more opravljati dejavnosti. Iz postavke se financira še 
delovanje GZ Brezovica in prostovoljnih gasilskih društev, nadomestila stroškov intervencije. 
Drugi sklop je nakup zaščitne opreme, to so namenska sredstva in se pripravljajo glede na 
merila za opremljanje, ki jih je pripravila GZ Slovenije. Po teh merilih bi morali enote 
opremiti do lanskega leta, vendar zaradi sredstev tega niso uspeli. En del te obveznosti sledi 
še v tem dolgoročnem programu. Nekaj opreme je že iztrošene, lani so iz teh sredstev 
zamenjali dihalno tehniko – tlačne posode na izolirnih dihalnih aparatih, katerih rok je že 
pretekel. Tretji sklop je nakup vozil. V tem obdobju so v programu manjša vozila. Vsa vozila 
v programu so stara čez 20 let, najstarejše vozilo je iz Podpeči in je staro 32 let, lani so ga 
morali umakniti iz prometa, ker je bilo nevarno. Sistem financiranja je, da prispeva 50 % 
občina in 50 % matično društvo. Četrta alineja je vzdrževanje gasilskih domov. Pred 10 leti, 
ko so morali začeti uresničevati merila, so imeli malo opreme in je moralo vsako društvo 
samo prispevati za osnovno zaščitno opremo. Hodili so po vasi in nabirali prostovoljne 
prispevke, da je bilo za opremo, čelade in škornje. Nekaj let ni bilo denarja za obnovo 
gasilskih domov, zato je to prišlo pred tremi leti v proračun, da so sredstva namenjena za 
nujna popravila, da se ne dela škoda. Zadnja zadeva je novogradnja, od 2010 – 2012 so 
predvidena sredstva za preselitev gasilskega doma v Notranjih Goricah, ker se bo obstoječe 
zemljišče namenilo za gradnjo vrtca. V obdobju 2013 – 2014 se bo dozidal in dogradil 
gasilski dom v Kamniku pod Krimom. Lani je bil nabavljen nov gasilski avto, vendar morajo 
vozilo imeti v delavnici pri enem od obrtnikov, ker ga ne morejo spraviti v gasilski dom.  
 
Metod Ropret – župan 
Ko se je udeleževal občnih zborov gasilcev preteklo leto in poslušal potrebe posameznih 
društev, ga je bilo kar strah. Gasilci so program uskladili na nivo, ki je sprejemljiv tako za 
odbor kot za občino. Nabor želja je vedno večji od realnih zmožnosti, ta ki je pred nami 
odraža realne potrebe in bo zagotavljal normalno delovanje GZ tudi v prihodnje. Definitivno 
gre za najbolje organizirano prostovoljno organizacijo v občini, da ne govorimo o 
odgovornostih, ki jih s svojim delovanjem prevzemajo. Zato je prav, da občina s predlaganim 
programom njihovo delovanje podpre.  
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Matija Kovačič – svetnik  
Ima predlog, gasilski dom na Rakitni je na zelo neprimerni lokaciji in postaja premajhen. V 
srednjeročnem obdobju tam ne bo možno narediti večje investicije. Za prihodnje obdobje bi 
bilo treba razmisliti, kaj se bi dalo narediti. Občina je pred pripravo novega prostorskega 
načrta, zato bi bilo treba predvideti lokacijo za nov gasilski dom v dogovoru z gasilci. 
Priprava prostorskega načrta je v zaključni fazi, akcijo kaže hitro začeti.  
 
Marko Susman – predsednik Gasilske zveze Brezovica 
Pobuda se mu zdi na mestu, najprej bo treba z debatami začeti pri matičnem društvu, tudi GZ 
bi se z veseljem vključila. Pred nekaj leti so morali poglobiti gasilski dom, da lahko parkirajo 
vozilo. Ko pride do intervencije morajo avto najprej zapeljati iz garaže, da se lahko oblečejo. 
V dolgoročnem obdobju je to na mestu in predlog pozdravljajo.  
 
Metod Ropret – župan 
Prijavljenih na razpravo ni, zato je dal na glasovanje: 
 
SKLEP 15: 
Svet Občine Brezovica sprejme Predlog programa opremljanja gasilskih enot in predlog 
finančnega plana za obdobje od 2010 – 2014. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   18 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 7 
Pobude in vprašanja 
 
Metod Ropret – župan 
Kar zadeva pridobivanja kohezijskih sredstev za kanalizacijo, je občina prijavljena z dvema 
projektoma in sicer kanalizacija in čistilna naprava Podpeč – Preserje, kjer je dokumentacija 
na zelo visokem nivoju, praktično urejena do konca. Omejuje nas na novo postavljeni pogoj 
MOP-a, ki zahteva velikost aglomeracij preko 2.000 populacijskih enot. Zaradi minimalne 
terenske deviacije območji Podpeči, Jezera ter Preserja in Kamnika niso združeni v enotno 
aglomeracijo, ki bi to število dosegalo, nam MOP temu oporeka. Izpeljali so vrsto aktivnosti v 
tej smeri, svetovano jim je bilo tudi, da se obrnejo direktno na novega ministra. Pripravljeno 
je že pismo zanj, pričakujejo, da bo v tej smeri prišlo do korekcije, za enkrat pri nižjih 
uradnikih tega niso uspeli. Drugo je kanalizacija in čistilna naprava na območju Notranjih in 
Vnanjih Goric. Zbirajo se še zadnje služnosti, saj naj bi po novem bilo v kohezijo vključeno 
tudi sekundarno kanalizacijsko omrežje. To je sprememba glede na december lani, zato so 
morali nekoliko dopolniti projekte in pobrati služnosti za sekundarno omrežje. Dela na OŠ 
Brezovica potekajo s polno paro naprej. Gradbinci zagotavljajo, da so znotraj terminskih 
okvirov, prepričano smo, da bodo šoli uspeli dokončati v predvidenem roku. Precej novitet se 
obeta na področju cestne gradnje. Podpeška cesta gre proti koncu, rok je 15. april, ne bodo 
pristali na še dodatna odstopanja in podaljševanje roka. Poteka razpis za izvajalca adaptacije 
Podpeške ceste skozi Notranje Gorice. V pripravi je tudi sporazum za sofinanciranje  krožišča 
v Podpeči. Možnost je, da bi tam z gradnjo pričeli konec letošnjega leta. Pogledati bo treba, 
kako je z zemljišči, saj odkupi zemljišč znajo biti problem. Opravili so sestanek z DARS-om, 
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osnovno vprašanje je bilo, kaj je z izvozom na zahodu Brezovice. Dobili so zagotovilo, da 
državni lokacijski načrt prihaja h koncu, sredstva za izvedbo projektov in odkupe zemljišč so 
v proračunu zagotovljena. Za gradnjo sta predvideni leti 2011 in 2012. Z Agencijo za vlaganje 
v javno železniško infrastrukturo je bila sklenjena pogodba kar zadeva projektov. Na sestanku 
z železnicami je bilo rečeno, da so tudi sredstva za gradnjo v letošnjem letu zagotovljena. 
Močna želja Ministrstva za promet je, da z gradnjo v letošnjem letu tudi začnemo. Zaveda se 
majhne težave, preko železniškega prehoda na drugi strani je potrebno odkupiti še dve majhni 
parceli. V finančnem smislu to ne predstavlja neke velike obremenitve, zna pa biti težava v 
zgodovini neurejenih odnosov z eno od lastnic zemljišča. Upa, da bodo to uspeli urediti, saj 
gre samo za nekaj kvadratnih metrov, samo gradnjo pa lahko to zaplete. Trgovina Tuš dobiva 
končno podobo, predviden datum otvoritve je 21.4.2010, upa, da bo datum vzdržal. Opravljen 
je bil sestanek z direktorjem podjetja Deos, ki je investitor novega doma za ostarele za 
lokacijo Tuša. Po zagotovilih direktorja je gradbeno dovoljenje tik pred izdajo. Takoj po 
pridobitvi začnejo z gradnjo, pričakuje se, da bi se gradnja pričela v mesecu maju. Kar nekaj 
časa so namenili pogovorom o gradnji podružnice na lokaciji v Preserju, ki je v preteklosti za 
te namene že bila predvidena. Seznanjeni so bili tudi z diplomsko nalogo enega od krajanov 
Preserja, direktor jo je ocenil kot zanimivo. Tudi na tisti lokaciji gredo stvari naprej. V 
Notranjih Goricah v zadružnem domu se urejajo prostori za sedež Krajinskega parka 
Ljubljansko Barje. Adaptacija je že skoraj končana, čakajo se še zadnji sklepi vlade. Upravna 
enota je pregledala delovanje vseh krajevnih uradov oziroma izpostav upravne enote v 
primestnih občinah, z namenom, da se delovanje čim bolj racionalizira. Bili so nekoliko v 
strahu, da bi prišlo do ukinitve, kot v nekaterih drugih občinah. Zaradi dobrega obiska za 
enkrat ostajajo uradne ure in termini na tej izpostavi nespremenjeni. Opravil je sestanek z 
gospodom Kirnom, imel je občutek, da so se kaj dogovorili. Nato je ponovno dobil pismo in 
vidi, da je stvar bolj kot ne brezupna in se vrača v neke stare tire ter zgodovinske debate. V 
njih ne želi sodelovati in jih ne sprejema, upa, da ta zadeva ne bo moteča pri izvedbi krožišča 
v Podpeči, takrat se bodo morali vsi angažirati. Nekaj težav s pridobitvijo zemljišč je tudi pri 
rekonstrukciji državne ceste v Goričici, drugače bi se dela že začela. Dela na Rakitni se bodo 
začela v aprilu in bodo končana preko poletja, tako bo državna cesta med našo občino in 
Cerknico v celoti asfaltirana. Pripravljeni so projekti za pločnik in cesto med križiščem v 
Podpeči in koncem vasi Jezero. Sedaj je na nas, da pri direkciji izposlujemo uvrstitev tega 
odseka v državni program. Za to sejo jim še ni uspelo pripraviti posodobitve poslovnika, 
zagotavlja, da bodo lahko na slednji seji poslovnik obravnavali.  
 
Janez Kolar – svetnik  
Kot predsednik Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo bi protestiral proti spreminjanju 
proračuna brez njihove vednosti. Bili so začudeni in presenečeni in nikakor ne morejo takega 
proračuna sprejeti. Na Odboru za splošno, preventivno, osebno in požarno varstvo in zaščito 
so se zelo jasno postavili na stališče, da crkovine ne morejo odlagati tja, kamor je bilo 
predlagano. Člani in zunanji člani odbora so se postavili v aktivno vlogo iskanja rešitve in 
rešitve tudi predlagali. Na zadnji seji so izvedeli, da je direktor pogodbo že podpisal. Problem 
ni v denarju, saj ga je za to potrebno malo, gre za potencialno ekološko katastrofo. Zanima ga, 
zakaj OU ni upoštevala mnenja odbora ter kako bo na temu področju ukrepala? Kako bo OU 
ukrepala glede cest, na katerih je veliko gnoja in zemlje? V okolici je to že zdavnaj rešeno, 
potrebno je urediti tudi pri nas. Kako napreduje plinifikacija cele občine? Ima predlog, če so 
ceste že razrite, da se vgradi še optični kabel, saj je cena zanemarljiva. Hkrati bi lahko 
razmišljali o Wi-Fi točkah, o temu so se že pogovarjali par let nazaj. Tehnika se je toliko 
izboljšala, da postaviti eno anteno na vsako KS ali vaško središče ne bi bil problem. S tem 
lahko pritegnemo mlade in pospešujemo turizem. Na precej mestih v občini so prehodi za 
pešce že zelo slabo vidni in je to nevarno. Lahko se nalepijo vsaj nalepke, da bi bilo bolj 
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vidno. Določili še niso pravil za postavljanje tabel po občini. Na začetku mandata so se o 
temu pogovarjali, potem pa se ni zgodilo nič. Treba je narediti disciplino na tem področju, to 
je tudi dobra priložnost za nekaj zaslužka. Zanima ga, če je znak za omejitev hitrosti 30 km/h 
pri OŠ Brezovica legitimen? Takšna omejitev hitrosti je morda malo pretirana, saj takšno 
omejitev težko kdorkoli upošteva. Vprašal bi še, če se bo kaj zgodilo glede rondoja pri Poku? 
O temu so se že pogovarjali, tudi potrdili so že, da se to naredi. Vmes sta bili tam zgrajeni še 
dve hiši. Promet se povečuje, na Vrhniki se lepo vidi, kaj lahko rondoji naredijo dobrega.  
 
Metod Ropret – župan 
Glede proračuna nima konkretnega odgovora, ker tudi pri sami sestavi kaj intenzivno ne 
sodeluje.  
 
Gregor Šebenik – direktor Občinske uprave 
Glede crkovine je dobil obvestilo in je z zadevo seznanjen. Lani so dobili obvestilo od 
inšpektorja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, da morajo to lokacijo določiti. 
Občina kmetijskih zemljišč, ki so za to primerna nima. Par lastnikov zemljišč so prosili, da 
dajo na UE Ljubljana ponudbe za zakup zemljišč. Ponudba se je zgodila, lokacija je taka kot 
je. Željo so imeli, da bi bila ta lokacija nekje na vzhodu občine in čim dlje od naselij. Problem 
je, ker smo razpršeni. Ne reče, da je ta lokacija idealna. V tem trenutku je podpisana pogodba. 
Glede na to, da je odbor podal pripombo, je obveznost uprave, da začne s postopkom iskanja 
nove lokacije. Kako uspešni bodo in kdaj jo bodo dobili bi težko rekel. Dokler ne bo najdena 
nova lokacija in podpisana nova pogodba, bo obstoječa lokacija formalna. To je šlo na 
podlagi odločbe inšpektorja in to je bila že druga odločba, ki nas je prisilila, da smo morali 
zadevo urediti. Lokacijo moramo imeti in je v tem trenutku zavedena.  
 
Janez Kolar – svetnik  
Predlagali so lokacijo z lastnikom vred, ki je pripravljen ponuditi lokacijo. Lokacija je bolj 
primerna, ker je bolj dostopna, ne ogroža okolice in je spodaj ilovica.  
 
Gregor Šebenik – direktor Občinske uprave 
Kontaktiral bo lastnika, da se postopek izpelje naprej in to reši.  
 
Metod Ropret – župan 
Glede blata in gnoja na cestah je trenutno taka sezona. Ni problem samo na cestah, pritožujejo 
se tudi nekateri stanovalci, da jih postopki gnojenja motijo. Dejstvo je, da bi morali tisti, ki 
gnojijo, svoja vozila pred vstopom na ceste očistiti, je pa to v nekaterih situacijah zelo težko. 
Posebne možnosti glede tega ne vidi, morda bi nanje apelirali preko občinskega glasila. Do 
neke mere se lahko angažira komunalno službo, da te stvari sanira. Čim se stvari zaostrijo, se 
takoj počutijo ogrožene tudi kmetje. Kar se tiče plinifikacije, naj bi letos bilo zaključeno 
omrežje do zapornic v Vnanjih Goricah in že tudi del Vnanjih Goric, na območjih kjer 
potekajo investicije. V naslednjem letu prihaja širitev na območju med obema zapornicama, 
ki naj bi bila gotova v prihodnjih dveh letih. Objekti do zapornic v Vnanjih Goricah bodo na 
omrežje priključeni letos. Kar zadeva optike, na vseh rekonstrukcijah, ki se jih lotevajo, 
puščajo proste vode. V nadaljevanju jih lahko katerikoli od ponudnikov teh  storitev koristi. 
Ocenjujejo, da bodo za to lahko v prihodnje tudi nekaj iztržili. Glede Wi-Fi omrežja je že bilo 
nekaj poizkusov, tudi kandidirali so že za tovrstno omrežje. Morali bi dobiti neko strokovno 
pomoč, ki bi na območju občine te sive lise zaznala in jih na tak način pokrila in vzpostavila 
neko korektno omrežje. Ocenjuje, da sama občinska uprava ta trenutek ni dovolj strokovno 
usposobljena. Lahko se organiziramo na nivoju odbora ali kako drugače in namenimo 
sredstva, da po neki proceduri to izpeljemo. Poizkušali smo z državnimi sredstvi in nismo bili 
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uspešni zaradi indeksa razvojnih ogroženosti, ki nas oddaljuje tudi od mnogih drugih sredstev. 
Glede obnove prehodov za pešce se absolutno strinja, z upravljavcem cest je nujno potrebno 
stopiti v kontakt in naročiti, da se prehodi obnovijo. Glede urejanja tabel je v pripravi nov 
odlok. V letošnjem letu se izteka pogodba dosedanjemu koncesionarju za oglaševanje na 
območju Občine Brezovica. Povedali smo mu že, da pogodbe ne nameravamo podaljšati. Z 
novim odlokom je ambicija občine, da urejanje prenesemo na komunalno podjetje. 
Ocenjujemo, da bi to lahko pomenilo neke vrste prihodek ter korekten red in možnost 
kontrole. Glede znaka za omejitev hitrosti pri OŠ Brezovica, je bil nekaj dni nazaj v kontaktu 
z Direkcijo RS za ceste. Tudi oni so ugotovili, da cona 30 na to cesto ob deviaciji in 
opozorilnih tablah ne sodi. Na ponoven ogled prihajajo strokovne službe, predlog bo, da se 
postavi omejitev hitrosti 40 km/h in da se na to hitrost na novo programirajo opozorilne table. 
Po njihovih kriterijih otok bistveno izboljšuje varnost prehoda čez cesto. Res je, da so ob 
obravnavi urbanistične rešitve pri Poku zavzeli stališče, da je potrebno rezervirati zemljišče za 
rondo. Zemljišče je odparcelirano, lastnik se je že večkrat najavil z željo, da to zemljišče 
vendarle že odkupimo. Prav dolgo tega ne bodo mogli zavlačevati, zato nas v bližnji 
prihodnosti ta stvar še čaka.  
 
Matija Kovačič – svetnik 
KS se pritožuje, da so se izvrševala plačila iz njihovega podračuna brez predhodne vednosti 
predsednika oziroma brez odobritve predsednika. Njegov elektronski podpis se je nepravilno 
uporabljal. Kar gre iz računa KS, bi moral predsednik vsako plačilo prej odobriti. Zanima ga, 
kdo je za to odgovoren, prav bi bilo, da se zadeva uredi. Če je tak običajen postopek, je treba 
ljudem to razložiti. Druga zadeva je, da občinsko računovodstvo ne obvešča redno KS o 
porabi sredstev, zato ne vedo koliko denarja točno je na razpolago. Prosi, da se to pogleda, 
morda ne bi bilo odveč pisno pojasnilo.  
 
Metod Ropret – župan 
Glede izplačil predvideva, da gre za sredstva za vrtec na Rakitni. Tam so imeli te stvari po 
dogovorih, NRP-jih in proračunu te stvari dogovorjene. Predvideva, da so po tej dinamiki bila 
plačila tudi izvršena. Ne gre za nobeno specifiko odnosa do KS Rakitna, kvečjemu bi rekel 
obratno. S predsednikom na Rakitni izredno težko vzpostavijo kontakt. Ko je bil na Rakitni na 
raznih občnih zborih so tudi s strani krajanov letele pripombe v to smer. Komunikacija je 
otežena, kolikor ve, je tudi problem udeležbe na odborih. V takih razmerah je težko korektno 
sodelovati. Glede računovodstva predlaga, da ubere isto pot kot ostali predsedniki KS. 
Mesečno ali še pogosteje naj se oglasi pri računovodkinji in naj preverijo stanja. Dobivajo 
tudi izpiske. Problem je v komunikaciji, bilo bi prav, da se enkrat odkrito pogovorijo o temu. 
Dvomi, da bi računovodkinja delala v nasprotju s postopki.  
 
Igor Gabriel – svetnik  
Predlaga, da občina pristopi k načrtovanju prehoda plinifikacije čez Stržen in umeščanju v 
finančno konstrukcijo, da lahko s plinifikacijo nadaljujejo takoj, ko bo končana v Notranjih 
Goricah. Drugo vprašanje je glede kolesarskih stez, poti, cest. Pred časom so svetniki izrazili 
željo, da bi občina pristopila k načrtovanju tega, zanima ga, če se v tej smeri kaj dogaja. 
Naslednje vprašanje je kamnolom Preserje. Pred časom so imeli plane, kaj se bo v 
kamnolomu dogajalo. Zanima ga, če je občina v kakšnem kontaktu s Slovenija cestami, ki so 
bili tam lastnik in investitor? Pod četrto ima pobudo, ki jo je dobil od bivših svetnikov. Želeli 
bi, da se proračuni in rebalansi objavljajo v Barjanskem listu oziroma kot priloga. Gre za 
ljudi, ki jih dogajanje precej zanima, verjetno pa z računalniki niso najbolj vešči.  
 
Metod Ropret – župan 
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Kar zadeva plinifikacije Podpeči, so projekti narejeni, na zadnjem sestanku na Energetiki jih 
je videl. V naslednjih dveh letih se bo treba organizirati in zagotoviti sredstva za premostitev 
te ravnine iz občinskega proračuna. Projekti so za celotno območje Podpeči, Jezera, Kamnika 
in Preserja narejeni. Glede kolesarskih poti ni kaj posebej novega. Na sestankih Regionalne 
razvojne agencije se stalno pogovarjajo o teh projektih na Ljubljanskem barju. Morda ima več 
upanja pri Krajinskem parku, kjer je v programu aktivnosti ena od prioritet prav ta. Upa, da 
bo stvar bolj konkretno zastavljena in ne samo na ravni nekih študij. Na LUR-u so bile 
postavljene neke table, vendar bolj kot ne za označevanje obstoječih poti. V smislu novih, 
obvoznih in varnih poti pa zadeva ni prišla tako daleč. Kamnolom je bil aktualen v času, ko so 
gradbinci imeli presežke denarja in so jih želeli investirati. SCT kot lastnik zemljišča je imel 
tam velike načrte. Zdaj v času pomanjkanja denarja je glede tega zatišje, lahko pa poizve, ali 
je stvar še aktualna, v obdobju zadnjega leta pa na to temo niso razpravljali. Glede objave 
proračuna v Barjanskem listu ni težave, saj je dokument javen. Pogovoriti se je treba, kaj to 
pomeni glede oblike revije in ali bi proračun objavili kot prilogo ter kakšni stroški bi s tem 
nastali. To lahko pripravijo in se o temu izrečejo, uredništvo bi do naslednjič to lahko verjetno 
pripravilo in nam ta podatek dalo.  
 
Janez Kolar – svetnik  
Predlagal bi, da razmislimo o možnosti, če je cesta umazana, da jo očistijo gasilci. Tako se 
dogaja v precej manj razvitih občinah. Tistemu, ki je povzročil umazanijo na cesti, se izstavi 
račun. Nihče nima nič proti kmetom, vendar red mora biti. V Naturi 2000 ne dovolijo 
nobenega gnojenja. Potrebne so tudi posebne gnojne jame. Kmete bi bilo treba osvestiti in jim 
pomagati, vendar tega ne morejo, ker na odboru čez noč zmanjka denarja. Kot tretje bi 
inšpekciji predlagal, da pri OŠ Brezovica postavijo stacionarni radar. Tam je prava točka, 
imeli bomo večjo varnost za otroke in več denarja v proračunu.  
 
Metod Ropret – župan 
Mimo šole se je skoraj nemogoče peljati 30 km/h, to se strinja. Kar se tiče čiščenja, se bodo 
povezali z gasilci. Videli bodo, kakšna bo reakcija. Predvideva, da brez računa ne bo šlo. 
Gasilci so vlaženje Podpeške ceste zaračunavali. To bi bila ena od opcij, treba je najti način, 
kako bi to izpeljali. Kar zadeva gnojenja in Nature, v sklopu kadrovskega načrta novega 
krajinskega parka je tudi poseben strokovnjak za kmetijstvo. Tudi krajinski park prinaša 
dodatne omejitve pri kmetovanju na tem območju. Kmetje bodo lahko pridobili strokovno 
podporo.  
 
Mojca Hren – svetnica 
Izrazila je zadovoljstvo glede gradiva za Občinski svet, končno je prišlo do poenotenja vseh 
odborov. Ni še 100 %, so pa na dobri poti, da do konca mandata zadevo popolnoma uredijo. 
Pogreša še poenotenje pri rubriki pripravil, predlaga še, da je pri vsaki točki povzetek 
obrazložitev. Pod drugo se zahvaljuje za priloženo dokumentacijo glede gospoda Poličnika. 
Ima še podvprašanje, v pogodbi lahko preberemo, da izvaja storitve za pridobivanje zemljišč 
in služnosti za pločnike v KS Vnanje Gorice. Zanima jo, kdo to izvaja v drugih krajevnih 
skupnostih in kako to dobi plačano? Meni, da tovrstne pogodbe za plačilo po uri storitve niso 
primerne, saj je nadziranje izjemno težko. Boljša varianta bi bila za fiksno dogovorjeno ceno. 
Tretja stvar je Modra dvorana, zahvaljuje se dokumentacijo v prilogi. Navedeno je, kdo vse 
naj bi koristil dvorano, med navedenimi so tudi odbori. Predlaga, da bi se odbor sestajal v 
Modri dvorani, ne vidi razloga, da se stiskajo v sejno sobi. Naslednja seja Odbora za 
komunalo naj se skliče v tej dvorani in predlaga, da se seje snemajo. V prilogi gradiva je tudi 
poročilo o investiciji Podpeška cesta. Zadevo so obravnavali kot posebno točko na Odboru za 
komunalo in so ugotovili, da je občina večinski sofinancer te investicije. Moti jo stališče 
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občine, da nimajo nobenih kompetenc proti izvajalcu, kar se tiče rokov in drugih sankcij v 
zvezi z nekvalitetno izvedenim delom, ker niso navedeni v pogodbi kot naročnik. Ne 
poznamo fizične osebe, ki bi plačala večino del, potem pa nima pravice odločanja. Občina bi 
morala imeti možnost vpliva na izvajalca. Rok za dokončanje se bliža z veliko hitrostjo, dela 
ni malo. Opozarja tistega, ki bo prisoten na primopredaji del, da jasno pove kje so 
pomanjkljivosti in da se nadzira njihova odprava. Ogromno je še del okrog cestišča, ki jih je 
treba izvesti. Pločniki ob Podpeški cesti niso očiščeni, na njih je še pesek od zimske službe. 
Ukrepati je treba pri izvajalcu, da se to sčisti. Četrtič ponavlja vprašanje, ker še ni dobila 
odgovora, če se je že začel nadzor naročila po gradbeni pogodbi z dne 5.6.2009 za izvedbo 
opreme in priključitve vrtine VG1 na obstoječi vodovodni sistem? Navezala bi se še na 
priložen dopis Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 18.3.2010 v 
zvezi z imenovanjem direktorja JKP Brezovica d.o.o. V imenu NS JKP Brezovica OS 
obvešča, da so se sestali takoj po prejemu tega dopisa in so obravnavali dopis. NS JKP 
Brezovica je zavzel naslednje sklepe: 

1. Razpisna komisija za razpis za delovno mesto direktorja JKP Brezovica d.o.o. 
v sestavi Nadzornega sveta JKP Brezovica d.o.o. meni, da je postopek izbora 
kandidata za direktorja JKP Brezovica opravila korektno, transparentno, 
neodvisno, v skladu s predpisi ter v skladu z izhodišči in pod nadzorom 
odvetnika Andreja Turka.  

2. Sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja nista 
zavezujoča.  

3. Predsednico NS JKP Brezovica se zadolži, da Komisiji za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja odgovori z dopisom po elektronski pošti ter seznani s 
tem Občinski svet na seji dne 25.03.2010. 

Vsa dokumentacija postopka izbire kandidata je shranjena v prostorih občine in je 
razpoložljiva v vsakem trenutku za ogled po predhodnem dogovoru in v prisotnosti 
kateregakoli od članov razpisne komisije. Zdi se ji nedopustno, da se s postopkom iz 
kakršnihkoli razlogov zavlačuje. Meni, da bi morali postopek pospešiti in zaključiti. 
 
Metod Ropret – župan 
Kar zadeva gospoda Poličnika, se iz specifikacije del in pridobljenih parcel lahko vidi, da je 
tega morda po celi občini več kot v Vnanjih Goricah. Ne ve, zakaj piše, da izvaja dela za 
Vnanje Gorice, ampak dejansko izvaja dela za območje cele občine. Strinja se, da morda urna 
postavka ni najbolj posrečena rešitev. Ob zagotavljanju korektnega odnosa se jim je to zdela 
primerna rešitev. Lahko pa z naslednjim aneksom k pogodbi stvar premislijo in to spremenijo, 
če bo do podaljševanja pogodbe sploh prišlo. Glede Modre dvorane ni nobenega problema, 
zaželeno je, da se dvorana čim več uporablja. Prej so imeli več možnosti, ko je bila dvorana v 
gasilskem domu, zdaj tega nimajo. Tudi snemanje sej odbora bo omogočeno. Kar zadeva 
Podpeško cesto, so dobili na odboru vse pogodbe na vpogled. Vem o čemu govori, občina se 
pojavlja kot investitor v kompletno komunalno infrastrukturo. Te postopke kontrolira, pelje in 
plača Javni holding Ljubljana in znotraj njega pristojne službe VO-KA in Energetika. To so 
sredstva, ki so v okviru Javnega holdinga namenjena občini Brezovica in smo jih s 
kvalitetnimi projekti v zadnjem obdobju uspeli kar nekaj izčrpati. Naslednji tak projekt bo 
kanalizacija in vodovod v Radni. Ta sredstva lahko koristijo samo na območjih kjer je 
upravljavec VO-KA ali Energetika. Tukaj ne vidi, da so kakšne kompetence spustili iz rok, 
definitivno pa so s tem pridobili kvaliteten nadzor in kvalitetne strokovne službe, ki so 
sodelovale že v postopkih projektiranja, izgradnje ter sodelujejo tudi sedaj na koncu pri 
ugotavljanju stanja pod to cesto. Plačnik za samo cesto pa je Direkcija RS za ceste. Občinski 
delež in delež KS-jev pa tudi ne bo zanemarljiv, kar se tiče pločnikov in ureditve ostale 
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infrastrukture ob cesti. S pločnikov bo pesek očistilo naše komunalno podjetje. Kar zadeva 
nadzora nad izgradnjo vrtine, še ne ve če se je že začel.  
 
Mira Gregorka – predsednica Nadzornega odbora 
Nadzorni odbor ima v načrtu pregled izgradnje vrtine vendar z nadzorom še niso pričeli, saj 
trenutno pregledujejo druge zadeve.  
 
Igor Gabriel – svetnik  
Kolesarske poti je omenil zato, ker v rebalansu ni zasledil načrtovanja kolesarske steze čez 
Stržen, za kar so se dogovarjali pred časom. Pri tej zadevi bi občina morala biti bolj pozorna, 
ne gre samo za rekreacijo in šport ampak tudi za prevozno sredstvo. Načrte v to smer bi 
morali pospešiti.  
 
Peter Kraljič – svetnik  
Izrazil je zadovoljstvo, da so projekti za pločnik na Jezeru že narejeni. S tem je upanje, da bo 
kmalu pločnik, saj ima vrtec probleme, ker ne morejo nikamor čez cesto. Odprta bo možnost, 
da bodo šli lahko v gozd. Tudi s pomočjo dopisov iz vrtca je treba doseči, da se pločnik čim 
prej uvrsti v program DRSC. Ima pripombo glede ukinitve javnega dobra. Ukinitev 
obravnavata dva različna odbora, ni mu čisto jasno zakaj. To bi moral delati samo en odbor, 
ne pa neke zadeve Odbor za komunalo, neke pa Odbor za urejanje prostora. Glede soglasja za 
imenovanje direktorja JKP Brezovica je bila Komisija za volitve in imenovanja soglasna, da 
je premalo podatkov, da bi dali soglasje. Zato so sprejeli sklep, da se pripravi obrazložitev za 
Občinski svet, da se na predstavitev povabi štiri kandidate z največ doseženih točk in se to 
naredi na izredni seji v aprilu. Prosi župana, da ta sklep da na glasovanje in to razrešijo.  
 
Metod Ropret – župan 
Ni mu čisto jasno glede ukinitve javnega dobra, zakaj je to obravnaval Odbor za komunalo. 
Predvideva, da gre za ceste, ki so pomembne. Doslej je to vedno šlo preko Odbora za okolje 
in prostor. Dobro je, da se pri tej stvari poenotijo, na to je treba biti pozoren pri pripravi 
gradiva za posamezne odbore. Strinja se, da se direktorja JKP Brezovica izbere na izredni seji, 
gre za pomembno odločitev. Te postopke je treba čim prej končati in stvari, ki nas 
obremenjujejo damo z mize.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Zanima ga, kako daleč so s parcelo za vrtec v Notranjih Goricah? Na Podpeški cesti pri 
Jakominu bo zožitev pločnika. Kaj je občina naredila glede tega in kakšni postopki bodo 
sproženi, da se bo prišlo do celega pločnika? 
 
Metod Ropret – župan 
Glede zemljišča za vrtec morajo iti do gospoda s konkretnim denarjem, rebalans ga tudi 
zagotavlja, tam druge ovire ni. Od zneska gospod ne odstopa. Vmes so peljali tudi aktivnosti 
za odprodajo zemljišč okrog parcele novega gasilskega doma in zemljišča pri Hoji. Obe 
lokaciji sta z vidika ARSO-a oziroma vodovarstvenikov zahtevni. Potrebno je izvesti še 
dodatne presoje vplivov. S prodajo bodo prišli dodatni viri za financiranje vrtca, za parcelo pa 
rebalans proračuna zadevo ureja. Pri gospodu Jakominu so bili velikokrat, na celi trasi je ob 
vseh težavah to ostala edina lokacija, ki je niso uspeli urediti. Postavljen je bil pogoj, da se 
odkupi celotna parcela vključno s hišo. Za pločnik bi potrebovali približno meter širine na tej 
trasi. Pogoj ni bil sprejemljiv. Kasneje se je pri meritvah ugotovilo, da tudi obstoječa ograja 
stoji na zemljišču DRSC. Zato direkcija že pelje postopke za ureditev situacije glede ograje in 
v nadaljevanju za zagotovitev enakomerne širine pločnika po celi trasi.  
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Mojca Hren – svetnica 
Strinja se z gospodom Kraljičem glede ukinitev javnega dobra, gradivo so dobili na mizo v 
obravnavo. Smatrala je, da so zadevo obravnavali tudi na drugem pristojnem odboru, vendar 
je očitno niso. Kvečjemu bi lahko bili soglasjedajalec, osnovni pa bi moral biti Odbor za 
urejanje prostora. Direktor mora v bodoče centralizirano pregledovati ustreznost obravnav na 
pristojnih odborih. Veseli jo, da ima župan podobne občutke glede dramatiziranja JKP-ja. V 
tem mandatu so se imenovali že štirje direktorji javnih zavodov, nikoli pa niso imeli dramskih 
predstavitev štirih kandidatov. Pripravlja se še eno imenovanje in dvomi, da bodo imeli  
dramsko predstavo s posebnim celovečernim programom.  
 
Metod Ropret – župan 
Očitno smo ocenili, da je to imenovanje za nas tako zelo pomembno iz razlogov, da smo se v 
tem mandatu okrog JKP-ja ogromno vrteli. Danes se bosta izpeljali obe točki o ukinitvi 
javnega dobra, za v bodoče pa se bodo dogovorili, da gredo te stvari na Odbor za okolje in 
prostor.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Vsi problemi v občini niso samo na eni strani Ljubljanice. Potreben bi bil ogled vseh cest na 
drugi strani, ker je problemov veliko in jih je nujno treba reševati. Na cesti skozi Črno vas so 
že 20 centimeterske stopnice na mostovih. Policija je po zakonu zadolžena, da izvaja kontrolo 
na cestah. Drugje se noben kmet ne upa na cesto s traktorjem preden bi očistil gume, pri nas 
pa se to lahko dogaja, ker policisti obvladajo samo radar in nič drugega. Ostala debata o 
gasilcih in podobno je brezpredmetna. Nima se smisla zapletati z ljudmi, saj imamo 
inšpektorje in policijo, ki naj naredijo red. Kar se tiče direktorja JKP, je imel odbor vso 
dokumentacijo na vpogled na občini. To bi veljalo tudi za ostale odbore, da bi si kaj lahko šli 
pogledati na občino, ne pa da nas tukaj utrujajo s stvarmi, ki bi si jih lahko ogledali.  
 
Metod Ropret – župan 
Točko dnevnega reda so izčrpali. Imeli so še sklep, ki ga je predlagal gospod Kraljič. 
 
Peter Kraljič – svetnik  
Predlagal je, da se da na glasovanje sklep komisije, da ne bo to stvar dileme. Na sejo OS naj 
se povabi štiri kandidate in poda širšo obrazložitev kandidatov. O temu se je treba odločiti.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 16: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Nadzornemu svetu 
JKP Brezovica, da pripravi obrazložitev točkovanja štirih kandidatov, ki so dobili 
največje število točk in osebno predstavitev pred Občinskim svetom Občine Brezovica. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   15 
PROTI:  3 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8 
Potrditev rebalansa proračuna št. I za leto 2010 
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Metod Ropret – župan 
Sprejeli so dvoletni proračun. Tudi proračun za prejšnje leto se rebalansirali dvakrat, sedaj je 
prvi rebalans letošnjega proračuna. Prvič se srečujemo s krčenjem proračuna oziroma s 
situacijo, ko bo prilivov manj, kot smo predvidevali. Razlog je bistveno zmanjšanje 
komunalnih prispevkov. Letos naj bi se trend gradbenih podjetij ponovno povzpel. V naši 
občini zaradi spremembe odloka, da dovoljujemo le enostanovanjsko gradnjo, zagotovo 
takšnega navala kot je bil, ni več pričakovati. Drugi razlog za zmanjšanje je bistven upad 
davka od nepremičnin, kar je povezano s prvim razlogom. Eno z drugim bo na proračun 
vplivalo v višini približno 1.500.000 €.  
 
Jožef Selan – svetnik  
Finančno premoženjski odbor je obravnaval rebalans na 13. redni seji. Po daljši razpravi so 
sprejeli sklep, da odlok potrdijo. Imeli so nekaj pripomb na vsebinske obrazložitve, v 
predlogu, ki je danes pred njimi, je to popravljeno. Predpostavljali so, da so na odborih vse 
uskladili. Če so kakšna vsebinska vprašanja, bo nanje odgovoril direktor.  
 
Peter Kraljič – svetnik  
Pohvalil je obrazložitve, da so ene najbolj smiselnih v zadnjem času. Ima vprašanje glede 
krajevnih skupnosti, vidi se, da je prišlo do zmanjšanja. Zanima ga po kakšnem ključu, pri 
nekaterih so zmanjšanja manjša, drugod večja.  
 
Gregor Šebenik – direktor Občinske uprave 
Proračune krajevnih skupnosti pripravi uprava na podlagi želja, pristojni odbori jih potrdijo. 
Postavka je sestavljena iz donacije občine za delovanje, najemnin, prenosa iz prejšnjega leta 
ter pobranega komunalnega prispevka iz prejšnjega leta. Čez leto se lahko višina komunalnih 
prispevkov spremeni, to potem uravnavajo z rebalansom.  
 
Mojca Hren – svetnica 
Ponovila bi mnenje, ki ga je podala na pristojnem odboru. Glede na to, da se občina z 
rebalansom zadolžuje, se ji ne zdi gospodarno in odgovorno, da so na dejavnosti občinske 
uprave visoki odhodki za čistila, reprezentanco, študentsko delo, pisarniški material, 
računalniške storitve, časopise, cvetlični aranžmaje ipd. Študentsko delo na državni ravni se 
ukinja. Niso dobili pojasnila v zvezi z varčevalnimi ukrepi, kot je bilo obljubljeno na odboru. 
 
Gregor Šebenik – direktor Občinske uprave 
Znotraj delovanja uprave so zadevo prilagodili na realizacijo iz leta 2009. Kar se tiče 
študentskega servisa, se preko njega plačuje delo za pošto na Rakitni ter za nadomeščanje 
uslužbenk na porodniškem dopustu. Število občinskih objektov se povečuje, zato so tudi večji 
stroški čiščenja in vzdrževanja. Postavka plače javnih uslužbencev je ostala nedotaknjena, 
vendar se že sedaj ve, da bo premalo denarja in ga bo treba zagotoviti z rebalansom. V jeseni 
bo za upravo treba nekaj dodati, sedaj so v ospredju druge zadeve, zato so to načrtno dali na 
stran. 
 
Metod Ropret – župan 
Letos nas gotovo čaka še en rebalans. Če je to potrebno že prej, pa se lahko danes obravnava 
amandmaje.  
 
Janko Prebil – svetnik  
Odločil se je, da kritično spregovori o predlogu rebalansa. Ugotavlja, da gre za resne 
likvidnostne težave občine. Pregleda nad finančnim stanjem ni, sredstva pa se trošijo 
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negospodarno in brez potrebnih finančnih konstrukcij. V kolikor bi se držali običajnega reda o 
smotrni porabi denarja, danes ne bi imeli problemov pri  sprejemu rebalansa. Občinski možje 
so se odločili pobrati znatne zneske denarja nekaterim odborom. Z nepremišljenimi potezami 
so onesposobili delovanje odborov. Plani odborov in finančna sredstva so bila za leto 2010 
potrjena. Plani so podrti in jih ne bo mogoče realizirati. Sam deluje v Odboru za kmetijstvo in 
gospodarstvo, vzeli so jim približno 25 % finančnih sredstev. Sprašuje predlagatelje, kako bo 
v bodoče z realizacijo sprejetih programov? Rebalansa za področje kmetijstva v višini 70.481 
€ odbor ni potrdil. Zmanjšanje za 20.000 € gre na račun zmanjšanja dejavnosti spodbujanja, 
ne bo izvedenega javnega razpisa za delovanje in podporo društvom s področja kmetijstva, ne 
bo izveden razpis za podporo čebelarjem in ohranjanje čebeljih družin. Ne bodo se mogla 
izvesti agromelioracijska dela na Rakitni in čiščenje zaraščenih površin s posebnim strojem za 
mulčenje. Ni predvideno niti povečanje postavke za oskrbo zapuščenih živali, ki bo po 
realizaciji za 2009 presežena za več kot 100 %. Ali bo v imenu odbora odločal nekdo drug in 
jim dal nezaupnico? Povečanje nekaterih postavk z rebalansom na negospodarskih področjih, 
zaradi nelikvidnosti občine ni sprejemljivo. V tem primeru gre za tri postavke: 72.000, 22.000 
in 50.000 €, skupaj 144.500 €. Če bi to zmanjšali za 20.000 €, bi njihov odbor lahko normalno 
deloval. Ne ve, kako bodo delovali, težave bodo celo leto. Niso tisti, ki bi predlagali 
spremembe, stojijo za tistim, kar je bilo potrjeno. Če kdo misli, da jim je treba vrniti, naj sam 
misli, od kod bo denar vzel.  
 
Matija Kovačič – svetnik  
Gre za zmanjšanje odhodkov v KS Rakitna. Očitno gre za pričakovanje, da se bodo zmanjšali 
prihodki. Ni zasledil, katere postavke v prihodkih naj bi se zmanjšale, ne ve tudi, če je to bilo 
kaj predebatirano s KS. Zanima ga še kaj spada pod vzdrževanje športnih objektov, ker se mu 
zdi postavka visoka.  
 
Gregor Šebenik – direktor Občinske uprave 
Na prvi strani v prihodkih postavka drugi nedavčni prihodki zajema komunalni prispevek za 
celo občino. Iz tega izhaja po krajevnih skupnosti zmanjševanje. V leto 2009 so pobrali 
710.000 € komunalnega prispevka. 20 % dobi občina 80 % pa KS. Prispevke po krajevnih 
skupnostih se vodi ločeno, imajo podatke in jih lahko predložijo. Dodala se je nova postavka 
za vzdrževanje športne dvorane Brezovica. Z rebalansom so naredili novo postavko, da bo 
bolj transparentno in vidno, kakšni so stroški.  
 
Metod Ropret – župan 
Do sedaj se je dajal za dvorano transfer šoli, zaradi preglednosti se bo plačevalo direktno s 
postavke. Pri balonu je treba še dokončno urediti zunanje igrišče, ki ga je bilo treba podreti. 
Tudi to zajema ta postavka.  
 
Igor Gabriel – svetnik  
Indeks upada pri financiranju KS-jev je zelo različen. Pri KS Podpeč – Preserje je 21 %, pri 
Notranjih Goricah je indeks 96 %, pri Vnanjih Goricah je 44 %, Brezovica ima 64 %, Rakitna 
73 %. Upad v KS Podpeč – Preserje je bil enormen.  
 
Metod Ropret – župan 
Gre za pričakovane prihodke KS, sestavljene na pobranih komunalnih prispevkih v letu 2009. 
Če bo pobranih več, bomo zelo zadovoljni. Lani je bilo očitno pobranih na območju KS 
Podpeč – Preserje zelo malo komunalnih prispevkov. Če bo tega letos bistveno več, bo 
odstopanje v potrošnji navzgor. Dve leti nazaj je bila Podpeč izredno močna glede 
komunalnega prispevka, zato je upad še toliko bolj drastičen.  
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Igor Gabriel – svetnik  
Prosil bi za izračune, kot je rekel direktor in naj se jih pošlje vsem KS, da bodo sveti KS 
seznanjeni s tem. Na prvi pogled so čudne številke.  
 
Karmen Pograjec Rus – svetnica  
Oglaša se v imenu odbora za Zdravstveno varstvo. Predlog rebalansa so sprejeli, kljub temu bi 
spomnila, da so na začetku mandata precej govorili o zdravstvenih kapacitetah. Bili so resni 
pogovori o širitvi v Vnanjih Goricah. Glede na situacijo in ostale prioritete je to šlo to za 
nekaj časa na stranski tir. ZD v Podpeči je v zelo šibkem stanju, nujno je treba obnoviti 
fasado. Resno je treba razmisliti o obnovi, ker je nevarno, če komu pade kaj na glavo, ko 
vstopa v ZD. Študije so bile že narejene, predračuni znašajo okoli 47.000 €. MKZ-ju smo 
dolžni dati še 35.000 €, vendar jim bomo dali zaradi trenutne situacije 25.000 €. Lahko bi 
dobili poročilo o delovanju MKZ Rakitna, da bi videli kako poslujejo.  
 
Metod Ropret – župan 
S podžupanjo je imel razgovor o fasadi na ZD v Podpeči. Zanima ga, če kje vidijo, kako bi 
lahko prerazporedili sredstva znotraj postavk, da bi se to uredilo. Ocenjuje, da je stanje fasade 
slabo in bi lahko kakšno stvar rekli tudi o temu.  
 
Gregor Šebenik – direktor Občinske uprave 
V noveli o javnem naročanju so znižali zneske za javna naročila malih vrednosti. Realno je 
pričakovati, da se bodo poleti pokazale kakšne možnosti za prerazporeditev sredstev, ki jih 
bodo lahko izpeljali v jeseni. Z javnimi razpisi se izvedba večkrat zavleče za več mesecev, 
velika verjetnost je, da bodo v jeseni o temu lahko kaj rekli.  
 
Metod Ropret – župan 
Zanima ga, če se podžupanja lahko obveže, da spremlja izvajanje proračuna na njenih 
postavkah in ko se pokaže, da nečesa nismo realizirali ali pa imajo možnost realizirati fasado, 
to tudi naredijo. To naj bo prva stvar, ki se naj vključi v rebalans v jeseni. Rad bi, da se 
zavežejo, da to letos rešijo.  
 
Igor Gabriel – svetnik  
Je prijetno presenečen in vesel, da se občina posveti ZD v Podpeči in se s predlogom strinja.  
 
Janez Kolar – svetnik  
Govoril bi kot predsednik v imenu Odbora za gospodarstvo, turizem in gostinstvo ter 
kmetijstvo in gozdarstvo. V sodelovanju z OU opaža pomanjkanje interesa za ta področja, 
morda gre za nezaupnico odboru. Zadovoljni so z administrativno podporo, predstavnikov 
uprave pa na seji še niso videli, kljub večkratnim vabilom. Kolega Prebil je že omenil 
nestrinjanje, da se odboru brez obrazložitve vzame denar. Predloga proračuna niso dobili in 
nič niso vedeli o temu. Kot predsednik se pod točko razvoj turizma ne bo podpisal, saj ne 
more podpreti, da se bodo sredstva porabila za pisarniške potrebe. Pogreša razvojno 
naravnanost. Takega proračuna ne more podpreti. Pritožuje se, ker spremembe v proračunu ni 
potrdil odbor.  
 
Gregor Šebenik – direktor Občinske uprave 
Kar se tiče turizma je zadeva vezana na TIC in dva sejma. Lani so imeli intenzivne sestanke 
za povečanje turizma na področju Ljubljanice, zapletlo se je glede plovnosti. Ko se bo zadeva 
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uredila, bo to področje in postavka bolj aktualna. Pred leti so postavili TIC, ki ima dobro 
lokacijo, ljudje ga obiskujejo in ni bil negativno sprejet.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Glede na zdajšnje čase v proračunu ni toliko prihodkov, kot jih je bilo včasih. Treba se je 
zavedati, če so se odločili za dokončanje OŠ Brezovica, bo treba na drugih odborih glede na 
investicijo in manjše prihodke nekaj prihraniti. Par besed bi rekel še o krajevnih skupnostih. 
Kot predsednik KS se zaveda kakšno funkcijo je prevzel, da je skrbnik proračuna za katerega 
je treba dobro skrbeti in gospodariti. Morda se nekateri predsedniki KS niso zavedali stanja, v 
katerega smo padli, to je zmanjšanja prihodkov. Trošili so še vedno naprej in to je sedaj odraz 
proračuna posameznih krajevnih skupnosti. Nekateri so denar prihranili, da bodo dokončali 
letos določene investicije. Zato ima KS Notranje Gorice tak proračun, saj so velik del sredstev 
prenesli iz lanskega leta z namenom varčevanja za določene investicije. Nekatere KS se tega 
niso zavedale. Naslednja sestava OS bo morala dobro premisliti, kaj bodo naredili s KS. Če 
večkrat kličeš predsednika KS po telefonu in se ne oglasi, potem je nekaj hudo narobe. Če se 
predsednik KS zaveže, da bo delal in se pol leta ne oglasi na občini ter da je komunalni 
oddelek vodil praktično vse investicije na Rakitni, potem je nekaj narobe. KS razpolagajo s 
toliko denarja kot ga imajo, treba ga je porabiti pametno in varčevati. Tudi v celotnem 
proračunu je treba zategniti pas.  
 
Metod Ropret – župan 
Vsi se srečujemo s to situacijo, KS morda še težje prenašajo to zgodbo. Kaže se, da je 
delovanje KS bolj kot ne odvisno od delovanja predsednikov. K sreči ima večina KS zelo 
aktivne predsednika, žal pa to povsod ni tako.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Ne bo govoril o KS, čeprav mu marsikaj ni všeč. Kot svetnik KS lahko reče, da so zelo 
zadovoljni s svojim predsednikom. Občina sprejema nove prostorske plane, s katerimi 
zamujamo. Na postavki prostorsko načrtovanje imamo indeks 42,6. Meni, da s 37.000 € niso 
sposobni zadeve spraviti pod streho. To je neresno, o novih planih se pogovarjajo že cel 
mandat. Če želijo izpeljati proceduro, je z zneskom nekaj hudo narobe. Prosil bi za 
obrazložitev.  
 
Gregor Šebenik – direktor Občinske uprave 
Verjame, da se bo ta problem lahko pojavil. V tem trenutku ni nihče omenil, kolikšen bo. Ko 
bo problem izbruhnil, ga bodo morali nekam umestiti.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Marsikaj se da izračunati in predvideti. Lahko bi ostali vsaj na istem, ne da se sredstva še 
zmanjšajo, ker vemo, da je to nerealno. Skrbi ga, ker naj bi vse naredili v jesenskem 
rebalansu, vendar ne bo denarja. Ne more reči, s katere postavke se naj prenese denar, to je 
stvar uprave, ki ve kaj je nujno narediti in kje ima rezerve. Po občutku bi moralo biti vsaj 
toliko sredstev kot prej, lahko pa bo še to premalo.  
 
Metod Ropret – župan 
Direktor bo pregledal, če se da sredstva prerazporediti od kje drugje. Prostorski red ne sme 
biti odvisen od par tisoč € in mora biti končan. Če ne bo šlo drugače, bodo sprejeli sklep, da 
se ta postavka povrne na znesek kakršen je bil in sredstva prerazporedili.  
 
Jožef Selan – svetnik  
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Nekaj dni nazaj so imeli sejo NS MKZ Rakitna, v katerem je kot predstavnik občine z gospo 
Plešnar. Sprejeli so zaključni račun in vsa potrebna poročila. Občina bo vse to dobila. 
Prejšnjih 35.000 € od občine so koristno porabili. 25.000 € nameravajo porabiti za menjavo 
oken. Po protipotresni študiji so ugotovili, da na stavbi ne bodo potrebni veliki posegi. Plošča 
ostane, treba je zamenjati okna in urediti streho. Učilnice in spalnice so popravili že letos. 
Lansko leto so zaključili s 45.000 € plusa. Pridobili bodo sredstva iz nekega švicarskega 
sklada, ki jih bodo porabili za nadaljnjo rekonstrukcijo. Uvajajo nov program, šolo lulanja, ki 
bo zaživel letos in je potreben v Sloveniji. Programi se mu zdijo dobri in koristni, zato se 
strinja, da jim damo sredstva.  
 
Metod Ropret – župan 
V sklopu postavke 16 – prostorsko planiranje, stanovanjska in komunalna dejavnost, je prišlo 
do 50 % povečanja sredstev. Znotraj tega ima možnost prerazporejati sredstva. Lahko 
zagotovi, da kar bo potrebnih sredstev za nemoten potek prostorskega reda, jih bodo 
prerazporedili znotraj postavke 16.  
 
Matija Kovačič – svetnik 
Boji se, da letos ne bodo uspeli pripraviti prostorskih dokumentov do stopnje, da bi jih lahko 
sprejeli. Stvari počasi napredujejo, štiri leta se pogovarjajo o temu. Strinja se, da imajo težave 
s predsednikom KS. Zaradi tega dejstva občina ne sme obravnavati drugače KS kot vse ostale. 
Delo se otežuje in morda ima zaradi tega OU malo več sitnosti.  
 
Metod Ropret – župan 
Ni nobene zamere v to smer. Kar zadeva prostorskega reda, je govoril z županom Iga. Delajo 
ga že 7 let in ga še niso uspeli sprejeti. Gre za vrsto drugih omejitev in težav, ki niso vezane 
na delovanje občinske uprave. Občinski svet ni nikoli tendenciozno razmišljal o Rakitni, 
verjetno imajo v tem mandatu največ investicij na prebivalca v občini. Veliko let so bili 
zapostavljeni. Letos se bo gradilo še kanalizacijsko omrežje. Aktivnosti potekajo, ne glede na 
delovanje KS.  
 
Damjan Rus – svetnik  
V tem mandatu so vložili zelo malo investicij v zdravstvo. V Vnanjih Goricah hodi k 
zdravniku veliko občanov, stanje pa je katastrofalno. V naslednjem rebalansu je treba nekaj 
vložiti v zdravstvo, drugače bodo zdravnice odšle.  
 
Metod Ropret – župan 
Zdravstvo je ena od stvari v naši občini, ki v primerjavi z drugimi najbolje funkcionira, 
predvsem po zaslugi tistih, ki ga izvajajo. V okviru doma za ostarele bo nekaj ambulant, v 
katere se bo del dejavnosti preselil. Potem bo priložnost, da adaptirajo ostali del ali se 
odločijo za novogradnjo, odločitev bodo morali sprejeti skupaj.  
 
Anton Slana – svetnik  
Oglaša se kot predstavnik KS. Pogreša operativne sestanke z županom in občinsko upravo. O 
pol stvareh danes se ne bi pogovarjali, če bi se redno sestajali. Načrtovali bi finančno 
konstrukcijo in pregledali sredstva v lanskem letu. Nekateri so se držali okvirov in financirali 
druge projekte v kraju, nekateri pa so prekomerno trošili občinska sredstva in ne svoja. KS 
morajo sofinancirati občinske projekte. Plačevati morajo računovodske storitve za KS, čeprav 
to opravljajo uslužbenci OU. Tukaj nekaj ni v redu. Če se bo izkazalo za ugodnejše, bodo šli v 
zasebne računovodske storitve, če jim tega ne morejo narediti zaposleni v službenem času. 
Treba jih je plačevati posebej preko pogodb. Ni zadovoljen s proračunom, vendar upa, da 
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bodo uspeli zvoziti. Premalo je povezave med OU in KS. Marsikateri projekt načrtuje uprava, 
plačati pa mora KS.  
 
Metod Ropret – župan 
Običajno se s predsedniki KS dobiva na njihovo željo. Ko ga kdo potrebuje je na voljo, sam 
pa sestankov ne sklicuje. Mogoče je to nasvet za delo v prihodnje.  
 
Gregor Šebenik – direktor Občinske uprave 
V kadrovskem načrtu za proračun 2009 II so imeli dva dodatna javna uslužbenca. Glede na 
situacijo so realizirali samo enega. Za letošnje leto sta v planu tudi dva in bodo realizirali 
samo enega. Sistematizacijo delovnih mest so oblikovali tako, da bosta na področju financ 
sedaj delala dva polno zaposlena, do sedaj je bil faktor 1,3. Potem bo izpolnjen pogoj, da bo 
uprava prevzela celotno računovodstvo krajevnih skupnosti. V tem mandatu so KS toliko 
sofinancirale področja občinske uprave, da je to najmanj kar lahko uprava zanje naredi. Pri 
sofinanciranju z nobeno KS niso imeli težav.  
 
Metod Ropret – župan 
K razpravi ni bilo več prijavljenih, upa, da so ključne anomalije uspeli predebatirati in se 
zavezati, da jih bodo odpravili. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 17: 
Svet Občine Brezovica sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Brezovica za leto 2010.  
 
Izid glasovanja: 
ZA:   13 
PROTI:  4 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 9 
Soglasje za kratkoročno likvidnostno zadolževanje 
 
Jožef Selan – svetnik  
Finančno premoženjski odbor je po obrazložitvi direktorja OU dal soglasje in predlaga OS, da 
ta sklep sprejme. Obrazložitev je napisana pri predlogu sklepa, če ima kdo vprašanja, bo 
odgovoril direktor OU.  
 
Metod Ropret – župan 
Sredstva dobivajo v dvainpetdesetinah. V prvo polovico leta je prišlo še kar nekaj obveznosti 
od lani. Zato potrebujemo nekaj sredstev, da se stare obveznosti poravna, ta čas se 
financiranje normalno izvaja iz tekočih prilivov. V skladu z zadolžitvijo se sredstva do konca 
mandata vrnejo.  
 
Jožef Selan – svetnik  
Do tega je prišlo, ker se je spremenil zakon o plačilnem prometu. Prejeti račun je treba plačati 
v 30 dneh. Prej je uprava lahko te datume malo zamikala. Ker včasih zmanjka nekaj denarja, 
je soglasje potrebno, da lahko uprava za nekaj dni najame kredit, da obveznosti plača v 30 
dneh.  
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Mojca Hren – svetnica 
Ima pripombo na oceno finančnih posledic, ker je napisana črtica. S tem se ne strinja, če ne 
drugega so stroški zadolževanja. Moralo bi biti predstavljeno v kakšni višini. Razume stisko 
na finančnem področju, vendar bi se ob pogoju dobrega gospodarja in varčevanja na ključnih 
mestih dalo tudi brez tega prebroditi kratkoročne finančne težave.  
 
Metod Ropret – župan 
Do sedaj so bili občina, ki je denar vezala in so iz tega imeli kar precej prihodkov. Letos bodo 
imeli s tega naslova žal nekaj odhodkov. Bil je na Ministrstvu za finance, kjer so pregledali 
naše dokumente, finance ter poročila. Naša občina je ena redkih v Sloveniji, ki sploh ni 
zadolžena do tega trenutka. Argument, ki ga je povedal, to je zadolžitev za dokončanje šole, 
na ministrstvu pozdravljajo in zdrži. Gre za namensko zadolževanje, sredstva so lahko 
namenjena samo za konkreten projekt.  
 
Janez Kolar – svetnik  
Težko glasuje za tak sklep, ker ne ve za kakšen znesek gre in za koliko časa, zanima ga 
približna ocena.   
 
Metod Ropret – župan 
Ocenjuje, da bo kratkoročno zadolževanje trajalo nekje do druge polovice leta v skupni višini 
nekje med 200.000 do 300.000 €.  
 
Metod Ropret – župan 
Ker ni več razpravljavcev je dal na glasovanje: 
 
SKLEP 18: 
Svet Občine Brezovica soglaša s kratkoročnim likvidnostnim zadolževanjem za 
izplačevanje tekočih obveznosti Občine Brezovica v letu 2010. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 10 
Pooblastilo županu za pridobitev pogojev za izvedbo razpisa za dolgoročno namensko 
zadolževanje 
 
Metod Ropret – župan 
Občina je bila na posvetu na ministrstvu. Zahtevano gradivo so tja odnesli in je bilo 
pregledano. Na ministrstvu menijo, da je to vrstno zadolževanje kvečjemu primerno v taki 
situaciji. Objektov, ki bodo v uporabi nadaljnjih 50 let ali več, enostavno ni moč v celoti  
financirati. Morda bi nam to uspelo, če nas ne bi doletelo krčenje proračuna oziroma bi samo 
del obveznosti prenesli v prihodnje leto, kot je bilo z NRP-jem predvideno. Ostali sta dve 
možnosti, da se odločijo za podaljšanje trajanja investicije ali se z namenom odprtja šole 
septembra zadolžijo. Zadolževanje je absolutno pod nivojem, ki je dovoljeno občini. Kar 
zadeva poteka, govorimo danes o pooblastilu, da lahko začne postopke. Postopke mora 
izpeljati zunanja institucija, pripraviti mora finančno in pravno poročilo, ki ga morajo skupaj 
z vsemi bonitetnimi podatki občine odnesti na Ministrstvo za finance. Posojilo in izbranega 
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kandidata, ki ga zunanja institucija na podlagi preverb na trgu izbere, na koncu potrdi in 
odobri Ministrstvo za finance. Župan je v vlogi, da mu dovolijo, da ta postopek začne, peljejo 
ga zunanji finančni strokovnjaki, potrdijo pa ga na ministrstvu.  
 
Jožef Selan – svetnik  
Na seji odbora so se strinjali s predlogom. Predlagajo svetu, da to sprejme.  
 
Metod Ropret – župan 
Nobenemu ni všeč, da to počnejo, vendar je situacija takšna, odločitev je bilo treba sprejeti. 
Meni, da so vsi skupaj za to, da težave rešujejo. To ni tako velika zadeva, da bi občino v 
prihodnje kakorkoli zaznamovala.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Zadolžili se bodo za 2 milijona €. Ali se je postavka pri šoli kakorkoli spremenila na več ali 
manj? Zakaj zmanjka denarja, ali ker je manj inputa ali se je pri šoli karkoli spremenilo? Po 
rebalansu je input manjši za manj kot 2 milijona. Zakaj se je potem treba toliko zadolžiti? 
 
Gregor Šebenik – direktor Občinske uprave 
V normalnih pogojih bi zadevo enostavno dodali na to postavko, razlika bi bila zelo majhna. 
Zmanjšati so morali za 1,5 milijona €, če so hoteli zadržati minimalno raven, niso mogli 
nikjer več vzeti. OŠ je po pogodbi za enkrat taka kot je. Gre samo za težave pri naši 
prihodkovni zadevi.  
 
Metod Ropret – župan 
Imajo še nekaj drugih obveznosti, ne samo šole in so sredstva prerazporedili drugam, za šolo 
pa se zadolžujejo v večjem znesku. 1,5 milijona € manj dobimo, šole prej nismo imeli v 
takem obsegu notri.  
 
Gregor Šebenik – direktor Občinske uprave 
Dejansko številko, ki je bila planirana za leto 2010 bi ob normalnih pogojih nadgradili za 1,5 
€. Nekaj sredstev so morali prerazporejati, dodali so lahko samo 200.000 € prenosa iz 
prejšnjega leta. Zmanjkuje za 2 milijona sredstev.  
 
Janez Kolar – svetnik  
Nezadovoljen je z razlago, 2 milijona je veliko denarja. Absolutno podpira gradnjo šole. 
Ničesar ne vemo o ekonomiki gradnje in zanesljivosti. Podpeška cesta ne kaže dobre slike, 
učinkovitost je drugačna, kot so načrtovali. Pričakoval bi več razlage. 
 
Metod Ropret – župan 
V investicijskem planu so imeli približno 5.300.000 €. Končna številka bo okoli 4 milijone. 
Skozi gradbeno krizo je sreča, da so se gradbinci bolj zanimali za projekt, kot bi se sicer. 
Površina bo 3.750 kvadratnih metrov, kar pomeni dobrih 1.100 za kvadratni meter na ključ z 
urejeno okolico in energetsko opremo. Kolikor se je pogovarjal v strokovnih krogih, je to zelo 
korektna številka. Dela na gradbenem trgu ni bilo in so nam stvari šle nekoliko na roko. Na 
glasovanje je dal: 
 
SKLEP 19: 
Svet Občine Brezovica pooblašča župana za pridobitev pogojev za izvedbo razpisa za 
dolgoročno namensko zadolževanje za zaključek investicije Osnovna šola Brezovica.  
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Izid glasovanja: 
ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 11 
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtce Brezovica 
 
Metod Ropret – župan 
Predlaga, da smo v razpravah in pojasnilih kratki.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Odbor za družbene dejavnosti je na 21. redni seji obravnaval pobudo za spremembo 
pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Za pojasnila je prosil podžupanjo.  
 
Nataša Smrekar – podžupanja  
Na odboru so dobili vlogo glede pravilnika s sprejemu otrok v vrtec. Ocenili so, da je treba 
točko uvrstiti na sejo. Na odboru so izglasovali, da se pravilnik v 13. členu pod točko 8 
spremeni, ker je diskriminatoren, saj daje 7 točk zaposlenemu vzgojitelju v Vrtcih Brezovica. 
Ocenili so, da je vloga upravičena in da dajo 7 točk ven. Pomembno je, da se to obravnava 
danes, ker je do jutri sprejem vlog in potem začne komisija delati. Če bo predlog sprejet, bo 
komisija delala po novem pravilniku. Odbor predlaga da se v 13. členu 8 točka izloči.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
O temu pravilniku je odločal že ta svet. Od takrat se ni nič bistvenega spremenilo. Takrat so 
korektno obrazložili, zakaj komu toliko točk. Če bo nekdo od zaposlenih svojega otroka 
moral voziti drugam, bo potem slaba storitev za ostale otroke. Zadeva ni diskriminatorna, tako 
se je odločil OS. Drugače bi se sedaj lahko odločili, če bi se zadeve drastično spremenile ali 
pa bi bil za to nek tehtni razlog. V pravilniku je navedeno točkovanje za zaposlene v vrtcu. Če 
je to koristil kdo od občinske uprave, je to neupravičeno.  
 
Metod Ropret – župan 
Pripomb staršev na točkovanje je bilo kar nekaj.  
 
Jožef Selan – svetnik  
Predvideva, da je tisti, ki je dolžen za objavo in zakonitost zadevo preveril, če je to pravilno in 
zdrži. Utemeljiti je treba, zakaj to ni dobro ter če nas lahko ljudje tožijo. 7 točk je upravičenih, 
popolnoma nesmiselno je, da vzgojiteljica vozi otroke drugam. Ni jih veliko, ki so to 
izkoriščali, če je to izkoriščal kdo od OU, pa to ni prav. Glasoval bo proti temu, ker se mu ne 
zdi diskriminatorno.  
 
Gregor Šebenik – direktor Občinske uprave 
V komisij je samo en član OU, ostali bi to sigurno preprečili. Nima nobenega podatka in 
indicev, da bi se to pojavilo.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Okrog tega je bilo precej pobud, zato je odbor zadevo obravnaval. Debatirali so o 8. točki – 
zaposlen eden od staršev v vrtcih Brezovica in o točki, da ima eden od staršev delovno mesto 
v občini Brezovica. Za ti dve točki sta bili pobudi. Odločili so se, da ostane točka, če ima eden 
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od staršev službo v občini Brezovica, ukine pa se 8. točka. Nekateri menijo, da ni prav, da 
vzgojiteljica vozi svojega otroka drugam v vrtec, vendar ga mora voziti tudi sam in se vračati 
na delo nazaj v občino.  
 
Metod Ropret – župan 
Mogoče zaposlene v vrtcih res postavljamo v nekoliko privilegiran položaj. To je presoja 
vsakega posameznika izmed nas, vendar ljudje to berejo z nejevoljo.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Zadevo bi z razumevanjem sprejel, pod pogojem, da bi bila zadaj zakonska podlaga. Enako bi 
lahko bila vprašljiva tudi 10. točka. Diskriminirani so že starši, ki morajo hoditi v Ljubljano v 
službo, na Brezovici jim je bližje in so bonificirani z eno točko. Nihče ni navedel pametnega 
zakonskega predloga, zato bo glasoval proti temu.  
 
Nataša Smrekar – podžupanja  
Osebno se ji ne zdi pošteno, da nekdo dela v vrtcu Brezovica in ima zato 7 dodatnih točk, ne 
bi bil tak problem, če bi bila ena ali dve točki. Tudi sama nima vrtca, prav tako nihče na 
družbenih dejavnostih ne. Kam bodo vozili otroke in kdo jim bo dal dodatne točke? Ne želijo 
dodatnih točk, lahko se umakne tudi 10. točka pravilnika. Gre se za to, da bi bil čim bolj 
enoten sistem za vse. Otroka mora voziti v Ljubljano, čeprav ima obveznosti na Brezovici. Ne 
zdi se ji prav, da se tako dela, pobud je bilo kar nekaj, da pravilnik ni v redu. Do sedaj se ga je 
sprejemalo, kakršen je. Podprla bo predlog odbora, ker se ji zdi smiseln.  
 
Janez Kolar – svetnik  
Mogoče preveč časa izgubljajo tukaj, ta postavka prinese 3 % vseh točk.  
 
Metod Ropret – župan 
Za enkrat nimajo takega primera. Ko se pojavljajo vloge, se starši zapičijo v pravilnike in 
takrat se pri vsakemu pojavi strah, da bodo zaradi tega odpadli. Starši si na podlagi pravilnika 
sami ustvarijo neko točkovanje. Gre za psihološki efekt, v praksi tega primera tokrat nimajo.  
 
Polonca Raušl – svetnica  
Strinja se s podžupanjo. Osnovna šola je ravno tako javni zavod, učiteljice pričnejo zjutraj z 
varstvom, pa se morajo ravno tako voziti drugam. Bodimo dosledni, takih primerov bo lahko 
vedno več. Njena kolegica vozi otroka na Vrhniko, čeprav živi in dela v občini Brezovica. Naj 
bo enotno za vse.  
 
Metod Ropret – župan 
Se pridružuje temu mnenju, potem bi morali vključiti tudi druge skupine in ne samo 
zaposlenih v vrtcu. Predlog je bil, da se iz pravilnika v 13. členu črta 8. alineja. Gre za to, da 
če je eden od staršev zaposlen v vrtcih, dobi dodatnih 7 točk. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 20: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se v Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec iz 
13. člena izloči 8. alineja – zaposlen eden izmed staršev v vrtcih Brezovica. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   8 
PROTI:  6 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 12 
Ukinitev javnega dobra v k.o. Rakitna in k.o. Kamnik 
 
Mojca Hren – svetnica  
Pri tej točki ni nobenih finančnih posledic, zato predlaga, da se prebere predlog sklepa in se 
glasuje. 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 21: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se ukine javno dobro na zemljiščih: 

• parc. št. 1712/1 k.o. 1652 Rakitna v izmeri 1556 m2, 
• parc. št. 3343 k.o. 1704 Kamnik v izmeri 2301 m2. 

 
Parceli 1712/1 k.o. 1652 Rakitna in 3343 k.o. 1704 Kamnik postaneta s tem sklepom last 
Občine Brezovica. 
 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.  
 
Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 13 
Ukinitev javnega dobra  in prenos lastništva na parc. št. *380 in 3316/5 k.o. Kamnik 
 
Matija Kovačič – svetnik  
Gre za parcelo pri gasilskem domu v Kamniku. Društvo želi, da se to prenese v njihovo last. 
Ena od parcel je javno dobro in jo treba najprej prenesti v last občine, občina pa bo vse skupaj 
prenesla na gasilsko društvo. Finančnih posledic ni. 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 22: 
Občinski svet Občine Brezovica s tem sklepom ukinja javno dobro na parceli št. *380 
k.o. Kamnik v izmeri 68 m2 ter na parceli št. 3316/5 k.o. Kamnik v izmeri 67 m2, vpisane 
v ZKV S001. Prej navedeni parceli po ukinitvi javnega dobra, postaneta last Občine 
Brezovica v celoti, katera kasneje prenese lastninsko pravico v korist PGD Kamnik pod 
Krimom.  
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
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Sklep je bil sprejet. 
 

AD 14 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja VM 10/3 in VS 
10/5-del 
 
Matija Kovačič – svetnik  
Poročevalec bi moral biti gospod Lovšin. Gre za pokopališče na Brezovici, s tem odlokom se 
ureja območje, da se bo lahko pokopališče razširilo.  
 
Metod Ropret – župan 
Namen tega je, da se razširi pokopališče, ki je premajhno. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 23: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje urejanja VM 10/3 in VS 10/5-del. 
 
Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   17 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 15 
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
območje urejanja z oznako VP 10/2 – del  (TUŠ) 
 
Matija Kovačič – svetnik  
Dopolni se OPPN za to območje, da se uredijo prometne in manipulativne površine znotraj 
kompleksa. Finančnih posledic ni. 
 
Marko Čuden – podžupan  
Pri gradnji trgovskega centra je prišlo tudi do spremembe ogrevanja. Prej je bil predviden 
plinski kontejner, nato so se odločili, da gredo na ogrevanje na elektriko. Dobiti je bilo treba 
tudi soglasje Energetike, katero so danes še enkrat spreminjali. 5. člen novega odloka govori o 
spremembi 15. člena prejšnjega odloka, ki se glasi: (1)Oskrba občine Brezovica z zemeljskim 
plinom se vrši preko srednjetlačnega distribucijskega plinovoda omrežja z obratovalnim 
tlakom 0,5 – 4 bar. Glavno plinovodno omrežje v dimenziji DN 200 izvedeno po Podpeški 
cesti do naselja Vnanje Gorice, kjer se začasno zaključi. Zmogljivost obstoječega glavnega 
plinovoda zadošča za priključitev in oskrbo območja urejanja s plinom. Oskrba z zemeljskim 
plinom je predvidena za potrebe ogrevanja, priprave tople sanitarne vode, kuhe in tehnologije. 
(2)Za priključitev predvidenega objekta na sistem zemeljskega plina je potrebno zgraditi 
glavno plinovodno omrežje do območja urejanja in priključni plinovod do objekta, kjer se 
zaključi z glavno plinsko zaporno pipo v omarici na fasadi objekta. (3)Objekt na območju 
urejanja se lahko ogreva z obnovljivimi viri energije. V nasprotnem primeru se oskrba 
začasno vrši s postavitvijo postaje utekočinjenega naftnega plina, po izgradnji glavnega 
plinovoda do območja urejanja pa se objekt obvezno priključi na distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina. 
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Energetika je dodala varovalko, da se objekt v prihodnje ne bi preusmeril na ogrevanje s 
plinskim oljem. Obvezno se bodo morali priklopiti na plin, brez tega Energetika ne bo dala 
soglasja in ne bodo mogli dobiti novega gradbenega in uporabnega dovoljenja. Predlaga, da 
se sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN za območje urejanja z oznako VP10/2 
– del, s 5. členom v taki obliki, kot je prebral. To je treba čim prej objaviti v Uradnem listu, 
da bodo lahko odprli trgovino, ki bo fizično končana v roku enega tedna.  
 
Metod Ropret – župan 
Gre za to, če se bo trgovina ogrevala na plin, bo to lahko izključno plin Energetike, ko bo do 
tja potegnjeno omrežje. Objekt na območju urejanja se lahko ogreva z obnovljivimi viri 
energije.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Zanima ga, na kaj se bo ogrevala trgovina? Kako bo šlo skozi na Upravni enoti, če Energetika 
soglasje pogojuje z obnovljivimi viri?  
 
Marko Čuden – podžupan  
Ogrevala se bo na elektriko, Energetika je dala soglasje. Ogrevanje z elektriko jih bo stalo 
30% manj kot s plinom.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 24: 
Občinski svet Občine Brezovica spreminja 5. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja z oznako VP 10/2-del. 
Vsebina spremenjenega člena je priloga k gradivu.  
 
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.  
 
Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 16 
Obravnava vloge podjetja Trimad d.o.o. – sprememba namembnosti rabe prostora 
 
Matija Kovačič – svetnik  
To je zadeva, ki se je že pojavljala. Poslovni objekt želijo spremeniti v trojček. Naknadno 
iščejo gradbeno dovoljenje. Dobili so lokacijsko informacijo za spremembo rabe objekta iz 
poslovne v stanovanjsko. Problem je, da so vmes spremenili odlok, da se ne sme graditi 
drugega kot enostanovanjske stavbe. Odbor ni mogel mimo sklepa, vlogi ne morejo ugoditi. 
Situacija je kočljiva, ker zadeva že stoji, ni jasno, kako se bo zadeva rešila.  
 
Metod Ropret – župan 
Takih primerov je po občini kar nekaj, do sedaj niso pri nobenemu popuščali, izjeme ne bodo 
naredili tudi v temu primeru. Odlok velja za vse, na občino hodijo razni investitorji, ki 
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najavljajo odškodninske tožbe. Dejstvo je, da pravila igre v občini postavlja Občinski svet, v 
tem trenutku so takšna in so jih dolžni vsi spoštovati.  
 
Mojca Hren – svetnica  
Strinja se z odločitvijo odbora. Ima podvprašanje, kako je možno, da je investitor dobil 
gradbeno dovoljenje za gradnjo poslovnega objekta, iz fotografije pa je razvidno, da gre za 
klasično stanovanjsko gradnjo?  
 
Metod Ropret – župan 
To se je žal ponekod po občini zgodilo. Na Upravno enoto so predložili ene vrste 
dokumentacijo, v praksi pa zgradili nekaj drugega. Računali so na to, da bo občina to 
legalizirala, kar pa pri nas ne gre skozi.  
 
Mojca Hren – svetnica  
Zgradili so v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem, kje je tukaj inšpekcija? Predlaga, 
da se vloži zahtevek za inšpekcijski nadzor in ukrepanje.  
 
Metod Ropret – župan 
V tem trenutku imajo vloženih 5 tovrstnih primerov, kar zadeva nepravilne gradnje. Tudi ta 
primer bo naslednji v vrsti. Ne more kategorično trditi, vendar glede na slike, ni to tisto, kar je 
upravna enota potrdila kot poslovni objekt. Navedeni postopek je pravilen, inšpekcija mora 
odigrati svojo vlogo. Ne morejo legalizirati stvari, ki so bile narejene popolnoma mimo nas.  
 
Janko Prebil – svetnik  
Se strinja se tem. Kako je moglo do tega priti, saj je prej sigurno bila izdana lokacijska 
informacija za izgradnjo objektov. Sedaj je informacija druga, želijo spremembo 
namembnosti v stanovanjsko stavbo, na podlagi informacije je verjetno prišlo do gradnje. 
Morali bi ostro ukrepati, da se to ne bi več dogajalo.  
 
Metod Ropret – župan 
Stvar je dosti čista. Sklicevanje na lokacijske informacije ni primerno. Vsak investitor je 
dolžen, tudi če ima dve leti staro lokacijsko informacijo,  preden vloži dokumente preveriti, če 
je prišlo do kakršnekoli spremembe aktov ali si pridobiti novo lokacijsko informacijo.  
 
Damjan Rus – svetnik  
To je lahko poslovna gradnja, lahko je delal po gradbenem dovoljenju, ker so notri lahko 
poslovni prostori za mirno dejavnost oziroma pisarne. Vsak ima lahko doma registrirano 
pisarniško dejavnost.  
 
Metod Ropret – župan 
Dejstvo je, da tega ne moremo spremeniti v trostanovanjski objekt.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Važno je, da na lokacijskih informacijah piše, da je v fazi sprejemanje novih prostorskih 
planov.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 25: 
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Občinski svet Občine Brezovica ne more ugoditi  investitorju Trimad d.o.o., ki predlaga 
spremembo rabe prostora, saj sprememba poslovne v stanovanjsko rabo objekta – 
trojček, na parcelah št. 371/76, 371/77 in 371/78 vse k.o. Brezovica ni v skladu z 11. 
členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice in Notranje Gorice (Ur.l. 87/2006 in 
15/2009), ki govori o dovoljenih posegih v morfološki enoti z oznako 2 in sicer je 
dovoljenja gradnja 11100 – enostanovanjske stavbe. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   17 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 17 
Imenovanje občinske volilne komisije Občine Brezovica 
 
Peter Kraljič – svetnik  
Komisija je soglasno sprejela predlog kot je v gradivu in to predlagajo v potrditev. 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal sklep: 
 
SKLEP 26: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Občinsko volilno komisijo Občine Brezovica v 
naslednji sestavi: 
 
Predsednik OVK:  KOŠIR ANTON, V Kolnik 5, Notranje Gorice 
Namestnik predsednika: MIKLIČ NADA, Pot terencev 2, Brezovica 
Član:    KRŽIČ VIDA, Jezero 77, Preserje 
Namestnik člana:  VOLKAR KATARINA, Bukovčeva 16, Brezovica 
Član:    PEČARIČ MIRKO, Malovaška 29, Brezovica 
Namestnik člana:  PRISTAVEC MIRO, Podpeška cesta 262, Notranje Gorice 
Član:    PERŠIN PETER, Jezero 161, Preserje 
Namestnik člana:  RAUŠL BOJAN, Ulica Ivana Selana 5, Brezovica 
 
Sestava Občinske volilne komisije Občine Brezovica se objavi v Uradnem listu RS. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   17 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Župan se je zahvalil za prisotnost in ob 23:20 zaključil sejo. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
    
Razprava 24. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica. 


