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       Z A P I S N I K                        AD 1 
 
9. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v torek, 11. 

decembra 2007 ob 19. uri na Brezovici. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:  
1. Marko Čuden (podžupan) 
2. Danica Filipič 
3. Marko Goršič  
4. Mojca Hren  
5. Tomaž Kermavner 
6. Matija Kovačič  
7. Peter Kraljič  

8. Marija (Marjana) Plešnar Pirc 
9. Karmen Pograjec Rus 
10. Janko Prebil  
11. Polonca Raušl  
12. Damjan Rus  
13. Jožef Selan 
14. Anton Slana  

 

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

– Gregor Šebenik – v. d. direktorja občinske uprave 
– Matej Černetič – sodelavec za družbene dejavnosti 

3. Alja Kuk – direktorica Vrtcev Brezovica 
4. Alenka Svete – računovodja Vrtcev Brezovica 
5. Stanislav Bele – vodja Medobčinskega inšpektorata 

       
 

 

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti in pregled ter potrditev zapisnika 8. redne seje sveta 
 
Župan Metod Ropret je na začetku seje ugotovil, da je občinski svet sklepčen, pozdravil vse 
navzoče in jih pozval k morebitnim pripombam na zapisnik.  
 
Marko Goršič – svetnik 
Opozoril je, da svetniki neredno prejemajo nadomestila za seje sveta. V poslovniku jasno piše, 
kako pogosto naj bi se to izplačevalo, obveščeni bi morali biti tudi koliko so prejeli za kakšen 
namen. Tega nikoli ne dobijo, letos so prejeli šele eno plačilo. 
 
Župan je odgovoril, da se bo to uredilo. 
 
Matija Kovačič – svetnik 
Prosil je, da se na strani 5 v njegovi razpravi zamenja besedo 'pripravili' z besedo 'sofinancirali'. 
 
Župan je odgovoril, da se bo zapisnik preverilo in pripombo v primeru utemeljenosti upoštevalo. 
Ker ni bilo drugih pripomb, je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 92: 
Svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 8. redne seje z dne 18. 10. 2007. 
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Izid glasovanja: 
ZA  14 
PROTI  0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 2 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Župan je predlagal, da se zaradi gostov na seji uvrsti dodatni točki na začetek seje. Opravičil se je, 
da so prejeli nekaj dodatnega gradiva kasneje. 
 
Damjan Rus – svetnik 
Povedal je, da se je ponovno zgodilo, da so imeli sejo odbora, uprava pa ni uvrstila na sejo sveta 
točke, za katero so se dogovorili. Prosil je, da se uredi, da se to ne bo dogajalo. 
 
Danica Filipič – svetnica 
Predlagala je umik 9. točke, saj so že cel mandat govorili, da bo tej temi (JKP) namenjena cela 
seja. Gre za pomembno vprašanje, poleg tega pa jih še precej manjka na seji. Pri 10. točki pa 
predlaga, da se obravnava samo kategorizacijo. 
 
Peter Kraljič – svetnik 
Predlagal je, da se tokrat opravi samo razprava, glasujejo pa naslednjič – da uprava sploh izve, 
kako svetniki razmišljajo, in na podlagi tega pripravi predlog. Očitno uprava ne ve, kaj bi z JKP. 
 
Marko Goršič – svetnik 
Opozoril je, da je JKP gospodarska služba, ki ima nadzorni svet. NS bi moral v 30 dneh po 
prejemu bilance podati mnenje, ali je ta v redu. Če ni v redu, mora zahtevati revizijo. NS ni 
opravil dela, torej se ga razreši. Do naslednje seje naj bodo te zadeve pripravljene. 
 
Župan je na podlagi razprave predlagal, da se 9. točka umakne z dnevnega reda, določi se rok 20. 
1. 2008 za sprejemanje pobud za dopolnitev predloga. Občinska uprava je za to, da se JKP ohrani. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednje sklepe 
 
SKLEP: 
Na dnevni red. 9. seje se na 3. mesto uvrsti točko Potrditev predloga Odloka o ustanovitvi 

organa skupne občinske uprave 'Medobčinski inšpektorat in redarstvo'. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  14 
PROTI  0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
SKLEP: 
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Na dnevni red. 9. seje se na 4. mesto uvrsti točko Potrditev predloga Sklepa o določitvi 

cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  14 
PROTI  0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
SKLEP: 
Z dnevnega reda 9. seje se umakne prvotno predvideno 9. točko, pobude za dopolnitev 

predloga sprejema komunalni oddelek Občine do 20. 1. 2008. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  12 
PROTI  2 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
SKLEP: 
Z dnevnega reda 9. seje se umakne predvidena 10.2 točka. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  11 
PROTI  0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
SKLEP: 
Z dnevnega reda 9. seje se umakne predvidena 10.3 točka. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  3 
PROTI  8 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Župan je dal na glasovanje še celotni dnevni red: 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti ter pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje sveta. 
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda. 
3. Potrditev predloga Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 'Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo'. 
4. Potrditev predloga Sklepa o določitvi cene posameznih programov za predšolsko 

vzgojo Vrtcev Brezovica. 
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5. Imenovanje članov v svet zavoda MKZ Rakitna. 
6. Ukinitev javnega dobra na št. 3631/6 in 3631/7 k. o. Brezovica. 
7. Potrditev točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2008. 
8. Ponovna obravnava urbanistične rešitve – SPET INVESTICIJE. 
9. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v 

Občini Brezovica za programsko obdobje 2007-2013.  
10. Potrditev odloka o spremembah in dopolnitvah OLN VP 10/1.  
11. Predlogi odbora za komunalo. 
12. Pobude in vprašanja. 

 
Izid glasovanja: 
ZA  14 
PROTI  0 
 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
 
 

AD 3 
Potrditev predloga Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 'Medobčinski 

inšpektorat in redarstvo' 
 
Stanislav Bele – vodja Medobčinskega inšpektorata 
Povzel je obrazložitev, ki je bila predložena v gradivu za sejo. 
 
Mojca Hren – svetnica 
Vprašala je, kakšna bo konkretna dodana vrednost za našo občino po ustanovitvi redarstva; 
kaj se bo izboljšalo? 
 
Stanislav Bele – vodja Medobčinskega inšpektorata 
Odgovoril je, da bo izboljšanje predvsem na področju javnega reda in miru, varnosti, kot je 
predstavljeno že v gradivu. Poleg tega se bodo pozitivni učinki kazali predvsem pri večji 
učinkovitosti inšpektorata in na področju varstva okolja.  
Na podlagi pripomb je še dodal, da so izračuni stroškov informativni; verjetno bodo res večji; 
za Brezovico bodo cca 21.000 EUR letno plus zagonski stroški. 
 
Janko Prebil – svetnik 
Povedal je, da ideji sicer ne nasprotuje, ampak gre za pomožne policijske enote, zato bi morali 
njihove pristojnosti točno navesti. So avtonomne ali so komu podrejene? Pet redarjev je 
premalo za tako veliko območje. Bodo reševali tudi težave v prometu? Kako bo z 
inšpektoratom, ko bodo nove regije? 
 
Stanislav Bele – vodja Medobčinskega inšpektorata 
Odgovoril je, da večino navedenega določa zakon. Naloge bodo prevzemali postopoma. 
Redarji se ne bodo spuščali v intervencije, konfliktne situacije, ampak bodo takrat poklicali 
policijo. Število redarjev se lahko tudi poveča, če bodo tako presodili občinski sveti. Glede 
prometa bo nekaj opredeljeno tudi v občinskem načrtu varnosti. Inšpektorat ustanavljajo 
občine, regije pa so bolj stvar države. Poročilo inšpektorata svetniki zaenkrat prejmejo enkrat 
letno – marca. 
Matija Kovačič – svetnik 
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Vprašal je, ali bo inšpektorat deloval kaj bolj samoiniciativno ali še vedno predvsem na 
podlagi prijav. 
 
Stanislav Bele – vodja Medobčinskega inšpektorata 
Odgovoril je, da morajo delovati samoiniciativno, vendar v praksi delajo večinoma na podlagi 
prijav, saj že te komaj obdelajo. 
 
Tomaž Kermavner – svetnik 
Vprašal je, kakšna bo prisotnost redarjev po posameznih občinah. 
 
Stanislav Bele – vodja Medobčinskega inšpektorata 
Odgovoril je, da je predlog, da bi vsi delovali povsod – glede na potrebe. Bodo pa tudi redni 
obhodi, skupaj s policijo. 
 
Karmen Pograjec Rus – svetnica 
Izrazila je mnenje, da bi morali  delati predvsem na terenu, da bi sami prepoznali kršitve. 
 
Stanislav Bele – vodja Medobčinskega inšpektorata 
Odgovoril je, da je inšpekcijska služba 90% na terenu. Primere obdelujejo glede na kritičnost 
– glede na ogrožanje varnosti ipd. 
 
Mojca Hren – svetnica 
Izrazila je pomislek, da bo to predvsem dodaten strošek, birokratizacija. 
 
Jožef Selan – svetnik 
Odgovoril je, da bodo tudi prihodki – dobra inšpekcija se sama pokrije z globami. 
 
Stanislav Bele – vodja Medobčinskega inšpektorata 
Odgovoril je, da bi se res lahko, ampak ni to namen. Načelo je, da če kršitelj sam odpravi 
napake oz. kršitve, potem se izreče samo opomin. 
 
Župan je dodal, da odkar imamo inšpektorat, imamo vsaj en organ, na katerega se lahko 
obrnemo. Npr. gradbeni inšpektorat se zelo redko odzove. 
 
Marko Čuden – podžupan  
Nadaljeval je, da je težko izmeriti učinek z denarjem. Precej kršitev se je ustavilo; npr. na 
področju varstva okolja je učinek težko realno ovrednotiti. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 93: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 

uprave 'Medobčinski inšpektorat in redarstvo' v predlaganem besedilu. 
 
Izid glasovanja: 

ZA  14 
PROTI  0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 



 

 
Zapisnik 9. redne seje občinskega sveta 6  

 

AD 4 
Potrditev predloga Sklepa o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo 

Vrtcev Brezovica 
 
Alja Kuk – direktorica Vrtcev Brezovica 
Uvodoma je povedala, da vrtci že od  ustanovitve dobro sodelujejo z Občino in da so naši vrtci 
dobri z vseh vidikov. Cena je primerljiva s cenami drugih vrtcev. 
 
Matija Kovačič – svetnik 
Povedal je, da ni zadovoljen z obrazložitvijo višje cene na Rakitni. Zakaj je tam dražje? 
 
Alenka Svete – računovodja Vrtcev Brezovica 
Odgovorila je, da je osnova za izračun cene metodologija, določena z zakonom. Bistveno je 
število otrok v oddelku, saj se stroški dela delijo s številom otrok. Res je sicer, da je število 
otrok v enoti na Rakitni omejeno na 14 tudi zaradi prostorskih pogojev. Ker so pogoji na 
Rakitni slabi, je bil avgusta sprejet sklep, da se staršem računa 100 EUR manj (kar je že 
vračunano). Podražitev je še vedno manjša od trenutne inflacije. V ceni tudi ni investicij. 
 
Matija Kovačič – svetnik 
Zahvalil se je za pojasnilo in dodal, da je to razlog več, da se začne z aktivnostmi za nov vrtec 
na Rakitni. 
 
Mojca Hren – svetnica 
Vprašala je, kako bo to vplivalo na socialno ogrožene družine. 
 
Alenka Svete – računovodja Vrtcev Brezovica 
Odgovorila je, da starši plačujejo največ 80% cene, nekateri precej manj – odvisno od 
dohodkov staršev. 
 
Alja Kuk – direktorica Vrtcev Brezovica 
Dodala je, da je nujno začeti zidati nov vrtec, saj imajo 150 novih prošenj za sprejem, sprejeli 
pa bodo lahko samo polovico. 
 
Janko Prebil – svetnik 
Nadaljeval je, da je treba zgraditi dvojne kapacitete – glede na to, koliko se gradi v občini. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 94: 
Svet Občine Brezovica sprejme Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko 

vzgojo vrtcev Brezovica. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  14 
PROTI  0 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 5 
Imenovanje članov v svet zavoda MKZ Rakitna 
 
Peter Kraljič – svetnik 
Pojasnil je predlog za imenovanje članov v svet zavoda MKZ Rakitna. 
 
Damjan Rus – svetnik 
Pripomnil je, da ga moti, da ni nikogar z Rakitne; sicer pa ne nasprotuje predlogu. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 95: 
Občinski svet Občine Brezovica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja  imenuje v Svet zavoda MKZ Rakitna naslednje člane:  

• Miran Aleš, Pod Goricami 69, Brezovica  

• Selan Jožef, Ob Drobtinki 8, Notranje Gorice 

• Mag. Nataša Smrekar, Bukovčeva 16, Brezovica 

• Mag. Franc Čuk, Podpeška c. 51, Brezovica 

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

AD 6 
Ukinitev javnega dobra na št. 3631/6 in 3631/7 k. o. Brezovica 
 
Marko Čuden – podžupan 
Pojasnil je, da je bila tam prej ena parcela, ker pa je bila vmes parcelacija, je potrebno 
ukinitev še enkrat potrditi. Sicer je za to območje potrdil občinski svet v prejšnjem mandatu. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 96: 
Ukine se javno dobro na zemljišča parc. št. 3631/6 k. o. Brezovica v izmeri 72 m2 in 3631/7 k. 

o. Brezovica v izmeri 58 m2. Parceli, navedeni v 1. točki tega sklepa, postaneta s tem 

sklepom last Občine Brezovica. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu RS. 
 
Izid glasovanja: 
ZA  14 
PROTI  0 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 7 
Potrditev točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2008 
 
Matija Kovačič – svetnik 
Vprašal je, katera zemljišča so pravzaprav nezazidana stavbna zemljišča. Pred leti je bila 
polemika, ko so nekatere občine želele zaračunati nadomestilo za kmetijska zemljišča, za 
katera kmetje niti niso vedeli, da so zazidljiva. Kako je sedaj s tem? 
 
Župan je odgovoril, da je takih pritožb vedno manj. Ni dobil konkretnih pripomb. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 97: 
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 v 

Občini Brezovica znaša 0,0022 €. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2008. 
 
Izid glasovanja: 

ZA  13 
PROTI  0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8 
Ponovna obravnava urbanistične rešitve – SPET INVESTICIJE 
 
Matija Kovačič – svetnik 
Povedal je, da so bili ob zadnji obravnavi nekateri podatki napačni, sedaj so popravljeni. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 98: 

Občinski svet potrjuje urbanistično rešitev št. 5/07, september 2007 novogradnja 

stanovanjskega naselja – 7 stanovanjskih trojčkov in 1 stanovanjski dvojček – skupaj 23 

stanovanjskih enot, od katerih predstavlja vsaka enota eno stanovanje, na parc.  605/2, 

607/28, 607/65, 607/66 k.o. Brezovica.  

Urbanistično rešitev je izdelalo podjetje ARHIKULTURA d.o.o., Močilnikarjeva 6, 

Ljubljana za investitorja SPET INVESTICIJE d.o.o., Industrijska c. 1 k, Grosuplje.  
 

Izid glasovanja: 

ZA  13 
PROTI  0 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 



 

 
Zapisnik 9. redne seje občinskega sveta 9  

AD 9 
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v 

Občini Brezovica za programsko obdobje 2007-2013 
 
Matija Kovačič – svetnik 
Povedal je, da gre pri tej zadevi za formalni sprejem, saj to sprejemajo vse občine. Letos 
nimamo nobenih postavk v proračunu, od koder bi lahko dodeljevali sredstva. Bodo pa 
sredstva morda v prihodnjih letih. 
 
Župan je dodal, da je bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja, 
predsednik je Matija Kovačič. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 99: 

Občinski svet potrjuje Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva ter podeželja v Občini Brezovica za programsko obdobje 2007-2013. 

Pravilnik se objavi v uradnem listu.  
 

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

AD 10 
Potrditev odloka o spremembah in dopolnitvah OLN VP 10/1 
 
Župan je pojasnil, da gre za območje ob stari progi in Podpeški cesti. 
 
Anton Slana – svetnik 
Dodal je, da nazadnje ti dve parceli nista bili vključeni zato, ker še ni bil znan investitor. 
 
Mojca Hren – svetnica 
Opozorila je, da je potrebno paziti, da ne bo zmanjkalo prostora za športno dvorano s 
parkirišči, igrišče ipd. v okolici šole. 
 
Župan je odgovoril, da je zemljišče za ta namen že rezervirano. Na glasovanje je dal naslednji 
 
SKLEP 100: 

Občinski svet potrjuje sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja VP 10/1 Brezovica. 
 

Izid glasovanja: 
ZA  14 
PROTI  0 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 11 
a) Predlogi odbora za komunalo – izločitev ceste iz kategorizacije 
 
Župan je prebral predlog in dodal, da je prišel tudi dopis odvetnika, ki so ga svetniki prejeli. 
Razsodbe ustavnega sodišča gredo običajno v smer predloga, kot je danes predlagan. 
 
Mojca Hren – svetnica 
Povedala je, da bi Občina lahko kategorizirala samo ceste, ki so v njeni lasti; ali pa odkupila 
oz. razlastila lastnike. Ponovno bi morali prevetriti vse ceste in najti ustrezno rešitev – o tem 
so se pogovarjali tudi na odboru. 
 
Damjan Rus – svetnik 
Vprašal je, kako je to podjetje sploh dobilo gradbeno dovoljenje, če je cesta v zasebni lasti. 
 
Marko Čuden – podžupan 
Odgovoril je, da je upravna enota  sprevidela svojo napako in umaknila gradbeno dovoljenje. 
Sedaj je to stvar inšpekcije. 
 
Janko Prebil – svetnik 
Dodal je, da je Občina ceste v privatni lasti želela odkupiti, ampak jih je preveč. Denarja ni 
dovolj niti za plačilo geodeta. 
 
Župan je nadaljeval, da kadar krajani ponudijo neodplačen prenos ceste, se ta izvede. Tega je 
vedno več. Odkupov pa si niti ne bi mogli privoščiti. 
 
Anton Slana – svetnik 
Opozoril je, da imajo na KS bojazen, da bo takih primerov še več – zaradi nagajanja sosedov. 
Vprašanje je, kaj storiti, če sta dva za, eden pa proti. Na KS sicer menijo, da to ni primerno. 
Stremeti bi morali k temu, da bi čim več cest vključili v kategorizacijo. Posledica bo, da se teh 
cest ne bo plužilo; včasih pa so ga ravno s te ulice pogosto klicali, če ni bilo vse natančno 
spluženo. 
 
Marko Čuden – podžupan 
Povedal je, da se je Boštjančiča posebej prosilo, da bi se dogovorili, pa ni šlo. Potem so šli pa 
krajani na upravno enoto in se je odvilo, kot se je. Sedaj je še soseda ugotovila, da je 
novogradnja preblizu njene meje in se je še ona pritožila. 
 
Peter Kraljič – svetnik 
Povedal je, da je proti, ker gre za pritisk nekaj ljudi. Sedaj se lahko pojavi še več ljudi, ki 
bodo želeli enako. Odbor za komunalo mora pripraviti celostno strategijo za občino. 
 
Janko Prebil – svetnik 
Dodal je, da je to Občina kategorizirala brez dogovora s krajani. S tem se bo prestavil spor 
med lastnike in investitorja, da Občina ne bo vpletena. So pa vzroki globlji. 
 
Župan je nadaljeval, da bo investitor služnost verjetno dobil, ampak samo pod določenimi 
pogoji, ki jih bo moral izpolniti. 
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Marko Čuden – podžupan 
Opozoril je, da se bo zgodilo, da bodo ceste kategorizirane in se bodo ljudje s tem strinjali, 
ampak prepisati pa ceste ne bodo hoteli na Občino. 
 
Anton Slana – svetnik 
Opozoril je, da je bilo izdano soglasje za cesto s strani JKP. Nekdo iz Občino bi moral 
nadzorovati izdajanje soglasij. 
 
Župan je povedal, da mora po novem vsa soglasja pred izdajo pregledati naš oddelek za 
komunalo. Ne glede na to bi morala upravna enota preveriti, ali ima investitor služnost ali ne. 
 
Župan je dal na podlagi razprave na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 101: 

Iz kategorizacije občinskih cest v Občini Brezovica, objavljeni v Odloku o kategorizaciji 

občinskih cest v občini Brezovica (Ur. l. RS, št. 29/07), se izloči javna pot Priklj.B-RIII-

742-III, št. ceste 522190, št. odseka 522191, dolžine 123 m. Ta sklep začne veljati 

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Občinski oddelek za komunalo do 31. 1. 2008 pripravi pregled vseh kategoriziranih cest 

v občini s podatki o lastništvu. 
 

Izid glasovanja: 
ZA  13 
PROTI  1 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
b) Predlogi odbora za komunalo – nakupi v JKP Brezovica 
 
Marko Čuden – podžupan 
Povedal je, da je predlog smiselno podpreti, saj je JKP pripravljen sam financirati nakupe – 
plug, posipalnik in avto. 
 
Janko Prebil – svetnik 
Predlaga, da naj naš nadzorni svet, ki je tam, pove, ali so to zmožni pokriti. 
 
Župan je odgovoril, da imamo zato direktorico. 
 
Mojca Hren – svetnica 
Povedala je, da so o tem govorili tudi na odboru. Izločen je bil še dober plug, sedaj pa se 
kupuje novega. Zadeve niso razčiščene, saj imajo posipalnike izvajalci doma, čeprav bi lahko 
bili tudi na JKP. Občinska uprava naj pripravi pregled razpolaganja z opremo. 
 
Marko Čuden – podžupan 
Pojasnil je, da so to danes dobili na Občino, ampak dvomi, da je smiselno, da svet o tem 
razpravlja. Plugi so v lasti Občine oz. JKP, neodplačno se jih posodi izvajalcem. Drugam 
lahko gredo plužit samo s soglasjem JKP. Novi plug ni primerljiv s starim, saj je prilagojen 
tudi za pluženje pločnikov, ozkih ulic ipd. 
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Janko Prebil – svetnik 
Podpira nakup omenjenega pluga in posipalnika, saj so vsi plugi že stari in amortizirani. 
 
Anton Slana – svetnik 
Povedal je, da je sam dolgo plužil. To so stari plugi. Če se ne bo vsako leto nekaj kupilo, bo 
kriza. Ko bo snežilo, se tega ne bo dalo kupiti. 
 
Župan je dodal, da je vsekakor dobro, da bo JKP sam kupil to opremo. 
 
Damjan Rus – svetnik 
Strinjal se je, da JKP to opremo sam kupi. Predlagal je, da se to opombo dopiše tudi v sklep. 
Naj JKP sam kupi osnovna sredstva, nato pa Občini zaračunava komercialno, da bo 
primerljivo z drugimi ponudniki. 
 
Župan je dal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP 102: 

Svet Občine Brezovica se strinja, da JKP Brezovica d.o.o. z lastnimi sredstvi kupi naslednjo 

opremo: posipalnik in plug za potrebe zimske službe ter servisno osebno vozilo s pogonom 

4x4. 

 

Izid glasovanja: 
ZA  10 
PROTI  1 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 12 
Pobude in vprašanja 
 
Župan je na kratko povzel aktualne zadeve, s katerimi se ukvarja občinska uprava.  
Za MKZ je v pripravi sanacijski načrt; trenutno sicer ni gor nobenih otrok. Letos bo pol manj 
izgube kot lani, cca 150.000 EUR, kar bo pokril zavod. Pripravlja se še 3. program, odpira se 
tudi možnost oddaje kapacitet za center za šolske in obšolske dejavnosti. Glede vračanj 
vlaganj v telefonijo – tri KS so že prejele sredstva – Rakitna, Brezovica in Podpeč. Krajani pa 
sredstev še niso prejeli; upa, da bodo lahko vse KS naenkrat vračale. Vračanje sicer natančno 
določa zakon. Pripravlja se program investicij v naslednjih letih; o njem se razpravlja v dokaj 
širokem krogu. Ko bo predlog pripravljen, se ga bo predložilo tudi svetu. Nadaljuje se 
priprava projekta obnove Podpeške ceste, enako pogovori z Mercatorjem za prostore za 
knjižnico na Brezovici. Svetnike je vprašal za mnenje glede dopisa g. Kirna. 
 
Med svetniki je po krajši razpravi prevladalo mnenje, da naj se s prejšnjim županom župan 
dogovori, da bo skrajšal besedilo opravičila, ki naj bi se po sklepu sodišča objavilo v 
Barjanskem listu. In da se s tem polemike zaključijo. 
 
Matija Kovačič – svetnik 
Vprašal je, zakaj se še vedno ni objavilo odloka o zavarovanju območja na Rakitni. 
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Župan je odgovoril, da bo zadeva v kratkem objavljena. Posledic zaenkrat ni bilo, ker se ni 
izdajalo kakšnih dokumentov od takrat.  
 
Matija Kovačič – svetnik 
Odgovoril je, da če bi bil odlok objavljen, tudi že prej izdana lokacijska informacija ne bi več 
veljala in bi bila zadeva rešena. Gre za 30 apartmajskih hišic, ki se jih želi postaviti. 
Prosil je tudi za kopijo karte PUP-a za KS Rakitna, da si bodo ljudje lahko ogledali. Želji se je 
pridružil Marko Goršič – za KS Podpeč Preserje. 
 
Mojca Hren – svetnica 
Pohvalila je ureditev prostorov oddelka za komunalo v gasilskem domu ter prizadevanja za 
zagotovitev prostorov za knjižnico. Predlagala je, da se podobno uredi v gasilskem domu tudi 
prostor za seje občinskega sveta, z okroglo mizo, saj obstoječi prostor ni primeren. Glede Laz 
je povedala, da iz poročila ni razvidno v katero smer se bo zadeva rešila. 
 
Marko Čuden – podžupan 
Odgovoril je, da pogovori na desni strani niso bili uspešni, na levi pa. Zadevo se bo uredilo 
tako, kot določa urbanistična pogodba. Občina mora pridobiti zemljišče in ga tudi je – 
dogovorjeno je za prodajo. Vendar pa lastniki vztrajajo, da se najprej rekonstruira enega od 
objektov in postavi zid, kar je obveznost investitorja. Cesta bo široka 5 metrov, kot je 
zapisano, s tem bo zadeva rešena. 
 
Mojca Hren – svetnica 
Povedala je, da je prejela poročilo glede šole, ampak ona je prosila za poročilo občinske 
uprave, ne pa nadzornega odbora. Nadzorni odbor samo preverja namensko in racionalno 
porabo, ne pa da dela sezname in zbira dokumentacijo. To je delo uprave. Želela je poročilo, 
iz katerega bodo razvidni roki, finance, ali je pridobljeno uporabno dovoljenje in kdo vodi 
projekt na Občini. 
 
Damjan Rus – svetnik 
Povedal je, da se glede zdravstvenega doma v Vnanjih Goricah širijo različne govorice. Dela 
so se ustavila, ljudje nekaj pričakujejo. Naj se pove, kakšni so načrti, saj tega niti KS ne ve. 
Naj se nekaj napiše o načrtih oz. interesih Občine. 
 
Župan je odgovoril, da zaenkrat ni še nič pisnega, ampak se bo zapisalo, kakšno je stanje. 
Dolenjgrad je kupil kmetijo Prebilovih, vendar to ni dovolj za izgradnjo varovanih stanovanj. 
Pripravljeni so zgraditi nov zdravstveni dom, če bodo lahko pridobili dovolj zazidljivega 
zemljišča. Zaenkrat gre zgolj za njihovo pobudo. 
 
Damjan Rus – svetnik 
Pripomnil je, da je predvidena lokacija novega doma predaleč od avtobusne postaje. 
 
Peter Kraljič – svetnik 
V zvezi z vprašanjem, ki ga je zadnjič zastavil, je povedal, da prejeti odgovor ne pove nič o v. 
d. direktorja. Niti ne piše od kdaj je zaposlen in kot kaj je plačan. V odgovoru je omenjen višji 
svetovalec, ki pa ga ni našel v sistemizaciji.  
 
Gregor Šebenik – v. d. direktorja občinske uprave 
Odgovoril je, da se je sistemizacija delno popravila spomladi letos. On je plačan kot v. d. 
direktorja. 
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Peter Kraljič – svetnik 
Pohvalil je trud podžupana Čudna glede Laz. Zanima pa ga še, kako je s predvideno 
avtobusno povezavo Podpeči in Leclerca. Glede telefonije je predlagal, da se sredstva delijo 
maksimalno transparentno, ker se že pojavljajo določene govorice. 
 
Župan je glede povezave z Leclercom odgovoril, da kaže, da iz tega ne bo nič. Mestni promet 
naj po novem ne bi segal izven mestne občine. Je pa Beno-tours izrazil pobudo, da bi on 
vzpostavil linijo. Med tednom ima namreč proste kapacitete, linijo subvencionira tudi država. 
 
Tomaž Kermavner – svetnik 
Izrazil je mnenje, da zadeva Laze še ni končana. Vložene bodo tožbe, ugotavljalo se bo tudi 
vlogo g. Jesiha. 
 
Župan je odgovoril, da bo Občina izvršila svoje dolžnosti, ostalo pa bo reševal investitor. 
 
Tomaž Kermavner – svetnik 
Nadaljeval je, da ga je g. Jesih zavajal glede pridobivanja soglasij, da so urejena. Sumljivo mu 
je tudi, da se ni plačalo komunalnega prispevka. 
 
Župan je odgovoril, da tisti, s katerimi Občina sedaj dela, zaupajo Občini, da bo izpolnila 
svoje obveznosti, ne zaupajo pa investitorju.  
 
Danica Filipič – svetnica 
Vprašal je, kako kaže s 37 'spornimi' parcelami. 
 
Župan je odgovoril, da se je pripravilo okoljsko poročilo, pripravlja se tudi poročilo o vplivu 
na območja Nature 2000. Ko bo to pripravljeno, se bo sklical sestanek s pristojnimi. Obvešča 
se go. Suhadolc. 
 
Peter Kraljič – svetnik 
Vprašal je, ali velja Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine 
Brezovica, ki je bil sprejet 23. 11. 1999. Če velja, naj se nov razpis uskladi s tem in z 
zakonom. Da ne bomo spet prišli v situacijo kot pred enim letom, ko smo ugotavljali, da sta 
dva podžupana v skladu z zakonom, hkrati pa, kar sam še vedno trdi, da nista v skladu z 
našim statutom.  
 
Župan je odgovoril, da prav trdi. 
 
Ker ni bilo drugih pobud, se je župan zahvalil za prisotnost, izrazil upanje glede dobrega 
sodelovanja tudi v novem letu in ob 22:30 zaključil sejo. 
 
Zapisal:    
Matej Černetič 
   Župan Občine Brezovica  
   Metod Ropret 
 
 
Razprava seje občinskega sveta je shranjena na kaseti - 3x, ki se hrani na Občini Brezovica. 


