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Občinski svet

ZAPISNIK
6. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 19.
maja 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. Peter Lovšin – urbanist
4. Marija Ajdič Francelj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
5. Romana Rasperger – direktorica MKZ Rakitna
6. Janez Šuštaršič – predsednik KS Podpeč – Preserje
7. Vesna Novak – Radio 1 Orion
8. Predstavniki občinske uprave:
– Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
– Ivanka Stražišar
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Seja je sklepčna, prisotnih je 17 svetnikov, manjkajoči svetnik se bo seji verjetno pridružil
kasneje, saj župan ni prejel opravičila za odsotnost.

AD 2
Potrditev zapisnika 5. redne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnik. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje:
SKLEP 34:

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 5. redne seje z dne 14.04.2011.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Na dnevnem redu sta poročili MKZ Rakitna in Medobčinskega inšpektorata in redarstva, v
zvezi s tem se nam bodo pridružili gostje.
Peter Kraljič – svetnik
Ima pobudo za dodatno točko, ki bi se imenovala ˝Zapisniki krajevnih skupnosti˝. V vednost
so dobili dopis, kjer je navedeno, da je želja, da se zapisniki objavljajo. Zato bi sprejeli sklep,
da KS morajo poslati zapisnike, ki se jih objavi na spletni strani, ko bodo potrjeni.
Metod Ropret – župan
O temu so se pogovarjali, morda je prav, da to formalizirajo. Na glasovanje je dal:
SKLEP:
Na dnevni red se pod točko številka 10 doda dodatna točka z naslovom ˝Zapisniki krajevnih
skupnosti˝.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
1
Sklep je bil sprejet
* Seji se je pridružil Martin Cvetko.
Na glasovanje je dal še celotni dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Potrditev proračuna Občine Brezovica za leto 2011 in 2012;
6. Mnenje lokalne skupnosti o dodelitvi koncesije;
7. Obravnava in potrditev odstopanja od določil PUP-a;
8. Letno poročilo Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna za leto 2010;
9. Letno poročilo Skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2010;
10. Zapisniki krajevnih skupnosti.
Izid glasovanja:
ZA:
18
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PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Prišlo je do pomembnega premika, kar zadeva kandidature za evropska sredstva za področje
Podpeči in Preserja. Končno smo dobili varianto s strani MOP-a in tudi zadolžene uslužbence,
ki bodo kandidaturo z njihove strani vodili, spremljali in koordinirali. Bil je že prvi sestanek z
župani občin Ljubljanskega barja kot zavarovanega območja. To je razlog da smo do
kandidature upravičeni, gre za posebno vrsto kandidature za zavarovana območja. KS Podpeč
– Preserje sodi v krajinski park. Na ta naslov sedaj trkamo in vlagamo kandidaturo. Stvari se
postavljajo v bistveno boljši položaj, kot so bile pred nekaj časa. Ima že prvi zapisnik
koordinacijskega sestanka, če kdo želi si ga lahko prebere. V kandidaturo bo poleg Brezovice
šla še občina Ig, verjetno občina Škofljica in Ljubljana – z delom Črne vasi, Rakove Jelše ter
občina Vrhnika. Ostale občine se niso izjasnile, morda nimajo v dovolj veliki meri
pripravljene dokumentacije ali nimajo ambicij za kandidaturo. Verjetno bo skupna
kandidatura petih občin. Kot občina, ki je izkazovala največ interesa za kandidaturo, smo se
ponudili za koordinatorja oziroma vodjo skupne kandidature. Tudi to je bilo sprejeto, brez
posebnih težav. Naša zaveza v tem skupnem projektu je še toliko večja. Kar nekaj članov OU
bo na tem projektu moralo intenzivno delati. Morda bo potrebna kakšna prerazporeditev nalog
in del znotraj OU, na noben način ne razmišlja o povečanju zaposlenih. To je dobra novica za
barjanske občine in prvi oprijemljiv rezultat tega, da smo se odločili, da območje
Ljubljanskega barja zavarujemo in vzpostavimo krajinski park. Ravno krajinski park nam
omogoča, da kandidiramo. Vloga za Vnanje in Notranje Gorice je v Službi vlade za lokalno
samoupravo in razvoj v pregledu. Imamo informacije, da bodo kakšni manjši popravki v
tehničnem smislu. Kaj posebnega ni pričakovati in po informacijah z MOP je pričakovati, da
bo odločba izdana v približno mesecu dni. Intenzivna tema tega mandata je tudi občinski
prostorski načrt. Med nami je tudi urbanist, da svetnikom pojasni v kateri fazi je sedaj
prostorski načrt in kakšni so koraki pred nami. Da spodbudimo tiste, katerih mnenja še
potrebujemo, ima v nadaljevanju pripravljena dva sklepa. Svetniki se strinjajo, da se urbanistu
da besedo.
Peter Lovšin – urbanist
Prostorski načrt se je pričel pripravljati na podlagi sklepa prejšnjega občinskega sveta.
Septembra se je oddal osnutek prostorskega načrta na ministrstvo. Zakonodaja veleva, da
občina pripravi osnutek prostorskega načrta in ga posreduje Ministrstvu za okolje in prostor,
ki ga objavi na svojem strežniku in na podlagi tega začne občina pozivati nosilce urejanja
prostora (soglasjedajalce). Zakon o prostorskem načrtovanju pravi, da so nosilci urejanja
prostora, ki jih je preko 30, dolžni v 30 dneh podati svoje smernice. V letu 2009 je bila
izvedena sprememba tega zakona, ki je navedeno dikcijo omehčala. V kolikor posamezni
nosilec urejanja prostora ne poda smernic v 30 dneh, se postopek nadaljuje. Te formulacije
nihče ne razume in imajo zato tudi zamudo, saj vsi nosilci niso podali svojih usmeritev. Med
njima sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za kulturo. Ostali
nosilci z vidika varstva narave so podali konkretne smernice, tudi na vse pobude, ki so bile v
osnutku prostorskega načrta. Sklep prejšnjega OS je bil, da se vse pobude brez nekih sit
posredujejo vsem nosilcem urejanja prostora. Zato je pripravljen sklep, da pozovejo
Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za kulturo, da vendarle izdajo smernice in se
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opredelijo do pobud. V mesecu januarju je bil usklajevalni sestanek na MOP-u, kjer so tudi
zamujali s smernicami, vendar so jih kasneje izdali. Njihova glavna opredelitev na vidik
poselitev je, da je strateški del narejen perfektno in izraža načela, ki izhajajo iz strategije
prostorskega razvoja in reda Slovenije. Vendar izvedbeni del šepa oziroma zaostaja. Na
sestanku je bilo pojasnjeno, da je bil sklep OS, da se vse pobude pošljejo naprej, saj vemo
kakšne so izkušnje iz preteklosti s posameznimi pobudami. Ministrstvo je to vzelo na znanje,
vendar je vseeno predlagalo, da se v skladu s strategijo prostorskega razvoja in priloženimi
strokovnimi podlagami te pobude umirijo glede na pričakovano demografsko rast in
populacijo, ki je trenutno v občini Brezovica. Zavod za varstvo narave se je opredelil
negativno do vseh pobud, ki ležijo med avtocesto in cesto Jezero – Podpeč – Ig in na drugo
stran proti Borovnici. Če gremo s postopkom naprej, je na vrsti Ministrstvo za kulturo. Vemo,
da so tukaj arheološka najdišča, z vidika kulturne dediščine je zaščiteno celotno Ljubljansko
barje. Tvegano je s postopkom iti naprej, dokler ne dobimo relevantnih smernic. Dane so bile
smernice s strani varstva narave, zavoda za gozdove, narejena je bila poplavna študija, ki so
izključujoči faktor pri pobudi za spremembe namembnosti. Manjkajoče nosilce urejanja
prostora se pozove ali pa se vzame na znanje in se upoštevajo določila tistih, ki so se
opredelili negativno do posameznih pobud. Nato se nadaljuje s postopkom in se še enkrat
pozove nosilce urejanja prostora in se jih obvesti o nameravani spremembi. V prostorskem
načrtu niso samo pobude za spremembo namembnosti, ampak je treba zapisati tudi druge
kriterije prostorske ureditve, ki so za občino bistvenega pomena. Gre za družbeno
infrastrukturo, gospodarsko javno infrastrukturo, grajeno javno dobro, gospodarske cone ter
okoljsko problematiko.
Metod Ropret – župan
Imamo zbrana mnenja vseh nosilcev urejanja prostora, razen dveh. S sklepom, ki bi ga
sprejeli, bi v imenu OS nosilca urejanja prostora pozvali, da pošljeta smernice. V nadaljevanju
bi vse to vključili v obstoječe podatke, ki jih imamo. Nato bi nadaljevali s postopkom
dokončanja občinskega prostorskega načrta z vsemi tistimi lokacijami, ki bodo dobila
pozitivna mnenja. Predvsem misli na lokacije, ki se tičejo stanovanjske gradnje. Na MOP smo
bili opozorjeni na dejstvo, da občina Brezovica razpolaga s prostorom še za približno 4.000
prebivalcev, toliko je še zazidljivih zemljišč. Iluzorno je pričakovati, da bomo s prostorskim
načrtom še dodatno spreminjali večje površine v stanovanjske. Nekaj tega gotovo bo, kjer gre
za zaokrožitev naselij in za argumentirane razloge. Bistvenih površin za stanovanjsko gradnjo
v občini s tem prostorskim načrtom verjetno ne bomo pridobili. Naša ambicija je, da
pridobimo oziroma zavarujemo površine za dejavnosti občine – za širitve šolskih in
vrtčevskih okolišev, za komunalno infrastrukturo, poslovno infrastrukturo itd. Te stvari bomo
s strani občine zagovarjali do zadnjega. Pri stanovanjski gradnji posebnih premikov ni
pričakovati. Vendar pa ne bi bilo korektno, da tistim, ki bodo dobili vsa pozitivna mnenja,
tega da postopek zaključijo, tudi ne omogočimo.
Damjan Rus – svetnik
Zadeva se vleče že nekaj let in svetnike zanima, kdaj bo zadeva na občinskem svetu in kdaj
bo zaključena? Ali to lahko kdo pove ali o temu raje ne razglabljajo?
Peter Lovšin – urbanist
Če bi se ministrstva oziroma uradi držali terminskega načrta in izdajali mnenja v predvidenem
časovnem zamiku, bi danes že imeli dopolnjen osnutek in bi se že odločali o temu, ali gre
zadeva na javno razgrnitev. Je še vmesna faza, občina je dobila odločbo, da je potrebno
izdelati celovito presojo vplivov na okolje. To pomeni, da se zadeva zopet časovno zamakne.
Spremembe in dopolnitve za 37 so izpeljali v relativno doglednem času, vendar so bile
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bistveno večje težave, ker se je spreminjala še zakonodaja. Na naši strani je Direktorat za
prostor ob nekih omejenih pobudah, ki jih je naštel župan. Bile so peripetije pri avtocestnem
priključku Dragomer. Državni zbor je v drugem branju sprejel novelo zakona o kmetijskih
zemljiščih in bo zato mogoče takrat bistveno lažje. Bistvo tega zakona je, da je vsak kvadratni
meter zemlje po 10 €, ki se vključuje v državno blagajno. Mogoče bo to doprinos, da bo
ministrstvo hitreje delalo.
Metod Ropret – župan
Mogoče bo lažje, ampak dražje. Morda tudi z naše strani nismo idealni, kar se tiče priprave in
sledenju tempa. Dejstvo pa je, da si institucije, ki bi morale usmeritve podati v 30 dneh, si
vzamejo pravico, da na pozive ne odgovorijo ali pa odgovorijo v približno osmih mesecih.
Podobna zgodba je bila z vodnim soglasjem za kanalizacijo na Rakitni. Morali smo celo
umakniti vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vlogo za izdajo vodnega soglasja smo
vložili lani avgusta, čeprav velja 30 dnevni rok, smo ga dobili ta teden. To je tisto, česar se
najbolj bojimo, da si nekateri organi vzamejo pravico, da ne reagirajo. V primeru
prostorskega načrta sta to Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za kulturo – varstvo
kulture. Tako je pri nas, dokler tega ne bomo zakonsko regulirali, bo očitno šlo po tej poti
naprej.
Peter Lovšin – urbanist
Postopka smo se lotili drugače, kot smo bili vajeni prej. Že na začetku so bile narejene
strokovne podlage, narejen je bil elaborat poseganja na kmetijska zemljišča, poplavna študija,
demografija, dela se lokalni energetski koncept, ki bo moral reševati tudi težave pri oskrbi z
električno energijo. Ta trenutek v nekaterih delih občine ni možno pridobiti električnega
priključka. V fazi izdelave bo potrebno izdelati še okoljsko poročilo, to je edini dokument, ki
bo moral biti verificiran s strani MOP-a.
Slavko Jesih – svetnik
Glede na to, da so bile dane spremembe, ga zanima, če je bilo to še enkrat poslano za
smernice ali ne? Ali to pomeni, da smo ponovno čisto na začetku? To pomeni, da bomo
ponovno čakali iste soglasjedajalce. Ne spomni se, da bi bil sprejet sklep, da gredo vse parcele
dane s pobudo naprej. Dolgo so se pogovarjali, da se bo najprej naredila groba selekcija na
občini, ker so nekatere pobude totalno nesmiselne in samo kradejo čas ostalim.
Peter Lovšin – urbanist
Bistvo je, da se naredi nek higienski rez, če je pobuda res nesmiselna. Prepričan je, da je bil
sprejet sklep, da gredo vse pobude naprej. Če se dopolni z ugotovitvami samo z vidika narave
in poplavnega območja, bo slika drugačna. MOL je sprejel nov prostorski načrt. Občina
Brezovica ima še vedno dokumente iz leta 1986 – Družbeni dolgoročni plan, ki ga je sprejela
skupščina mesta Ljubljana. V tem mandatu mora biti interes, da se naredi OPN, ki bo izražal
strateški dokument, v katerem ne bodo samo prostorske ureditve ampak tudi pogledi občine
za naprej. Občina obstaja od leta 1995 in še nima takega dokumenta. Sosednja občina Ig še
danes nima potrjenega prostorskega načrta, začeli pa so že leta 2002. Želja je, da se naredi rez
in pošlje samo tiste pobude, ki so relevantne. Preden se zadeva pošlje naprej, se lahko
predstavi občinskemu svetu, da je postopek transparenten in da ni šušmarjenja. Smernice je
potrebno dobiti samo od tistih dveh ministrstev, ki jih nista podali.
Metod Ropret – župan
Zato ima pripravljena dva sklepa: 1. Občinski svet Občine Brezovica poziva ministra za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ministrico za kulturo, da nemudoma izdata smernice na
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podani osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica, tako da lahko Občina
Brezovica nadaljuje s postopkom priprave prostorskega načrta. 2. Občinski svet Občine
Brezovica sprejema sklep, da se v skladu z že pridobljenimi smernicami pripravi dopolnjen
osnutek prostorskega načrta in se ga posreduje nosilcem urejanja prostora.
To pomeni to, o čemer so govorili. Odločiti se moramo, koliko časa bomo še čakali ta dva
nosilca urejanja prostora za njihovo mnenje. Predlaga, da na podlagi poziva počakamo do
naslednje seje. Če ne bo odgovora, potem upoštevamo tisto, kar so nam nosilci urejanja
prostora iz programa črtali in takšen bo za nas nov veljaven osnutek. Če se medtem odzove še
kdo od teh dveh nosilcev, upoštevamo tudi mnenja teh dveh. Potem je zgodba za nas
zaključena, to bomo predstavili občinskemu svetu in takšno pošljemo naprej. Kar zadeva
stanovanjske gradnje, bo tega ostalo bore malo. Predlaga, da potrdimo sklepa in se
dogovorimo, kdaj bomo predstavili osnutek. Naslednja seja občinskega sveta bi bil primeren
čas. Po današnji seji jih takoj pozovemo, počakamo 14 dni, če se ne odzovejo, upoštevamo
tisto, kar smo dobili, negativno izločimo, ostalo vključimo in predstavimo občinskemu svetu.
V prvem sklepu gre, da ministrstvi še zadnjič pozovemo, da nam izdata smernice. V drugem
sklepu gre za to, da se v OPN vključi samo tisto, kar bo dobilo pozitivna mnenja tistih
nosilcev urejanja prostora, ki se bodo do takrat odzvali.
Peter Kraljič – svetnik
V drugem sklepu bi na koncu lahko izpustilo to, da bomo dopolnjen OPN posredovali
nosilcem urejanja prostora, ker bomo na naslednji seji o temu odločali.
Metod Ropret – župan
Se strinja, da se odstrani v 2. sklepu, da se dopolnjen OPN pošlje nosilcem urejanja prostora.
Svetniki bodo predlog OPN-ja pregledali, ga potrdili in nato se bomo dogovorili kako naprej.
Na glasovanje je dal:
SKLEP:
Občinski svet Občine Brezovica poziva ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ter ministrico za kulturo, da nemudoma izdata smernice na podani osnutek občinskega
prostorskega načrta Občine Brezovica, tako da lahko Občina Brezovica nadaljuje s
postopkom priprave prostorskega načrta.
Občinski svet Občine Brezovica sprejema sklep, da se v skladu z že pridobljenimi
smernicami pripravi dopolnjen osnutek prostorskega načrta.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
V ponedeljek, 23. maja, pride na obisk minister za okolje in prostor. V torek je svetovni dan
krajinskih parkov oziroma zavarovanih območij, temu namenjena prireditev bo v našem
krajinskem parku, konkretno poleg sedeža v Notranjih Goricah na športnem igrišču. Bo
manjša slovesnost, katere se bodo udeležili direktorji in predstavniki ostalih zavarovanih
območij v Sloveniji. Prišla bo tudi delegacija MOP-a na čelu z ministrom. Tam bo potekala
tudi tiskovna konferenca na to temo. Nato si bo minister ogledal še OŠ Brezovica, ki mu jo
bomo skupaj s projektantom tudi predstavili. Vabi vse, ki utegnejo priti, glede na to, da
zadeva poteka ob 11. uri v Notranjih Goricah in ob 12. uri na Brezovici. Imeli smo želje, da bi
srečanje izkoristili, da pridobimo dodatna sredstva za šolo ali kakšne druge projekte, ki
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potekajo v občni. Bili smo prijazno opozorjeni, da naj na to ne računamo in da realnih
možnosti ni. Še bolj pomembno za nas je, da nam minister zagotovi podporo in pomoč pri
dokončanju kandidature za kanalizacijo Podpeč – Preserje, to je ambicija, ki jo občina želi s
tem srečanjem realizirati. Naslednja tema so vrtci, konkretno sprejem otrok. Kljub vsem
naporom, ki smo jih v zadnjih letih vlagali in smo iz 17 oddelkov prišli na 27 oddelkov za
predšolsko vzgojo, je prostorska stiska v naši občini na tem področju še vedno izjemna. Več o
številkah lahko pove gospa Bošnjak. V nadaljevanju bo to dejstvo, ki se ga bomo morali
zavedati pri sprejemanju proračuna in ravnanju v prihodnje.
Liljana Bošnjak – svetnica
V prejšnjem tednu so staršem poslali obvestila o sprejetju otrok v vrtec. Za prvo starostno
skupino so odklonili 211 otrok. Vseh skupaj so odklonili 228 otrok, ker tudi za drugo
starostno skupino niso mogli sprejeti vseh otrok. To še ni čisto dokončna slika, čakajo do 2.
junija, dokler imajo tisti starši, ki so dobili pozitivno odločbo, možnost vloge umakniti in dati
možnost staršem, ki so dobili negativno odločbo. Kot se kaže v teh dneh, pretiranega
zanimanja za umikanje vlog ni, mogoče bo možnost dobilo 10 do 15 staršev. Odzivi staršev
so različni, nekateri so v težki stiski, ker ne dobijo službe, če nimajo zagotovljenega varstva.
Metod Ropret – župan
Kot občinski svet smo se opredelili do subvencioniranja in pomoči pri reševanju problema.
Nekaterim tudi to nič ne pomaga. V končnem usklajevanju z zavodom je DIIP za vrtec v
Notranjih Goricah, ki bo na naslednji seji pred svetniki, da o njemu razpravljajo in ga
potrdijo. Potrebujemo proračun in zagotovljene vire v NRP-jih. Na naslednji seji se bomo
pogovarjali o DIIP-u in lokaciji vrtca v Notranjih Goricah. Pripravljenih bo več variant za dve
lokaciji in dva tipa vsebin. Šlo bo za vrtec s 6 oddelki, vrtec naj bi imel tudi kuhinjo, ki bo v
pomoč vrtcu v Podpeči. Vrtec bo imel pralnico, ki bo centralna. V DIIP-u bosta razdelani
varianti ene ali druge lokacije. Do takrat mora OU pripraviti nek resen terminski plan, kaj
pomeni s časovnega vidika ena ali druga lokacija. To bo igralo ključno vlogo, saj nismo daleč
od tega, da bomo pred širokim avditorijem staršem morali pojasniti, kaj in kdaj narediti.
Gradnja ceste v Notranjih Goricah poteka dobro. Za krožišče v Podpeči je razpis pripravljen.
Preverjal je, če je že na portalu, vendar ga trenutno še ni. Bilo mu je zagotovljeno, da je razpis
tik pred tem, da bo objavljen na portalu. V dveh do treh mesecih bo izvajalec tudi izbran.
Stvar poteka po načrtih. Kar zadeva kanalizacije na Rakitni, so gradbeno dovoljenje enkrat že
umaknili. Končno smo dobili vodno soglasje, Inštitut za vode je svoje mnenje poslal na MOP.
Z ARSO-a pričakujemo pozitivno mnenje in potem v kratkem izdajo gradbenega dovoljenja.
Izvajalec je že izbran, sredstva so zagotovljena deljeno, polovica je iz občine, polovica iz
strukturnih skladov. Takoj bomo začeli z gradnjo in prihodnje leto prvo fazo zagotovo tudi
zaključili. Na prejšnji seji je bila pobuda, da ukrepamo v zvezi z reduciranjem javne
razsvetljave. Kot smo že prejšnjič pojasnili, smo k nekaterim ukrepom pristopili. Na računu se
ukrepi že poznajo, številke so se do sedaj gibale okrog 15.000 do 17.000 €, zadnji račun pa je
znašal okrog 11.000 €. Cela občina še ni pokrita z redukcijami. Dejstvo je, da smo zaradi tega
dobili že precej pritožb, v jeseni se bo treba do reševanja pritožb opredeliti, ali odstopiti od
ukrepov ali vztrajati na njih do konca. Želi opozoriti še na dva dogodka, prvi je pohod po
Ljubljanskem barju v soboto, za katerega so vsi dobili vabila. Start je v Notranjih Goricah s
pričetkom med 8. in 8.30 uro. Druga prireditev v soboto je tradicionalni rally oldtimerjev, ki
poteka skozi našo občino. Ne gre za rally v klasičnem pomenu, oldtimerji se vozijo po
omejitvah. Začnejo in končajo na Škofljici, eno od vmesnih postajališč je na Brezovici pri
Španu. Če koga starodobniki zanimajo, se bodo okoli 13.30 za eno uro ustavili pri nas.
Jožef Selan – svetnik
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Na prejšnji seji smo umaknili z dnevnega reda Odlok o oskrbi s pitno vodo z zavezo, da bomo
odlok zaradi nujnosti obravnavali na tej seji. Zanima ga, zakaj odloka ni na dnevnem redu?
Zadeva je dosti kritična in bi to za JKP Brezovica dosti pomenilo. Zanima ga še kaj je z javno
razsvetljavo na Sveti Ani, če so to razmerje uredili, glede na to, da sta dva porabnika? Kako je
s tem pri Mercatorju v Podpeči?
Metod Ropret – župan
Razlog je, da čakamo, da odlok sprejme MOL. Imeli bodo vključeno to, okrog česar smo se
zataknili, ali smemo vodo odklapljati ali ne. Pri njih jo bodo, zagotavljali pa bodo še nek
alternativni vir – pitnike. Odlok bomo sprejeli v enakem besedilu kot v Ljubljani, da bomo
imeli enake ukrepe po celi občini. Kar zadeva javne razsvetljave, bosta na Sveti Ani
porabnika ločena in bo za enega porabnika izdan poseben račun in se bo pošiljal na drug
naslov. Trgovina Mercator je iz občinskih stroškov izključena.
Marko Goršič – svetnik
Doma je pregledoval akte in našel statute krajevnih skupnosti iz leta 1999. Ugotovil je, da
statutov ni nihče popravljal in usklajeval z občinskim statutom in Zakonom o lokalni
samoupravi. Na podlagi 17. člena Poslovnika sveta Občine Brezovica podaja pobudo za
začetek obravnave pristojnosti KS zapisanih v njihovih statutih, ki pa so po Statutu Občine
Brezovica in Zakonu o lokalni samoupravi določene kot naloge občine. OU naj pripravi
ustrezen pregled pristojnosti KS po statutu in pristojnosti občine ter primerjavo z Zakonom o
lokalni samoupravi.
Metod Ropret – župan
Tovrstnih pobud je bilo do sedaj že kar nekaj, ta je najbolj konkretna in nekaj bodo v tej smeri
res morali narediti.
Damjan Rus – svetnik
V Vnanjih Goricah od zapornic proti gasilskemu domu je na levi strani evidentirana črna
gradnja. Na majhni parceli so tri hiše, gre za čisto črno gradnjo. To naj se prosim prijavi.
Metod Ropret – župan
Najlažje je prijaviti, kaj se potem zgodi je drugo vprašanje. Prijavili so že 5 črnih gradenj in
se še nobeni ni nič zgodilo. Ker ni plačanega komunalnega prispevka izgubljamo tudi mi kot
občina.
Breda Jesenko – svetnica
Zanima jo kako funkcionirajo krajevne skupnosti finančno? S čim razpolagajo v proračunu,
napisane so postavke, med njimi so velike razlike? Kdaj se bo pristopilo k sanaciji škarpe v
Kamniku pri Petelinu? Kdo je plačnik zemlje in pločnikov, ki se delajo v Notranjih Goricah in
se bodo sedaj začeli v Podpeči? Kdaj bo pločnik v Preserju, ker se ve da je tam stanje
obupno? Glede knjižnice v Podpeči so izvedeli, da vse stroške ogrevanja, varovanja, elektrike
plačuje krajevna skupnost. Kakor jim je znano na Brezovici za knjižnico vse plačuje občina.
Treba je nekaj narediti, ker je predsednik KS Podpeč – Preserje dejal, da bodo morali vsi, ki
imajo prostore v kulturnem domu, začeti plačevati najemnine, da bodo lahko pokrivali
stroške.
Metod Ropret – župan
Osnovni prihodek krajevnih skupnosti je komunalni prispevek. Proračune se sestavlja glede
na preteklost. Kar zadeva pločnikov, je pri rekonstrukciji cest strošek občine za pločnike in
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javno razsvetljavo. Po sporazumu o financiranju, ki ga vedno podpišeta DRSC in občina, se ti
stroški razmejijo v določenem deležu. V sporazumu se natančno opredeli vire sredstev, ki jih
je potrebno zagotoviti. Konkretno je sofinanciranja v Notranjih Goricah od investicije v višini
350.000 € približno 60.000 €. V Podpeči bo projekt v višini približno 1,5 milijona €, od tega
bo našega deleža okrog 400.000 €. Tukaj pa niso všteti stroški komunalne infrastrukture, ki jo
istočasno vgrajujemo ali obnavljamo, tudi to na vseh trasah vedno naredimo. To je še dodaten
strošek, ki pade na občino. V Preserju so pločnik od Rožice v velikem delu že zgradili. Za
manjkajoči del je razlog, da z lastnikom zemljišča niso uspeli najti soglasja. V Preserju je
pločnike skoraj nemogoče umestiti. Študije so bile narejene, hiše so tako skupaj, da nihče ne
ve, kje bi zgradili pločnik. Ravno tako je skozi Podpeč. Verjetno bodo lahko naredili
enostranski pločnik, preboj na cesti skozi Preserje, ki še manjka, je predviden za leto 2012.
Skozi sam center vasi se verjetno ne hodi več toliko po cesti, ker je tam parkirišče in je možno
iti tudi zadaj. S strani Kamnika pločnik manjka, z zgornje strani pa neke resne variante v tem
trenutku ne vidi. Lahko damo zadevo preveriti in narisati, lahko predlagamo v izdelavo, bo pa
to potekalo sočasno z rekonstrukcijo ceste.
Marko Čuden – podžupan
Glede na trenutno stanje in postavko v proračunu bo sanacija škarpe letos težko izvedljiva.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Proračun krajevnih skupnosti je sestavljen iz donacije Občine Brezovica. Razmerje donacij je
glede na število prebivalcev v posamezni KS. Drug del proračuna je 80 % komunalnega
prispevka, 20 % ga ostane na občini. Tretji del so prenesena sredstva iz preteklega leta in pa
najemnine oziroma prihodki od oddaje stvarnega premoženja. Kar se tiče knjižnice, je bil v
ponedeljek sestanek s KS. Dosežen je bil dogovor, da podpišejo dogovor o upravljanju med
občino in KS. Občina Brezovica bo dala KS v upravljanje kompleks kulturnega doma, se
pravi stavbo in zemljišče. KS Podpeč – Preserje bo dala občini v upravljanje stavbo JKP
Brezovica. Občina bo pokrila del stroškov, ki jih ima KS s knjižnico, ki je sestavni del Mestne
knjižnice Ljubljana. Sredstva bodo nakazovali prek temeljnice v proračunu na KS Preserje –
Podpeč. Na ta način bodo zadevo za enkrat ustrezno zaprli. Do 30. maja bo sklenjen dogovor
z datumom od 1.1.2011.
Metod Ropret – župan
Na tem sestanku je bilo prisotnih kar nekaj svetnikov. Zanima ga, če ocenjujejo, da to lahko
na ta način realiziramo, ali mislijo, da se glede tega detajlno dogovorimo še na naslednji seji
OS? Enkrat je ta razmerja med občino in krajevnimi skupnostmi potrebno urediti, ne glede na
to, da je zmešnjava podedovana. Za vse mora biti enako, ne sme prihajati do tega, da imamo v
eni KS stvari, ki se peljejo na en način, v drugi KS pa na drugačen. Če se uspeli doseči
dogovor in to zadevo rešuje, sam nima kaj posebej proti. Želel bi, da se letos do konca leta
pripravi celovit načrt urejanja te problematike, ki bi bil enoten za celo občino in bi ga
obravnavali odbori ter ga bi na koncu potrdil občinski svet. Individualnih zgodb se ne
moremo iti.
Jožef Selan – svetnik
Na kratko bi se dotaknil poročila, ki ga je dala uprava o nakazilih fizičnim osebam v
krajevnih skupnostih. Kot vidimo izstopa KS Podpeč z velikim zneskom. Brezovica, Podpeč
in Vnanje Gorice imata študentsko delo. Prepričan je, da gre za zlorabo študentskih napotnic.
Vsi vemo, da tajnica dela zelo veliko v Podpeči in bi morala imeti pogodbo. Mesečna
izplačila so evidentna preko študentske napotnice. Uprava ali občinski svet bi morala zavzeti
neko stališče, da KS ne potrebuje študentskih napotnic. Administrativna dela v KS naj se

Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta

9

opravljajo po pogodbi, enako kot se dela v KS Notranje Gorice, na Rakitni in delno na
Brezovici. 8.000 € za študentsko delo je pretiran znesek, mogoče bi na naslednji seji
predlagali izredni nadzor, če ne bo nobenih pojasnil. Poklicno je to kar je, če pride nekdo iz
njihove službe, bo za anomalije odgovoren župan in direktor OU. Tega si ne bi smeli
privoščiti, evidentno pa je, da se to počne.
Metod Ropret – župan
Dobili smo nalogo, da podatke posredujemo. Podatke smo posredovali, v nobenem primeru
jih ne bomo urejali ali razčiščevali. Krajevne skupnosti so pravne osebe, naj dela to vsaka za
sebe. Še manj pa mu pride na misel, da bi za koga odgovarjal, od tega se že v tem trenutku
ograjuje. Svojih odgovornosti ima dovolj, dokler so KS pravne osebe, bodo tudi nosilci
odgovornosti.
Marko Goršič – svetnik
Vrnil bi se na vprašanje, ki ga je postavila gospa Jesenko. Sam ga je izpostavil že na prejšnji
seji OS in povabil župana, da se zjutraj zapelje z njim, da si bo ogledal situacijo. Tukaj je
nerazumevanje, gre za zgornji del Preserja, ki se začne nekaj deset metrov za tablo Preserje in
je prva taka ožina med domačijama Rogelj ter Šeškar. Naslednja ožina je z iztekom v škarpo
pri gasilskem domu, potem je še sama vas kot taka. Po geodetskih kartah je čez samo vas do
te ožine pri Šeškarju dovolj družbene zemlje, da bi se dala zadeva urejati brez bistvenih
odkupov, razen na vrtu, ki je verjetno last gospoda Branclja. Po dogovoru z domačini bi se
zemljo tudi dalo odkupiti ali zamenjati. Kar se prostora tiče, ne bi smel biti problem, največji
problem bi znal biti na ožini Šeškar – Rogelj. Problema bi se morali lotiti, ker se tam ne da
normalno hoditi peš.
Metod Ropret – župan
Gospod Goršič kot predsednik odbora in domačin, podžupan kot nosilec področja na občini,
predsednik KS in sam, bodo določili termin in šli na teren skozi traso in videli kaj se da
narediti. Potem bodo prinesli nek predlog na odbor oziroma na OS.

AD 5
Potrditev proračuna Občine Brezovica za leto 2011 in 2012
Metod Ropret – župan
Imeli so dovolj časa, proračun so usklajevali na vseh instancah in našli napake ter popravljali
opise. Kolikor ve, ni posebnih pripomb, misli, da je bil predlagan en amandma. Gre za prenos
sredstev iz vodooskrbe na prostorsko planiranje. Za nami je že skoraj polovica leta in je čas,
da proračun sprejmemo in začnemo funkcionirati kot občina normalno. Društva v občini so v
veliki stiski, po drugi strani je tudi čas, da začnemo konkretno delati na investicijah. Tudi če
bodo danes še kakšni predlogi, je treba razpravo opraviti na način, da zgodbo zaključimo in
začnemo funkcionirati normalno s proračunom in ne z začasnim financiranjem.
Jožef Selan – svetnik
Na Finančno, pravno – statutarnem odboru so bili soglasni, da je predlog formalno in
zneskovno dovolj urejen, da gre lahko v potrditev. Imeli so eno pripombo, ki je v tem
predlogu popravljena. Predlaga, da predlog proračuna sprejmemo.
Metod Ropret – župan
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Pojasnil bi še, kaj je bil predlog gospoda Jesiha na Odboru za okolje in prostor. Na strani 9 od
25 je predvidenih dobrih 83.000 € za prostorsko planiranje – za občinski prostorski načrt. Od
tega je 29.000 € porabljenih že lani, to je prenos. Za urbanista je strošek približno 20.000 €,
20.000 € je predvidenih za okoljsko poročilo, kar naj bi po zagotovilu urbanista zadostovalo.
Ostane še 13.000 €, kar naj bi za letos zadostovalo. Če bo dovolj sredstev, zadevo za enkrat
pustimo tako kot je, če se izkaže, da bodo potrebe drugačne, bomo to nadoknadili v jeseni z
rebalansom. Ob vseh znanih stroških, imamo za enkrat nerazporejenih sredstev 13.000 €.
Slavko Jesih – svetnik
Če je tako je v redu. Zanima ga, če zna kdo obrazložiti iz obrazložitve splošnega dela
proračuna, v četrtem odstavku neto zadolževanje. Navedeno je, da znaša 291.000 €. Odplačilo
dolga, tako da skupni presežek odhodkov nad prihodki z upoštevanjem financiranja znaša
ravno toliko in se načrtovano pokriva z ocenjenim presežkom prenosa sredstev iz leta 2010.
Ne razume, zakaj imamo potem toliko neplačanih računov od lani, če imamo skoraj 300.000 €
presežka?
Metod Ropret – župan
Gre za računovodsko zadevo, bolj natančno bi znala pojasniti računovodkinja. Možno je, da
so zajeta tudi sredstva KS in nekatere so prenašale sredstva. Na 31.12. je bilo neplačanih še
1.900.000 € obveznosti. Na današnji dan je tega še 1.185.000 €, obveznosti smo skoraj
prepolovili in do konca leta računa, da se bomo teh stvari znebili, saj intenzivno varčujemo.
Ker ni bilo drugih pripomb, je dal na glasovanje:
SKLEP 35:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Odloka o proračunu Občine Brezovica za leti
2011 in 2012.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Mnenje lokalne skupnosti o dodelitvi koncesije
Jožef Selan – svetnik
Na Finančno, pravno – statutarnem odboru so bili soglasni, da nimajo zadržkov pri dajanju
soglasja lokalne skupnosti oziroma mnenja. Gre za Stožice in zakon zahteva, da kot najbližja
sosednja lokalna skupnost moramo dati soglasje.
Metod Ropret – župan
Gre samo za mnenje, kakšnega posebnega vpliva tako ali tako nimamo. Na glasovanje je dal:
SKLEP 36:
Občinski svet Občine Brezovica soglaša z dodelitvijo koncesije za prirejanje posebnih
iger na srečo v igralnem salonu na območju Mestne občine Ljubljana.
Izid glasovanja:
ZA:
16

Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta

11

PROTI:
1
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Obravnava in potrditev odstopanja od določil PUP-a
Marko Goršič – svetnik
Gospod Aljančič je pred leti kupil parcel 373/9. Ta parcela je imela že takrat dovozno pot
široko 3 m. Dovozna pot ne zadostuje zahtevam, ki jih določa Upravna enota pri izstavitvi
dovoljenj. Gospod nas je prosil, da bi naredili odstopanje od predpisane širine poti. Odbor je
odstopanje razumel.
Metod Ropret – župan
Razprave ni bilo, zato je dal na glasovanje:
SKLEP 37:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje odstopanje od določil 44. člena Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
V10 Brezovica, Vnanje Gorice in Notranje Gorice (Ur.l. RS št. 87/2006 in 15/2009), ki je
v skladu z obvezno razlago Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto
V10 Brezovica, Vnanje Gorice in Notranje Gorice (Ur.l. RS št. 80/2010).
Potrdi se zasebni dovoz v širini 3,0 m do parcele 373/9 k.o. Jezero, ki poteka po parceli
št. 373/6, 373/5, 107.S vse k.o. Jezero.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
2
Sklep je bil sprejet.

AD 8
Letno poročilo Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna za leto 2010
Metod Ropret – župan
Poročilo je bral z veseljem, je bistveno drugačno, kot so bili v preteklosti vajeni. V njem je
zaslediti polno aktivnosti. Zdravilišče s trenutnim vodstvom posluje dobro, iz leta v leto bolje,
tudi številke v poročilu to izkazujejo. Za tiste, ki gospe Rasperger ne poznajo, bi samo
pojasnil, da je direktorica MKZ Rakitna približno dve leti.
Romana Rasperger – direktorica MKZ Rakitna
Prisotne je lepo pozdravila in se zahvalila, da so v letu 2008 sprejeli pobudo, da je MKZ
Rakitna lahko podpisalo pogodbo z Norveškim finančnim mehanizmom. Iz tega naslova so
prejeli okoli 500.000 € in razvijali terapevtsko dejavnost, ki je edinstvena v slovenskem
prostoru, v svetu pa je že kar poznana, gre za terapevtsko jahanje. Ravno z razvojem novih
programov, h katerim so pristopili konec leta 2007, se je pokazal nov trend MKZ Rakitna. V
preteklosti so bile velike težave, bili so na robu tega, da se zavod zapre. Zmagale je dobra
volja in je MKZ ostalo namenjen otrokom. Ekipa, ki v MKZ deluje, je polna entuziazma in
pripravljena prenašati velike napore. Rezultati so tu, že drugo leto zavod posluje pozitivno. V
letu 2010 je rezultat 13.000 € pozitivna ničla. Glede na to, da so časi recesije, to ocenjuje za
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velik uspeh. Izpostavila bi pridobivanje donacij, saj so v letu 2010 poleg Norveškega
finančnega mehanizma prejeli še dve tuji donaciji. Prejeli so donacijo s strani podjetja
Danfoss, ki vsako leto donira milijon evrov v razvoj za otroke in socialno dejavnost. Samo
dva projekta sta šla izven Danske, eden na Rakitno in eden v Mehiko. S temi sredstvi v višini
67.000 € bodo dokončali mini jahalni center, ki ga gradijo. Druga donacija je bila s strani
Thoolen fundacije, gre za gospoda iz Švice, ki jih je obiskal in jim namenil 55.000 €. Nad
Rakitno in zdraviliščem je bil navdušen, ko je videl, kako poslujejo in kakšna je njihova
dejavnost. Vesela je, da tujci prepoznavajo njihovo delo in vidijo, da je to delo potrebno v
korist vseh slovenskih otrok. Poročilo so svetniki dobili, na voljo je še za vprašanja.
Metod Ropret – župan
Župan prosi še za kakšno besedo o investicijah.
Romana Rasperger – direktorica MKZ Rakitna
V zadnjih 20 ali 30 letih v MKZ ni bilo večjih investicijskih vlaganj. Nastavitvene kapacitete
so v skromnem stanju. S pomočjo naštetih donacij so nekaj renovirali. Glavna investicija bo v
stavbo D, streha je pokrita še s salonitno kritino, okna so dotrajana. Pripraviti je potrebno
kompletno dokumentacijo, da se zdravilišče sanira. To nalogo so si zadali v letu 2011. Nekaj
pogovorov s projektanti so že imeli, so v fazi priprave projektne naloge, na podlagi katere
bodo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije.
Metod Ropret – župan
Projektna dokumentacija se pripravlja za namenom, da se vključimo v eno od kandidatur,
kjerkoli bomo našli priložnost za takšen ali drugačen vir sredstev. Dekleta so spretna, sredstva
dobijo tudi tam, kjer jih skoraj ni. Potrebno je razmišljati o temu, da če bomo na kateri od
kandidatur uspeli, bomo nekaj sredstev morali zagotoviti tudi v občinskem proračunu. To ne
bo jutri ali pojutrišnjem, vendar ko bo kandidatura postala realnost, bomo morali zagotoviti
svojih 10 % ali 15%.
Romana Rasperger – direktorica MKZ Rakitna
Brez projektne dokumentacije ni možno vložiti kandidature na evropske razpise. Pripravlja se
tudi nova finančna konstrukcija Norveškega finančnega mehanizma, na razpolago bo 26
milijonov €. Verjame, da bo kandidaturo vložila tudi Rakitna. So še drugi viri, prijavili so se
na projekt sodelovanja z Italijo, zadeva je še odprta. Izzivov je še veliko, nujno potrebna pa je
izdelava projektne dokumentacije, kar je pogoj, da se lahko pridobi sredstva za investicijo.
Svetnikom je priložila predstavitveni material MKZ Rakitna in vabilo na predavanje.
Klemen Zaletel – svetnik
Pridružil bi se mnenju župana. Bil je zadovoljen, ko je bral poročilo. Prav je, da smo Rakitno
obdržali, ker vidimo, da se iz tega da nekaj narediti. Zanima ga, koliko so realizirali šolo
zdravega odraščanja?
Romana Rasperger – direktorica MKZ Rakitna
Šola zdravega odraščanja je zdravstveni program, ki ga uvrščajo v sekundarno preventivo.
Program so v lanskem letu presegli, z zavarovalnico imajo pogodbo, da bodo na leto v
program sprejeli 200 otrok, v lanskem letu pa so jih sprejeli 213. Dogovorili so se tudi, da so
jim v letošnjem letu odobrili teh 13 otrok viška. Trend razvoja zdravilišča se je obrnil. Danes
imajo v zdravilišču 100 otrok, 20 iz zdravstvenih programov, 80 iz dodatnih programov – šole
v naravi. Otroci se imajo lepo in uživajo. Razmišljali so, da bi ob prenovi uvedli standard po 4
postelje na sobo. Ugotavljajo, da ima MKZ Rakitna prednost, ker ima 9 posteljne sobe, ker
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prihajajo vrtci in so otroci radi skupaj v eni sobi, z njimi so tudi vzgojiteljice. To je za otroke
še večje doživetje. Slabost se je skozi čas obrnila v prednost.
Metod Ropret – župan
Ker ni bilo več prijavljenih k razpravi, je dal na glasovanje:
SKLEP 38:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Letno poročilo MKZ Rakitna za leto 2010.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 9
Letno poročilo Skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2010
Metod Ropret – župan
Besedo je dal mag. Mariji Ajdič Francelj. Predlaga, da pokomentira poročilo, ki so ga prejeli
in nakazuje pozitivne trende v delovanju redarstva in inšpektorata. V poročilu ga je pozitivno
presenetilo zavedanje okoljske problematike. To je največji problem na območju naše občine.
Pravilno je, da se usmerja vedno večji del aktivnosti v varovanje okolja in preprečevanje
zlorab, odkrivanje krivcev in kaznovanje. Kot kažejo izkušnje iz prometa, opozorila in nasveti
ne zaležejo.
Marija Ajdič Francelj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Skupna uprava Medobčinski inšpektorat in redarstvo je bila ustanovljena leta 2008, kot organ
skupne občinske uprave 7 občin. Skladno z dogovorom o medsebojnih pravicah in
obveznostih je potrebno vsako leto enkrat poročati vsem občinskim svetom občin
ustanoviteljic o njihovem delu. Predstavila bi najpomembnejše stvari, ki se tičejo Občine
Brezovica. Uprava je razdeljena na dve organizacijski enoti – inšpektorat in redarstvo, skupaj
je 12 zaposlenih. V letu 2010 je bilo v Občini Brezovica uvedenih 46 postopkov na področju
inšpekcijskega nadzora, od tega je bilo največ kršitev na področju poseganja na javno dobro.
Naslednje najbolj pogoste kršitve so bile na področju odvajanja odpadne vode in na področju
oskrbe s pitno vodo. Nasipanje kmetijskih površin in odlaganje v večini primerov ni v njihovi
pristojnosti, zato kršitve odstopijo pristojni inšpekciji. Na področju redarstva je bilo v letu
2010 izvedenih 499 ukrepov. Izdanih je bilo 64 plačilnih nalogov za nepravilno parkirana
vozila, 406 plačilnih nalogov je bilo izdanih zaradi prekoračitve hitrosti. V marcu 2010 je bil
na pobudo 5 občin nabavljen radar in se je pričelo merjenje hitrosti. Občini Logatec in
Borovnica nista pristopili k nabavi radarja. Izdanih je bilo 371 plačilnih nalogov z izrekom
kazenskih točk. Kršitelji so v 350 primerih globo plačali. Davčnemu uradu je bilo
posredovanih 94 zahtevkov za prisilno izterjavo. V letu 2010 je bilo plačanih glob 49.669 € za
11.540 € pa je bilo še neplačanih glob. Skupne občinske uprave država financira v višini 50
%. V letu 2009 je Občina Brezovica prispevala 27.254 €. Letos je celoten znesek 58.000 €,
od tega bo občina prispevala polovico, polovico pa država. Do junija Služba vlade za lokalno
samoupravo izda sklepe in denar občinam vrne. Skupen proračun MIRED je bil sprejet v
višini 394.000 €, končna realizacija je znašala 349.753 €. Letno poročilo je bilo obravnavano
na odboru in je bilo nekaj pripomb. Večinoma so se nanašale na delo redarjev, v službi so
zadeve predebatirali, vodja redarjev je izvedel določene ukrepe. Zaznano naj bi bilo

Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta

14

nedosledno delo redarjev, zato je vodja redarje opozoril, da so pripombe s strani občine in naj
dosledno obravnavajo vse prekrške in naj se ne vozijo mimo. Bila je še problematika
sprehajalcev psov, redarji bodo opozarjali sprehajalce na določilo Odloka o javnem redu in
miru, da morajo biti psi na povodcih in da lastniki za psi poberejo iztrebke. Glede
problematike živih mej, bodo redarji samoiniciativno ukrepali, če bodo zaznali kršitve
previsokih ali preveč razraščenih mej. Pobuda je bila, da bi se radar postavil na cesti v
Goričici. Včeraj je že prvič tam stal radar in je v eni uri bilo čez 30 kršitev, od tega štirje
odvzemi vozniškega dovoljenja. Na Rakitni je problem, kje postaviti radar, ker je območje pri
jezeru že izven naselja in tam redarji nimajo pristojnosti, saj gre za državno cesto.
Metod Ropret – župan
Kršitev je veliko, če se ne zavedamo, da so lahko tudi sankcije. Kjer se počutimo varne, so
hitrosti velike. Kjer se ukrepanje pričakuje, se že vozi bistveno bolj počasi.
Marko Goršič – svetnik
Lansko leto jeseni je na občinskem svetu izpostavil slikovno odlaganje gradbenih odpadkov
na Ravnah. Po izjavi gospe inšpektorice večino teh zadev odstopijo naprej na republiško
inšpekcijo oziroma na MOP. Zanima ga, če kaj preverijo, če bo kaj prišlo nazaj ali ne? Ker se
nič ne zgodi človek dobi občutek, da lahko vsak odlaga odpadke kjerkoli in kadarkoli. Do
tega je prišlo tudi v Ponikvah, čeprav so zaščitene. Nazaj ni nobenih impulzov, kaj se dogaja,
morali bi malo povprašati. Ko je sam podal prijavo, se je podpisal s polnim imenom in priložil
vse podatke ter fotografije. Čas bi bil, da se zadeve izpeljejo in se vidi, ali je bilo kaj narejeno
ali ne.
Metod Ropret – župan
Ponikve zanimajo tudi njega, inšpektorico prosi za komentar.
Marija Ajdič Francelj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Kar se tiče gradbenih odpadkov, je pristojna gradbena inšpekcija. Vse take prijave odstopijo,
gredo tudi sami na teren in zadeve poslikajo ter obrazložijo in napišejo za kakšno kršitev gre,
ter točno lokacijo. Vedno se podpišejo in navedejo, da želijo povratno informacijo, kako je
bilo z ukrepanjem. Po navadi kar dolgo traja, da dobijo odgovor, včasih pride odgovor kar
hitro. Ne ve po kakšnem ključu obravnavajo oni zadeve obravnavajo. Kjer gre za velika
odlaganja napišejo to tudi pod nujno. Okoljska inšpekcija je kadrovsko zelo oslabljena in
pokriva veliko področje. Tudi sama vidi, kako je pri nas, kjer sta dva inšpektorja za 7 občin.
Ponikve so odstopili naprej.
Slavko Jesih – svetnik
Če prav razume, na cesti mimo jezera na Rakitni ne morejo meriti hitrosti, ker je državna
cesta. Kako lahko potem merijo hitrost na Podpeški cesti, ki je prav tako državna?
Marko Čuden – podžupan
Zakonodaja govori, da lahko merijo hitrost na državnih cestah v naseljih. Naselje Rakitna se
na ovinku pred jezerom konča. Če bi postavili radar pri jezeru, bi vsak postopek padel, ker bi
se vsak pritožil, da tam nimajo pristojnosti meriti. Vemo, da je naprej od jezera še kar nekaj
hiš. Delajo na temu, da bi se tablo za označitev naselja premaknilo višje.
Peter Kraljič – svetnik
Zanima ga, če so odstopili tudi zadevo pri POŠ Jezero čez jarek?
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Marija Ajdič Francelj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Za ta problem je že sama pisala na MOP trikrat. Prijavo so dobili s strani KS in občine. Če je
več prijav za eno zadevo, po navadi odstopijo naprej samo enkrat. V temu primeru so zadevo
odstopili večkrat. Lahko povprašajo, kaj se s tem dogaja, ker zadeva traja že približno 2 leti.
Metod Ropret – župan
Prosi inšpektorico, če lahko za te tri primere, ki so jih danes obravnavali, napišejo par vrstic v
kakšni fazi so postopki, da to damo v gradivo za naslednjo sejo.
Breda Jesenko – svetnica
Inšpektorica je rekla, da bo šlo za delovanje MIRED z naše strani letos 29.000 €. V proračunu
imamo predvidenih 76.000 €. Zakaj takšna razlika?
Marija Ajdič Francelj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Občina mora plačati znesek v celoti. Znesek za 2010 je bil 58.000 €. Občina mora ta znesek
pokriti in nato dobi polovico vrnjeno. Za prihodnje leto je zato sredstev toliko več, ker jih je
treba založiti.
Breda Jesenko – svetnica
Ni ji jasno, da od njih ni toliko prihodka, kolikor nas stanejo. Ali kaj ostane ali nič?
Metod Ropret – župan
Za lansko leto smo imeli v proračunu predvidenih 58.000 €. Od tega dobimo od države pol
refundacije. Realno financiramo 29.000 €, prihodkov pa je več.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Ve da je podpisana pogodba s SVLR, točo na kateri postavki je prihodek pa mora preveriti,
ker gre za računovodsko zadevo.
Metod Ropret – župan
Verjetno je na postavki drugi nedavčni prihodki. V računovodstvu bodo pripravili točno
poročilo, kje so prihodki.
Peter Kraljič – svetnik
V naselju Jezero pri jezeru stoji začasen objekt, vendar še kar stoji, že celo leto in pol.
Nasproti brunarice je šank, sigurno ni legalen. Tudi sam je že dal pobudo na OS.
Marija Ajdič Francelj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Si je zabeležila in bo vprašala na inšpekcijo MOP, ker odstopljeno je bilo gotovo. Pripravila
bo datume, kdaj so dobili prijave in kdaj so jih odstopili. Poizkusila bo izvedeti na MOP, v
kakšni fazi so zadeve, obljubiti pa ne more, ker ne ve, če bo kaj izvedela.
Metod Ropret – župan
Naj poizkusijo poročilo o postopkih čim bolj natančno pripraviti.
Zdenko Zalar – svetnik
Na prejšnji seji je izpostavil lokacijo na Rakitni, kjer je velik odpad. Zanima ga, v kakšni fazi
je zadeva?
Metod Ropret – župan
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Boji se, da še ni bilo posredovano inšpekciji.
Martin Cvetko – svetnik
Vedno več je jumbo plakatov in oglaševanja ob naših cestah. Moti ga onesnaževanje s plakati.
Zanima ga, če imamo kakšen odlok in bi to lahko vse obdelali.
Metod Ropret – župan
Odlok je že nekaj časa v pripravi, vendar ga še nismo dokončali. Dejstvo je, da je to moteče in
se s tem spopadajo tudi v drugih občinah. Nimamo nekega pravega nadzora in moči, da bi
občine konkretno ukrepale. Gre za pogodbe med izvajalci in lastniki zemljišč. Oni se to
dogovorijo in zadeve tečejo mimo nas. Upa, da se to da z odlokom regulirati, če ne drugače
vsaj na način, da se gostoto in lokacije definira ter se ob temu morda zasluži še kakšen evro.
V tem trenutku se s tem ukvarjajo tudi v Ljubljani.
Martin Cvetko – svetnik
V Celju so to hitro uredili, bral je odlok in imajo to dobro urejeno. V občini imamo veliko
društev, gasilska in kulturna. Občina bi lahko predvidela neka stalna mesta, da bi gasilska
društva oglaševala prireditve. Izvajalec tega bi lahko bil tudi JKP Brezovica. Na primer, če je
nekje gasilska veselica, ni treba, da društva zadevo sama postavljajo, table se naredijo in se
samo objavi oglas.
Metod Ropret – župan
V to smer stvari gredo. Ne bo obljubil, da bo odlok na naslednji seji. To naj bi se preneslo na
komunalno podjetje.
Igor Gabriel – svetnik
Na eni od prejšnjih sej smo spraševali, če delajo redarji tudi ob nedeljah. Vemo, da se začne
onesnaževanje intenzivno ob nedeljah, ko je po barju zelo živahno. Zanima ga, če so
vzpostavili kakšno dežurstvo? Tovarna Hoja ob nedeljah bruha črn dim in jih zanima kaj
kurijo, na vsak način ne lesa. Zanima ga, če vse prijavi, ki jih podajo občani, niso pa
kompetentni za izvajanje, posredujejo kompetentni inštituciji?
Marija Ajdič Francelj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Delo med vikendi je bila tudi ena od pripomb na odboru. Naslednji dan je bil izdan sklep o
delovnem času redarjev. V roku 14 dni se bo začelo delati tudi ob sobotah in nedeljah, se
pravi vse dni v tednu od 6. do 22. ure. Redarjev je 7, dejansko jih dela 5, eden redar je na
bolniški, ena redarka je na porodniškem dopustu. Kadrovsko so okrnjeni, vendar se bo s
pametno razporeditvijo dela dalo zagotoviti nadzor med vikendi. Glede tovarne Hoja in emisij
je pristojna okoljska inšpekcija. Če se kršitve zaznavajo, naj se napiše prijava in bodo
kontaktirali inšpekcijo za okolje. Odstopijo vse prijave, včasih gre za kršitve iz pristojnosti
davčne inšpekcije ali tržne inšpekcije. Po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru so zavezani, da
prijave, za katere niso pristojni, odstopijo pristojni inšpekciji.
Klemen Zaletel – svetnik
Pridružil bi se ideji gospoda Cvetka, da bi v vsakem kraju imeli oglasno tablo namenjeno
vsem društvom po simbolični ceni, da bi lepše izgledalo in še oglaševanje bi bilo boljše.
Peter Kraljič – svetnik
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Ima pobudo, da bi redarji prišli poleti ob nedeljah na Jezero, kjer je veliko turistov in
domačini ne morejo do svojih domov, ker jih zaparkirajo številni avtomobili. Ve, da nimajo
kje parkirati, vendar če bi redarji prišli nekajkrat na mesec, bi parkirišče našli tudi drugje.
Marija Ajdič Francelj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Kar se tiče Jezera in par lokacij na Dobrovi so že zabeležene kot črna točka. Ko bo nadzor
med vikendi zagotovljen, bo to prav gotovo ena od prvih destinacij obiska.
Miran Repar – svetnik
Kot upravljavec cest, tudi po Jezeru, bi opozoril, da je treba prej pregledati, če je prometna
signalizacija urejena, da je potem možno kaznovanje, da ne bo pritožb. Občina bi lahko enkrat
naredila koncept usmerjevalnih tabel za podjetja. Sedaj ima vsak svojo obliko in velikost, to
bi bilo treba poenotiti. Moral bi biti enoten izgled po celi občini, to bo treba urediti. Potem
bodo to plačali podjetniki in to ne bo strošek občine.
Martin Cvetko – svetnik
Najprej bo treba urediti parkirišča, da ne bomo turizma uničili. Na Jezeru je najprej treba
urediti parkiranje, šele na to se lahko kaznuje. Če se hočemo iti turizem in od tega živeti, je
potrebno urediti zadeve. Kar je predlagal gospod Repar se strinja, predlaga industrijsko cono
in eno veliko tablo.
Metod Ropret – župan
Inšpektorico prosi, da v nekem primernem času dostavijo to, za kar so se dogovorili, da damo
svetnikom v vednost, v kateri fazi so postopki, ki so bili predlagani. Na glasovanje je dal:
SKLEP 39:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje letno poročilo Skupne uprave Medobčinskega
inšpektorata in redarstva za leto 2010.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
1
Sklep ni bil sprejet.

AD 10
Zapisniki krajevnih skupnosti
Metod Ropret – župan
Oblikoval je predlog sklepa, svetniki lahko podajo pripombe, če se jim ne bo zdel v redu.
Krajevne skupnosti morajo poslati potrjene zapisnike svetov krajevnih skupnosti v petih dneh
po potrditvi. Občinska uprava jih objavi na občinski spletni strani. Zapisnik je formalno
veljaven, ko ga na naslednji seji svetniki potrdijo, ker so lahko na zapisnik še kakšne
pripombe. Na glasovanje je dal:
SKLEP 40:
Krajevne skupnosti morajo poslati potrjene zapisnike svetov krajevnih skupnosti v petih
dneh po potrditvi. Občinska uprava jih objavi na občinski spletni strani.
Izid glasovanja:
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ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 21:15 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 6. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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