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ZAPISNIK
4. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 3.
marca 2011 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. Mateja Vetrih – predsednica Nadzornega odbora
3. Vesna Novak – Radio 1 Orion
4. Predstavniki občinske uprave:
– Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Seja je sklepčna, prisotni so vsi svetniki. Občina Brezovica ima predstavitveni CD, ki ga se ga
pokloni raznim institucijam. Na CD-ju bi radi predstavili nov občinski svet in ne prejšnjega.
Za danes je predvideno snemanje, okrog 21. ure. Posnel se bo kader, ki se bo vključil na
predstavitveni CD. Če se kdo s tem ne strinja, naj pove, sicer pa nam glede na funkcije, ki jih
imamo to sledi.

AD 2
Potrditev zapisnika 3. redne seje in 1. korespondenčne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnik. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje:
SKLEP 16:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 3. redne seje z dne 08.12.2010 in
zapisnik 1. korespondenčne seje z dne 28.01.2011.

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

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Predlaga, da se doda na dnevni red točka mnenje o kandidatu za ravnatelja OŠ Brezovica. Kot
je razvidno iz gradiva, so dopis danes prejeli. Pri potrditvi ravnateljice vrtcev so bile
pripombe, da tega ne bi počeli s korespondenčnimi sejami. Ker nas zavezuje 20 dnevni rok,
sta bili možnosti samo korespondenčna seja ali pa da se danes pred sejo zadevo obravnavajo
na Odboru za družbene dejavnosti in se točka nato uvrsti na sejo OS. Predlaga, da pod 12.
točko dodamo mnenje o kandidatu za ravnatelja OŠ Brezovica. Na razpis je prišla samo ena
prijava, zato se bomo lažje odločili, to delo moramo kot občinski svet opraviti. Svetnike je
pozval, da podajo pripombe in dopolnitve k dnevnemu redu. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje dnevni red z dodatno točko:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje in 1. korespondenčne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Predlog proračuna Občine Brezovica za leto 2011/2012;
6. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Brezovica za proračunsko leto
2011;
7. Potrditev Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec;
8. Potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja;
9. Preklic obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Ur.l. RS, št. 87/06, 101/06-pop.,
15/09);
10. Odstopanje minimalne velikosti gradbene parcele v VS 24/6 – Rakitna;
11. Odstop člana Nadzornega sveta Javnega komunalnega podjetja Brezovica in potrditev
novega člana Nadzornega sveta Javnega komunalnega podjetja Brezovica s strani
ustanovitelja;
12. Mnenje o kandidatu za ravnatelja OŠ Brezovica.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
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Zabeležen ima predlog enega od svetnikov, ki je bil obravnavan in sprejet tudi na seji Odbora
za družbene dejavnosti. Gre za začetek aktivnosti v zvezi z izpraznitvijo kadrovskih
stanovanj, ki jih imamo v občini in so na lokacijah, ki jih bomo potrebovali za novogradnjo
objektov predšolske in šolske vzgoje. Govori o dveh najemnih pogodbah nad POŠ Jezero in o
najemni pogodbi v objektu poleg POŠ Notranje Gorice. V vseh treh primerih imamo
sklenjene najemne pogodbe. S sklepom bi se občinski upravi naložilo, da pogodbe preverimo
in jih primerno dopolnimo v skladu z ambicijami, ki jih občina na teh lokacijah ima. Treba je
stopiti v kontakt z vsemi najemniki in jim predstaviti namene, ki jih imamo ter poiskati
rešitve, če smo k temu zavezani. Če k temu nismo zavezani, naj rešitve iščejo sami. Na
glasovanje je dal:
SKLEP:
Občinski svet Občine Brezovica nalaga občinski upravi preverbo pogodb o najemu
kadrovskih stanovanj v Občini Brezovica. Pogodbe in nadaljnje ukrepe je potrebno
prilagoditi dinamiki izgradnje kapacitet za potrebe predšolske in šolske infrastrukture.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
1
Sklep je bil sprejet
Imeli so eno od sej Sveta ustanoviteljev regionalne razvojne agencije ljubljanske urbane
regije. Ključna točka je bila razprava na temo financiranja občin osrednje slovenske regije iz
strukturnih skladov. Občine, ki sodijo v osrednjo slovensko regijo, so pri razdeljevanju
denarja iz strukturnih skladov v podcenjenem položaju. V petletnem obdobju, v katerem se
sredstva na občine razdeljujejo, pripada naši občini z 11.000 prebivalci 300.000 €. Naslednja
najbolj razvita občina primerljiva z nami dobi šestkratnik te vsote. Tiste občine, ki spadajo v
nerazvite regije dobijo deset do dvanajstkratnik navedene vsote. To so številke, ki so župane v
temu svetu razburile, sploh sedaj, ko državnih sredstev primanjkuje. Ustanovljena je bila
posebna projektna skupina, ki jo na nivoju regionalne agencije vodi osebno. Projektna
skupina mora pripraviti gradivo in iti na vlado in v parlament, z ambicijo, da pojasnimo
okoliščine. Ne glede na to, da deluje regija izredno razvita, občine ob Ljubljani zagotovo ne
dosegamo standarda, ki nam ga pripisujejo. Bila je narejena primerjava, ki jo bo tudi
posredoval, iz katere izhaja, da je koeficient razvitosti naše občine med najnižjimi v Sloveniji.
Pri temu se upoštevajo vsi parametri, od objektov družbene infrastrukture, domov za ostarele,
kanalizacije in podobno. Naša občina je s koeficientom 102 v osrednje – slovenski regiji na
zadnjem mestu. Vse občine, ki spadajo v to regijo, vključno z Velikimi Laščami, Igom,
Borovnico, Litijo, Moravčami, Lukovico itd., imajo izračunan višji indeks, kot naša občina.
Ne ve točno, na katero leto se to nanaša, vendar bo to v prihodnje prinesel. To je razlog, da
trdo vztrajamo na teh stališčih. MO Ljubljana se je iz te zgodbe umaknila in ne postavlja
posebnih zahtev zase. Stoji na našem bregu z ambicijo, da se izračun naredi na novo za
primestne občine, tudi če se Ljubljana iz tega izloči. Dejansko ne dosegamo razvitosti večine
občin v Sloveniji in smo zaradi bližine Ljubljane oškodovani. Aktivnosti za uvrstitev
kanalizacijskega sistema v Podpeč – Preserje v kandidaturo za evropska sredstva se
nadaljujejo. Na to temo so sedeli na sestanku in je po temu celo minister Žarnič osebno
dvakrat v enem dnevu poklical na občino. Očitno se je minister v skladu s tistim, kar je
obljubil, res zavzel. Upa, da bo z ministrovim angažiranjem tudi dejansko kaj nastalo. O teh
stvareh ga bomo lahko vprašali 23. maja, ko bo gospod Žarnič s svojo ekipo obiskal našo
občino. Tema in namen obiska je ogled prve energetsko varčne OŠ v Sloveniji, druga tema pa
je ogled novih prostorov sedeža Krajinskega parka Ljubljansko barje. Potekal bo tudi sestanek
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s predstavniki lokalne skupnosti in tiskovna konferenca. Kar se tiče sodelovanja z MOP-om
smo zelo intenzivni. Glede kanalizacije Podpeč – Preserje, vztrajamo da to uvrstimo nazaj.
Imamo obljube z najvišjih nivojev, da nam bodo pomagali, da bomo uspeli pa nam ni
zagotovil še nihče. Kandidatura za Notranje in Vnanje Gorice je oddana za vseh osem občin.
Vloga je oddana kot popolna in je v pregledu na MOP-u. Od tam bo potovala še na Službo
vlade za lokalno samoupravo, nato naj bi bila izdana odločba. Služnosti in kar je ostalega z
naše strani in vseh ostalih osmih občin je bilo urejeno. DARS kontaktiramo zaradi
avtocestnega izvoza. Ostala manjša vprašanja smo z njimi uspeli urediti in bomo zadeve
spomladi realizirali. Gre za povišanje ograj na nadvozu čez avtocesto na Brezovici. Hoja
pozimi je čez nadvoz zaradi snega na pločnikih nevarna. Drug problem je čiščenje jarkov ob
avtocesti. Obe zadevi bosta spomladi realizirani. Državni lokacijski načrt za izvoz z avtoceste
je sprejet. Zagotavljajo mu, da ko je zadeva tako daleč, ni teorije, da do realizacije ne bi
prišlo. Vprašanje pa je, kdaj bo do realizacije prišlo. Trenutno smo predvideni v nacionalnem
programu za letos ter za leti 2012 in 2013. Trenutno se oblikuje nov program in nov proračun
DARS-a, zelo pomembno je, da bomo tam tudi ostali. Temu je namenjen obisk pri gospe
Duhovnikovi 10.3.2011. Z direkcijo RS za ceste imamo korekten in uspešen odnos. Tudi z
njimi imamo najavljen sestanek, tokrat v obratni smeri. Direktor direkcije in najvišji sodelavci
pridejo k nam na teren. Teme sestanka so znane, gre za začete projekte, to je cesta skozi
Notranje Gorice ter termini za začetek gradnje krožišča v Podpeči in začetek preplastitve ceste
na Rakitni proti jezeru. Zadnja izredno pomembna točka je predstavitev in poizkus, da
Direkcijo RS za ceste prepričamo, da v nacionalni program uvrsti tudi našo zahodno
obvoznico. To je obvoznica, ki se bi začela pri izvozu na Lukovici, potekala po barju do
zapornic v Vnanjih Goricah – to je del projekta, ki ga financira DARS. Od tam naprej nastopi
pristojnost DRSC. Dobili smo obvestilo Slovenskih železnic, ki intenzivno odpravlja črne
cone na svojem omrežju, da železniški prehod v Vnanjih Goricah zaseda prvo mesto po
smrtnih žrtvah v Sloveniji. Prehod v Notranjih Goricah je med prvimi po izrednih dogodkih.
V Notranjih Goricah je še en prehod, ki je bolj lokalnega značaje, vendar je tudi nevaren. Zato
smo na občini pripravili idejno zasnovo ceste, ki bi potekala po desni – zahodni strani
železniške proge, ves čas ob železnici in bi se v bližini podvoza pod železnico priključila na
ravnino Stržen. Idejna zasnova je pripravljena, če koga zanima, si jo lahko ogleda. To želimo
DRSC predstaviti kot nujen ukrep za varnost prometa na našem področju. Sestavlja se
nacionalni program, zato je pravi trenutek, da jih v nujnost zadeve poizkusimo prepričati. Po
usmeritvah, ki smo jih dobili na enem od njihovih seminarjev, je bilo rečeno, da občine
pripravijo vsaj dokumente s katerimi bodo nujnost in primernost umestitve trase lahko
izkazovale. Te osnovne dokumente sedaj imamo, imamo idejno zasnovo in pred študijo
upravičenosti. Obe izkazujeta, da je ta varianta še kako potrebna in po drugi strani tudi
možna. Gradbeno podjetje Grosuplje se kot vsi gradbinci srečuje z velikimi težavami. To
podjetje je gradilo OŠ Brezovica, delali so korektno. Na šoli je še nekaj stvari, ki niso
dokončane, za prevzem objekta še ni bila izdana bančna garancija. Zaradi teh razlogov je
občina zadržala del sredstev. Po pogodbi imamo možnost zadržati 10 %, dokler te stvari niso
urejene in to smo naredili. Morda nas bo ta obveznost doletela še letos in v proračunu na to
računamo. Niso izpolnjeni vsi pogoji, da bi končne zapisnike tudi realizirali in da bi vse do
konca plačali. Težave so bile tudi pri izgradnji doma za starejše v Notranjih Goricah, kjer je
tudi izvajalec GPG. Investitor se je organiziral po svoje in dela tečejo normalno, termin za
dokončanje je še vedno ostal za letošnjo jesen. Dobili smo še pisno informacijo glede poteka
in izdelave občinskega prostorskega načrta. Gradivo se bo razdelilo vsem svetnikom. V
gradivu so opredeljeni dosedanji koraki in dinamika izvedbe kar zadeva prihodnosti. Besedo
je dal svetnikom.
Klemen Zaletel – svetnik
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Že nekaj sej nazaj je bil predlog, da se magnetogram občinskih sej objavlja. V poslovniku to
ni navedeno. Praksa prejšnjega občinskega sveta je bila, da so se posnetki sej objavljali na
spletni strani. Predlaga, da pristojen organ – Pravno statutarni odbor zadevo preuči in potem
poda mnenje. Pred vsako sejo dobimo zapisnik in če ima kdo pripombe, se ga lahko dopolni.
Metod Ropret – župan
Podobno temo je imel pripravljeno tudi gospod Kraljič. V prejšnjem mandatu so se kot
občinski svet odločili, da gredo magnetogrami na občinski spletni portal. V tej sestavi se
lahko ponovni tako odločijo ali pa drugače. Strinja se, da kaj okrog tega reče odbor oziroma
naj preveri, kaj to pomeni z vidika varovanja osebnih podatkov. Sam osebno glede tega nima
zadržkov, svetniki se bodo lahko izjasnili, če želijo da lahko vsi poslušajo magnetograme.
Marko Goršič – svetnik
Najprej nekaj besed o razvitosti občine in o mestu. Bivša Občina Ljubljana – Vič – Rudnik je
bila na predzadnjem mestu po razvitosti slovenskih občin. To ni bilo zaradi Viča ali Rudnika
ampak zaradi vseh nas z obrobja. V teh pogovorih je to treba izpostaviti in gospodom to
dopovedati. Nekatere zadeve ga že zelo jezijo, že tretje koledarsko leto sprašuje kaj je z
mostovi na črnovaški cesti. Mogoče je že vsem zoprn, vendar se tam dnevno naredi ogromno
škode. Glede na predračun, ki ga je pridobil in ga izroča županu, bi bilo to že davno pokrito.
Delo bi lahko opravilo KPL ali kdorkoli. Gre za malo denarja in se sprašuje, če naj gre s
klobukom na cesto in od voznikov pobira prispevke ali bomo zadevo rešili. Tudi izgovor o
kanalizaciji ni pravi, da se zaradi tega uničuje lastnina. Ko se bo gradila kanalizacija, bo
izvajalec zadevo saniral. Cesta od Goričice do Jezera je v obupnem stanju, je kot njiva, ne pa
cesta. Enako velja za cesto Podpeč – Rakitna nad Podpečjo in skozi vas Preserje. Ne ve kaj
naj se naredi, ali je potrebno zapreti cesto, da se bo zadeva začela urejati. Želi pismen odgovor
od DRSC-ja, ne bo se več zadovoljil s tem, da se z njimi dogovarjamo. Treba je poklicati
inšpektorja, da si bo ogledal cesto. Želi podatke o plačah in kilometrinah, ki si jih izplačujejo
krajevne skupnosti. V rebalansih in zaključnem računu je to skrito, da nihče ne najde, kaj se
na temu področju dela. Minilo je že mesec dni, odkar je pisal in poslal slike Medobčinskemu
redarstvu v zvezi z divjim odlagališčem nad Gornjo Brezovico na Ravnah. Prišlo je samo do
tega, da so to sporočili na republiško inšpekcijo, oni so jih nazaj vprašali, kaj so naredili in s
tem je bila zadeva zaključena. Tam je vodovarstveno območje, ljudje pa so dovažali velike
količine neznanega materiala, vse to pa se izpira v vodo, ki jo pijemo. Če Medobčinske
redarje plačujemo, naj delajo kot je treba.
Metod Ropret – župan
O mostovih na črnovaški se že dolgo pogovarjamo, v tem proračunu se je treba o temu
dogovoriti. Nekaj sredstev je v proračunu namenjeno za ceste. V domeni odbora, v katerem
imajo kakšnega predstavnika je, da se dogovorijo o prioritetah. Debata bo od današnjega dne
naprej definitivno na mizi, do potrditve proračuna. Na cesti čez Podpeč moramo definitivno
nekaj narediti. Proti Jezeru je rešitev na papirju, proti Kamniku pa je nimamo. Če drugega ne,
moramo dobiti vsaj preplastitev, to bo izpostavil tudi pri obisku DRSC-ja. Šli bomo po občini
in si ogledali ceste. So pa to državne ceste, črnovaška pa je v domeni občine. Kar zadeva plač
v KS bodo to pripravili drugi. Kar zadeva odlagališča – če redarstvo ni ugotovilo ničesar
oziroma opravilo ničesar, je naloga občine, da to sanira na svoje stroške in to nas čaka,
verjetno pa ne pred pomladjo.
Janko Prebil – svetnik
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Razumel je, da bodo železniške zapornice v Notranjih in Vnanjih Goricah ukinjene. Zanima
ga, kje bodo nadvozi za ti dve vasi ter kje bodo kmetje lahko dostopali do svoje zemlje? Ni
proti tej rešitvi, zanima ga kje bo to potekalo?
Metod Ropret – župan
Pred sejo je bil še na neki prireditvi, zato nima s sabo te študije. Imel je pripravljeno, da bi jo
pokazal, lahko pa si jo v naslednjih dneh vsak ogleda pri njemu. Študija je izdelana v dveh
variantah, vsaka pa predvideva vsaj 3 podvoze ali nadvoze.
Janko Prebil – svetnik
Kmetje imajo visoke prikolice in ne bodo prišli skozi podvoze.
Metod Ropret – župan
Obstajata obe opciji, gre za državno cesto, ki mora biti prirejena za tovorna vozila, zato bo to
tudi dovolj za prikolice, to stroka ve. Postavili smo zahtevo, da se prehodnost in dostopnost z
novo cesto ne poslabša.
Janko Prebil – svetnik
Želel je samo opozoriti. V vednost so prejeli neke zadeve in to bi morali uvrstiti na dnevni red
seje. Vsi svetniki so dobili od bivših članov NO dopis o temu kaj se dogaja na občini. Tudi to
bi morali obravnavati, ali je to res kar se piše? To je treba razčistiti, to je druga etapa, ker gre
za iste ljudi, ki so pisali prvo obtožbo. Takrat so se dogovorili, kako bo. Ali gre sedaj za nove
dogodke, ker so govori o vrtinah? To je treba uvrstiti na dnevni red.
Metod Ropret – župan
Gre za iste dogodke. Naj predlagajo uvrstitev na dnevni red in pripravijo gradivo za
naslednjo sejo. Zaradi tovrstnih obtožb je bil pol leta v policijski preiskavi. Tisti, ki so v tej
državi zadolženi, da ga preiskujejo, so ga preiskali. Sam sebe ne bo prijavljal. V občini
imamo institucije nadzora, ki bodo to naredile in povedale koga je treba preiskati. Naj nekdo
predlaga, sam sebe ne more predlagati v pregled.
Peter Kraljič – svetnik
Vrnil bi se k temu, kar je začel že gospod Zaletel, to so magnetogrami. Prejšnji OS je sprejel
sklep in meni, da sklepi niso vezani na mandat. Če je bil sklep, da se magnetogrami objavljajo
na internetu, bi se morali tudi sedaj, če ni drugačnega sklepa. Sklep bi lahko popravili v
smislu, da morajo biti magnetogrami objavljeni na spletni strani v roku 3 dneh po seji.
Tehnično je to mogoče, za naprave je občina odštela veliko denarja in se posnetek dobro sliši.
Meni, da ni nikogar, ki bi bil proti, da gre posnetek na internet. Bili smo izvoljeni, da delamo
za občane in naj slišijo, kaj delamo. Mogoče bi bilo prav, da odbor obravnava, če naj gre to v
poslovnik, do takrat pa morajo posnetki iti na internet. Če je potrebno, naj se o temu glasuje.
Škoda je dragih aparatur in naših prizadevanj, da ljudje tega ne bi slišali. Sprejme se naj
sklep, da se magnetogram v treh dneh po seji objavi na spletni strani.
Metod Ropret – župan
Zanima ga, če naj posnetke objavljamo na internetu, dokler odbor zadeve ne preveri.
Klemen Zaletel – svetnik
Posnetki naj se objavljajo, če je že bil sprejete tak sklep v prejšnjem mandatu. Če se bo
kasneje odbor drugače izjasnil, se to lahko spremeni.
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Metod Ropret – župan
Kot vidi, je volja v to smer, da magnetograme damo na spletno stran občine. Do naslednje
seje naj odbor zadevo preveri in pove mnenje. Posnetki naj se objavijo v enem tednu po sejah,
da bo to tehnično izvedljivo. Na glasovanje je dal sklep:
SKLEP:
Magnetogrami sej občinskega sveta Občine Brezovica naj se objavijo na spletni strani
občine v roku enega tedna po vsaki seji.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
1
Sklep je bil sprejet.
Slavko Jesih – svetnik
Se pridružuje gospodu Prebilu. Tudi sam je prejemnik pisanja in je bil začuden. Navedene so
bile hude obtožbe, zato bi zadeva zaslužila par besed, da se to ovrže. Druga zadeva je, kako je
z namenskim trošenjem denarja? Na seji odbora, na kateri je bil prisoten, so se pojavili
podatki, da so bila s strani države nakazana namenska sredstva, katera bi morala biti
izplačana, vendar niso bila izplačana. Zanima ga, kako je to spregledal nadzorni svet in
nadzorna služba, ali tega ne pregledujejo? So stvari, o katerih se da na seji OS dogovoriti,
nekatere stvari pa so predpisane z zakonom. Želel bi imeti poročilo glede tega. Glede na
trenutne čase in varčevanje na vseh koncih meni, da je bila korespondenčna seja nepotrebna.
Ni bilo potrebe za sklic korespondenčne seje, saj je bil na voljo 60 dnevni rok, da se stvari
uredijo. Ker nekdo ni opravil dela, se skliče korespondenčna seja, ki nekaj stane, kar ni prav.
Glede tega so bile že večkrat pripombe, treba se je obnašati racionalno. Redne seje se ne
sklicujejo redno, korespondenčne seje pa se sklicujejo po nepotrebnem. Veliko stvari se
premika, smo lahko veseli, po drugi strani pa slišimo, da smo na zadnjih mestih. Dela še ne bo
zmanjkalo.
Damjan Rus – svetnik
Svetniki iz prejšnjega mandate se morda spomnijo, da je bila pobuda sveta, da se prijavi
črnograditelje, ki niso plačali komunalnega prispevka za celo hišo. Kako daleč so postopki, ali
bomo dobili kaj prispevkov od tega? Zanima ga še, kaj je z zemljiščem za vrtec v Notranjih
Goricah? Na odboru so sprejeli sklep, da dajo en mesec časa, da prejmejo odgovor. Skrajni
čas je, da se OS odloči, kaj storiti glede tega. Če s parcelo ne bo nič, je treba iskati drugo, ne
pa da se tukaj še pol leta pregovarjajo. Treba je podati informacije, na podlagi katerih se bodo
lahko odločili, kaj se bo naredilo.
Metod Ropret – župan
Kar zadeva komunalnega prispevka, so bile evidentirane lokacije predlagane za sanacijo v
novem prostorskem načrtu, tudi z dopolnilnimi odločbami, kar zadeva komunalnega
prispevka. To je za šest lokacij, ki so jih prijavili na inšpekcijo, istočasno inšpekcija vodi
postopek. Vodijo se postopki za ugotavljanje črnih gradenj, v tem trenutku na Rakitni, ker bo
v kratkem prišlo do priklapljanja na kanalizacijo. Izvajalec je izbran in takoj ko bo izdano
gradbeno dovoljenje, se bo gradnja pričela. Obstaja zakonska omejitev, da se na
kanalizacijsko omrežje lahko priklapljajo le objekti, ki imajo veljavno gradbeno dovoljenje.
Bil je na pogovoru z lastnikom parcele za vrtec, dobil je pritrdilen odgovor, parcela vključno s
staro hišo je naprodaj. Cena je 190 € za kvadratni meter, od tega ni odstopil niti za cent.
Odločitev je na nas, v skladu s proračunom in ambicijami lokalne skupnosti ter občine.
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Janko Prebil – svetnik
Na zadnji seji 8.12. je gospod Kraljič prosil, da naj bodo seje bolj pogosto. Seje ni bilo tri
mesece, njihova svetniška skupina je podprla predlog. Zanima ga, kaj naj naredijo, da bi bil
predlog sprejet, ne ve postopka in ne dobijo niti odgovora. Ne ve kdo je predsednica
Nadzornega odbora, ki je danes med nami. Župan jo je morda pozabil predstaviti.
Metod Ropret – župan
Je pozdravil predsednico NO, morda ne po imenu ampak po funkciji, ime ji je Mateja Vetrih.
Za prestavitev seje sta bila dva razloga, številke glede proračuna še niso bile usklajene, drugi
razlog pa je bil premajhno število točk dnevnega reda. Pred sklicem seje je bilo samo 7 točk,
do sklica te seje se jih je še nekaj nabralo. Seje bodo sedaj bolj pogosto.
Miran Repar – svetnik
Medobčinsko redarstvo zna pisati kazni za nepravilno parkiranje in znajo meriti hitrost. Ko jih
kličeš, kadar kdo odvrže smeti v naravi, pravijo, da se jim naj pošljejo fotografije, vprašanje
pa če je potem od njih kakšen efekt. Zanima ga, če imajo kakšen letni plan, kaj bodo delali in
če kaj poročajo o delu v njihovi službi? Cesta skozi Podpeč je res slaba, verjetno najslabša v
občini, tam se dnevno uničujejo avtomobili.
Metod Ropret – župan
Poročilo redarstva bomo dobili, verjetno bo njihov predstavnik že na naslednji seji, takrat se
mu bo lahko preneslo stvari, ki nas motijo. Cesta skozi Podpeč je z naskokom najslabša v
občini, nekaj bo treba premakniti in cesto vsaj preplastiti. Po eni strani imamo lepe ceste, kot
je Stržen, Podpeška in cesta od Rakitne proti Cerknici, drug del pa je še katastrofalen. Kar je
občinskih cest, smo jih nekako uspeli urediti, državne ceste pa so slabe.
Janko Prebil – svetnik
Razume, da ni bilo gradiva za sejo. Osebno s svetniško skupino pa želi sodelovati pri
kreiranju in delu občine, ne pa samo glasovati. Zato so svetniki, da kaj svetujejo. Imajo tudi
veliko vprašanj, župan in OU pa morajo biti pripravljeni na odgovore. Čim redkeje se vidijo,
večje so napetosti, gledano iz psihološkega stališča.
Metod Ropret – župan
Kar zadeva sej, je predvidena neka dinamika. Za sodelovanje so vrata vedno oprta. Ni
razlogov, da ne bi dajali informacij ali se ne pogovarjali. Lahko kadarkoli pokličejo in se
najavijo in dogovorijo za termin.
Janko Prebil – svetnik
So stvari, ki so za vse interesantne, informacije morajo dobiti vsi in ne samo tisti, ki bodo šli k
županu.
Metod Ropret – župan
To je obdobje, ko smo predstavniki občine ogromno med ljudmi. Potekajo občni zbori, na
katerih je praviloma vedno nekdo prisoten. Tam odgovarjamo na vprašanja prav iz baze.
Glaven razlog, da ni bilo tako dolgo seje pa je, da so morali uskladiti številke v proračunu.
Marko Čuden – podžupan
Oglasil bi se glede inšpekcije. Morda smo pozabili povedati, da so imeli na Medobčinskem
inšpektoratu težave z vodstvom redarske službe ter med samimi zaposlenimi in so bile stvari
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precej razburkane. Bili smo vabljeni na tudi na sestanek glede tega, kjer so javno prali
˝umazano perilo˝. Predstavniki občin smo se od tega distancirali in jasno povedali vodilnemu
v inšpektoratu gospodu Beletu, da ne bomo poslušali teh zgodb, ki še niso končane in
zahtevamo da delajo za kar so pristojni. Trenutno imajo kar velike težave. Tudi ostali župani
so bili mnenja, da v kolikor ne bo reda, bo prvi odstavljen vodja inšpektorata, potem pa še kdo
drug. Za red je odgovoren vodja inšpektorata, s tem se ne bodo ukvarjali občinski sveti in
župani. Zadeve so se pojavljale tudi v medijih. Upamo, da bodo težave čim prej rešili. Na
naslednjo sejo bodo prišli poročati in jih bomo lahko tudi kaj povprašali.
Martin Cvetko – svetnik
Vprašal bi, če bi se dalo gradivo za občinski svet dalo dobiti v digitalni obliki, da si ga lahko
preneseš na računalnik. Na Podpeški cesti je videl primer, da je dva dni po dokončanju ceste
traktorju počila guma in prišlo do poškodb na cesti. Pogosto pride do takih poškodb in ga
zanima, če kdo kaj ukrepa in koga prijavi? Vprašal je še, če je kaj novega glede kamnoloma v
Preserju?
Metod Ropret – župan
Gradivo je objavljeno na občinski spletni strani. Glede traktorja nima pravega odgovora, za to
so policija in redarstvo, da te zadeve preganjajo. Škoda se povzroča na naših cestah. Gre tudi
za zavest, ki je kdaj zmanjka. Kamnolom je v pobotu svojih terjatev dobil Petrol in ga v
svojih poslovnih načrtih opredelil kot nepotrebno sredstvo in ga namerava dezinvestirati. Bil
je na sestanku pri odgovornem za te zadeve. Dobili smo pisno potrditev, da te navedbe držijo.
Zato je v Barjanskem listu pozval tiste, ki imajo interes, da bi na tem območju kaj razvijali ali
gradili, da se oglasijo na občini ali pa se obrnejo direktno na Petrol. Dejstvo je, da se bo
območje kamnoloma prodajalo. Gre za površino okoli 28.000 m2, dostop je urejen, zgrajen je
industrijski tir, dovolj je tudi elektrike, ni pa še ostale komunalne infrastrukture (vodovod,
kanalizacija). Naša ambicija je, da področje skupaj s Petrolom celostno uredimo in ga
namenimo dejavnostim, ki bi prinesle kaj tudi občini. Zato smo prvi dobili to informacijo in
če je le možno, da bi lokacijo zasedli domači podjetniki in obrtniki.

AD 5
Predlog proračuna Občine Brezovica za leto 2011/2012
Metod Ropret – župan
Pri sestavljanju proračuna je bilo kar nekaj zadreg in težav, ker so nam v zadnjih dveh letih
drastično upadli načrtovani prihodki in da smo imeli nekaj velikih investicij. Kar zadeva OŠ
smo že v začetku vedeli, da nam bo denarja primanjkovalo. Prvo leto je namenjeno temu, da
se sanirajo stvari iz preteklih obdobij. Proračun omogoča pripravo projektne dokumentacije za
projekte, ki smo si jih zadali, omogoča nakupe zemljišč, za katere se bomo odločili in
omogoča sofinanciranje investicij, ki jih na našem območju načrtuje država ali pa bodo
sofinancirane iz drugih virov. Še vedno nimamo dokončnega obračuna, kar zadeva OŠ
Brezovica. Zaključen še ni tudi obračun Podpeške ceste in rekonstrukcije ceste v Vnanjih
Goricah. Obveznosti smo v proračunu predvideli. Osnutek proračuna in ključne projekte v
naslednjih štirih letih smo predstavili predstavnikom političnih stranki in list ter
predsednikom krajevnih skupnosti na drugem sestanku. Okrog samih prioritet razvoja smo se
relativno dobro uskladili. Na nas je, da se teh stvari lotimo in jih tudi realiziramo. Pred
svetniki je številčen razsek proračuna. Nekatere postavke so se povečale. Zaradi povečanja
prebivalstva se nam povečajo davčni prihodki, konkretno dohodnina. Pri komunalnem
prispevku smo upoštevali številko po izkušnjah iz preteklih dveh let, ki sta bili izredno
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skromni. Upajmo, da se bo zadeva odvila bolje, kakor smo jo napovedali, v proračunu smo
predvideli najmanjše številke, ki so do sedaj bile na našem območju realizirane. V proračun
smo dali nekaj kapitalskih prihodkov, konkretno od prodaje stavbnih zemljišč. V zadnjih letih
smo kupili kar precej zemljišč, nekaj jih tudi še potrebujemo. Po drugi strani imamo nekaj
zemljišč, ki jih krajani želijo odkupiti, ker jih že uporabljajo ali pa druge, ki jih občina v
svojih projektih ne potrebuje in je do njih na tak ali drugačen način v preteklosti prišla. Iz tega
naslova so predvidena sredstva iz kapitalskih prihodkov, v letu 2011 v višini 331.000 € in v
letu 2012 337.000 €. Imeli smo preverbe po posameznih KS, ker ničesar ne želimo delati na
svojo roko, vse lokacije bodo prej preverjene. Postopki bodo izpeljani tako, kot naš statut in
poslovnik predvideva, prek organov OS. Na odhodkovni strani se bomo držali obljube, da
standarda prebivalcev in funkcioniranja javnih zavodov ne bomo zmanjševali. V mislih ima
nadstandardne storitve, ki jih občina sofinancira ali financiranje linij mestnega avtobusnega
prometa. Tudi sredstva namenjena delovanjem društev smo zadržali na nivoju, kot je že bil v
preteklosti. Velik del proračuna letos bo namenjen poplačilu terjatev, ki smo jih prenesli iz
lanskega leta in v nadaljevanju investicijam, za katere se bomo v vsebinskem delu obravnave
proračuna dogovorili in uskladili na odborih. V veliki meri pa so bile te debate že opravljene.
Toliko, kar zadeva predstavitve, številke v proračunu lahko vsi vidijo. V napovedi je v
drugem odstavku v drugi alineji napaka, napisano je leto 2010, popraviti je treba na 2012,
številke pa so pravilne. Pri tej točki razen predstavitve razprava po poslovniku ni predvidena.
Obravnave se bodo izvajale na odborih in na prvi ter drugi javni obravnavi proračuna.
Janko Prebil – svetnik
Zadevo je pregledal, v načelnem smislu bi rekel, da je treba paziti za večje številke, da bo
podlaga na kakšni osnovi so potrebe in kaj bo s tem narejeno. Druga stvar je, da je govora o
indeksu 102, vendar to ni res. Vedno gleda indekse, če je visok se vpraša, zakaj je tako? Vsi
indeksi so enaki, niso prav izračunali, to niso indeksi. Računali so osnutke in so iz enega
osnutka šli na drugega, iz 2011 na 2012. Treba je izhajati iz osnove, iz leta 2010 na prvi
osnutek in iz 2010 na drugi osnutek, to bi bil pravi indeks povečanja.
Metod Ropret – župan
Opozorili bomo računovodkinjo, ona vnaša te podatke. Je vrstica iz 2011 na 2012, ni pa
vrstice iz 2010 na 2011. To bomo poizkusili dopolniti. Svoje je naredil in predstavil proračun.
Na vseh nas je, da proračun tudi vsebinsko napolnimo. Lep del obrazložitev je že
pripravljenih, v skladu z amandmaji in javnimi obravnavami na odborih bomo obrazložitve še
pripravili.
Jožef Selan – svetnik
Že v prejšnjem mandatu je imel pobudo, da je s cestno razsvetljavo nekaj narobe in da preveč
plačujemo. Vidimo, da je planirano v ta namen preko 200.000 €. Opozoril bi, da luči začnejo
svetiti uro prezgodaj in nato svetijo uro predolgo. Če bi skrajšali čas svetenja za dve uri, bi
lahko tudi v proračunu bilo bistveno manj denarja. Bila je že tudi pobuda, ki je po Sloveniji
precej uveljavljena in sicer zakaj morajo biti cerkve cele noči osvetljene? Imamo veliko
cerkva in meni, da jih od 22. ure in do 5. zjutraj nihče ne gleda. Tudi tukaj bi se dalo
prihraniti. Bilo mu je obljubljeno, da bo dobil odgovor, kaj se da narediti na tem področju.
Sedaj se je na to spomnil, gospoda Zdešarja bi bilo treba vprašati, če se da luči nastaviti, da se
kasneje prižigajo in prej ugašajo.
Metod Ropret – župan
To se verjetno da. Obstaja pravilo, kar se tiče državnih cest. Pretežen del javne razsvetljave je
ob državnih cestah. Kar je lokalnih cest, lahko zadevo reguliramo po svoje. Z novejšo
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tehnologijo in investicijo je možno stroške bistveno zmanjšati. Določene aktivnosti že
peljemo, na državnem nivoju so tudi razpisi za tovrstna sredstva. Upa, da jih bomo uspeli
pridobiti, za kandidaturo pa moramo najprej imeti pripravljeno dokumentacijo. V občini
obstaja natančen kataster javne razsvetljave, zato točno vemo, kaj imamo. Na podlagi tega je
potrebno pripraviti študijo, kaj bi želeli in kako bomo znižali stroške, ki so definitivno
previsoki.
Peter Kraljič – svetnik
Po navadi so prejeli rokovnik in izhodišča za pripravo proračuna, kjer je bil po datumih
naveden postopek sprejetja proračuna. To pogreša, bilo bi dobro določiti datume.
Metod Ropret – župan
Predsedniki delovnih teles imajo 15 dni časa, da skličejo seje. Prosi, da seje organizirajo tako,
da bi bila samo po ena seja na isti dan. Naslednja seja bo 14. aprila, nato pa je seja v mesecu
maju. Svetnikom bo poslano še obvestilo o teh zadevah.

AD 6
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Brezovica za proračunsko leto 2011
Metod Ropret – župan
Prvi sklep za trimesečno podaljšanje lahko sprejme sam, za nadaljnje podaljšanje pa je
potrebno dobiti soglasje OS. Dokler proračun ni sprejet, je potrebno normalno izplačevati
plače v vrtcih, občinski upravi ter poravnavati druge stroške in obveznosti. V okviru tistega,
kar smo izvajali lani, lahko izvajamo sedaj, s sredstvi novega proračuna pa ne moremo pričeti
nobenih investicij.
Marko Goršič – svetnik
V predzadnji vrstici je napačen datum pri številki, ne more biti 2010, to je potrebno popraviti.
Metod Ropret – župan
Dokumenti se ne pišejo vsako leto na novo, ampak se kopirajo in spreminjajo letnice. Ima še
pripombo, da bi se pri sklepu na koncu še dodalo besedilo ˝do sprejetja proračuna˝.
Jožef Selan – svetnik
Besedila ni potrebno dodati, če je proračun sprejet prej, tako ali tako velja.
Slavko Jesih – svetnik
Na eni od prejšnjih sej so sprejeli sklep, da se občina lahko dodatno zadolži. Zanima ga, kako
se izvršujejo plačila na občini, v kolikšnem času se plačuje? Ali se plačuje v zakonitem roku
in koliko je plačil, ki niso plačan v 30 dneh? Bilo bi korektno, da svetniki vedo, kakšne so
obveznosti. Sklep je bil sprejet z namenom, da se bo poplačalo stvari. Če se ne poplačujejo
stvari, smo sprejeli sklep za premajhen kredit ali pa je nekaj narobe, če obstajajo obveznosti
neporavnane. Kakšne so obveznosti, bi lahko bilo povedano na vsaki seji. Navesti bi bilo
treba koliko računov je prišlo, koliko je bilo plačanih in koliko jih je zapadlo. Tako bi vedeli,
kako občina stoji, ker se sliši marsikaj, da se ne plačuje in da gre za velike zneske.
Predvideva, da če se ne plačuje samo velikih računov, jih je samo nekaj.
Metod Ropret – župan
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Kar je direktnih obveznosti do vrtcev, plač zaposlenih in podobno, poteka plačevanje tekoče.
En del zadolževanja v višini 300.000 € smo realizirali, denar je šel za poplačilo obveznosti za
gradnjo šole. Ostale manjše obveznosti se poravnavajo tekoče, večje pa z zamudo. Točne
številke ne ve, to se da videti. Dejstvo je, da so zamude in ne poravnavamo vsega v zakonitem
roku. Iz naslova velikih investicij, je nekaj tega, plačujemo po vrstnem redu, kogar utegnemo.
Pripraviti poročila ni noben problem. Na glasovanje je dal:
SKLEP 17:
Svet Občine Brezovica sprejme sklep o začasnem financiranju Občine Brezovica iz
proračunskih sredstev v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2011.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Potrditev Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Metod Ropret – župan
Razlog, da imamo pravilnik spet pred sabo je, da ga je po temu, ko smo ga popravili in
uredili, moral zaradi pravilne izpeljave postopka obravnavati še Svet zavoda. V predlogu
pravilnika so z različnimi barvami označeni popravki in pripombe Sveta zavoda in Odbora za
družbene dejavnosti.
Damjan Rus – svetnik
Pravilnik je odbor obravnaval na svoji 2. redni seji. Dodana je legenda, kaj tekst v barvah
pomeni. Rdeče obarvan tekst pomeni, da se je pravilnik uskladil z zakonom. Pri zelenem in
modrem tekstu gre za predloge Sveta zavoda oziroma predloge Odbora za družbene
dejavnosti. Zadevo se lahko potrdi v celoti, če pa ne, bi se opredelili samo o zelenih in modrih
označbah. Kar je označeno z rdečo, je usklajeno z zakonom. Odbor je pravilnik sprejel
soglasno.
Peter Kraljič – svetnik
Ponovil bi besede predsednika odbora, da so obravnavali rdeč, zelen in moder tekst ter so vse
soglasno potrdili. Teh barv morda ne bi bilo treba označevati, ker potem gledamo, kaj je od
kje. Odbor je bil soglasen za vse spremembe v taki obliki kot smo jih dobili.
Jožef Selan – svetnik
Pravilnik sprejemamo že kar nekaj časa. Pri točkovanju je ponovno vključen kriterij o
zaposlenosti enega izmed staršev v Vrtcih Brezovica, čeprav so bile pri zadnji obravnavi
svetnice strogo proti, da ne sme biti protekcije. To naj ostane, saj so že takrat bili za. Moti ga
tekst, ki je uvod v pravilnik, saj je naveden napačen datum seje. To lahko vse potrdijo, vendar
je pravilnik neveljaven, ker 17.2.2011 nismo imeli nobene seje.
Martin Cvetko – svetnik
Ima nekaj pripomb. V 14. členu odločitve komisije – piše, da se prosto mesto ponudi samo
tistim vlagateljem, ki so na vlogi navedli 2. ali 3. želeno enoto. Morali bi imeti vsi enake
pogoje, tudi tisti, ki tega niso navedli ali pa bi to moralo biti navedeno že eksaktno v vlogi.
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Biti bi morali opozorjeni, da v primeru, da ne bodo navedli 2. in 3. želene enote, ne bodo bili
obravnavani. V 15. členu je navedeno, da se objavi na oglasni deski – kateri oglasni deski? Za
kakšno obdobje bo to objavljeno na spletnih straneh vrtca? To bi bilo dobro, da se določi, ker
se lahko objavi za en dan in so lahko težave. 13. člen – zaposlen eden izmed staršev v Vrtcih
Brezovica, to vse starše žuli, da je diskriminatorno do tistih, ki hodijo v službe drugam.
Kriterij 6 – otrok v enostarševski družini dobi 8 točk, tukaj bi dodal še s stalno zaposlitvijo ali
študentskim statusom. Država vedno podpira samo tiste, ki ne hodijo v službe ali so doma.
Vprašal bi na podlagi česa se ocenjuje težko zdravstveno stanje v družini, ali je to zdravniško
potrdilo? Nekateri imajo res zelo težke bolezni, nekateri pa imajo prijatelje zdravnike. Ali je
kakšna točno določena definicija, katere so te bolezni? Pri 5. kriteriju se bi lahko dalo več
točk, ker imata starša res probleme, da lahko pripeljeta otroka in ga prideta po njega. 8.
kriterij naj se odstrani, ker je diskriminatoren. Pri 11. točki bi morala biti podtočka, ki bi
naštevala bolezni, razen če je nek standard ali klasifikacija, ki določa kaj je to težko
zdravstveno stanje v ožji družini. Ko se oddajajo vloge, je treba ljudi opozoriti na 14. člen. Če
želijo, da se jim naknadno ponudi prosto mesto, morajo navesti 2. ali 3. želeno enoto ali pa sej
naj izenači pogoje za vse vlagatelje.
Liljana Bošnjak – svetnica
Še enkrat bi poudarila, da kar je zapisano z rdečo, je prepisano iz zakona o vrtcih. Če starši
dajo vlogo za na primer prvo enoto Podpeč in če tam ni več prostih mest, starše opozorijo, da
lahko napišejo pri vpisu tudi Vnanje Gorice. Če je staršem to preveč odročno, se za to ne
odločijo. Imajo možnost to posebej navesti, kar je čisto logično in v redu, tukaj ne vidi
nobenih težav in jih do sedaj s strani staršev tudi niso imeli. Kar se tiče kriterijev, so imeli za
oblikovanje pravilnika in kriterijev posebno skupino. Tudi starši so pri temu sodelovali in so
tako pravilnik oblikovali. Kriterije so večkrat spreminjali, za starše otrok, ki ostanejo zunaj
vrtca in ne dobijo prostega mesta pa je kriterij vedno diskriminatoren. Točka zaposlen eden
od staršev v Vrtcih Brezovica, je bila dodana na predlog Sveta vrtca, ker se jim je zdelo to
pošteno. Vrtec na Rakitni se odpre ob 5.30 zjutraj, zasebnega varstva tam ni. Pomočnica, ki
mora ob 5.30 odpreti vrtec, nima otroka ob 5. uri zjutraj kam peljati. Kar se tiče težkih bolezni
in zdravniških potrdil, ni nikjer striktno določeno, katere so te bolezni. Zato so v komisiji tri
patronažne sestre, ki pokrivajo celotno področje Občine Brezovica in večinoma težje bolnike
tudi obiskujejo. Zadeve poznajo, poleg tega se posvetujejo tudi z zdravnikom. Ni navedeno
katera diagnoza se upošteva, ker je to praktično nemogoče. Naj pove še gospod zdravnik, če
je to možno. Do sedaj nikoli ni bilo pritožbe na to, ker patronažne službe delo opravljajo zelo
korektno. Glede dopolnitve kriterija za študente je na razpolago, lahko spremenijamo vse
kriterije.
Klemen Zaletel – svetnik
Predlaga da predlog gospoda Cvetka pod številko 6 damo na glasovanje. Zdi se mu
pomembno, če je nekdo brez službe, ima lahko otroka v varstvu doma in ne da dela stroške
ostalim.
Peter Kraljič – svetnik
Kar se tiče študentov ali brezposelnih, so potem dvakrat prizadeti. Prvič izgubijo službo in kot
drugo izgubijo še točke. Verjetno potem nima nobene možnosti otroka kam drugam dati. Za
tiste, ki so ves čas doma, bi bilo razumljivo. Tisti, ki je izgubil službo pa izgubi še točke in ni
prav, da ga še mi kaznujemo. Zaradi tega ni za to pobudo.
Metod Ropret – župan
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Prav, je da gospod Kraljič pokomentira te stvari, ker je v Svetu zavoda in je prav, da prenese
ta razmišljanja.
Martin Cvetko – svetnik
Ne govori o ljudeh, ki izgubijo službo. Govori o ljudeh, ki lenarijo, vsi poznajo take primere.
Ko pride k podjetniku mlad aktiven iskalec prve zaposlitve po končanem šolanju in najde
zaposlitev, mu ne pripada nobena subvencija s strani države. Pripada pa človeku, ki je 6
mesecev na zavodu. Treba je podpirati aktivne ljudi, ki aktivno iščejo zaposlitev. Morali bi
zamenjati skupno filozofijo.
Metod Ropret – župan
Realno težavo, ki jo imamo, je okrog 8. točke – da je zaposlen eden od staršev v Vrtcih
Brezovica ter okrog 6. točke kriterijev. Večjih težav tukaj ne vidi, zato predlaga, da pravilnik
končno sprejmemo.
Jožef Selan – svetnik
V celoti se strinja s pravilnikom, gospa je dobro obrazložila, za kaj gre. Na zadnji strani je
potrebno popraviti še datum, da se ne bomo blamirali v Uradnem listu.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 18:
Občinski svet Občine Brezovica sprejme Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Ima še eno prošnjo in sicer, da pravilnika ne bi več obravnavali ter ko se bodo mamice s
pravno službo obesile na pravilnik, naj jih zadržijo v vrtcih. Imajo svojo strokovno in pravno
službo, to bodo znali obrazložiti.

AD 8
Potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Marko Čuden – podžupan
Odbor za komunalo in splošno preventivo je na pobudo občinske uprave, ki se je znašla v
določeni situaciji, pripravila s pomočjo JKP Brezovica spremembo Odloka o ustanovitvi
javnega podjetja in sicer v 6. členu, ki govori o dejavnostih Javnega komunalnega podjetja.
Ko smo vlagali vlogo za kohezijska sredstva za kanalizacijo Notranje in Vnanje Gorice, smo
navedli, da bo upravljavec zgrajene kanalizacije JKP Brezovica. Podjetje v svoji dejavnosti ni
imelo vpisane dejavnosti, da lahko upravlja s kanalizacijskimi sistemi. To je nujno potrebno
da dodamo, to ni nobena posebna stvar. Ko smo pregledali stari odlok smo opazili, da
manjkajo še druge stvari, zato so jih nekaj predlagali v JKP Brezovica, nekaj smo jih
predlagali z občine. Sedaj je nastal predlog za potrditev, dodali so osem stvari, s katerimi bi se
lahko naše javno podjetje lahko ukvarjalo. Stvar je obravnaval odbor za komunalo in predlog
soglasno sprejel in ga podal v obravnavo OS.
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Marko Goršič – svetnik
V Nadzornem svetu JKP Brezovica so ugotovili, da podjetju še nekaj dejavnosti manjka.
Pametno bi bilo dodati še dejavnost pod šifro N81.100 – vzdrževalna dela in hišniška
dejavnost. Tudi to je lahko vir preživljanja, tako se razširja dejavnost podjetja in se izboljšuje
možnost zaposlovanja.
Metod Ropret – župan
Najbrž so vsi opazili, da so datumi narobe.
Janko Prebil – svetnik
Razume za kaj gre, zanima ga, kakšne posledice bodo za odjemalce vode? Ali gre za kakšno
podražitev? Če ostanejo cene enake, nima pripomb. V opisu so navedene razne stvari, tudi če
jih ne delaš. Nekatere stvari niso potrebne, da bi bile napisane, na primer neke morske
zadeve, ki jih nikoli ne bodo izvajali.
Metod Ropret – župan
Nekaj dejavnosti, ki jih niso izvajali, so imeli napisane že v preteklosti. Dejavnosti, ki so se
sedaj uvrstile, jih bomo morda v prihodnosti izvajali in je prav da se dodajo. Kar zadeva cen,
odlok s tem nima nič. Najprej glasovanje o predlogu amandmaja:
SKLEP 19:
Občinski svet Občine Brezovica sprejme amandma, da se v prvem odstavku 6. člena
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja doda še dejavnost:
- N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Na glasovanje je dal še odlok s sprejetim amandmajem v celoti:
SKLEP 20:
Občinski svet Občine Brezovica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega podjetja.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 9
Preklic obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V
10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Ur.l. RS, št. 87/06, 101/06-pop., 15/09)
Marko Goršič – svetnik
Lansko leto pred zaključkom mandata so sklepali o bioplinarnah in obvezni razlagi Odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10. Takrat je glasovalo pol svetnikov za in
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pol svetnikov proti. Tak dopis je bil poslan na ministrstvo in ostale službe, da zadevo uredijo
in si jo razlagajo tako ali drugače. Potem smo dobili dopis MOP-a, v katerem nepreklicno
zahtevajo preklic obvezne razlage, za katero smo smatrali, da je pravilna. Odbor je na 2. redni
seji sprejel sledeči sklep: Obvezna razlaga 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) – gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa
in zvez – za gradnjo bioplinarne, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 104/2009 se
razveljavi in se upošteva kot pobuda za pripravo OPN Občine Brezovica. Sklep o
razveljavitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Metod Ropret – župan
V praksi to pomeni, da bioplinaren ne moremo graditi na kmetijskih zemljiščih in ne moremo
jih graditi brez gradbenega dovoljenja. To nam je MOP trikrat naložilo, da razveljavimo, kar
smo imeli v odloku. Na glasovanje je dal:
SKLEP 21:
Obvezna razlaga 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) – gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa
in zvez – za gradnjo bioplinarne, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 104/2009 se
razveljavi in se upošteva kot pobuda za pripravo OPN Občine Brezovica.
Sklep o razveljavitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
1
Sklep ni bil sprejet.

AD 10
Odstopanje minimalne velikosti gradbene parcele v VS 24/6 – Rakitna
Marko Goršič – svetnik
Kot je znano, so na Rakitni prodajali parcele manjše od 600 m2, kar je površina, ki jo naš
prostorski plan določa za minimalno površino, ki je potrebna za gradnjo objektov. V
dosedanji praksi smo prosilcem, ki so lahko dokazali, da so zemljišče kupili pred sprejemom
našega odloka, dovolili, da so lahko na parceli z našo vednostjo gradili. Pri preverjanju
podatkov so ugotovili, da ja bila parcela kupljena po sprejemu našega odloka. Zato so sprejeli
predlagani sklep.
Metod Ropret – župan
Tega odstopanja ne potrjujemo, ko je bil opravljen promet z nepremičninami, je bil naš odlok
že v veljavi in je to edino logično. Na glasovanje je dal:
SKLEP 22:
Občinski svet Občine Brezovica ne potrjuje odstopanja velikosti parcele št. 1208/125 k.o.
Rakitna v velikosti 392 m2 od predvidene minimalne gradbene parcele za novogradnjo –
600 m2, katero določa Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje KS Rakitna – planska celota V 24 Rakitna (Ur.l. RS, št. 11/95, 79/98 in
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87/06), saj priloženo gradivo in dejstva niso skladna z obvezno razlago (Ur.l. RS, št.
7/09).
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 11
Odstop člana Nadzornega sveta Javnega komunalnega podjetja Brezovica in potrditev
novega člana Nadzornega sveta Javnega komunalnega podjetja Brezovica s strani
ustanovitelja
Janko Prebil – svetnik
Na osnovi odstopne izjave Irene Klemenčič smo na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja sprejeli sklep, da se jo razreši. Na predlog gospoda Cvetka, so na to mesto
sprejeli gospoda Mateja Japlja. Obrazložitev - komisija je na svoji drugi redni seji sprejela
odstopno izjavo Irene Klemenčič. Za nadomestnega člana NS JKP Brezovica je bil predlagan
Matej Japelj, ki ga je komisija potrdila.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 23:
Občinski svet Občine Brezovica sprejme odstopno izjavo gospe Irene Klemenčič in na
podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi JKP Brezovica (Ur. l. RS, št. 24/96) in 11. člena
Statuta JKP Brezovica potrdi Mateja Japlja za člana Nadzornega sveta JKP Brezovica
s strani ustanovitelja.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
2
Sklep je bil sprejet.

AD 12
Mnenje o kandidatu za ravnatelja OŠ Brezovica
Damjan Rus – svetnik
Na občino smo danes prejeli prošnjo za mnenje o kandidatu. Zato je bila pred sejo OS
sklicana izredna seja Odbora za družbene dejavnosti, kjer so zadevo pregledali. Na delovno
mesto ravnatelja se je prijavil samo gospod Vladimir Hanžekovič, ki je zdajšnji v.d.
ravnatelja. Zato so dali soglasno pozitivno mnenje k njegovi kandidaturi. Predlaga, da poda
tudi občinski svet pozitivno mnenje.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 24:
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Občinski svet Občine Brezovica podeljuje pozitivno mnenje kandidatu za ravnatelja
Osnovne šole Brezovica, Vladimirju Hanžekoviču.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 21:00 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 4. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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