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       Z A P I S N I K                         
 
2. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 18. 

novembra 2010 ob 19. uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:  
1. Liljana Bošnjak 
2. Marta Bregar 
3. Martin Cvetko 
4. Marko Čuden 
5. Marjan Dolinšek 
6. Igor Gabriel 
7. Marko Goršič 
8. Breda Jesenko 
9. Slavko Jesih 

10. Peter Kraljič 
11. Janko Prebil 
12. Polona Raušl 
13. Miran Repar 
14. Jernej Rogelj  
15. Damjan Rus 
16. Jožef Selan 
17. Zdenko Zalar 
18. Klemen Zaletel 

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 
2. Darko Mršič – Radio 1 Orion 
3. Predstavniki občinske uprave:  

– Gregor Šebenik – direktor Občinske uprave 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Metod Ropret – župan 
To je druga v vrsti sej, ki naj bi bile bolj formalne in relativno kratke. V prihodnjih 14 dneh 
nas čakajo že seje odborov in v začetku decembra še ena redna seja občinskega sveta, ki bo 
vključevala tudi rebalans proračuna. Seja je sklepčna, prisotni so vsi svetniki.  

 

AD 2 
Potrditev zapisnika 1. redne seje 
 
Metod Ropret – župan 

Svetnike je pozval k pripombam na zapisnik.   
 
Peter Kraljič – svetnik  
Ima proceduralno pripombo, nikjer v statutu in poslovniku ni našel izraza konstitutivna seja. 
Predlaga, da se dokumenti popravijo, da je bila zadnjič 1. redna seja, danes je 2. redna seja, 
drugače bo prihajalo do zmede.  
 
Metod Ropret – župan 
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Gre za proceduro, v medijih je zasledil, da so imeli tudi v drugih občinah konstitutivne seje, 
lahko pa zadevo tudi popravimo. Če je v naših pravilnikih tako, smo potem danes na 2. redni 
seji. Potrditi je treba zapisnik 1. redne seje, zato je dal na glasovanje: 
 

SKLEP 4: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 1. redne seje z dne 4.11.2010. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   18 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Metod Ropret – župan 
Ker ni bilo pripomb na dnevni red, je dal na glasovanje: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pobude in vprašanja; 
5. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta Občine Brezovica; 
6. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Brezovica; 
7. Imenovanje treh članov Nadzornega sveta JKP Brezovica s strani ustanovitelja ter 

enega s strani uporabnikov; 
8. Potrditev opravljanja poklicne funkcije podžupana Občine Brezovica. 

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

AD 4 
Pobude in vprašanja 

 
Metod Ropret – župan 
Začel bo z negativnimi novicami. Prva je, da državni lokacijski načrt za umestitev 
avtocestnega odseka in obvozne ceste od meje z občino Log – Dragomer do Vnanjih Goric na 
vladi ni bil sprejet. Imamo obvestilo za javnost, ki je bilo izdano pred koncem seje vlade, v 
katerem piše, da je bil lokacijski načrt potrjen. Na seji se je očitno nekaj zgodilo in je bil 
predlog umaknjen. Naredili bodo vse, da na naslednji seji državni lokacijski načrt ponovno 
pride na dnevni red. Odločitve kot je ta, prej usklajujejo vsaj na štirih nivojih, preden pridejo 
na sejo vlade. Na vseh nivojih je to bilo usklajeno, kot so slišali, gre za pomisleke Ministrstva 
za kmetijstvo. Upa, da bodo v kratkem vse izvedeli, trudijo se priti do ministra Vlačiča. Ta 
borba nas čaka še naprej. Druga slaba novica je, da je gospod Petrič kot pooblaščenec 
lastnikov zemljišč okoli balinišča v Radni, ki je po sklepu o denacionalizaciji ta zemljišča 
dobil nazaj, na cesto postavil fizično zaporo – rampo, ki omejuje dostop do igrišča in 
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balinišča. Za odkup zemljišč je postavil ceno, ki je ne morejo uskladiti z nobenimi cenitvami, 
pogajali so se že dve leti. Vložili bodo predlog za začasno odredbo za umik te ovire. O temu 
bo sodišče v prihodnjem tednu po hitrem postopku tudi odločilo. Kako bodo stvar reševali 
naprej še ne ve. Dejstvo je, da so številke in zahteve, ki jih je postavil pred nas, enostavno 
previsoke in jih ne moremo sprejeti. Najprej je treba zagotoviti nemoten dostop in uporabo. 
Naslednje novice so boljše. Z direkcijo za ceste RS imamo podpisan dokument, kjer je 
opredeljeno sofinanciranje krožišča v Podpeči in povezovalnih cest v dolžini par sto metrov v 
vsako smer. V prihodnjem letu bodo to tudi začeli graditi, občino in KS pa čakajo tudi 
določene obveznosti sofinanciranja. Agencija za vlaganje v javno železniško infrastrukturo je 
pripravila aneks z občino, kar zadeva izgradnje železniškega postajališča V Vnanjih Goricah. 
Agencija je ocenila, da je prav, da polovico stroškov, ki jih bo prineslo kupovanje potrebnih 
zemljišč, pokrijejo tudi sami. Bilo je nekaj vprašanj, zakaj ni več gradiv prejšnjega mandata 
na občinski spletni strani. Gradiva in zapisniki sej občinskega sveta bodo v najkrajšem 
možnem času vrnjeni nazaj na portal. Dekleta, ki delujejo v okviru Županovega sklada, tudi 
letos pripravljajo dobrodelni bazar v petek 3. decembra. Vsi občinski svetniki so lepo vabljeni 
na to prireditev. Prav je, da v teh težkih časih pokažejo nekaj volje in pripravljenosti za 
pomoč tistim, ki se obračajo na županov sklad in jih je v zadnjem času vedno več. Sklad je 
postal solidna formalna oblika pomoči tistim, ki jo potrebujejo. Izvedli bodo še eno 
tradicionalno prireditev in sicer obdaritev Božička za najmlajše, ki bo v soboto 11.12.2010 v 
obeh OŠ. Nadaljujejo se dela na kanalizaciji ob Podpeški, gradijo se temelji za prečrpališče. V 
kratkem bodo začeli z deli na kanalizacijskem omrežju, obnovo vodovoda in meteornih 
kanalov v Radni. Pred nami je še ena otvoritev, za katero bi bilo smiselno, da se je svetniki 
udeležijo, 25.11. bo otvoritev sedeža Krajinskega parka Ljubljansko barje v zadružnem domu 
v Notranjih Goricah. S strani drugih občin je bil velik interes, da bi si ta sedež izborile. Sedež 
parka bo neko dodano vrednost prinesel tudi naši občini, morda ne takoj na začetku ampak 
kasneje, ko se bo število zaposlenih povečalo s strokovnjaki s področja kmetijstva in okolja. 
Letos nas čaka še kar nekaj dela, predvidoma bodo odbori v danes potrjenih sestavah zasedali 
29. in 30. novembra. Zadnjo sejo OS letos bi želeli zaključiti že v sredo 8. decembra, zato je 
potrebno v dveh dneh spraviti pod streho po dva odbora.  
 
Jožef Selan – svetnik  
V Notranjih Goricah nasproti cerkve se podira hiša, nihče še ni ukrenil ničesar. Pred dvema 
letoma se je na cesto podrla stena, na srečo ni bilo tam nobenega pešca. Domači ne ukrepajo, 
hiša se naprej podira. Zanima ga, če ima občina ali kdo drug moč, da se kaj ukrene? Tam je 
ogromno ljudi, ki hodijo k maši.  
 
Metod Ropret – župan 
Več bo povedal gospod Čuden. Kot ve sam, je za odpravo splošne nevarnosti pristojna naša 
Medobčinska inšpekcija. Po tej poti bomo ukrepali mi, morda ima kakšne ukrepe pripravljene 
tudi KS.  
 
Marko Čuden – svetnik  
Na svetu KS v prejšnji sestavi so se o temu pogovarjali. Vsi trije dediči so bili ustno 
opozorjeni že nekajkrat. Ker se ni nič zgodilo, bodo morali napisati prijavo na Medobčinsko 
inšpekcijo, ki bo odreagirala. Kot občina imamo dolžnost po Odloku o cestah, da skrbimo za 
varnost v cestnem prometu.  
 
Janko Prebil – svetnik  
Dal bi predlog, da občinska uprava razmisli o sistemski rešitvi glede Županovega sklada, da 
bi vanj nekaj sredstev vsako leto dala še občina.  
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Damjan Rus – svetnik  
Zanima ga, če je kaj novega z odkupom parcele oziroma hiše za gradnjo vrtca v Notranjih 
Goricah?  
 
Metod Ropret – župan 
Stvar se ne premakne nikamor. Poslali so tja tudi gospoda Vidmarja, ki je član našega odbora 
in je z lastnikom v dobrih odnosih. Z gospodom Čudnom nista uspela prebiti te stvari, za 
enkrat še ni rezultata. Gre za odklonilno stališče lastnika podirajoče se hiše. Na mizo so dali 
predlog pogodbe in številke, ki so 165 € po metru parcele. Kljub temu je stališče negativno, 
prehoda ni, poizkušali bodo še. Angažirali so se tudi otroci lastnika, vendar niso uspešni.  
 
Peter Kraljič – svetnik  
Zanima ga, kje so se ustavile aktivnosti glede POŠ Jezero, v kateri fazi smo? Ima še pobudo, 
poslovnik in statut sta v neskladju pa tudi v neskladju z zakonom. Akte je pripravljal odvetnik 
Turk, treba bi mu bilo nekaj odšteti od honorarja, ker dela ni opravil dobro. Primer je 14. člen 
statuta in 8. člen poslovnika, ki govorita vsak drugače. Odvetniku se naj to da še enkrat za 
narediti in naj se mu ne plača dodatno tega dela. Nato naj usklajene dokumente obravnava 
odbor.  
 
Metod Ropret – župan 
Odvetnik ima mesečni pavšal in dodatnih uslug ne more zaračunavati. Na področju družbenih 
dejavnosti sta dve nalogi za ta mandat, ena je vrtec Notranje Gorice in druga POŠ Jezero. To 
je tisto, kar so vsi v svojih programih opredeljevali kot nujno v tem mandatu. Od usklajevanja 
proračuna in od dinamike pridobivanja zemljišč je odvisno, kateri problem bodo reševali prej. 
Odločitev je na nas, za obe zadevi pa so zavezani v tem mandatu. Idejne rešitve še nimajo. 
Lokacijo, kjer je delavnica za predelavo plastike, so predvideli tudi v občinskih prostorskih 
načrtih za ta namen. Kako bodo stvari z odkupom, če je realno sploh možen, ali bo treba iskati 
drugo lokacijo, bodo videli, ko bodo vzpostavili prve kontakte. Predsednik KS Podpeč – 
Preserje je nekaj korakov v tej smeri že naredil. Gospod Leopold Pristavec je eden od 
solastnikov in neka osnovna volja z njegove strani obstaja, treba je vprašati še drugega 
lastnika.  
 

AD 5 
Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta Občine Brezovica 
 
Janko Prebil – svetnik  
Na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja niso imeli posebno težkega dela, 
ker je bila zadeva že prej dogovorjena in usklajena, zato niso imeli nobene pripombe na 
predloge. Naštel je člane vseh delovnih teles občinskega sveta.  
 
Metod Ropret – župan 
To je predlog, ki je bil na KVIAZ-u potrjen in prej že usklajen. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 5: 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 90/07) in 24. člena 

Statuta Občine Brezovica (Ur. l. RS, št. 104/09) ob upoštevanju 63. člena Poslovnika 

občinskega sveta Občine Brezovica (Ur. l. RS št. 80/10) predlagam člane stalnih delovnih 

teles občinskega sveta Občine Brezovica v naslednji sestavi: 
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Finančno, pravno – statutarni odbor: 

• Jožef Selan 

• Marija Dora Božič 

• Irena Klemenčič 

• Mirko Pečarič 

• Zdenko Zalar 

• Breda Jesenko 

• Liljana Bošnjak 
 
Odbor za komunalo in splošno preventivo: 

• Marko Čuden 

• Miran Repar 

• Jernej Rogelj 

• Marko Istenič 

• Zdenko Zalar 

• Miro Pristavec 

• Milan Vidmar 
 
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo: 

• Damjan Rus 

• Polona Raušl 

• Liljana Bošnjak 

• Klemen Zaletel 

• Peter Kraljič 

• Marta Bregar 

• Marjan Dolinšek 
 
Odbor za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo: 

• Marko Goršič 

• Igor Gabriel 

• Katja Avanzo 

• Klemen Zaletel 

• Slavko Jesih 

• Breda  Jesenko 

• Marija Veršič  
 
Izid glasovanja: 
ZA:   18 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6 
Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Brezovica 
 
Janko Prebil – svetnik  
Naštel je predlagane kandidate za Nadzorni odbor. Tudi ta predlog so soglasno sprejeli na 
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
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Klemen Zaletel – svetnik  
Vsak odbor bo imel predsednika, ali bodo o temu odločali na odboru ali danes? 
 
Metod Ropret – župan 
Predsednika izvoli vsak odbor zase.  
 
Peter Kraljič – svetnik  
V skladu z 39. členom našega statuta morajo člani NO izpolnjevati posebne pogoje.  Zanima 
ga, če imamo kakšen dokument, ki dokazuje, da izpolnjujejo te pogoje. 
 
Metod Ropret – župan 
Ne ve, če imamo kakšne dokumente, dejstvo pa je, da so predlagatelji seznanjeni, da morajo 
člani izpolnjevati pogoje. V skladu s tem so svoje kandidate tudi preverili in predlagali. Vsi so 
bili opozorjeni na 7. stopnjo izobrazbe in jo vsi predlagani imajo.  
 
Peter Kraljič – svetnik  
Ni 7. stopnja ampak 6. stopnja po statutu. Svetniki morajo vedeti, ali imajo primerno 
izobrazbo ali ne. Če jih izvolijo, so ravnali neskladno s statutom, zato morajo imeti 
dokumente, ki to dokazujejo. Osebno ne bo glasoval, se bo vzdržal, ker ne pozna dejstev. 
 
Metod Ropret – župan 
Ve, da so se na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pogovarjali o vseh 
imenih in pri vseh dobili zagotovilo predlagatelja, da izpolnjuje pogoje. Če želijo, lahko 
dokumente pridobijo naknadno.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Se strinja s kolegom Kraljičem, drugič se naj to zagotovi, da res vedo, kaj podpirajo. Z 
njihove strani ima kandidatka ustrezno izobrazbo.  
 
Metod Ropret – župan 
Vsi predlagani kandidati imajo primerno stopnjo izobrazbe, lahko se zavežejo, da pridobijo 
potrdila o izpolnjevanju pogojev. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 6: 

Na podlagi 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 90/07) in 39. člena 

Statuta Občine Brezovica (Ur. l. RS, št. 104/09) predlagam naslednje člane Nadzornega 

odbora Občine Brezovica: 

• Mateja Vetrih 

• Gregor Fefer 

• Kotar Andreja 

• Gregorka Mira 

• Tomaž Kermavner 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 7 
Imenovanje treh članov Nadzornega sveta JKP Brezovica s strani ustanovitelja ter 

enega s strani uporabnikov 
 
Janko Prebil – svetnik  
Predlog je na komisiji bil potrjen.  
 
Metod Ropret – župan 
Takšen je bil predhodno usklajen in potrjen predlog. Ker ni bilo pripomb, je dal na 
glasovanje: 
 
SKLEP 7: 

Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi JKP Brezovica (Ur. l. RS, št. 24/96) in 11. 

člena Statuta JKP Brezovica predlagam Marka Goršiča, Roberta Geršaka in Ireno 

Klemenčič za člane Nadzornega sveta JKP Brezovica s strani ustanovitelja ter Jožefa 

Selana s strani uporabnikov. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   18 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8 
Potrditev opravljanja poklicne funkcije podžupana Občine Brezovica 

 
Metod Ropret – župan 
V prejšnjem mandatu smo imeli dva poklicna podžupana. Njegova želja je bila, da bi tako 
ostalo tudi v tem mandatu, vendar volilni izid sedanje podžupanje ni uvrstil v sestavo tega 
občinskega sveta. Zato svoje funkcije ne bo opravljala na način, kota ga je doslej. To, da jo bo 
zadržal v občinski upravi je pojasnil že na prejšnji seji. Danes predlaga podžupana za 
področje komunale in infrastrukture, kot v preteklem mandatu, v katerem je svoje delo 
opravljal zelo korektno. Njegova privolitev je tudi v prilogi gradiva. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 8: 

Na podlagi 34. člena Statuta Občine Brezovica potrjujemo poklicno opravljanje funkcije 

podžupana gospoda Marka Čudna. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   17 
PROTI:  0 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Župan se je zahvalil za prisotnost in ob 19:40 zaključil sejo. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
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Razprava 2. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica. 


