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ZAPISNIK
9. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 27.
oktobra 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 Erjavec – Radio 1 Orion
4. Predstavniki občinske uprave:
– Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Seja je sklepčna, prisotnih je vseh 18 svetnikov. Prisotna je še predsednica NO in
predstavnica medijev.

AD 2
Potrditev zapisnika 8. redne seje in 3. korespondenčne seje
Metod Ropret – župan
Na zapisnik ni bilo pripomb, na glasovanje je dal:
SKLEP 57:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 8. redne seje z dne 22.09.2011 ter
zapisnik 3. korespondenčne seje z dne 30.09.2011.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
1

Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na dnevni red.
Janko Prebil – svetnik
Zahteva svetnikov je bila, da naj bo dnevni red tako dolg, da ga lahko doma preučijo.
Dnevnega reda ne misli potrditi.
Marko Goršič – svetnik
Predlaga umik 5. točke dnevnega reda. Na prejšnji redni seji so imeli pred sabo rebalans
proračuna in je bilo kar se tiče Odbora za okolje in prostor vse usklajeno. Odbora ni nihče
opozoril, da se namerava zmanjšati proračun v delu, kjer gre za plačilo okoljske ocene in
občinskega urbanista. S tem je bil narejen grob poseg v delo odbora, ker ni nihče čutil
potrebe, da bi to z odborom uskladili. Ko je odprl gradivo je to opazil in bil frapiran.
Metod Ropret – župan
Ne sprejema ocen, ki so bile izrečen dopoldne in niso v čast. Sam nima nobenega zadržka, da
zadevo umaknemo. Prvi predlog za spremembo dnevnega reda je, da izločimo 5. točko –
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2011.
Jožef Selan – svetnik
Na Finančnem odboru so obravnavali rebalans ob predpostavki, da je bil rebalans usklajen na
vseh odborih. Je presenečen, ker je slišal, da zadeva ni bila obravnavana na Odboru za okolje.
Predsednik odbora je skrbnik postavk in je odgovoren.
Marko Goršič – svetnik
Na strani 20 od 43 strani pod točko 16, kjer naj bi bila zadeva obrazložena, ni niti z besedo
napisano, zakaj je bil narejen umik denarja.
Marko Čuden – podžupan
Smatra, da umik točke ni pravilen pristop in rešitev. Ko smo sprejemali proračun, smo bili na
sejah OS seznanjeni s finančnim stanjem Občine Brezovica. Ne moremo narediti rebalansa,
da imamo primanjkljaj v proračunu. Proračun je bilo treba uskladiti in uravnotežiti. Da smo to
lahko naredili, se je pogledalo, kaj se bo letos sploh še lahko plačalo s sredstvi, ki prihajajo. S
podjetji, katerim smo dolžni, smo se dogovorili, kaj bomo letos še plačali in kaj naslednje
leto. Več kot toliko denarja nimamo, nekatere obveznosti so fiksne in jih moramo absolutno
izpolniti. Zato se je v to smer naredil rebalans, ki se je uskladil in uravnotežil. Misli, da je to
prava rešitev. Če zna kdo to drugače narediti, lahko naredi.
Metod Ropret – župan
Komunalnih prispevkov smo planirali malo, ampak jih je bilo še manj. Načrtovala se je
prodaja zemljišč, vendar tega praktično ni bilo. Zaradi tega je bilo potrebno določena sredstva
krčiti ali del obveznosti, ki bodo nastale letos, prenesti v prihodnje leto. Konkretno gre za
obveznosti do občinskega urbanista, z njim smo se dogovorili, da lahko obveznosti prenesemo
v prihodnje leto. Gre za približno 43.000 €.
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Breda Jesenko – svetnica
Se pridružuje mnenju gospoda Goršiča. Zadeva bi danes lahko šla skozi, vendar ni v redu, ker
tega niso obravnavali na seji odbora. Se pravi, da odborov ne potrebujemo in lahko odločajo o
vseh stvareh sami.
Damjan Rus – svetnik
Problem je, ko se klesti sredstva pri rebalansu, če se sredstva povečujejo, ni težav. Sestati bi
se morali predsedniki odborov. Treba je povedati, koliko je potrebno zmanjšati proračun, da
predsedniki vidijo, koliko je potrebno zmanjšati proračun po posameznih odborih. To je težko
usklajevati. Drugi problem je, da prenašamo obveznosti v drugo leto. Ali drugo ne bomo nič
delali, kje se bo to ustavilo? Ve da ni denarja, zato je treba gledati za drugo leto, da bomo
krčili zadeve.
Metod Ropret – župan
Denarja je manj, bilo je precej prenesenih obveznosti. Ob novem letu bomo lahko potegnili
črto, kaj smo prenesenega od lani in letos poplačali. Tega je bilo zelo veliko. Zadevo varčno
in uspešno zmanjšujemo, kljub temu, da so tudi prilivi upadli.
Janko Prebil – svetnik
Podpira gospoda Goršiča. Zadevo bi moral obravnavati odbor in vedeti vse stvari. Predlaga,
da se odlok umakne.
Metod Ropret – župan
Do novega leta moramo rebalans izpeljati, prej ga naredimo, lažje je. Ni pa problem, če ga
danes ne potrdimo. Škoda je, da teh reči ne bi rešili prej.
Igor Gabriel – svetnik
Predgovorniki so že vse povedali. Vsi razumemo, da se proračun krči. Problem je, da se
zadeva ni obrazložila in o temu na odboru niso nič vedeli. Bojijo se, ker gre za denar
urbanista. PUP je zadeva, ki jo moramo na vsak način peljati naprej. Denar se krči, kjer se ne
bi smel.
Metod Ropret – župan
Urbanist bo po novem letu na vrsti za izplačilo in to ve ter tudi normalno dela.
Igor Gabriel – svetnik
To bi jim morali obrazložiti. Če bi to vedeli, potem do zapleta ne bi prišlo.
Metod Ropret – župan
Strinja se, da zadev ni bila v redu in nima pomisleka, če to sprejmemo na izredni ali naslednji
seji. Kljub temu ne razume, kako je lahko do tega prišlo.
Igor Gabriel – svetnik
Če bodo to sprejemali na naslednji seji, se stvar verjetno ne bo nič spremenila. Od odgovornih
pa bi pričakovali neko obrazložitev.
Klemen Zaletel – svetnik
Kot član odbora ni bil seznanjen, predvideva pa, da je predsednik odbora bil seznanjen z
rebalansom. Sestanka niso imeli, morda predsednik ni bil obveščen ali pa ni bila sklicana seja.
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Predloga, ki je sedaj pred njimi pa niso obravnavali. V bodoče, ko se skličejo odbori, naj se
vsi predsedniki sestanejo s Finančnim odborom in usklajujejo rebalans.
Metod Ropret – župan
S tem se strinja, Finančni odbor lahko na svojo sejo povabi še predsednike ostalih odborov.
Marko Goršič – svetnik
Na prejšnji seji so bile postavke še kompletne. Potem ni nihče prinesel nasprotnega gradiva,
da bi lahko odbor sklicevali. Pred to sejo občinskega sveta niso vedeli, da bodo kakšne
spremembe, zato niso sklicali odbora. Tudi uslužbenka ni bila informirana.
Marko Čuden – podžupan
Ni res, da uslužbenka ni bila informirana, saj je sodelovala pri pripravi rebalansa. Na
družbenih dejavnostih so bile na začetku celo želje za povečanje kvote, ne pa za
zmanjševanje. Tudi na Komunalnem odboru so šli v zniževanje, praktično povsod, kjer se je
dalo. Odstopajo manjše postavke, vendar to je po nekaj tisoč €. Ko so se v računovodstvu
seštele številke, je še vedno manjkalo okoli 400.000 €. Potem se je pregledalo, kaj se bo lahko
plačalo letos in so se tudi postavke na področju komunale še znižale. V letošnjem letu še ne
bomo v celoti plačali Hidrotehniku in CPL-ju.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Kar se tiče rebalansa, se je pred počitnicami pokazalo, da določeni prihodki ne sledijo
predvideni dinamiki. Tekom počitnic so se iskale rešitve. Možnost je bila, da se kakšnih
projektov ne izvede. Projektov je že tako bilo malo, zato smo se odločili, da se v jeseni
intenzivno začne z zmanjšanjem proračuna, da bi ujeli razliko. Po počitnicah je uprava zbrala
vse prevzete obveznosti, ki so bile po pisarnah in na ta način so prišli do neke številke.
Številka je bila velika, zato smo pogledali, kaj se da storiti. Edina možnost do konca leta je,
da se sledi denarnemu toku, ki je fiksno zagotovljen, se pravi glavarini, ki prihaja vsako
sredo. Naslednja odločitev je bila, da se z ljudmi in podjetji, ki imajo večletne pogodbe z
občino, poizkusi dogovoriti za zamik plačila. Na tak način smo se uspeli dogovoriti z MOLom, s podjetji v Holdingu Ljubljana in podizvajalci, ki so dlje časa vezani s pogodbami, da
bomo nekaj obveznosti prenesli v prihodnje leto. To bo vidno ob novem letu, ko bomo
pokazali, koliko smo uspeli plačati in koliko je ostalo. Ostal je del fiksnih zadev, zaradi
katerih je bilo treba postavke povečati. Na primer odločba Centra za socialno delo, ki
narekuje, da moramo občanu dati neka sredstva, je takoj izvršljiva. Zagotoviti je bilo treba
sredstva, ki jih bomo predvidoma potrebovali do konca leta. Postavka se je povečala tudi za
vrtce. Kar se tiče obravnavanja na odboru, tehnično ne ve kaj je bilo. Dejstvo je, da so bili
uslužbenci večkrat opozorjeni na datume, do kdaj naj se odbori skličejo. Občinskemu svetu
predlaga, da rebalans proračuna sprejme, da bo lahko uprava približno zaključila to finančno
leto. Prihaja še eno težko leto in bi bilo dobro, da se že zdaj začnemo na to pripravljati. Vse
pobude, ki so bile dane glede sestankov predsednikov, se bodo upoštevale. Že v novembru se
bodo začele intenzivne priprave na rebalans proračuna za leto 2012, ki ga želimo sprejeti že v
zimskih mesecih, da bo do jeseni zadeva kar se da stabilna. Sredstva, ki bodo potrebna za
občinskega urbanista in poplačilo obveznosti, bodo prihodnje leto ponovno umeščena.
Realizacija proračuna v letu 2011 ne bo osnovno merilo za leto 2012. Svetniki bodo kot pri
proračunu za leto 2011 obveščeni, koliko je bilo prevzetih obveznosti iz prejšnjega leta. Tako
se bo videlo, kaj se da dejansko narediti.
Metod Ropret – župan
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Zanima nas, če so imeli odbori vse gradivo in imeli možnost, da odločajo o obliki rebalansa,
ki je danes na mizi?
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Ko so zadevo predebatirali, je bila razvidna. Če je bilo to predebatirano posebej na odborih,
za dotični odbor ne ve. Bo pregledal po elektronski pošti, kdaj je zadeva bila možna. Za ostale
odbore ve. Vsi strokovni delavci, ki sodelujejo pri odborih, so bili ves čas obveščeni o
rebalansu in kaj se dogaja. To je razvidno iz korespondence na elektronski pošti. Kdaj so
imeli sestanek in kako je prišlo do tega ne ve, bomo pa ugotovili. Lahko je do tega prišlo v
zadnji fazi, ko so še usklajevali nekatere denarne tokove.
Metod Ropret – župan
Če ne vemo, je res najboljše, da se tega ne gremo, kljub temu, da je predlog, da se rebalans
potrdi in bi to bilo dobro. Ne strinja se, da ljudi posiljujemo z nečim, v kar nismo sigurni.
Slavko Jesih – svetnik
Se pridružuje mnenju gospoda Goršiča. V izvajanju direktorja je precej sprenevedanja. Ima
občutek, da prejeti računi ustvarjajo naš proračun, namesto da bi določene zadeve predvideli v
naprej. Proračun se dela za naprej in iz do sedaj razvidnega je videti, da je bil pripravljen
slabo, ker so velika odstopanja. Ni res, da se krči proračun povsod enako. Vmes so postavke,
katerih odbor ni potrdil. Odbor jih ni obravnaval in so bile zadeve naročene. Gre za več deset
tisoč evrov iz njihovega odbora. To se je pokazalo na drugi postavki. Te zadeve niso tako
čiste, kot se skuša prikazati. Druga zadeva je izziv za Nadzorni in Finančni odbor. Delamo
veliko napako, gre za prikrito zadolževanje, saj se zadeve prenašajo v naslednje leto. To se bo
enkrat moralo končati. To je nezakonito, ko je delo opravljeno, morajo podjetja izstaviti račun
in v skladu z Zakonom o DDV-ju plačati davek od ustvarjenega posla. Javno razpravljamo o
temu, kako se bodo prenesli dospeli računi v prihodnje leto. Če ni denarja, naj se pove koliko
ga je in toliko se ga bo razdelilo. O temu se bodo pogovorili na odborih in povsod enako
skrčili proračun. Okoli 70 % je fiksnih zadev, ki jih je potrebno plačati. O ostalih 30 % se bo
potrebno pogovoriti in si naliti čistega vina. S prenašanjem obveznosti si delamo medvedjo
uslugo, to je tudi nezakonito. Očitno so že zdaj ideje, da se zadeve prenašajo v naslednje leto,
ker so dogovori že bili narejeni.
Metod Ropret – župan
Zaradi tega delamo rebalans, da si nalijemo čistega vina. Drugače kot s prenašanjem
obveznosti ne bo šlo. Dogovorimo se lahko tudi drugače in ukinemo vse stvari, ki niso naša
glavna obveznost. Vendar bi tako ustavil vse investicije in to ne gre. Ogromno stvari za nazaj
smo že pokrili, nekaj pa je še ostalo.
Slavko Jesih – svetnik
Razume, da se prenaša v času našega mandata. Zanima ga, če bomo na koncu tega mandata
pustili za naslednji mandat že porabljena sredstva? Če bomo tako delali naprej, do konca
mandata ne bomo pokrili vseh zadev. Če danes peljemo investicije naprej in nimamo denarja,
potem drugo leto ne bo investicij in vsako naslednje leto bo še težje. Zadeva gre strmo
navzdol.
Metod Ropret – župan
Imeli smo veliko investicijo, zaradi katere je bilo precej prenesenih obveznosti, ki jih počasi
odpravljamo. Zaradi tega smo se tudi zadolžili in vračamo dolg. Ostane malo, ker tudi malo
pride.
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Slavko Jesih – svetnik
Zakaj se naročajo zadeve, ki niso obravnavane in potrjene na odboru? Konkretno ga zanima,
da je bila za 20.000 € naročena zadeva okoli komunalnih prispevkov, glede ugotavljanja črnih
gradenj na Rakitni. Odbor tega ni obravnaval in tega niso potrdili. Bilo je naročeno in če prav
razume že plačano. Na kateri postavki je bil denar? Tega denarja ni bilo, ker odbor tega ni
obravnaval. Še tisto kar je bilo denarja, je bilo 40.000 € vzeto s postavke.
Metod Ropret – župan
To so smo naročili, na postavki je denar bil in smo ga za to tudi porabili. Če hočemo na
Rakitni kandidirati za državna sredstva za 2. fazo kanalizacije, moramo imeti točen popis
objektov in narejen projekt. V tem delu Rakitne je ogromno črnih gradenj, za katere nihče
nima evidence, kateri objekti so legalni. Zato smo ocenili, da je prav, da identificiramo katere
so črne gradnje in katere ne. Potem ljudem damo možnost, da plačajo komunalni prispevek in
objekte legalizirajo ali da se izpelje postopek skladno z zakonom, kar pomeni nelegalne
objekte odstraniti.
Slavko Jesih – svetnik
Kje je bil ta denar prikazan in kdo je to odobril, na katerem odboru?
Metod Ropret – župan
Ne ve, če je to šlo na odbor. Povedal je razloge za to. Prilika je, da pri rebalansu zgodbo
razčistimo.
Igor Gabriel – svetnik
Kar manjka je dialog. Prišlo je do zapleta, vendar še vedno ne vemo, kaj so se dogovorili z
urbanistom. Ali bo njegov projekt peljan naprej?
Metod Ropret – župan
Urbanist je opravljal redne naloge, za katere imamo sklenjeno pogodbo in pa nekaj nalog
vezanih na OPN. V skladu s tem so se obveznosti do njega povečale. Ker so bile dovolj
visoke, smo ga prosili, da za del poravnave obveznosti počaka na prihodnje leto. S tem se je
strinjal in to je del te zgodbe. Ali se lahko predsednik Finančnega odbora zaveže, da skliče
predsednike vseh odborov, ko bodo usklajevali rebalans? To zaradi tega, da se ne bodo
pregovarjali, kateri odbor je izgubil več denarja. Če prav razume je to bistvena zadeva, da
predsedniki odborov med sabo nimajo razčiščeno, koliko je kdo izgubil. Izgubili smo vsi, to
je dejstvo.
Jožef Selan – svetnik
V razpravi se je pokazala drugačna slika glede delovanja odborov in priprave rebalansa, kot si
jo je predstavljal. Ko so na odboru obravnavali rebalans, je bila glavna predpostavka, da so
vsi odbori to obdelali in so zadeve čiste. Zdaj se to kaže v drugačni luči. Imel je občutek, da o
delovanju občine in razporejanju sredstev nekaj ve, iz te razprave pa vedno manj ve kako se
dela. Če zadev niso obravnavali na odboru, je nekaj zelo narobe. Do tega je prišlo, ker nekdo
nekaj skriva ali nekdo nečesa ni naredil ali nekdo noče vedeti, kaj drugi dela in dela na svojo
roko. V končni fazi bo Finančni odbor nosil največjo odgovornost in največjo težo v
delovanju občine. Ugotovili smo že, da ko gledamo akte, ki jih sprejemamo, matični odbori
praktično nobenega ne naredijo pravilno. Njihov pravnik vsakega pregleda, kaj je prav in kaj
ne. Pri rebalansu se odbori niso uskladili. Zakaj se niso, bodo ugotovili. Lahko se dogovorijo,
da se na Finančnem odboru sestanejo vsi predsedniki odborov. Tako bomo sigurni, da je bilo
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vse usklajeno. Če glede na razpravo prebere sklep odbora, to ne more biti več verodostojno.
Napisanih ima par pripomb na rebalans, vendar niso bistvene. Na vse je treba gledati
pozitivno in zadevo rešiti ter peljati naprej. Vsi vemo da ni denarja, vsakemu bo treba nekaj
vzeti. Strinja se z gospodom Jesihom, da se ne smemo zadolževati in stvari peljati mimo
odborov, ker 20.000 € ni malo. Na odboru se ukvarjajo z veliko resnimi stvari in bi lahko
imeli sestanek vsak teden. Ko bo pripravljen rebalans, bomo sklicali še predsednike, da bo
zadeva čista. Poanta je, da tisti, ki bi morali vedeti o temu, očitno ne vedo.
Metod Ropret – župan
Te zadeve bo treba razčistiti. Predsedniki odborov bi vsak za svoj del morali vedeti. Težko
sprejeme vedno eno in isto, da je za vse kriv direktor. Ob tem rebalansu se bo razčistilo, kdo
česa ni naredil in se bo na naslednji seji to jasno povedalo. Rebalans ima dolgo pot, začne se
pri direktorju in gre skozi dvoje rok v hiši in nato pride v roke, ki jih morajo posredovati
odboru. Nato pride na odbor in bi ga moral odbor poslati še kam naprej, nato se po isti poti
vrne nazaj.
Jožef Selan – svetnik
Vsakič je problem termin za Finančni odbor, ker se ostali odbori nimajo časa sestati, da bi te
zadeve pred nami pregledali. Ko želi rezervirati datum za njihov odbor, ki je zadnji pri
rebalansu, takrat se še noben drugi predsednik ne javi, da bodo obravnavali zadeve. Potem
imajo vedno dan ali dva pred občinskim svetom zadnjo sejo.
Metod Ropret – župan
Iz razprave smo izluščili, da nima smisla vztrajati pri rebalansu. Bolje, da ga še enkrat vsi
pregledajo. Nato naj pride pred nas takšen, da bo verodostojen.
Peter Kraljič – svetnik
Občinska uprava in župan so lahko ponosni na to, kar so naredili. Vidimo, koliko denarja in
projektov se pripelje. Zadolževanje ni tako napačno, drugače se ne bi nič naredilo. Če bi rekli,
da bomo naredili samo toliko, kolikor imamo, bi se zelo malo naredilo. Problem je, da bi
lahko kdaj uporabili malo daljšo pot in bili sigurni, da so vsi predsedniki dobili gradivo in ga
obravnavali, tudi za 20.000 €. Imamo samo 4 predsednike in jih je treba obvestiti. To je
naloga direktorja. Čeprav ne more ugotoviti, če je to poslal, mora vsako jutro vprašati
podrejene, če je to urejeno in so dobili gradivo. Dobro da dobimo vsaj denar iz evropskih
sredstev, da kaj naredimo. Drugače se občina dobro vodi in veliko naredimo v teh časih. Ni
tako slabo. Sodelovanje in komunikacija pa šepa.
Janko Prebil – svetnik
Šibki smo pri usklajevanju. V imenu svetniške skupine predlaga, da zadevo predamo
Nadzornemu odboru, da ugotovi dejansko stanje. Razmišljamo različno, zato naj to pregleda
Nadzorni odbor in se drugič ne bomo prerekali kot sedaj.
Metod Ropret – župan
Revizija in Nadzorni odbor nas vsako leto pregledata, kmalu bo sprejet zaključni račun, ki ga
bodo pregledali.
Damjan Rus – svetnik
Za Odbor za družbene dejavnosti mora povedati nekaj stvari. Člani se pritožujejo, da gradivo
pošljejo prepozno. Gradivo se pošlje najmanj 5 dni prej oziroma člane obvestijo po
elektronski pošti. Ko so tekle priprave na zadnjo sejo, se je termin premaknil za en teden. Bil
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je določen datum, vendar gradiva še ni bilo na tisti dan, ko ga bi bilo treba poslati. Razume,
da so še določene stvari, ki jih je treba uskladiti. Potem naj se seja premakne za 14 dni. Nato
se vse zamakne na zadnji dan in še celo na sejo dobijo gradivo. Na družbenih dejavnostih se
je prerazporejalo samo med postavkami, proračun se ni povečal ali zmanjšal. Na odboru je
rebalans proračuna bil sprejet. Tempo ni v redu, če se vidi, da ne bo šlo skozi, naj se seja OS
prestavi za 14 dni.
Slavko Jesih – svetnik
Strinja se s svetnikom Kraljičem, da se marsikaj naredi. Kritika ja na napačno delo. Nima nič
proti, da se zadolžimo, vendar hoče vedeti, za koliko se zadolžimo. To mora biti sprejeto na
občinskem svetu. Na eni prvih sej so sklenili, da se občina zadolži za nekaj denarja. Takrat je
vprašal, če je to dovolj, za pokritje vseh stvari. Dobil je odgovor, da je to popolnoma dovolj in
da tudi toliko ne bomo potrebovali. Očitno ni bilo res, kar so zagotavljali. Naj se pove, koliko
smo zadolženi in bomo vzeli kredit. Tako bomo vedeli koliko smo zadolženi in bomo to javno
naredili in za tem stali. Če se računi ne plačujejo je tako, kot da si nekdo samovoljno jemlje
pravico, da se zadolži. Če so račun podpisali, so prevzeli odgovornost, da so se brez
občinskega sveta zadolžili. To je narobe, ni pa narobe, če se zadolžimo.
Metod Ropret – župan
Šlo je za kratkoročni kredit. Po teoretični plati je tako v redu. Pot pa je lahko tudi taka, po
kateri gremo sedaj. Odobreno je bilo zadolževanje v višini 400.000 €. V nobenem trenutku se
nismo zadolžili v takšni višini, ampak smo se za 300.000 €. Do sedaj smo vrnili že dobrih
200.000 €. Možnost bi bila, da vzamemo milijon kratkoročnega posojila, vendar če lahko
zdržimo brez tega, zakaj bi to počeli? Takšno je stališče v temu razmišljanju, lahko pa gremo
tudi drugo pot.
Slavko Jesih – svetnik
Zakaj niso iskali soglasja občinskega sveta in so se samovoljno odločili?
Metod Ropret – župan
V proračunu je jasno vidno, koliko obveznosti se prenaša iz enega leta v drugega. Pri tej
zadevi ga moti, da se pri vsakem rebalansu pogovarjamo eno in isto. Prosi, da je to zadnji
rebalans, pri katerem se o temu menimo. Rekli smo, da proračun ne bo šel na občinski svet, če
se bomo lovili okoli njega.
Jožef Selan – svetnik
Rebalans in obrazložitve so take kot so zahtevali. Zadeva je popolnoma v redu in jasna.
Problem je v temu, na kar so opozorili svetniki. Odbor rebalansa ni obravnaval in se ne strinja
s tem. Vztrajali so, da morajo biti vse priloge in obrazložitve, to je sedaj v redu. Je velik
napredek od prejšnjega rebalansa. Ne moremo samo kritizirati. Očitno pa ni bilo postopkovno
vse prav in usklajeno. Še ena pohvala v zvezi s proračunom – v preteklosti se denar med
postavkami ni prenašal pravilno, pri zadnji kontroli pa smo ugotovili, da je vse v redu.
Podpisano je od župana in skrbnika ter priložena obrazložitev.
Metod Ropret – župan
Razčistil bo v hiši, zakaj to ni šlo naprej. Šli bomo po vrsti od enega do drugega, kje je to
obstalo.
Marko Goršič – svetnik
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Za to kar je navajal in zaradi česar je predlagal umik točke, obrazložitve ni. Če mu jo lahko
kdo pokaže, se bo opravičil.
Metod Ropret – župan
Na novo naj se prečisti rebalans in uredi obrazložite. Vsi predsedniki naj se dobijo skupaj.
Najprej je dal na glasovanje predlog sprememb:
SKLEP:
Točko dnevnega reda potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Brezovica za leto 2011 s te seje umaknemo.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
1
Sklep je bil sprejet.
Na glasovanje je dal še:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje in 3. korespondenčne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Mnenje lokalne skupnosti o dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v
igralnem salonu na območju Mestne občine Ljubljana;
6. Potrditev Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske
službe;
7. Predstavitev Odloka o komunalnih taksah v občini Brezovica;
8. Potrditev sprememb cen zimske službe;
9. Potrditev sklepa o komunalnem prispevku za obstoječe objekte;
10. Potrditev Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ
Brezovica;
11. Potrditev Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Preserje;
12. Potrditev Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci
Brezovica;
13. Potrditev predloga za imenovanje člana v nadzornem svetu Javnega holdinga
Ljubljana d.o.o.;
14. Pooblastilo županu za zastopanje Občine Brezovica na Skupščini Javnega holdinga
Ljubljana d.o.o. ter na Svetu ustanoviteljev Javnega holdinga Ljubljana d.o.o.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
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Pred sabo imamo odločbo, ki prinaša denar za izgradnjo kanalizacije v dveh krajevnih
skupnostih. Številk še ne bi natančno navajal, bomo jih še preverili in natančno ugotovili, kaj
sledi nam in kaj dobimo. Kakorkoli že, lahko vidimo, da je projekt vrednosti približno 9
milijonov pod streho. Če pogledamo nabor teh projektov lahko vidimo, da je naš največji
znotraj tega. Če pogledamo na palec, je bilo potrebno izdelati projekte za primarne vode,
dodatno narediti projekte še za sekundarne vode in za vse to pobrati služnosti. Vnanje in
Notranje Gorice imajo skupaj okoli 1.500 hiš in praktično za vse je bilo potrebno pridobiti
služnosti in jih vpisati v zemljiško knjigo. Če že kdaj kaj rečemo čez občinsko upravo, smo na
tem mestu dolžni občinsko upravo pohvaliti. To kar so izpeljali v tem mandatu, je največ kar
je katerakoli občinska uprava v tej občini naredila. Številke to nesporno dokazujejo. Na temu
dokumentu imamo praktično še en občinski proračun za eno leto. Prišlo bo tudi nekaj
obveznosti, del bomo morali tudi sofinancirati. Vmes se bo pojavilo še kaj, kar ni bilo
predvideno. O denarju se bo treba še pogovarjati. Trudimo se, da bi sredstva zagotavljali
sproti iz tistega, kar že gradimo. To je bilo možno razbrati iz gradiva, v nadaljevanju imamo
spremembo odloka v smeri, da za objekte, ki jih priključujemo na kanalizacijo tudi sproti
pobiramo komunalni prispevek. Komunalni prispevek bo občina direktno investirala v
projekte, ki so v tistem trenutku kjerkoli v občini odprti. To je naša zaveza za naslednja tri
leta, v katerih mora biti zadeva končana. Še ena pomembna zadeva je, da zaradi tega, ker je
Ljubljansko barje zaščiteno območje, smo od MOP-a dobili zeleno luč, da tudi za
aglomeracije manjše od 2.000 populacijskih enot lahko vložimo kandidaturo za sredstva. To
velja za Podpeč in Preserje. Pridružili se nam bodo še Ljubljana, Škofljica, Ig in Vrhnika. Po
zagotovilih MOP-a naj bi ta kandidatura šla hitreje, kot je šla naša prva. Bo tudi manj
obsežna, ker so manjši projekti. Če bo to rešeno do konca prihodnjega leta, bo za nami spet
velik zalogaj, pred nami pa je spet velika naloga za občinsko upravo. Res je, da je pretežen
del projektov za Podpeč in Preserje že narejen, večina služnosti je že pridobljenih. Bila je že
dana vloga za gradbeno dovoljenje, vendar se je zaradi nekaj manjkajočih služnosti umaknila.
Zadeve se bodo dopolnile in potem bo sledila ponovna vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.
Potem bo tudi ta sistem, kar zadeva projektov, pod streho. To sta stvari, ki jih je pridelala
občinska uprava. To so nepojmljive številke pridobljenih služnosti. Ob problemih na terenu je
to veliko delo. Dela pri kanalizaciji v Radni so začasno obstala. Izvajalec je zaradi pritiskov
glede tožb moral ekipo za določen čas premakniti na drugo gradbišče, da tam zadevo rešijo.
Kljub temu zagotavljajo, da bo naš projekt v roku zaključen, kot je po pogodbi. Pohvalil je
svetnike, saj so bili v večini udeleženi na vseh proslavah ob praznovanju občinskega praznika.
Na slavnostni akademiji na Rakiti je bilo prijetno, prisotnih je bilo 12 svetnikov, kar je bilo do
sedaj skoraj nepredstavljivo. Bilo je nekaj otvoritev, ključna je bila otvoritev doma za
ostarele. Tudi to je ena od želja, ki so jih vse občinske uprave v svojih programih navajale.
Končno je vsem skupaj to uspelo izpeljati. V določenih trenutkih smo reagirali pravilno in
dom se je zgradil pri nas, lahko bi se v katerikoli občini v okolici Ljubljane ali še dlje. Odprli
smo občinski center za ločeno zbiranje odpadkov. Zadeva funkcionira in je lično urejena, tudi
okolica JKP Brezovica izgleda drugače in je lepo urejena. Rečeno je bilo, da se bodo dela na
krožišču v Podpeči začela takoj po praznikih. Določene aktivnosti so se že pričele, nasipa se
ploščad, kjer bodo kontejnerji za zadružnim domom. Kontejner že stoji, delavci pripravljajo
teren, da bodo po praznikih delali na cesti. Veliko bo zastojev in slabe volje. Ker so svetniki
vpeti v lokalno skupnost jih prosi, da poizkusimo ljudem te stvari pojasniti. Ni primerno, da
pričnemo s slabo voljo, če moramo počakati par intervalov na semaforju. Ureditev križišča je
projekt, ki smo ga dolga leta čakali in nam je uspelo v teh težkih časih. To je ena od obljub, ki
jo izpolnjujemo. Na Rakitni poteka uvajanje v delo in pregledovanje projektov za izgradnjo
kanalizacije. Tudi s tem bomo po praznikih začeli. Če bo postopek za izbiro izvajalca potekal
brez pritožb, naj bi začeli na Rakitni graditi novo vrtino za vodo že pred novim letom, če nas
ne bo prehitel zgoden sneg. Stvari se premikajo tudi glede železniške postaje v Vnanjih
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Goricah. Železnice izkazujejo veliko voljo, da ta projekt realiziramo. V zadnjem obdobju so
bila odkupljena potrebna zemljišča med avtobusno postajo in progo. Pogodbe so podpisane,
eden lastnik je že dobil denar, drugi pa ga bo v teh dneh. To daje železnici možnost, da
vložijo dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja. Čez zimo bi dobili gradbeno
dovoljenje, spomladi bi izbrali izvajalca in nato naj bi se kot je obljubljeno železniška postaja
gradila. Ne moremo še trditi 100 %, vendar upamo, da bo z novim letom linija 6 B pričela
voziti do Notranjih Goric. Proga dvakrat prečka železniški prehod, kar je bilo do sedaj
nepojmljivo. Resen argument za podaljšanje proge je gotovo tudi dom za starejše občane, ki
potrebuje resno povezavo z zaledjem in Ljubljano. Obračališče naj bi bilo na velikem
parkirišču pred šolo v Notranjih Goricah, postajališče bo v delu, kjer je kamnolom. Sočasno
bo prišlo do spremembe, kar zadeva primestnih linij. Ambicija je, da z novim letom te linije
ne bi več vozile iz Rakitne, Preserja in Borovnice v Ljubljano, ampak bi z manjšim
avtobusom servisirali izhodišča za mestne avtobuse. Vsi imamo veliko vprašanj v zvezi z
odvozom smeti, več bo povedal podžupan.
Miran Repar – svetnik
Na JKP Brezovica in na občino se ljudje obračajo glede odvoza odpadkov. Sprejet je bil
sklep, da se črni zabojniki odvažajo na tri tedne. Videli smo, da je v veliki večini teh
odpadkov preveč. Odpadkov je preveč predvsem v skupnih zabojnikih, ker nekateri ljudje
smeti ne ločujejo. Občani so prosili, da bi odvoz bil večkrat, vsaj na 14 dni. Nekateri imajo
težave z otroškimi plenicami, ki zasedejo veliko volumna zabojnika. Predlaga, da spremenimo
sklep in gremo na 14 dnevni odvoz odpadkov.
Marko Čuden – podžupan
Z delovodjem iz Snage je bil osebno na ogledu po terenu. Problemi se pojavljajo pri večjih
zabojnikih. Kdor ima male zabojnike doma bolj vestno ločuje. Nekateri ne ločujejo. Včasih
pomisli, če so obvestila v Barjanskem listu dovolj. Ko se pogovarja z ljudmi in jim razlaga, da
smo šli v sistem ločevanja in imamo nov zbirni center za odpadke, ljudje tega ne vedo. Veliko
se je pisalo o temu, tudi v tej številki Barjanskega lista se bo. Nekateri nočejo vedeti ali pa se
naredijo neumne, ko prideš v stik z njimi. Podprl bi predlog gospoda Reparja, da sprejmemo
sklep in s sklepom zavežemo Snago. Dogovorjeno je že s Snago, da se bodo biološki
zabojniki pozimi praznili na 14 dni, v poletnem času se bodo bio odpadki odvažali enkrat
tedensko. Do spomladi bo vsaj KS Podpeč – Preserje tudi dobila rjave zabojnike za odpadke.
Ko se bo šlo v spremembo odvoza, bo potrebno pripraviti nov urnik odvozov in vključiti tudi
biološke odpadke, ki do sedaj niso bili na urniku. Ljudje so bili zmedeni. Apelira na vse, ki
imajo stike z ljudmi na terenu, da je ljudi potrebno osveščati, da smeti ločujejo, ker je to prvi
problem. Za ostalo bomo poskrbeli tukaj, da sprejmemo sklep in Snago zavežemo s 14
dnevnim rokom.
Klemen Zaletel – svetnik
Strinja se s kolegoma, podpira skrajšan rok odvoza na 14 dni. Mogoče bi bilo dobro še, da se
zabojnik za plastenke nadomesti s črnim takšne velikosti. Plastenke je možno odlagati tudi na
zbirališčih. Imel je dobro izkušnjo z odvozom kosovnega materiala, stvar dobro deluje. Pošlje
se elektronsko sporočilo, v roku enega dneva pokličejo s Snage in čez dva ali tri dni odpeljejo
odpadke.
Metod Ropret – župan
Če potrebuje večji črni zabojnik lahko pokliče na Snago in ga bodo pripeljali, vendar je potem
odvoz zaradi večjega volumna dražji.
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Igor Gabriel – svetnik
Ima pripombo k centru za zbiranje odpadkov, da je premalo odprt. Odprto je v sredo popoldne
in v soboto dopoldne in to je premalo. Zdi se mu, da bomo spet začeli pobirati smeti po jarkih,
če ne bo center dalj časa odprt.
Janko Prebil – svetnik
Dobro bi bilo, da bi se na zabojnike dal spisek, kam kaj spada. Ljudje tega ne vedo.
Igor Gabriel – svetnik
Druga stvar je, da so stvari nekje neurejene, na primer pri zdravstvenemu domu. Obrnil se je
direktno na Snago, od njih pa ni odgovora in predolgo traja, da odreagirajo. Pred
zdravstvenim domom leži že vse okoli kontejnerja. Ker ljudje ne znajo ločevati, predlaga, da
natisnemo plakate in jim obesimo naokoli. Ljudem se lahko pošlje tudi manjši letak.
Metod Ropret – župan
To so že vse pošiljali, vsi smo dobili knjižico. Moramo počistiti tudi pred svojim pragom.
Težave z ločevanjem imamo tudi v svojih javnih zavodih, kjer nam nikakor ne uspeva.
Upamo, da se bo to izboljšalo, prvi vtis ob ogledu je bil slab.
Marko Čuden – podžupan
Pri šoli v Preserju se bodo umaknili črni kontejnerji iz ulice, ker ljudje spotoma mečejo smeti
v zabojnike. Take probleme imajo tudi v vrtcih.
Miran Repar – svetnik
Zabojniki so označeni in je napisano, kam kaj sodi, sicer na hrbtni strani, kar je zelo nerodno.
Vse to je napisano tudi na spletni strani Snage, obstaja slovarček, kaj v zabojnike sodi.
Predlaga, da se v Barjanskem listu vzpostavi rubrika o smeteh in se ljudi vsakič informira.
Večkrat bodo videli, večkrat bodo prebrali in se bo potem mogoče kaj premaknilo. JKP bo
objavil članek, kateri odpadki sodijo v zbirni center, ki ga upravljajo. Ljudje ne vedo, kaj se
lahko pripelje. Dva dni so imeli zaposlenega iz Snage, ki dela v zbirnem centru, da je
zaposlene v JKP Brezovica podučil o temu. Ljudje pripeljejo v zbirni center tudi nevarne
odpadke, razne spreje za gospodinjstvo in osebno higieno, akumulatorje, olja. Zato predlaga,
da bi vzpostavili tudi manjše zabojnike, kjer bi lahko to zbirali. Morda bi bila frekvenca
odvoza občasno bolj pogosta, enkrat tedensko ali na dva tedna bi lahko Snaga to odpeljala.
Kupiti bi bilo treba posode, da te snovi ne bi iztekale. Zaposleni iz Snage so pohvalili ureditev
zbirnega centra in predlagali, da se vzpostavi še zabojnike za nevarne odpadke, da ne bo
problemov z odlaganjem v naravi ali v črnih zabojnikih. To ni noben strošek, da bi se
vzpostavili takšni kontejnerji.
Damjan Rus – svetnik
Doma so povprečno gospodinjstvo in problem je embalaža. V 14 dneh je zabojnik poln, zato
je treba nujno sprejeti sklep o 14 dnevnem odvozu. Ko so to na Vrhniki uvajali pred 5 leti, je
3 mesece hodil inšpektor od zabojnika do zabojnika. Če smeti niso bile pravilno sortirane je
opozarjal občane, če bi se to ponovilo, bi jih kaznoval. Tako so delali in očitno sedaj sistem že
funkcionira. Ljudje v zabojnike mečejo marsikaj. Danes nismo rekli še nič o vrtcih. Na
začetku leta smo se začeli pogovarjati o vrtcu v Notranjih Goricah. Občutek ima, da se od
julija do danes ni nič spremenilo. Zadnjič so bili na seji odbora glede tega zelo skeptični kaj
narediti. Pogovarjali so se o temu, da je nekaj potrebno narediti. Če se ne dobi papirjev od
MOP - ARSO-a je treba iti v neko drugo varianto. Marca se bodo začeli pritiski ljudi. Takrat
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ne bomo imeli odgovora, če se bo vrtec delal ali ne. Ne vemo lokacije, problem je zelo pereč.
Čakati v nedogled ne moremo, naj se najde druga lokacija, ker tako ne moremo.
Metod Ropret – župan
Pri nas po terenu hodi in opozarja podžupan. Odbor naj udari po mizi in se odloči glede
lokacije vrtca. Soglasja prav hitro ne bomo dobili. Predlog neke odločitve naj prinesejo na
občinski svet.
Damjan Rus – svetnik
Se pravi obe lokaciji odpadeta in je treba razmišljati o drugih?
Metod Ropret – župan
Ena lokacija je pozitivna in ni sporna s strani ARSO-a, to je zgornja. Problematična je
spodnja lokacija zaradi poplav.
Damjan Rus – svetnik
Danes to sliši prvič po treh mesecih. Takrat smo rekli, da damo obe lokaciji v presojo. Nismo
dobili dokumentov od ARSO-a za nobeno lokacijo. Če za spodnjo lokacijo nismo dobili
soglasja, je potrebno resno razmisliti o zgornji lokaciji. Treba se je odločiti v roku enega
meseca, ne gre da kar čakamo. Če se ne bomo odločili do konca leta, vrtca ne bomo imeli še
leta 2014.
Slavko Jesih – svetnik
Želel je vprašati glede vrtca, se pridružuje mnenju gospoda Rusa. Pohvala podžupanu, da
pregleduje odpadke. S strani občinske uprave je bilo vloženo dosti energije za razpis za
kanalizacijo, da smo dobili sredstva. Vsa pohvala občinski upravi tudi za podaljšanje linije
mestnega avtobusa. Zaradi korektnosti je prav, da se pri kanalizaciji pohvali tudi delo
krajevnih skupnosti. Ogromno dela sta opravili obe krajevni skupnosti. Podžupan je del
občinske uprave in se je tukaj našel. Želi pa dopolniti še za KS Vnanje Gorice, saj brez
aktivnosti predvsem predsednika ter tudi svetnikov KS, teh projektov ne bi bilo.
Metod Ropret – župan
Se strinja, to je pozabil, se opravičuje. To je dejstvo, kar je povedal gospod Jesih.
Peter Kraljič – svetnik
Na današnji seji pogreša Odlok o oglaševanju in upa, da bo bil na naslednji. Potekale bodo
volitve za državni zbor. Občine so imele rok, da določijo plakatna mesta. Ker odlok še ni
sprejet in ni plakatnih mest, je verjetno to področje še vedno neurejeno tudi za državne
volitve.
Metod Ropret – župan
Danes imamo tudi prvo branje Odloka o taksah. Ker se v dobršnem delu odloka povezujeta, bi
izvedli drugo branje obeh odlokov hkrati na naslednji seji. Oba na enkrat bomo imeli na mizi,
da se stvari ne bi prekrivale ali izključevale.
Klemen Zaletel – svetnik
Nadaljeval bi glede vrtca. Ravnateljica vrtca je imela dober predlog in je seznanila podžupana
glede najema dveh hiš za prvo skupino vrtca. Zanima ga, kako daleč je ta stvar? Sredstva bi
lahko dobili na kakšen drug način, glede na to, da je država v krizi. Tudi naša občina nima
toliko prihodkov, kot jih je imela. Za nadomestila, ki jih izplačujemo za otroke, ki so dobili
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zavrnjeno vlogo za vrtec, naj se postavi kriterij, kdo je do tega upravičen. Tisti, ki ima dovolj
dober standard, mu to ne prispeva veliko. 150 € mesečno nekomu pomeni veliko, nekomu pa
nič. Res je, da pride do neenakosti, solidarnostni prispevek pa bi v teh časih lahko bil.
Sredstev se porabi kar okoli 200.000 € letno. Če bi nekaj teh sredstev zmanjšali, bi imeli letno
najemnino za dva oddelka že pokrito. Subvencijo izplačuje samo nekaj občin v Sloveniji. Ne
da bi izplačevali vsem, ampak samo tistim, ki to res potrebujejo.
Metod Ropret – župan
Ta pobuda je že prišla tudi s strani odbora in vrtcev. V teh časih se bo potrebno pogovoriti o
nadstandardih, ki jih imamo. Ali je res vse potrebno, ali lahko kaj znižamo ali drugače
uredimo? Subvencioniranih je okoli 110 otrok, mesečni znesek je okoli 16.000 €. Na nivoju
družbenih dejavnosti se je potrebno generalno pogovoriti o nadstandardih.
Janko Prebil – svetnik
Glede prestavitve avtobusne postaje od Kopača do Seškove hiše so pritožbe od krajanov
Radne, saj bodo imeli bolj daleč do postaje. Zakaj se ne dokonča cesta v Radno? Je samo
grobi sloj asfalta in bodo pozimi, ko bo sneg, s plugom poškodovali jaške. Pri izvozu iz
Radne ne moreta dve vozili stati vzporedno, če nekdo zavija levo in nekdo desno, zato morajo
vozila čakati. Menda je bilo že odkupljeno zemljišče, najmanj kar se lahko naredi je, da se
cesto razširi. Prenova gradbenik, ki gradi v Radni, je nasula toliko materiala, da ljudje skoraj
ne morejo več hoditi pod avtocesto in za cvetličarno.
Metod Ropret – župan
Pri Kopaču ni ustavljal mestni avtobus in iz Radne niso hodili na to postajo. Drugi del vasi je
imel vse postaje daleč in bodo sedaj imeli postajo malo bližje. Radna ima relativno blizu vse.
Pri pluženju se jaški ne potrgajo, Podpeška cesta je bila ravno tako urejena čez zimo, jaški so
bili zaliti. Lahko, da se kakšne del asfalta odkruši, da bi se uničili jaški pa ni bojazni. Res je,
zemljišče je bilo odkupljeno. Dokler ne bo stalo prečrpališče in se bo videlo, če bo ostalo kaj
prostora, se cesta ne bo širila. Prenovo gradbenik smo obvestili in bodo material umaknili.
Igor Gabriel – svetnik
Včeraj je močneje deževalo in v KS Podpeč – Preserje spet prekuhavajo vodo.
Marko Čuden – podžupan
Kot za kanalizacijo imamo občine v porečju Ljubljanice skupno kandidaturo za sredstva za
urejanje vodovodov. Mi kandidiramo za sredstva za vrtino in izgradnjo večjega rezervoarja.
Če bomo našli čisto vodo, bomo gradili novo vrtino, drugače pa čistilno napravo. Stvar je v
postopku izbiranja izvajalca za projektno dokumentacijo.
Liljana Bošnjak – svetnica
Potrdila bi, kar je dejal predsednik Odbora za družbene dejavnosti, veliko časa so namenili
problematiki vrtca. So približno tri seje do največjega navala, ko bo čas za komisije in
odločbe. Na čakalnem seznamu je še vedno več kot 130 otrok. V preteklem letu so starše v
dobršni meri pomirili s tem, da občina resno razmišlja o gradnji novega vrtca. Starši so
verjeli, v tej smeri bo potrebno nekaj narediti. Ve, da se čarati ne da in sprejema argumente in
ovire. Prvič sliši, da za zgornjo lokacijo imamo pozitivno mnenje, da se tam lahko gradi in ni
ovir. Predlaga, da se oblikuje skupina ljudi, ki se bo resno ukvarjala s tem, da se preučijo
možnosti in postavijo roki. Ali gre za gradnjo vrtca pri šoli ali najem stanovanj za vrtec. Starši
so hvaležni in cenijo vsak premik v smeri, da se jim olajša iskanje varstva. Resno je treba
pristopiti in pokazati, da smo res nekaj naredili. Subvencije so marsikomu dobrodošle, cilj pa
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bi moral biti, da so otroci sprejeti v vrtec. To je veliko več kot pa 150 €, ki jih nekdo mogoče
porabi za cigarete. Pričakuje, da se danes dogovorimo, kdo bo vodil zadevo. Lahko se poišče
še kakšna druga možnost. Naslednjič se bomo sestali decembra in ne ve, kaj bomo takrat
rekli. Že večkrat smo govorili o nadstandardih. Ve, da je naša občina ena redkih, ki
sofinancira mini počitnice, letovanje, planince… Tam kjer občine tega ne subvencionirajo,
tega ne izvajajo več, ker starši tega ne zmorejo. Kvaliteta pade za več kot 50 %. Ta denar ni
tako velik, če vse seštejemo je to okoli 15.000 € za celo leto.
Metod Ropret – župan
Pri zgornji lokaciji mnenje izdaja drug organ in je prišlo. Gre za varovanje kulturne dediščine
in soglasje imamo. Imamo projektno skupino za vrtec in imamo odbor za to zadevo. Eno
pokriva finance, drugo operativno izvedbo. V tem trenutku stojimo, ker ne sprejmemo te
odločitve. Lahko jo sprejmemo na silo in rečemo, da bo tako in nič drugače. Pri sistemu
nadstandardov se pogovarjamo širše. Treba je pregledati vse in pogledati, če lahko kaj
privarčujemo. Ne govorimo samo o vrtcih, tukaj so vse ustanove.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Je vodja projektne skupine za vrtec. Na podlagi podatkov, ki jih imamo, ne upamo dati
predloga. Čakamo ARSO, dnevno ga kontaktiramo. V neki fazi se bo odbor odločil, eno stvar
bomo odrezali in šli naprej.
Metod Ropret – župan
Do naslednje seje naj skupina in odbor pripravita nek konkreten predlog. Nismo edini,
katerokoli stran o javni upravi ali predvolilno zgodbo prebereš, povsod se omenja ARSO.
Tam stvari stojijo, ne ve ali je problem neorganiziranost ali kadri. Vse kar bi se lahko
premaknilo v Sloveniji v tem trenutku, stoji iz tega razloga. Obljubljajo spremembe na tem
področju.
Miran Repar – svetnik
Včeraj je bilo močnejše deževje, voda na Virju se je skalila in so morali začeti z ukrepom
prekuhavanja. Imajo možnost povezave z Ljubljano, vendar od tam niso mogli dobavljati
vode za naš sistem. Imajo probleme v vodarni Brest, odprte imajo samo nekatere vodnjake in
še tisti so na meji motnosti. Ni bilo možno narediti drugega, kot objaviti ukrep prekuhavanja.
Danes zjutraj je bilo omogočeno, da se dobavlja voda iz ljubljanskega sistema. Ukrep
prekuhavanja je še v veljavi. Koliko časa bo še veljal ukrep, še ne ve točno, ker morajo
opraviti meritve. Nekaj vode se mora še porabiti, da bo ljubljanska voda v celotnem sistemu,
potem bodo ukrep umaknili. Pride do zmešnjave pri ljudeh, ker en dan objavijo ukrep, drugi
dan pa umaknejo. Pripravlja se projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo vodarno
na Virju. Narediti bo treba novo vrtino, ker bo potrebno povečati kapaciteto. Takrat naj bi se
zgradila še nova čistilna naprava in vodohran. Ta projekt naj bi se izvedel do leta 2015.
Koordinator projekta je Občina Postojna v sklopu projekta porečja Ljubljanice. Projekt naj bi
financirala tudi EU.
Metod Ropret – župan
Nismo se mogli takoj priključiti na ljubljanski vodovod, zato smo se nekaj časa morali
oskrbovati z motno vodo.
Miran Repar – svetnik
Motnost vode je bila 4 NTU-je, dovoljena je 1 NTU. S 15.12. bo obvezen izklop črpanja po
nalogu inšpektorice v trenutku, ko bo dovoljena motnost presežena. Takrat bo še večji

Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta

15

problem, ker bo potrebno dobavljati vodo iz Ljubljane, včasih pa je tudi oni ne bodo mogli
zagotavljati. Če bo ponoči motnost narasla, do zjutraj ne bodo mogli kontaktirati nikogar v
Ljubljani.
Igor Gabriel – svetnik
Kritika ni bila namenja JKP Brezovica, ker dobro funkcionirajo. Kritika gre občinski upravi,
ker smo že prejšnji mandat govorili, da moramo Virje urediti.
Metod Ropret – župan
Začasna rešitev je bila povezava z Ljubljano, od koder smo v obdobju motnosti lahko
prejemali vodo. Sedaj je vode v Brestu omejeno malo in jo Ljubljana na trenutke težko
zagotavlja zase. Če se še mi pojavimo z povpraševanjem, se lahko zgodi, kar se je sedaj.
Dolgoročna rešitev pa je čiščenje. Če pravočasno odreagiramo, uvedba prekuhavanja ni
potrebna.
Igor Gabriel – svetnik
Ker pri Vo-ka ponoči ni nikogar, lahko vodo začnemo dobivati šele zjutraj.
Miran Repar – svetnik
Tudi ob izklopu sistema lahko vodo zagotavljajo še približno 4 ure v nižinskem delu. V tistem
času pa morajo preklopiti na ljubljanski vodovod. Ljubljana lahko dobavi ravno toliko vode,
kolikor je potrebujemo in niti litra več. Zato lahko ob preklopu nekateri ob Podpeški ali
Tržaški čutijo, da je nižji pritisk vsaj za en bar. Uporabniki ne vedo, kdaj se dobavlja
ljubljanska voda. To vesta samo župan in podžupan, ki se jih obvešča. Ena in druga voda je
redno kontrolirana, tako da ni bojazni, da bi bilo kar koli narobe s kvaliteto. Če pride do
prekoračitve pa ukrepajo, kot imajo urejeno s HASAP načrtom.
Janko Prebil – svetnik
Na prejšnji seji smo se pogovarjali o zapori poti z drvmi. Danes je dobil pritožbo od
odvetnika, ki jo je sprožil gospod Zupanič. Napisanih je ogromno stvari, ki ne držijo.
Napisano je tudi, da je on lastnik te parcele, vendar je lastnik nekdo drug. Darilna pogodba za
zemljišče je bila neveljavna, saj jo je zavrnila Upravna enota. Moramo se dogovoriti, kako
naprej. Skupaj je bilo zbranih že 71 podpisov krajanov, ki zahtevajo, da se nekaj ukrene.
Ljudje ne morejo več v gozd, kamor so hodili z različnimi nameni. Gospod si lasti parcele, ki
sploh niso njegove. Pritožili smo se na Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo. Stanje je
nevzdržno, dobiva pritožbe. Ljudje pričakujejo od občine reakcijo. Danes bi bilo treba sprejeti
sklep, da se to umakne, da ljudje lahko hodijo po poti. Vse skupaj se mu zdi, kot da gre za
nedokazano korupcijo. Veliko je takšnih stvari, da si človek drugega ne more misliti, ker je
nemogoče, da se to dogaja.
Martin Cvetko – svetnik
Dal je že pobudo glede varnosti otrok. V Notranjih Goricah je kamnolom od železnice, kjer je
večja jama. Erozija, mraz in voda povzročajo, da se krušijo skale s stropa. Dal je že pobudo,
investicija bi bila 600 – 900 €, da se kupijo mreže in se zapre dostop. Tam so se včasih vsi
igrali, vendar je erozija sedaj močna in je nevarno, komu se lahko kaj zgodi in bo problem. O
temu so se pogovarjali tudi s starši. Kar se tiče smeti, je videl, kaj ljudje delajo. Vrtci in šole
veliko osveščajo in otroci vedo, kaj prav in kaj ne. So posamezniki, ki pripeljejo cele
avtomobile smeti in v zabojnike zmečejo vse. Točke, ki so problematične, bi morale biti
pokrite z mobilnim nadzorom. Ljudi je potrebno identificirati, najti in kaznovati. Vedeti
morajo, da se tega ne dela. Videl je, kako sta dve ženski k šoli pripeljale s polnim avtom vreč.
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Ker so čakali in gledali kaj bosta naredili sta se potem odpeljali. To je zloraba, gre za javno
dobro in je treba narediti red. Danes smo opazili, da je prišlo do šuma v komunikaciji med
odbori. Tukaj nas sedi več iz mlade generacije, ki podpirajo nek intranet. Z majhnim
informacijskim posegom lahko naredimo orodje, ki bo predsednikom in članom sveta v
pomoč. Naredi se aplikacija na internetu, ki je zakodirana in lahko vsak od doma komentira in
daje predloge. Svetniki so nepoklicni in imajo službe. Na ta način bi se marsikaj naredilo
hitreje. Dobro bi bilo narediti tako delovno orodje, mogoče bi bili prva občina, ki bi ti imeli.
Ker se bliža zima, ga zanima, če so kupili snežno frezo za hišnike in prikolico, da se jo lahko
prepelje? Kljub temu, da se pluži s traktorji, še vedno ostane veliko poti, ki jih je treba očistiti
na roke. Pogovarjal se je z izvajalci zimske službe in so rekli, da je kar nekaj posipalnikov
starejših od 15 let. Zanima jih, če bo JKP Brezovica kupilo nove posipalnike in še kakšen
špica plug.
Marko Čuden – podžupan
Pri izgradnji avtobusne postaje 6 B v Notranjih Goricah, ko se bo uredilo čakališče za potnike
je dogovorjeno, da se zapre tudi jama. To bo narejeno približno v roku enega meseca.
Peter Kraljič – svetnik
Pozabil je vprašati, če je kaj novega glede OŠ Jezero in kdo je zadolžen na občini za to
zadevo, da ne bo spraševal tukaj.
Metod Ropret – župan
Na občini je za ta projekt zadolžen Urban Acman, tudi druge člane skupine imamo. Trenutno
se ubadajo z menjavo zemljišč ob Hoji s P-plastom in posledično z lokacijo na Jezeru.
Naleteli smo na precej nerealne zahteve. V številkah jih še nismo dobili na mizo, iz pogovora
pa je razvidno, da so pričakovanja izredno visoka. Po drugi strani nam je šla situacija na roko,
saj se je gradnja za vrtcem opustila zaradi gradbene krize. Lastnik zemljišč je banka in je
potencialno zainteresirana, da del teh zemljišč proda. Zdaj imamo vsaj alternativo. Tukaj bo
tudi potrebno sprejeti neko odločitev. Sprejeti moramo nekaj sklepov. Prvi zadeva smeti,
predlaga, da sprejmemo sklep, da se odvoz smeti izvaja izmenično v 14 dnevnem intervalu.
Na glasovanje je dal:
SKLEP 58:
Občinski svet Občine Brezovica sprejme sklep, da se odvoz smeti izvaja izmenično v 14
dnevnem intervalu.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Naslednji sklep je vezan na vrtec. Predlaga, da se zavežemo, da pristojni odbor in občinska
uprava do naslednje seje OS pripravita osnutek odločitve, glede lokacije vrtca v Notranjih
Goricah. Skupaj bomo morali prevzeti odgovornost in se odločiti. Na glasovanje je dal:
SKLEP 59:
Občinski svet Občine Brezovica sprejme sklep, da pristojni odbor in občinska uprava do
naslednje seje Občinskega sveta pripravita osnutek predloga odločitve o lokaciji vrtca v
Notranjih Goricah.
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Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Naslednji sklep je vezan na zaporo dostopa v gozd. Razmišljal je, da bi s sklepom gospodu
Prebilu, kot pooblaščencu občine omogočili, da osebno prevzame primer. Uporabil bi
instrumente, ki jih ima na voljo občina in pravno pomoč, ki jo lahko nudi občina. S tem bi
probleme poizkusil rešiti. Ve, da pričakuje, da bo kot župan podpisal, da na silo umaknejo
zaporo. Tega na zasebnem zemljišču ne sme.
Slavko Jesih – svetnik
Takega sklepa ne morejo sprejeti. Pooblastila brez omejitve mandata in določitve, kaj s
pooblastilom lahko nekdo naredi, ne moremo dati. Točno moramo določiti, za kaj
pooblaščamo, koliko časa traja pooblastilo ter s kakšnimi finančnimi obveznostmi.
Jožef Selan – svetnik
Te zadeve ne moremo na tak način gledati. Strinja se z gospodom Jesihom. Svetniki se naj
vprašajo, v čem je problem in kakšni koraki so narejeni v tej zadevi. Prebral je pritožbo
gospoda Zupaniča. Misli, da mu je nek inšpektor že naročil, da mora zadevo umakniti.
Organi, ki so zadolženi za te zadeve delujejo. Da bo nekdo umaknil drva na zasebni zemlji, ne
moremo nikogar pooblastiti. Lahko samo apeliramo, kaj naj naredi. Civilna tožba poteka in on
je dobil odločbo, da mora zaporo umakniti.
Metod Ropret – župan
Na občini se s tem problemom ukvarja direktor, ki je bil že velikokrat na terenu in je bil
zaslišan s strani inšpektorja. Kljub vsemu beseda, ki je bila prej uporabljena ni primerna. Naj
se s tem ukvarja kdo drug, če misli, da je kdorkoli od nas v tej zgodbi vpleten. Direktor se
trudi, očitno tudi inšpekcija nekaj melje in ne gre za nikakršno korupcijo.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Na zadnji seji je bil sprejet sklep in ta sklep so nemudoma poslali pristojnim. Par dni po temu
se je pri njemu oglasil inšpektor na uradnem zaslišanju. Oba sta se strinjala, da mora po 5.
členu Zakona o gozdovih biti dostop do gozda prost. Inšpektor je opozoril na ZUP, edino po
temu postopku lahko to poteka. Dogovorjena sta, da se slišita po 1. novembru, ker po ZUP-u
prej ne bo mogel nič narediti. Nismo stranka v postopku, vendar gre samo za zbiranje
informacij, ker je iniciativa prišla na občino. Medtem je prišla tudi odločba Zavoda za
gozdove, ki ima neko pomanjkljivost, na katero ga je opozoril gospod Prebil, s katerim sta
dnevno v kontaktu. Zadeva je zapletena, ljudje sprašujejo svetnika, kaj se dogaja, nimamo pa
nekega konkretnega mehanizma. Naša inšpekcija ni pristojna. Izgleda kot neka pasivnost
občine, vendar ni tako. Kot je dejal že župan, ko bo eden uspel s temi zadevami, potem se bo
to zgodilo na Krimu in bodo veliki problemi. Zadeva je nerodna, s proceduralnimi zadevami
se lahko zapleta, dnevno se o temu lahko bere v medijih. Nekateri so vešči v teh zadevah. Mi
nismo niti stranka v postopku, se pa zanimamo za zadevo. Imamo sklep občinskega sveta in
civilno iniciativo, za katero stoji veliko ljudi, ki nas na te zadeve opozarjajo.
Metod Ropret – župan
Zanima ga, kaj misli gospod Prebil, kje vidi vlogo občine, kaj bi morala narediti?
Janko Prebil – svetnik
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Za občino je nerodno, ker je prišlo toliko podpisov. Ljudje pričakujejo, da se bo nekaj
naredilo, o stvari se veliko govori. Razume, da župan ne more sprejeti nezakonitega sklepa.
Domnevni lastnik dejansko ni lastnik zemljišča. Povedal je že, da darilna zgodba ni veljavna.
V postopku je gospod Japelj in ne gospod Zupanič. Odgovoren je lastnik, kaj se na zemljišču
dogaja. Glede na revolt lahko občina lastnika pozove, da oviro odstrani.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Ko je problem nastal, so najprej pozvali zemljiškoknjižnega lastnika. Lastnik je prinesel
darilno pogodbo, ki ni veljavna. Nato smo pozvali obdarjenca. UE je zavrnila pogodbo.
Gospod Zupanič se je pritožil na drugo instanco, na Ministrstvo za kmetijstvo. Ta pritožba naj
bi bila rešena v približno 6 mesecih, v začetku decembra bi lahko kaj povedali okoli te
pogodbe. Stvari so bile izpeljane, čakamo instance, da nam odgovorijo. Na UE niso znali
povedati, kako bo odreagiralo ministrstvo, ker je to prvi tak primer, ki se je zgodil.
Janko Prebil – svetnik
Gospod Vidmar iz Vrhnike je bil obveščen o vseh stvareh. Odvetnik je v imenu gospoda
Zupaniča napisal, da je potrebno upoštevati stanje v naravi in da na spornem zemljišču ni
gozd ampak dvorišče. To ni res, da je tam dvorišče. Treba je nekaj ukreniti, potrebna je
pomoč odvetnika, da bo sestavil nekaj za UE.
Jožef Selan – svetnik
Kar ima gospod Prebil pred sabo, je pritožba gospoda Zupaniča na odločbo inšpektorja za
gozdove. Zdaj ne moremo narediti nič drugega, kot da čakamo, kaj bo odločila druga stopnja.
Na to se ni kaj pritoževati.
Janko Prebil – svetnik
Dal je pritožbo na ministrstvo, gospod Zupanič se je na to pritožil. Dobili so odgovor.
Jožef Selan – svetnik
Gre za pritožbo zoper odločbo o pravici do začasnega prevoza. Odločba je bila izdana s strani
Zavoda za gozdove, OE Ljubljana, krajevna enota Vrhnika. Naj se dobijo z našim pravnikom
in naj pravnik to pregleda.
Metod Ropret – župan
Eno je pravnik, drugo pa je, da naj si za to vzame čas pristojen odbor in ne cel občinski svet.
Na voljo je naš pravnik, če je to sprejemljivo.
Janko Prebil – svetnik
Ve kaj je pisal direktor, hoče vedeti, kakšni so rezultati in kdo je kriv, da ni rezultatov.
Metod Ropret – župan
Rezultat je izdana odločba in pritožba na odločbo.

AD 5
Mnenje lokalne skupnosti o dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v
igralnem salonu na območju Mestne občine Ljubljana
Metod Ropret – župan
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Koncesijo so enkrat že odobrili in sicer za Stožice, sedaj je za Miklošičevo. Če dajemo
soglasje, bi lahko ob temu še kaj zaslužili. MOL, ki bo dala koncesija, bo verjetno za to dobila
kar lep znesek. Zakaj ne bi en delček dobila še Občina Brezovica? Drugače pri dajanju
soglasja ni nobenega problema.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 60:
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:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Potrditev Odloka o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe
Jožef Selan – svetnik
V preteklosti smo sprejeli odlok, da bodo naštete občine imele skupnega revizorja. Izkazalo se
je, da ni interesenta za tako nizko plačo. Zaradi tega nima smisla, da odlok velja in smo se na
odboru odločili, da ga razveljavimo.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 61:
Občinski svet Občine Brezovica soglaša z razveljavitvijo Odloka o ustanovitvi skupne
notranje revizijske službe.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Predstavitev Odloka o komunalnih taksah v občini Brezovica
Jožef Selan – svetnik
Na odboru smo gledali predvsem formulacijo členov, pravnik je to pregledal, nekaj smo
popravili. Na predstavitev ne bi imeli nobenih pripomb. Če ima kdo pripombe, jih bodo
sprejeli in upoštevali pri končnem predlogu.
Peter Kraljič – svetnik
Pri 6. členu, 2. vrstica je navedeno, da se za potrebe odloka občina razdeli na prvo, drugo in
tretje območje. Za vsako območje je alineja, gre za napako. Pri 8. členu je navedeno, da je
potrebno o odstranitvi panoja obvestiti pristojni oddelek. Če tega nekdo ne stori, lahko traja
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leta in leta, da inšpekcija to opazi in bo moral plačati za celotno obdobje. Zato bi na koncu za
vejico dodal še: ali z dnem, ko lahko dokaže prenehanje uporabe. Da ne bo nekdo plačeval za
par let, ker je že zdavnaj odstranil pano, ampak ni vedel ali je pozabil, da mora to javiti. Ima
pripombo, če nekdo prekorači velikost panoja, ki jo je prijavil, plača desetkratno tistega, kar
ima več, kot je prijavil. Če nekdo ne prijavi panoja pa ne plača kazni, samo odmerijo mu, da
plača kar je postavil. To ni pošteno, na boljšem so tisti, ki nič ne prijavijo. V 9. členu, 4.
alineja je navedeno, če nekdo ni prijavil mu obračunajo in plača. Tudi tukaj bi moral biti nek
desetkratni faktor. Predlaga, da se dvignejo točke pod tarifno številko 5, vse desetkratno. Za
neko stojnico ali premični kiosk je dovolj 60 točk, kar znese 3 €. To je premalo. Nekje je
potrebno opisati, kaj so javna mesta. Ali je na privatnem zemljišču tudi na javnem mestu, ker
se vidi s ceste? Mogoče to piše v drugem odloku, potrebno je določiti.
Metod Ropret – župan
Če desetkratno povečamo tarifno številko 5, bi pri stojnici prišli na 10 € na dan, pri kiosku na
12 €. Javne površine so opredeljene v Odloku o plakatiranju. Ko se bosta sprejemala oba
odloka skupaj, se lahko še o temu pogovorimo. Paziti je treba že na odboru, ko bodo oba
odloka pregledovali. Odloki so tipski, to v določenih občinah funkcionira, so pobrani iz
prakse.
Miran Repar – svetnik
Zanima ga, če je dovolj dobro definirana uporaba površin. V Podpeči je videl, da prodajajo
sadje in copate. Ali se računa tisto, kar na začetku zasedajo, ker v primeru dežja odprejo še
dežnike in je površina bistveno večja.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 62:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predlog Odloka o komunalnih taksah v Občini
Brezovica z upoštevanimi pripombami in s tem nadaljuje postopek sprejemanja
Odloka o komunalnih taksah v Občini Brezovica.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 8
Potrditev sprememb cen zimske službe
Marko Čuden – podžupan
Na pobudo JKP Brezovica je Komunalni odbor obravnaval predlog za povišanje cen zimske
službe. Zadnje povišanje cen je bilo februarja 2008. Inflacija od takrat do danes je bila 6,8 %.
Cene dizelskega goriva so se v istem obdobju povišale za 8 %. Odbor je obravnaval predlog
in ga soglasno podprl.
Metod Ropret – župan
Ne gre za nobeno navijanje cen, niti ne sledimo dinamike cen dviga dizelskega goriva.
Smiselno je, da jim povečane stroške priznamo.
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Marko Čuden – podžupan
Za delo zimske službe se ljudje ne tepejo. Delo je zahtevno in problematično, težko je delati z
ljudmi.
Janko Prebil – svetnik
Ima pripombo na obrazložitev. Govorimo o povišanju za 6,8 % za vse napisane postavke. Ni
najboljša primerjava z dvigom cen goriva za 8 %. Vprašanje je, koliko je teh 8 % v strukturi
celotne prodajne cene. Te probleme je imel še ko je bil predsednik Odbora za komunalo,
nikoli to ni bilo prikazano, kot bi moralo biti.
Metod Ropret – župan
Dvig cen je za raven življenjskih stroškov, usklajujemo samo do tega nivoja. Sledimo samo
inflaciji, realno se cene ne dvigajo, realno so cene še nižje kot tiste, ki smo jih predhodno
odobrili.
Slavko Jesih – svetnik
Predlog cenika je pomanjkljiv. V tabeli je označba km, če vpraša svetnice, kaj to pomeni,
dvomi, da vedo. Bolj pravilno bi bilo KS ali KM, da se ve, da gre za konjske sile oziroma
moč. Druga zadeva so cene, potrebno je dodati enote, ali je to na uro, kilometer, dan… Stvari
morajo biti nesporne. Večkrat imamo napisano pluženje in posipanje in je nepregledno, težko
je razmeti, zakaj različne cene.
Metod Ropret – župan
Prosi, da JKP Brezovica naredi bolj pregleden in razumljiv cenik. Na glasovanje je dal:
SKLEP 63:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje spremembo cen zimske službe in nalaga
Javnemu komunalnemu podjetju Brezovica, da uredi ustrezno preglednost cenika.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 9
Potrditev sklepa o komunalnem prispevku za obstoječe objekte
Marko Čuden – podžupan
Tudi to točko je obravnaval Odbor za komunalo. Na prejšnji seji smo obravnavali Program
opremljanja, ki je bil podlaga za pripravo sklepa o komunalnem prispevku za obstoječe
objekte. Dilema je bila, iz katerih baz pridobiti podatke. Odločili smo se, da bomo podatki
pridobili iz uradnih evidenc Občine Brezovica. Tlorisne površine objekta bomo prevzeli iz
uradnih evidenc Geodetske uprave RS, v skladu z zadnjim popisom. Predlog je bil, da
finančna sredstva zbrana iz tega naslova ostanejo na občini, ker bo občina potrebovala denar
za kritje preostanka stroškov kanalizacije, saj mora občina tudi pri kohezijskih sredstvih del
sredstev sofinancirati. Po sprejetju sklepa se bo na Brezovici določene objekte, ki so že
priključeni, lahko obremenilo s plačilom komunalnega prispevka.
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Metod Ropret – župan
Neka območja že urejamo in bomo objekte priklapljali na kanalizacijo. Sočasno se bodo
izdale odločbe o komunalnem prispevku in bomo dobili sredstva. Ta sredstva se bodo potem
porabljala za sofinanciranje kanalizacije drugje po občini. Projekte v celoti vodi občina in je
prav, da vodi tudi sofinanciranje.
Jožef Selan – svetnik
Zanima ga, če so ti parametri zajeti v formuli, ki so jo videli?
Marko Čuden – podžupan
Parametri so zajeti v formuli.
Peter Kraljič – svetnik
Zanima ga, zakaj mora biti nadomestna odločba, zakaj ni samo odločba?
Metod Ropret – župan
Osnovna odločba je bila že izdana in je vključevala cesto, vodo, javno razsvetljavo, ni pa
vključevala kanalizacije. Z nadomestno odločbo se ureja samo kanalizacija. Na glasovanje je
dal:
SKLEP 64:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Sklep o dopolnilnem komunalnem prispevku
za kanalizacijo za obstoječe objekte.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 10
Potrditev Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Brezovica

AD 11
Potrditev Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Preserje

AD 12
Potrditev Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica
Metod Ropret – župan
Te tri točke bomo združili. Predstavil jih bo v imenu gospoda Rusa, ki je odšel domov, saj je
po operaciji in še čuti bolečine. Naloženo nam je bilo, da v občini pripravimo čistopise vseh
odlokov na našem območju. Med njimi so tudi odloki o ustanovitvi javno vzgojnoizobraževalnih zavodov. Odloke so pregledali posamezni sveti teh zavodov. Predloge so
posredovali na naš odbor in odbor je odloke posredoval občinskemu svetu. V odlokih se
menda še vedno pojavlja agencija za plačilni promet, to bi bilo potrebno popraviti z Upravo
za javna plačila. Predlaga, da vse odloke sprejmemo v paketu. Na glasovanje je dal:
Slavko Jesih – svetnik
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Zmotile so ga dejavnosti zavoda – dajanje motornih vozil v zakup, medkrajevni in drugi
cestni potniški promet, zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov. Te stvari naj se odstranijo iz
odlokov, to ga moti.
Metod Ropret – župan
S tem naj se ukvarja svet zavodov. V odlokih so urejali samo dikcije zakonov in preambule. V
samo vsebino se ne bi dosti spuščali. Na glasovanje je dal:
SKLEP 65:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predlagane odloke:
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Brezovica
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Preserje
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 13
Potrditev predloga za imenovanje člana v nadzornem svetu Javnega holdinga Ljubljana
d.o.o.
Metod Ropret – župan
Z novim Zakonom o gospodarskih družbah se je število nadzornih svetov zmanjšalo. NS ima
samo še krovna družba, ne pa vsak posamezni družbenik znotraj tega. Želja občin je vedno, da
bi imele v NS svoje predstavnike. V prejšnjem mandatu je bil v krovnem NS Marko Čuden, ki
je dobro opravljal delo. Sedaj v NS ni več prostora za vse občine in se je bilo treba dogovoriti
na novo. Občine okoli Ljubljane imajo v NS tri mesta, občin pa je šest. Zato se bodo občine v
NS na vsaki dve leti menjale. Nadzorni sveti v javnih podjetjih se ukinjajo.
Janko Prebil – svetnik
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga za člana v NS Javnega
holdinga Ljubljana Marka Čudna.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 66:
Občinski svet Občine Brezovica predlaga za člana v nadzornem svetu JAVNEGA
HOLDINGA LJUBLJANA d.o.o., Marka Čudna, Podpeška cesta 279, 1357 Notranje
Gorice.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
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AD 14
Pooblastilo županu za zastopanje Občine Brezovica na Skupščini Javnega holdinga
Ljubljana d.o.o. ter na Svetu ustanoviteljev Javnega holdinga Ljubljana d.o.o.
Metod Ropret – župan
Direktorica zahteva od vseh, ki so v Svetu ustanoviteljev in v Skupščini Javnega Holdinga
Ljubljana, da imajo pooblastilo.
Janko Prebil – svetnik
Tudi o tej zadevi smo na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
razpravljali in pooblastili župana za zastopanje občine.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 67:
Občinski svet Občine Brezovica daje županu Metodu Ropretu pooblastilo za zastopanje
Občine Brezovica na Skupščini JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA d.o.o. ter na
Svetu ustanoviteljev JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA d.o.o.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 22:00 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 9. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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