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       Z A P I S N I K                         
 
11. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 1. 
marca 2012 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. Marko Goršič 
7. Breda Jesenko 
8. Slavko Jesih 

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

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – Župan Občine Brezovica 
2. Tomaž Kermavner – Član Nadzornega odbora 
3. Stanislav Bele – MIRED Vrhnika 
4. Vesna Novak – Radio 1 Orion 
5. Predstavniki občinske uprave:  

– Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Metod Ropret – župan 
Prisotnih je 16 svetnikov, seja je sklepčna. Opravičeno odsoten je gospod Gabriel, gospod 
Kraljič se bo seji morda pridružil v nadaljevanju.  
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 10. redne seje 
 
Metod Ropret – župan 
Na zapisnik ni bilo pripomb, na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 78: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 10. redne seje z dne 1.12.2011. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pobude in vprašanja; 
5. Potrditev sklepa o delitvi sredstev komunalnega prispevka med Občino Brezovica in 

Krajevnimi skupnostmi; 
6. Potrditev Rebalansa proračuna Občine Brezovica za leto 2012; 
7. Potrditev izstopa Občine Logatec iz organa Skupne uprave Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva ter Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo; 

8. Potrditev Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Brezovica; 
9. Potrditev Letnega programa športa 2012; 
10. Potrditev Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane 

predšolske vzgoje in varstva; 
11. Imenovanje predstavnikov Občine Brezovica v Svet zavoda Mladinskega klimatskega 

zdravilišča Rakitna. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 4 
Pobude in vprašanja 
 
Metod Ropret – župan 
Glede kanalizacije na Rakitni je bil danes še zadnji usklajevalni sestanek med izvajalcem in 
nadzorom. Projekti so usklajeni, trase pokrite. V projektu je bilo ugotovljenih nekaj 
pomanjkljivosti, zato je bilo to dopolnjeno in usklajeno z izvajalcem. Aneks glede tega bo 
podpisan prihodnji teden. Kanalizacija se še ne bo začela graditi 1.3., kot je bilo prvotno 
rečeno. Več ali manj je pripravljeno vse, gradnja se bo verjetno začela v ponedeljek čez 10 
dni. Kanal in rastlinska čistilna naprava mora biti končana 30.9.2012. Glede kanalizacije v 
Notranjih in Vnanjih Goricah so zadnje informacije, da čakamo potrditev dokumentacije. 
Trikrat smo že dopolnili razpisno dokumentacijo, po potrditvi bomo lahko pričeli z razpisi. 
Od osmih občin, ki smo skupaj kandidirali za sredstva, je dejansko začela samo Cerknica. 
Ostali se še ukvarjamo z razpisno dokumentacijo. Upa, da bo to kmalu končano in bomo s 
projektom dejansko pričeli. Odločba je podpisana in sredstva imamo zagotovljena. Ker gre za 
evropski denar, je postopek izredno kompliciran. Tudi za kanalizacijo v Podpeči so se pojavili 
dvomi, da bi morda kakšne stvari lahko šle narobe, da bi projekt izpadel iz nabora projektov, 
ki se bodo financirali iz evropskih sredstev. Za enkrat nič ne kaže na to. Informacije so, da od 
petih občin, ki kandidirajo, imamo štiri več ali manj pripravljeno vse. Manjka še določen del 
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dokumentacije za Ljubljano. Na to smo jih opozorili in bodo v naslednjih dneh to pripravili. 
Nato bo narejen DIIP in fisibility študija, ki bo dala podatke, v kakšni vrednosti so občine 
upravičene do sofinanciranja. Dejanska gradnja kanalizacije poteka v Radni. Projekt ni bil 
briljantno pripravljen, zato se srečujemo z resnimi težavami, naletimo tudi na med sosedske 
spore. Po korakih se težave rešujejo in kot je dogovorjeno, bo v večjem delu letos kanalizacija 
zaključena. Glede kandidature za črpališče Virje ima informacijo, da je razpisna 
dokumentacija dobro pripravljena in z naše strani ni nobenih zamud. Trenutno je tudi nekaj 
težav zaradi združevanj in selitev ministrstev. Nekaj zastoja na tem področju gotovo je, v 
kratkem času pa bodo šle stvari naprej. Projekt Virje gre naprej, kandidaturo vodi Postojna. 
Imamo manjšo pomanjkljivost in sicer ne oskrbujemo 10.000 ljudi iz tega vodnega vira. Za 
enkrat pa kaže, da to ne bo izključujoč pogoj pri kandidaturi. Tudi na Rakitni so zagotovljena 
sredstva za izdelavo vodne vrtine. Tam se kažejo določeni pomisleki zaradi globine. Na 
globini 500 m lahko pri tako tanki cevi pride do deformacije in se lahko pojavijo težave pri 
vstavljanju in izvlečenju črpalke. Pojavila se je še ena varianta glede vodo oskrbe in sicer 
cenejša. Na Rakitni že obstajata dve vrtini. Vemo, da sta dovolj izdatni in da je priklop na 
omrežje možen. V naslednjih tednih bomo stopili v stik z ljudmi, ki te vrtine imajo. Morda se 
bo našla rešitev. Obstoječi vrtini sta bistveno plitvejši. V zadružnem domu v Notranjih 
Goricah je prišlo do izliva vode. Večji problem je vandalizem, ki se je zgodil v knjižnici na 
Brezovici. Nek moški je prišel v knjižnico in začel skrivati knjige pod jakno. Knjižničarka ga 
je opazila in ga opozorila. Moški je izgubil živce in je fizično napadel knjižničarko ter 
moškega, ki je priskočil na pomoč. Uporabljeno je bilo hladno orožje, razbitega je bilo nekaj 
inventarja, predvsem elektronske opreme. Policija storilca ni uspela izslediti. S strani knjižnic 
smo že dobili pobude, kaj storiti glede varnosti. Variante so tri in sicer varnostnik, tehnično 
varovanje in panik tipka. V Ljubljani in okolici je 37 knjižnic in nobena tehničnega varovanja 
nima. Mogoče bomo h kakšni cenejši varianti pristopili. Da bi fizično varovali knjižnice pa je 
pretirano. Glede krožišča v Podpeči je bila zagnana panika, da se zaradi prerazporeditve 
sredstev pri državi projekt zaustavlja. Stvari so preverili, nič od tega ne drži. Dejstvo je, da je 
denarja za projekte malo. Vendar tisti, ki so začeti, bodo dokončani. Mogoče bo kakšen 
izvajalec pri projektu dobil plačilo šele iz proračuna za leto 2013. Izvedba projekta gre dalje. 
Srečujemo pa se z večjo težavo, gre za odkup dela zemljišča v površini 58 kvadratnih metrov. 
V ponedeljek imajo še zadnji usklajevalni sestanek, kjer bodo do nekih odločitev morali priti, 
sicer bodo stvari šle svojo pot, neodvisno od nas. Krožišče bo stalo, lahko pa bodo kakšni 
metri pločnika zgrajeni kasneje, ravno zaradi tega. Gradnja opornega zidu, širitev ceste in 
pločnika v Kamniku poteka naprej. Finančna konstrukcija je zaprta. Nadaljuje se državni 
projekt kolesarskih stez ob Tržaški cesti. Te steze potekajo od Vrhnike in bodo zgrajene do 
križišča pri Mercatorju. Naprej proti Ljubljani je varnost kolesarjem zagotovljena. Na Logu in 
v Dragomerju je prišlo do nekaj težav pri odkupu zemljišč. Direkcija za ceste pričakuje, da 
bodo naše projekte hitro revidirali in preskočili odsek, kjer imajo težave z odkupi ter 
prioritetno gradili pri nas. Prestavila se je avtobusna postaja pri Kopaču nekaj metrov naprej. 
Uredila se je nova postaja pod cerkvijo. Edina zadeva, ki še ni potrjena je levi zavijalni pas za 
k Španu iz Ljubljane proti Vrhniki. Kar zadeva vrtca v Notranjih Goricah, z odkupom 
zemljišč problema ni več videti. V rebalansu so sredstva za nakup zagotovljena. Po sprejetju 
rebalansa se bo začelo pripravljati pogodbe. V zraku je še potrditev lokacije za preselitev 
gasilskega doma. Imamo nekako ustno zagotovilo, da bo lokacija ustrezna, pisno pa tega še 
nismo dobili. Ves čas svetnike obvešča o gradnji Regijskega centra za ravnanje z odpadki, ki 
se postopoma gradi. Gradilo se je novo odlagalno polje in kanalizacija za izcedne vode. 
Ostane še proizvodni del – tovarna za predelavo odpadkov. Predvideno je bilo, da bo strošek 
okoli 102 milijona €, od tega naj bi bilo 72 milijonov € evropskih sredstev. Glede na razpise 
je bila najnižja cena za gradnjo okoli 111 milijonov €. Razlika okoli 10 milijonov € bo padla 
na lastnike. Za nas to pomeni okoli 256.000 €. Ni nujno, da bomo sredstva morali zagotoviti v 
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naslednjih treh letih. Morda bo sredstva možno dobiti s strani SVLR-ja. Odločitev na seji 
Holdinga je bila, da se projekt pelje dalje. V NRP-je za naslednja tri leta bo sredstva treba 
umestiti. Snaga je zadolžena, da vire poišče na nekem drugem nivoju. Za  pridobitev 
evropskih sredstev morajo lastniki o temu biti seznanjeni in morajo dokumente tudi podpisati. 
Danes so zahtevali podrobno obrazložitev tega projekta. Vsi svetniki bodo to prejeli domov in 
se bomo potem verjetno korespondenčno odločili glede tega. V najslabšem primeru, če 
sredstev ne bi uspeli dobiti iz drugih virov, bi našo občino to bremenilo v naslednjih treh letih 
po 85.000 € letno. Na mizi je bila tudi varianta, da sofinanciranje razdelimo tudi na ostale 
občine sopodpisnice projekta. Lastnikov nas je samo 6, pogodbo o odlaganju smeti po 5 % 
višji ceni pa ima še 22 občin. Odločili smo se, da želimo lastništvo nad deponijo obdržati tisti, 
ki smo že ves čas lastniki. Misli, da je to prav, saj bo pri investiciji 140 milijonov € to naši 
občini prinašalo okoli 180.000 € amortizacije letno. Pogoj je, da tovarna za predelavo 
odpadkov zaživi. Gradivo bodo še vsi prejeli, da se bodo lahko odločili. Prav velike izbire pa 
ni, upa da nam vseeno tega ne bo treba plačati. Svetniki so prejeli gradivo o občinskem 
prostorskem načrtu. Podrobno se vanj ne bi spuščal, zadeva je dobro predstavljena. Pridobili 
smo vse smernice vseh urejevalcev prostora. Manjkale so smernice Ministrstva za kulturo in 
Ministrstva za kmetijstvo. Smernice za kmetijstvo so bolj splošne in precej trde. S postopkom 
gremo naprej. V gradivu je jasno napisano, da vse pobude, ki jih je predlagala občina imajo 
drugačen status. Občina bo imela možnost, da svoje pobude za spremembo namembnosti 
utemeljuje in zagovarja. Ostale pobude bodo javno razgrnjene in bodo lastniki imeli možnost 
za argumentacijo na javni razgrnitvi. Vse skupaj poziva na čistilno akcijo, ki bo potekala 
24.3.2012. Odločili smo se, da sodelujemo v okviru akcije, ki poteka po celi Sloveniji. Zbirali 
se bomo po krajevnih skupnostih in se potem razdelili po različnih področjih. Narejena je bila 
študija varnosti slovenskih občin. Občine so razdeljene na manjše, srednje in mestne občine. 
Med srednjimi občinami je Brezovica najbolj varna občina. Tudi okolica je relativno varna, 
saj sta med manjšimi občinami Dobrova – Polhov Gradec ter Dragomer – Log na najvišjih 
mestih. Kljub vsemu kar opazimo, izgleda da tako hudo še ni. 
 
Jernej Rogelj – svetnik  
Zanima ga, če se kaj dela na projektu rekonstrukcije ceste skozi Podpeč.  
 
Metod Ropret – župan 
Na odseku proti Borovnici se kaj posebnega v tem trenutku ne dogaja. Pred novim letom je na 
DRSC interveniral za dva odseka in sicer za odsek skozi Preserje in skozi Podpeč. Povedali so 
mu, da velikih obetov ni. V državni blagajni je denarja malo. V boljšem položaju je odsek 
proti Jezeru, ki že ima potrebno dokumentacijo in je uvrščen v nabor projektov, ki bodo 
realizirani. Za ostala dva odseka je potrebno še pripraviti vso dokumentacijo. Druge variante 
kot ureditev asfaltne prevleke skozi Podpeč ne vidi. Treba se bo odločiti, kako stvar reševati. 
Peš in kolesarski promet bi lahko peljali bo obvozu, skozi Podpeč bi bil prostor samo za 
vozila.  
 
Miran Repar – svetnik  
Veseli bi bili že asfaltne prevleke. Kmalu bo končano poizkusno obdobje za odvoz smeti, ali 
se že ve, kako bo odvoz potekal naprej? Ljudje sprašujejo, kako bodo plačevali v bodoče, bilo 
je tudi kar nekaj pritožb. Ali bioloških zabojnikov za enkrat še ne bo v Preserju, Podpeči in na 
Rakitni? Ali bo zgrajen pločnik v Kamniku na območju gradnje škarpe? Zanima ga še, kdaj 
bo sanacija železniških prehodov v Vnanjih in Notranjih Goricah? 
 
Metod Ropret – župan 
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Kljub spremenjenemu načinu odvoza večjih težav ni bilo. Kar je bilo težav, se je z drugačnim 
urnikom odvoza rešilo. Idealno zagotovo še ni, bojimo pa se, da bo več težav spomladi in 
poleti. Poizkusno obdobje še vedno traja. Zadevo bomo prilagajali toliko časa, da bomo 
zadovoljni uporabniki in izvajalci. Prilagajamo se na pritožbe in opažanja. Verjetno bo stvar 
šla v smer na podlagi predlogov krajevnih skupnosti, da se bodo nekateri ekološki otoki 
umaknili ali zmanjšali za tisto, kar imamo možnost odlagati doma. Pojavlja se kar precej 
težav, da se smeti na ekološke otoke dovaža iz vsepovsod. Biološke zabojnike bi morali 
dobiti. Pločnik v Kamniku bo zgrajen ob hlevu.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Sanacija prehodov se predvideva v juniju Vnanje Gorice in v avgustu Notranje Gorice. V 
Notranjih Goricah se bo prehod tudi razširil za pešce. O temu bodo še vsi obveščeni, bo pa 
takrat kar nekaj logističnih težav, ker bo vsak prehod zaprt 5 dni. Namestili bodo še močnejšo 
podlago in gumo zaradi obremenitev, ki so na tej državni cesti.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Prej se je omenjal levi zavijalni pas k Španu. V projektnih pogojih za izvajanje vseh del je 
bilo navedeno, da mora on narediti zavijalni pas. Ne ve, zakaj govorimo, da ga moramo 
zgraditi mi. Zlobni jeziki govorijo, da ni bil v celoti plačan komunalni prispevek. Želi, da se 
to preveri do naslednje seje.  
 
Metod Ropret – župan 
Govorimo o temu, da morajo prometniki na DRSC potrditi, da smejo sploh narediti zavijalni 
pas. Špan ne beži od tega, da mora zgraditi zavijalni pas in je stroške pripravljen pokriti. 
Investitor je DRSC, zato gre za dogovor med njimi. Pri Španu se pričakuje še en uvoz, ki bi 
postal glavni. To urejajo s prometno signalizacijo. Ko bo projekt potrjen bo dobil zeleno luč, 
da gre v gradnjo. Ne ve zakaj bi bilo pri komunalnem prispevku kaj drugače. To lahko 
preverijo.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Predlaga, da se naredi po Občini Brezovica popis vseh športnih objektov, predvsem zunanjih. 
Naredi se naj ocena, v kakšnem stanju so. Pripraviti je treba analizo in načrt, kako se bo 
stvari, ki so v slabem stanju saniralo. Preveril je, koliko bi stali koši za pasje iztrebke. 30 
košev bi stalo okrog 6.000 €. Vedno več ljudi ima pse. Koše bi lahko namestilo JKP 
Brezovica.  
 
Metod Ropret – župan 
Kar zadeva športne objekte, je to lahko naloga oddelka za družbene dejavnosti, da se to 
evidentira.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Zakonodaja, ki govori o reji psov govori tudi, da je lastnik psov dolžen pospraviti za svojim 
psom, ne pa da občina postavlja sanitarije.  
 

AD 5 
Potrditev sklepa o delitvi sredstev komunalnega prispevka med Občino Brezovica in 
Krajevnimi skupnostmi 
 
Metod Ropret – župan 
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Nekaj denarja, ki je bilo pobranega lani s komunalnimi prispevki, se bo porabilo za projekte, 
ki se v krajevnih skupnostih izvajajo. Projekti so navedeni s številkami gradbenega 
dovoljenja, za vsako KS se ve, za kaj se bodo sredstva porabila. Dokler bo trajala gradnja 
kanalizacije, je prav, da se sredstva stekajo v namene, v katere so bila pridobljena in 
porabljena v kraju, kjer so bila pobrana.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Odbor z komunalo je predlog obravnaval in ga sprejel. Prišlo je do napake, zato smo danes na 
seji dobili nov list. Pri KS Rakitna je znesek precej manjši in znaša 5.715 €, ker je bilo v letu 
2011 pobrano samo toliko komunalnega prispevka. Komunalni prispevek, ki je bil pobran 
prej, jim pripada, kot tudi vsem ostalim krajevnim skupnostim. Ostali komunalni prispevek, ki 
smo jim ga dolžni, je upoštevan v proračunu KS Rakitna in ga bodo letos dobili.  
 
Metod Ropret – župan 
Razmerje delitve komunalnega prispevka se spreminja, KS bodo še vedno nekaj sredstev 
prejele in sicer 20 % namesto 80 %. Ostalo se bo porabilo izključno za kanalizacijo v kraju, 
kjer je bil komunalni prispevek pobran.  
 
Jožef Selan – svetnik  
Predlog sklepa se mu zdi v redu. Nepotreben je zadnji stavek. Zakaj bi zadevo časovno 
omejevali, če se je OS odločil, da bo razmerje delitve tako?  
 
Metod Ropret – župan 
Zadnji stavek se lahko tudi umakne, se strinja.  
 
Jernej Rogelj – svetnik  
Zanima ga, če zadeva velja za vse KS enako, da se ne bo spreminjalo, ko bodo na primer 
končana dela v Notranjih in Vnanjih Goricah? 
 
Metod Ropret – župan 
Ambicija je, da se kanalizacija zgradi po celi občini. Namen sklepa je, da se sredstva, ki so 
bila pobrana s komunalnim prispevkom in so se včasih trošila tudi v druge namene, se sedaj 
namenijo za gradnjo komunalne infrastrukture. Komunalni prispevek se bo porabil tam, kjer 
je bil pobran in se razdeli po deležu. Evidentira se, od kod je prišel komunalni prispevek in 
kam gre. Stvar ostane transparentna kot do sedaj.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Podpira gospoda Selana in meni, da bi zadnji stavek morali umakniti iz sklepa. Če hoče 
občina v bodoče kaj narediti, ne moremo spreminjati razmerja delitve, kakor je komu všeč.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Načeloma se strinja s sklepom, še posebej z obrazložitvijo. Komunalni prispevek je prihodek 
občine. Občina je po zakonu dolžna graditi vso infrastrukturo. Naredil se je majhen 
kompromis, ker 20 % bo še vedno ostalo KS. Lahko bi občina vzela tudi 100 % komunalnega 
prispevka, vendar bi potem moralo iti čisto vse s konta občine. Če so bila kje dodatna dela ali 
je nekaj sredstev zmanjkalo, je to šlo s konta KS. Imeli so že sestanek o statusu KS in še 
enkrat ponavlja, da bo v to treba ugrizniti. To je sedaj že drugi sklep, s katerim smo pobrali že 
več kot 80 % pristojnosti KS. Pogovorimo se in do konca uredimo status KS, če smo jim že 
pobrali denar. Okrog tega jih nismo niti vprašali, ni bilo posvetov. Če že to delamo, potem to 
uredimo do konca.  
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Metod Ropret – župan 
Nekaj obveznosti KS še vedno ostane. V času gradnje kanalizacije jih potrebujemo. Nekaj 
sredstev jim je potrebno pustiti, ker morajo vzdrževati pokopališča, športne objekte itd. 
Delovanje KS ni čisto zastonj.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Z rečenim se spodbuja tisto, kar se ne sme. Iz preostalih 20 % se ne smejo financirati druge 
stvari.  
 
Metod Ropret – župan 
KS naj bi sredstva porabila namensko, za to morajo tudi odgovarjati.  
 
Janko Prebil – svetnik  
Strinja se, da se v sklepu izloči obdobje, ker velja za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v 
občini. Lahko se umakne cel stavek.  
 
Zdenko Zalar – svetnik  
V predlogu sklepa ni opredeljeno v kakšnem času naj bi občina teh 20 % nakazala krajevnim 
skupnostim. Predlaga, da se nakaže v roku enega meseca po plačilu komunalnega prispevka.  
 
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
Proračun KS je sestavljen iz treh osnovnih virov – sredstev za delovanje, zakupnin in 
najemnin ter iz komunalnih prispevkov. Pri komunalnem prispevku gre za prenesena sredstva 
iz prejšnjega leta in 80 % oziroma po novem 20 % komunalnih prispevkov. KS so porabljala 
v naprej sredstva iz proračuna, ki niso bila zavedena.  
 
Metod Ropret – župan 
Narobe smo se razumeli. Ko je komunalni prispevek plačan, se od tega v 30 dneh na KS 
odvede 20 % sredstev.  
 
Marta Bregar – svetnica  
Kanalizacija se gradi praktično po celi občini, samo v KS Podpeč – Preserje ne. Apelirala bi, 
da se tudi na tem področju začne z gradnjo.  
 
Metod Ropret – župan 
Sredstva občine so za samo gradnjo premajhna. S tem denarjem lahko samo sofinanciramo 
tisto, kar dobimo od drugod. Ostalo zagotavljamo iz komunalnih prispevkov ali občinskega 
proračuna. Prve metre kanalizacije bomo zgradili tudi v Podpeči v krožišču. Kjerkoli kakšno 
stvar odpremo, zgradimo tudi kanalizacijo. Krožišče in navezovalne ceste bodo že opremljene 
s kanalizacijo, plinom in obnovo vodovoda. Najprej bo v funkciji samo meteorna kanalizacija, 
ki odvaja vodo iz krožišča. Voda bo speljana po cesti do mosta in potem v Ljubljanico. Upa, 
da potem ne bo več zamakalo.  
 
Miran Repar – svetnik  
Razvidno je, da je v KS Podpeč – Preserje 78.000 € namenjenih za kanalizacijo. Ali je to 
namenjeno izključno za fekalno kanalizacijo ali tudi za meteorno kanalizacijo? Ko bo treba 
drugo leto dati sredstva za kanalizacijo, denarja ne bo.  
 
Metod Ropret – župan 
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Lahko se sredstva nameni tudi za vodovod. Gre za konkretno investicijo, pri kateri mora 
občina dodati nek znesek denarja. Že sedaj moramo v Podpeči sofinancirati krožišče v višini 
400.000 €. Denar bo šel za projekt, ki se bo v določeni KS tisti čas gradil.  
 
Metod Ropret – župan 
Stavek, za katerega smo ugotovili, da ni potreben, se umakne. Dodati je potrebno stavek o 
roku 30 dni, v katerem se denar nakaže KS. Na glasovanje je dal:  
 
SKLEP 79: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predlog delitve prihodkov iz naslova 
komunalnih prispevkov med Občino in Krajevnimi skupnostmi in sicer 80% Občina 
Brezovica in 20%  Krajevna skupnost v kateri je bil plačan komunalni prispevek. 20 % 
delež Krajevnim skupnostim se nakazuje v 30 dneh po plačanem komunalnem 
prispevku. 
 
Občinski svet Občine Brezovica razporedi razliko sredstev, ki jih je Občina Brezovica 
prejela iz naslova komunalnih prispevkov od 01.01. do 31.12. 2011, na sledeče projekte: 
 

• Krajevna skupnost Brezovica, v vrednosti 105.227,56 € na projekt 
Rekonstrukcija vodovoda in izgradnja kanalizacije Brezovica - Radna (Grad. 
dov. št. 351-1182/2009-8, z dne 05.10.2009);  

• Krajevna skupnost Vnanje Gorice, v vrednosti 32.255,75 € na projekt 
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. sklop« (Odločba 
SVLR, št. 303-57/2009/34, z dne 25.10.2011): 

- vakuumska kanalizacija naselja Vnanje Gorice (Grad. dov. št. 351-
1416/2010-31, z dne 11.04. 2011) 

- čistilna naprava Vnanje Gorice (Grad. dov. št. 351-1362/2007-10, z dne 
22.04. 2008); 

• Krajevna skupnost Notranje Gorice, v vrednosti 65.604,35 € na projekt 
Rekonstrukcija Podpeške ceste (PGD št. 672/2007 - Ureditev regionalne ceste R3-
742/4806 Podpeč-Brezovica od km 2,100 do km 2,500 v naselju Notranje Gorice) 

• Krajevna skupnost Podpeč - Preserje, v vrednosti 78.484,43 € na projekt 
Rekonstrukcija križišča v Podpeči (PZI št. 168/2008 - Rekonstrukcija križišča 
ceste R3-642/1146 v km 16,600 in ceste R3-642/1147 v km 0,000 s cesto R3-
742/4806 v Podpeči);  

• Krajevna skupnost Rakitna, v vrednosti 5.715,00 € na projekt Kanalizacijsko 
omrežje Rakitna - I. faza (Grad. dov. št.  351-2851/2010-13, z dne 13.09.2011).  

 
Občinski svet Občine Brezovica razveljavi vse dosedanje sklepe Občinskega sveta glede 
delitve komunalnega prispevka med Občino in Krajevnimi skupnostmi. 
 

Izid glasovanja: 
ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6 
Potrditev Rebalansa proračuna Občine Brezovica za leto 2012 
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Metod Ropret – župan 
Ravno zaradi rebalansa proračuna smo sejo premaknili za 14 dni. Rebalans je dokončno 
usklajen na vseh odborih. Največ govora je bilo o prenesenih obveznostih, tudi te smo 
natančno prikazali in razčistili. Zaostalih obveznosti od lanskega leta je trenutno odprtih še 
395.000 €. Upoštevati je treba, da smo že izčrpali 300.000 € odobrenega kredita. Glede na to, 
kakšna številka je bila za novo leto, je to zelo malo. Za letošnje leto pa je odprtih obveznosti 
že za 642.000 €. To so obveznosti, ki jih mora občina v tem obdobju dejansko plačati. V teh 
številkah ni razlike za OŠ Brezovica ter ni posojila oziroma prodanih terjatev, ki jih moramo 
odplačevati in je to v rebalansu vključeno. Skupna številka je nekje 1,7 milijona €. Letos bo 
realno treba plačati samo kar imamo tukaj pred sabo.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Pojasnil bi, zakaj je že 600.000 € letošnjih obveznosti. Dobili smo račun od VoKa za fekalno 
in meteorno kanalizacijo v višini 320.000 €. 
 
Jožef Selan – svetnik  
Ne razume razkoraka, ker je bila na 31.12.2011 2,7 milijona € obveznosti, sedaj pa je ostalo 
še tako malo obveznosti. Če vzamemo ven šolo, je to 500.000 €.  
 
Metod Ropret – župan 
Za šolo sta dve zadevi. Eno je terjatev GPG-ja, ki je v stečajnem postopku, dati nam morajo 
garancije in ne vemo kdaj bo postopek končan, v obveznostih to vseeno imamo. Drugi del je 
znesek, ki ga mesečno plačujemo hranilnici Lon, ki ji je GPG pred stečajem prodal terjatev. 
Plačati moramo še okoli 250.000 € od 1,1 milijona €. Obveznosti do KS ni več notri, ker smo 
jih prenesli na občino. Te stvari so razlog, da je številka toliko manjša. Veliko smo tudi 
plačali. To se je zgodilo v dveh mesecih, ker imajo svetniki v gradivu podatke na dan 
31.12.2011. 
 
Jernej Rogelj – svetnik  
Vložil bi amandma. Glede na to, da moramo povsod varčevati, da varčujemo pri rojstvu otrok 
in subvencijah, bi bilo prav, da se sami odpovejo 10 % vseh sejnin. Predlaga, da se denar 
nakaže v dobrodelni županov sklad. Tam bi jim denar prišel najbolj prav. Druga stvar je, da 
imamo pri bilanci odhodkov 108.000 €, ki jih bodo dobila gasilska društva Preserje, Kamnik 
pod Krimom in Notranje Gorice. Zanima ga, do kakšnega zneska so posamezna društva 
upravičena?  
 
Metod Ropret – župan 
Z GZ Brezovica imamo za vsako leto podpisan sporazum, kako razdelimo denar. Oni se 
dogovorijo z društvi in na podlagi določenih prioritet denar dobijo. Morali bi vedeti, koliko 
kdo dobi, ker imamo sporazum podpisan. Če ne bomo mogli odgovoriti sedaj, bomo sporočili 
naknadno.  
 
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
Približno 21.000 € dobi Kamnik pod Krimom, 63.000 € je predvidenih za gasilski dom v 
Notranjih Goricah in 24.000 € za gasilsko vozilo v Preserju.  
 
Metod Ropret – župan 
Sejnine so opredeljene v pravilniku. Pravilnik mora spremeniti Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Predstavniki komisije naj to vzamejo na znanje in naj na 
naslednji seji pripravijo v skladu s predlaganim nov predlog za sejnine.  
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Janko Prebil – svetnik  
Tisti, ki ne preštudira gradiva, lahko da vse sejnine. Tisti, ki gradivo dobro preštudirajo, je pa 
še to premalo. Zadevo so enkrat že obravnavali.  
 
Metod Ropret – župan 
Meni, da predlog ni slab, tudi mi moramo dati nek signal, nekaj moramo narediti. Če smo 
vzeli sredstva pri rojstvu otrok in subvencijah, je prav da kakšen evro stisnemo tudi pri sebi. 
Znižanje plač vsem v javni upravi se pelje samo po sebi. Nekaj bo potrebno narediti, gre za 
simbolične zneske in za gesto. Držati se je potrebno načela, da se sklicuje samo število sej, ki 
je potrebno. Nekatera delovna telesa bo moral v tej smeri še opozoriti. Sklicevati preveliko 
število sej po nepotrebnem je res najdražje. Največ lahko prihranimo, če skličemo toliko sej, 
kot jih dejansko potrebujemo. Pobuda iz zapisnika bo šla na komisijo, kjer bodo zadevo 
obravnavali in jo prinesli na občinski svet.  
 
Zdenko Zalar – svetnik  
Predlaga amandma, da se prenese postavka 13022004 – ureditev vaškega jedra Rakitna iz 
občinskega dela rebalansa proračuna za leto 2012 v proračun KS Rakitna.  
 
Metod Ropret – župan 
O temu so se že pogovorili, ne vidi nobenega problema, da tako naredimo.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Amandmaja ne bi vlagal, če ga lahko kdo kvalitetno prepriča, da je rebalans posledica 
manjših prihodkov občine. Zato predlaga amandma, da se pod postavko 08 – notranje zadeve 
in varnost, 08029001 postavka 4120, planirano je bilo 2.768 € in je bilo to povečano na 6.768 
€. Predlaga, da se postavka vrne na številko, kot je bila, na 2.768 €, s tem se pridobi 4.000 €. 
Na postavki 18 – kultura, šport in nevladne organizacije, 18059001, postavka 4133, je bilo 
planiranih 15.300 €, to je naraslo na 21.300 €. To postavko bi zmanjšali na 18.336 € in bi 
pridobili še 2.937 €. Še vedno bi bilo na postavki 20 % več, kot je bilo prvotno planirano. 
Privarčevanih 6.937 € bi se dalo na konto 18, postavka 18051001, postavka 4120 – delovanje 
športnih društev v Občini Brezovica.  
 
Metod Ropret – župan 
Ve, kaj je namen tega amandmaja. Nobenemu ni enostavno, ko jemljemo športnim društvom. 
Nihče tega ne počne z veseljem ali kakšnim posebnim razlogom. Sredstva smo krčili povsod, 
razen kjer je treba poravnati obveznosti za nazaj – tam so se stvari morda povečale. Na vseh 
postavkah, še največ na občinski upravi pa so se postavke zmanjšale. Časi so taki, zadnjih 
letih smo zneske za šport bistveno povečali.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Vztraja pri amandmaju, določene postavke so se enormno povečale. Ne vidi, razloga zakaj so 
se te postavke povečale. Če si lahko privoščimo, da imamo stanovalce v občinskih 
stanovanjih brez stanarine, bi tudi tu lahko bil prihranek, če bi redno pobirali stanarino.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Če povišamo znesek za šport, ga je potrebno povišati tudi za kulturo, upokojence, za vsa 
društva. Ne moremo si privoščiti, da samo šport ostane to kar je.  
 
Miran Repar – svetnik  
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Pri obrazložitvah na postavki 16023001 – oskrba naselij z vodo je napisano, da so zajeti tudi 
stroški analize pitne vode. Od letos naprej bo moralo JKP Brezovica to samo plačevati. Prosil 
bi za obrazložitev. 
 
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
Lani se je zadeva plačala. Letos so bolj natančni, ko je bilo gradivo že v tisku, so jim poslali 
račun za kontrolo vode, ker je kar velik zalogaj. To bo moralo plačevati JKP Brezovica in to 
vključiti v stroške vode.  
 
Metod Ropret – župan 
Če tega stroška za občino ne bo, se lahko zgodi, da bo na postavki nekaj denarja tudi ostalo. 
Pri vseh javnih podjetjih je, da stroške monitoringa nosi tisti, ki izstavlja fakture, to je 
korektno.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Pri področju 18, je predvideno povečanje stroškov za vzdrževanje dvoran čez 200 %. V 
obrazložitvah piše, da so prenesene obveznosti od lani. Vendar je tega samo okoli 2.000 €. 
Energija se draži, vendar se stroški niso povečali za dvakrat. Želi obrazložitev, zakaj je to 
nastalo? Kakšni ukrepi se bodo izvedli, da se to zniža? Nimamo nobene nove dvorane, obseg 
je enak, povečanje stroškov pa je za 200 %.  
 
Metod Ropret – župan 
Strošek balona je pretežen strošek tega zneska in to krije občina. Naročili so deljeno 
odčitavanje stroškov in bo pretežen del stroškov krila osnovna šola. Za enkrat so bili števci  
skupni, zato so stroški bremenili občino.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Kar se tiče šole, gredo sredstva bolj iz levega v desni žep. Sredstva za šolo zagotavlja občina. 
Ali te objekte uporablja samo šola? Eno so najemi dvoran, rekreacija in športni dogodki – na 
višjem nivoju, ki nimajo povezave z občino in šolo. To je prikrito financiranje športa. Poleg 
tistega, kar damo za šport, imajo na voljo dvorane itd. Stvari niso korektne in poštene. Iz več 
postavk se lahko financira ista dejavnost. Šport nas stane veliko denarja, ne gre samo za 
rekreativni šport. Nič nima proti športnikom, ko presežemo številke pa ni več šale. Varčujemo 
pri otrocih, znižali smo pomoč za novorojence. Če financiramo rekreativni šport, moramo 
vedeti, koliko nas to stane. Če financiramo ostali šport, se moramo dogovoriti ali ga bomo ali 
ne in mora biti na postavki točno napisano s kakšno višino sredstev. Dvorana se mora 
plačevati po uporabi, cena ure je znana in kolikor ur bo nekdo dvorano koristil, naj to tudi 
plača.  
 
Metod Ropret – župan 
Občina financira stroške delovanja vseh dvoran, skupaj s šolskimi. Z razdelilnimi števci, se 
bodo stroški točno razdelili. Ve, kaj ga hočejo vprašati in sicer kje so sredstva od rekreacije. 
Kakšnih posebnih vrhunskih športnih društev v občini nimamo. Imamo dve društvi, ki imata 
večje potrebe po dvoranah. To je v Preserju namiznoteniški klub in na Brezovici odbojkarski 
klub. Tema dvema tudi zagotavljamo več kapacitet. Kar zadeva razdelitve stroškov, je za to, 
da se na nivoju odbora te stvari pripravijo. Imamo letni program športa, videlo se bo točno, 
koliko katero društvo dobi direktno iz proračuna. Če je potreben pregled po fondu ur, se tudi 
to da pripraviti, vemo koliko kdo porabi. 
 
Jožef Selan – svetnik  
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Župan ni odgovoril gospodu Jesihu. Postavka o kateri je govoril, je pod postavko kultura. 
Postavka se ne more nanašati na balon. Postavka za balon je problematična in uprava je že 
imela nalogo, da to zadevo reši. Športno društvo, ki ima balon v upravljanju, do sedaj še 
enkrat ni predložilo bilance prihodkov in odhodkov. Nihče od svetnikov tega ni videl, zato je 
vsem sporen balon. Ne da bi kdo kaj imel proti športu, vendar zadeve niso razjasnjene. V to 
kislo jabolko bo treba ugrizniti.  
 
Metod Ropret – župan 
Enkrat se usedimo in to razčistimo oziroma naj se eden od pristojnih odborov v zadevo 
poglobi in razčisti. Bilance mora imeti to športno društvo, kot tudi vsa ostala. Tudi letni 
obračuni za balon in delovanje društva prihajajo na občino.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Pridružil bi se predhodnikoma. Na občini imamo zaposlene ljudi. Službe reorganiziramo tako, 
da se transparentno ločijo stvari. Pri vseh športnih društev pride do sporov, zakaj imajo 
nekateri zastonj, nekateri pa morajo plačati. Če se reče, da bomo sponzorirali odbojkarje, naj 
se to naredi javno in se sprejme sklep. Treba je narediti popis vseh objektov, kulturnih, 
športnih dvoran. To je treba tržiti, organizatorji iščejo dvorane za prireditve.  
 
Metod Ropret – župan 
Glede trženja vidimo, da vedno naletimo na kakšne probleme. Kar zadeva športnih društev, je 
bilo v prejšnjem mandatu sprejeto, da imata ti dve društvi poseben status. Vse ostalo so v 
glavnem rekreacije, ki so plačljive, tako kot povsod. Organizirana vadba z mladimi pa se 
izvaja v okviru teh dveh društev in samo ti društvi te bonitete za enkrat imata. Se strinja, da je 
potrebno to pregledno urediti in dati številke pred občinski svet.  
 
Janko Prebil – svetnik  
Pozna delovanje občine in so vedno ugotavljali, da je v občinski upravi premalo ljudi za tak 
obseg dela. Ne more se govoriti stvari v prazno, ki jih ni možno realizirati. Ne moremo 
zahtevati več, kolikor lahko občina naredi.  
 
Metod Ropret – župan 
Z direktorjem sta glede tega na različnih bregovih. Sam ves čas trdi, da moramo s tem 
obsegom ljudi narediti vse kar delamo ali še kaj več. Direktor ga prepričuje, da več kot toliko 
ne gre in ne zmoremo. Ni na stališču, da bi kaj posebej dodatno zaposlovali. Poizkušamo 
delati v realnih okvirjih, kar se vidi pri denarju in kadrih. Ocenjuje, da smo predloge in 
amandmaje izčrpali. Treba je iti po vrsti, predlogi so posneti, zato jih bo na kratko povzemal. 
Prvi amandma je bil glede prenosa sredstev za ureditev vaškega jedra Rakitna iz proračuna 
občine v proračun KS Rakitna. To je bilo dogovorjeno in usklajeno, ne vidi nobene težave 
glede tega. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Brezovica soglaša s prenosom sredstev za ureditev vaškega jedra 
na Rakitni iz proračuna Občine Brezovica v proračun KS Rakitna.  
 

Izid glasovanja: 
ZA:   15 
PROTI:  1 
Sklep je bil sprejet. 
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Drugi amandma je predlagal Marko Goršič. Športnim društvom se je z rebalansom vzelo 
okoli 6.000 €, kljub temu je za društva ostalo 74.000 €. Ta sredstva naj bi se vrnila na 
postavko. Amandma je nov, prej ni bilo nobenih usklajevanj, vsak naj se odloči po svoji vesti, 
mnenje glede tega pa je povedal. Prav je, da se vsi vključimo v koncept tega, da se moramo 
pri kakšnih stvareh navaditi na manj. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP: 
Pod postavko 08 – notranje zadeve in varnost, 08029001 postavka 4120, je bilo planirano 
2.768 € in je bilo to povečano na 6.768 €. Postavka se vrne na številko, kot je bila, na 
2.768 €, s tem se pridobi 4.000 €. Na postavki 18 – kultura, šport in nevladne 
organizacije, 18059001, postavka 4133, je bilo planiranih 15.300 €, to je naraslo na 
21.300 €. Ta postavka se zmanjša na 18.336 € in bi pridobili še 2.937 €. Privarčevanih 
6.937 € bi se dalo na konto 18, postavka 18051001, postavka 4120 – delovanje športnih 
društev v Občini Brezovica.  
 

Izid glasovanja: 
ZA:   4 
PROTI:  12 
Sklep ni bil sprejet. 
 
Glasovati je potrebno še o rebalansu v celoti: 
 
SKLEP 80: 
Svet Občine Brezovica sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine 
Brezovica za leto 2012 s sprejetimi amandmaji. 
 

Izid glasovanja: 
ZA:   15 
PROTI:  1 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 7 
Potrditev izstopa Občine Logatec iz organa Skupne uprave Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva ter Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo 
 
Metod Ropret – župan 
Gospod Bele iz MIRED bo strokovno obrazložil ta predlog. Drugače je bila to tema Odbora z 
komunalo in splošno preventivo.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Odbor je na zadnji seji obravnaval izstop Občine Logatec iz organa skupne uprave MIRED in 
soglasno sprejel izstop.  
 
Stanislav Bele – MIRED Vrhnika 
Občina Logatec je ena izmed soustanoviteljic skupne uprave MIRED. V lanskem letu so se po 
nekajmesečnih dogovarjanjih odločili, da bodo sami organizirali redarsko službo. Ostale 
občine temu niso nasprotovale. Bilo je tudi nekaj govora, da bi se sedež MIRED premestil v 
Logatec, temu so nekatere občine nasprotovale. Že lani jim je povedal, da če občina sama 
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izvaja dejavnost, ni upravičena do 50 % sofinanciranja s strani države za skupne organe 
občin. Ostale občine vedo, da gre za precej velika sredstva. Številka se giblje okoli 400.000 € 
letno. Pred svetniki je sklep in nov akt. Sklep je formalnost, v odloku je določeno, da morajo 
ustanoviteljice soglašati z izstopom ali vstopom občine. Spreminja se tudi odlok o ustanovitvi 
MIRED in to samo v točki, kjer se Občina Logatec izbriše in se spremenijo deleži 
sofinanciranja za ostale občine. Zaradi izstopa iz MIRED je Občina Logatec enega delavca 
tudi zaposlila. Sistematizacijo so zmanjšali za eno delovno mesto in ne bodo zaposlili 
pripravnice, ki so jo nameravali zaposliti. MIRED bo zapustila še študentka, ki dela pri njih. 
Število zaposlenih se bo zmanjšalo glede na število občin. Odlok je usklajen na državnem 
nivoju, vse občine, ki ustanavljajo skupne službe, ga sprejemajo v enaki obliki. Na začetku je 
imela vsaka občina svoj odlok in je bilo potrebno precej preverjanja, če službe zadostujejo 
vsem zakonsko določenim kriterijem.  
 
Metod Ropret – župan 
Občina Logatec se je odločila, da bo redarstvo peljala po svoje. Ostali smo se odločili, da 
ostanemo v takšnem okviru kot do sedaj in obdržimo 50 % sofinanciranje države za delovanje 
teh služb.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Zanima ga, če se bo strošek za Občino Brezovico povečal, glede na to, da se je delež 
financiranja povečal za 6 %? Eden redar bo šel v Logatec. Ali je to edini zaposleni, ki bo šel 
stran ali jih bo šlo več? 
 
Metod Ropret – župan 
Ne da se proporcionalno zmanjšati redarstva, če izstopa ena občina. En operativni delavec gre 
v Logatec, tam bodo verjetno še dodatno zaposlovali, da se bodo organizirali. Zaradi teh 
sprememb, nas bo ostale zadeva stala nekaj več. Verjetno bodo dodatni stroški iz tega naslova 
nastali, v rebalansu proračuna imamo zaradi tega predvidenih 100.000 €.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Problem bi lahko bil, če bi še kakšna občina izstopila iz redarstva. Ostale občine bi nosile 
vedno večje breme.  
 
Metod Ropret – župan 
Potem že počasi ne bi izpolnjevali pogojev za sofinanciranje s strani države. Preveč globoko 
se ne bi vpletal v zgodbe, zakaj je Občina Logatec izstopila. Bili so zapleti s sindikatom, eden 
od zaposlenih je dobil zaupanje v Občini Logatec. Odločili so se, da bodo zadevo peljali po 
svoje. Upa, da smo si s tem vsi malo oddahnili, ker se je zadeva kadrovsko uredila in smo 
težave prešli. Predlaga, da sklepa potrdimo, na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 81: 

1. Občina Logatec izstopi iz skupnega organa MIRED z dnem 1. 4. 2012. 
2. Občina Logatec mora do 1. 4. 2012 zagotavljati 22,3 % delež sredstev za skupno 

upravo MIRED. 
3. Občina Logatec je do izstopa dolžna prevzeti obveznost zaposlitve enega redarja 

iz skupne uprave MIRED. 
 
Občinski svet Občine Brezovica sprejme Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske 
uprave občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Borovnica, Log - 
Dragomer, Horjul, v predlaganem besedilu. 
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Izid glasovanja: 
ZA:   15 
PROTI:  1 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8 
Potrditev Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Brezovica 
 
Marko Goršič – svetnik  
Svetniki so v gradivu dobili predlog odloka. Občinska uprava je v sodelovanju z urbanistom 
Petrom Lovšinom pripravila predlog Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Brezovica 
(v nadaljevanju Odlok). Z Odlokom, ki vsebuje 5 členov, se bodo določila območja 
predkupne pravice Občine Brezovica na nepremičninah na območju občine Brezovica. 2. člen 
Odloka navaja, da območje predkupne pravice obsega nepremičnine, ki so potrebne za 
izgradnjo objektov družbene infrastrukture in sicer gre za nepremičnine: v KS Notranje Gorice 
– Plešivica: parc. št. 2631 in 2632, obe k.o. Brezovica, v KS Brezovica: parc. št. 252/20, 253/11, 
252/26, 253/13, 252/14, vse k.o. Brezovica, v KS Podpeč-Preserje: parc. št. 364/39 k.o. Jezero. 
 
Metod Ropret – župan 
S Predkupno pravico v Notranjih Goricah zavarujemo parcele, ki so potrebna za vrtec. Drugo 
je balinišče v Radni, ki je predmet zaključenega denacionalizacijskega postopka. Tretje 
zemljišče je za zadružnim domom v Podpeči. Meni, da je potrebno zemljišča zavarovati in v 
nadaljevanju na neke načine poizkušati odkupiti. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 82: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejme Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine 
Brezovica. 
 
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.  
 
Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Martin Cvetko – svetnik  
Ko je gledal priložene načrte parcel, mu je čudno zemljišče v Podpeči nasproti Mercatorja. 
Ve, da tam stoji niz hiš, vrisana pa je samo majhna hiška. 
 
Metod Ropret – župan 
Katastrov ne delamo mi, vsak poskrbi, da svoje vpiše v zemljiško knjigo.  
 

AD 9 
Potrditev Letnega programa športa 2012 
 
Damjan Rus – svetnik  
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Temelj za javni razpis za šport je ta Letni program športa. Narejen je na enak način kot 
prejšnja leta. Ker smo že sprejeli rebalans proračuna, je upoštevan znesek 74.000 €. Odbor je 
program obravnaval in ga predlaga občinskemu svetu v potrditev.  
 
Metod Ropret – župan 
Amandmaja glede športa pri rebalansu nismo sprejeli, zato se številka ne spreminja. Na 
podlagi razpisa se bo društvom razdelilo denar.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Lahko bi bila dodana tabela, da imajo pregled nad razdelitvijo sredstev v prejšnjem in 
tekočem letu, da se vidi kakšni so trendi in spremembe.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Znižanje na postavkah je sorazmerno na vseh.   
 
Metod Ropret – župan 
Koncept ostaja isti, podpira se šport otrok, vrhunski šport praktično ne. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 83: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejme Predlog letnega programa športa za leto 2012. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   14 
PROTI:  1 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 10 
Potrditev Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane 
predšolske vzgoje in varstva 
 
Damjan Rus – svetnik  
Odbor je zadevo obravnaval. Podlaga za spremembo je znižanje postavke v rebalansu 
proračuna. Da bi čim prej dobili nekaj denarja za vrtec v Notranjih Goricah temelji tudi na 
temu. Pravilnik je v tekstu enak kot prejšnji, zmanjša se samo znesek subvencije iz 150 € na 
100 € mesečno.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Pripombe je imel že zadnjič. Kar se tiče otrok, so to kratkovidne in neracionalne zadeve. 
Težave imamo z vrtci. Sredstva, ki jih bomo prihranili na tej postavki, so proti investiciji 
minimalna. Škoda je govoriti o prihranku. Pri odločitvi, ali otroka pustiti na čakalni listi za 
vrtec ali ne, je lahko pri 100 ali 150 € kar velika razlika. Postavko bi rahlo povišali in s tem 
zmanjšali čakalno listo za vrtec, ker bi bilo to bolj mamljivo. Vsak otrok v vrtcu nas stane 
okoli 500 €. Namesto, da  bi postavko zviševali in manjšali potrebe po prostoru v vrtcu, jo 
znižujemo, da ljudje ne bodo zainteresirani, da otroke izpišejo iz vrtca. Tega ne more potrditi, 
ostalim pa da zadevo v razmislek. Ve, da moramo proračun znižati, vendar si pljuvamo v 
svojo skledo.  
 
Metod Ropret – župan 
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Dejstvo je, da veliko otrok ostane zunaj vrtca. Ambicija občine je, da otroke spravimo v vrtce, 
ne da jih imamo doma. Postopoma tudi uspevamo, videli bomo, kako se bo to na koncu 
razpletlo. Nekaj dodatnega sprejema letos lahko pričakujemo v ljubljanske vrtce, kjer se 
nakazujejo neke proste kapacitete. Izgleda, da bo nekaj staršev dobilo prostor za otroke v 
vrtcih v Ljubljani.  
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Glede subvencij ima vsak različno mnenje. Vzgoja v vrtcu – družbeno varstvo je 
nenadomestljivo, tudi če bi starši dobili 300 € subvencije. Če bo prihranek velik ali majhen, je 
relativna zadeva. Če se prihrani okoli 20.000 €, je to oprema za dve igralnici, to se ji ne zdi 
tako malo. Mnenja so različna, za katere stvari starši denar porabijo, ali gre denar dejansko za 
varstvo. Najbolj pomembno je, da čim prej pridemo do novega vrtca in da je treba sredstva 
vložiti v to, da otroci lahko hodijo v vrtec.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Se strinja, bistveno in nesporno je, da otroci morajo v določeni starosti obiskovati vrtec. 
20.000 € pri gradnji vrtca ne pomeni veliko. Da bi na novo opremili dve igralnici ni potrebno, 
saj tako slabo opremljene igralnice niso. Nove igralnice je treba zgraditi, da jih bomo lahko 
opremili. Govorimo o dveh letih ali treh, preden se bo na področju vrtcev kaj zgodilo, v tem 
času pa moramo otroke nekam dati. Na dolgi rok je idealno in zaželeno, da vsi obiskujejo 
vrtec. Kot dober gospodar moramo naložiti denar tako, da nam bo dal takoj čim več nazaj. 
Realnost je, da prej kot v dveh letih vrtca ne bo.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Strinja se z gospo Bošnjak, meni da je javno varstvo potrebno. Znanje in vrednote, ki jih 
otroci tam dobijo, jih v privatnih institucijah ali doma ne. Marsikdo, ki dobi subvencijo, je ni 
nujno potreben. Nekateri subvencijo res potrebujejo, mogoče še kakšnih 50 € večjo. 
Razmišljalo se bi lahko o kriterijih glede na standard. Če imaš vlogo za vrtec, moraš vse to 
predložiti. Sedaj ima to CSD, prej je imela občina. Na to nihče ne pomisli.  
 
Metod Ropret – župan 
Dodatnih kriterijev nimamo, kriterij je samo, da otroku nismo uspeli zagotoviti prostora v 
vrtcu. V Sloveniji ima manj kot deset občin takšno spodbudo.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Trenutno se po zakonu ne sme narediti, da bi subvencije delili glede na standard, kar je tudi 
povedal. Glede pravilnika ima že par mesecev idejo, vendar za uveljavitev še očitno ni čas. 
Ne moremo ugotoviti, koliko otrok dejansko potrebuje vrtec. Na čakalni vrsti imamo 
prijavljene otroke, koliko pa jih dejansko želi iti v vrtec pa ne vemo. Koliko je tistih, ki imajo 
vlogo, da bodo drugo leto dobili vrtec, prav tako ne vemo. Ne vemo tudi koliko je tistih, ki 
dajo vlogo samo zato, da dobijo subvencijo. Odločiti bi se morali, da otrok od 1 – 3 let dobi 
nadomestilo in se bo točno vedelo, koliko je otrok, ki morajo iti v vrtec. Strinja se, da mora 
biti vrtec v Notranjih Goricah, ker tja sodi. Koliko bodo z vrtcem rešili, pa ne vemo in še par 
let ne bomo vedeli na podlagi obstoječega pravilnika. To ga zelo moti, okrog tega se vrtijo že 
nekaj let.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Ali mi sploh vemo, če nekdo od prejemnikov subvencije da otroka v vrtec v drugo občino?  
 
Metod Ropret – župan 
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Vemo, ker dobimo zahtevek za plačilo in se te evidence pregleda in prekriža. Na glasovanje je 
dal: 
 
SKLEP 84: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejme predlog Pravilnika o subvencioniranju varstva 
otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   13 
PROTI:  2 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 11 
Imenovanje predstavnikov Občine Brezovica v Svet zavoda Mladinskega klimatskega 
zdravilišča Rakitna 
 
Metod Ropret – župan 
Gre za predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bil v nekem 
obdobju še neusklajen, danes pa imamo pred sabo že usklajen predlog. Tako lahko potrdimo 
svoje predstavnike v Svetu zavoda.  
 
Janko Prebil – svetnik  
Na komisiji so zadevo obravnavali. Predlaganih je bilo pet predstavnikov, svojih predlog ni 
želel nihče umakniti. SDS je predlagala dva predstavnika. Najmočnejše štiri stranke naj bi 
imele vsaka po enega predstavnika. Zato je naknadno pisno prejel umik predloga za gospoda 
Geršaka. Ostanejo naslednji štirje predlagani kandidati: mag. Franc Čuk, Liljana Bošnjak, 
Gregor Fefer ter Patricija Šivic. Predlog daje v razpravo in potrditev.  
 
Metod Ropret – župan 
Po ključu kot za odbore so se odločili, da pripada eno mesto vsaki od vodilnih štirih strank. 
Predlog je bil, da bi SDS imel dve mesti, vendar so se naknadno uskladili in dogovorili za eno 
mesto.  
 
Jožef Selan – svetnik  
Ima pripombo na izbiro predstavnikov občine v Svetu zavoda MKZ Rakitna. Osebno dveh 
kandidatov od štirih ne pozna. Tisti, ki jih je predlagal, ni podal predloga z nobeno 
obrazložitvijo. Rad bi utemeljitev od Stranke mladih, kakšne kvalitete ima Patricija Šivic ter 
kakšne kvalitete ima Gregor Fefer od SDS. Kot OS te zadeve jemljemo preveč na lahko. V 
JKP se je zgodilo, da predstavnik SMS ni prišel na zadnji dve seji, na prvi dve je malo 
zamudil. Boji se, da se bo enako dogajalo v MKZ. Kot lastniki bi morali gledati na to zadevo 
drugače, ne po strankarskem ključu, kot pri odborih. Tukaj bi moral biti nekdo, ki se mu ljubi 
delati in nekaj ve o zadevah. Predstavnik mladih naj pove kakšne kvalitete ima njihova 
kandidatka, prav tako tudi SDS. Od župana je pričakoval, da se bo staremu Svetu zavoda 
zahvalil za dobro delo. Tako gospa Plešnar kot tudi sam sta delala dobro. Tudi v prejšnjem 
mandatu je bil v Svet zavod predlagan predstavnik občine, ki se zadnje tri leta ni udeleževal 
sej. Nato opozarja, ker imajo nadzorniki vlogo, ki je lahko dobra ali pa pustimo, da delajo 
kakor hočejo.  
 
Metod Ropret – župan 
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Če je za zahvalo prepozno, nima smisla, da to počne. Nihče od nas ne more trditi, da svet, ki 
je bil do sedaj, ni delal dobro. V MKZ so se stvari v dobršni meri uredile. Poslovanje je 
stabilno, vodstvo zdravilišča je kompetentno. Kar velika skrb nam je odpadla, upa da bo tako 
tudi v prihodnje. Ne strinja se, da nekoga že v naprej določamo kot nestrokovnega ali 
potencialno odsotnega. Ne ve, če je ravno OS primeren, da sprašuje po kvalitetah, komisija je 
tista, kjer je bilo to potrebno narediti.  Sprejemali smo kadre tudi za bolj pomembne odbore v 
tem mandatu in nismo zahtevali posebnih obrazložitev, kaj kdo zna in zmore. Točno se ve, 
kako so se na začetku mandata sedeži po odborih razdelili. Če kdo od pozvanih dveh želi, 
lahko predstavi kandidate, ne vidi pa nuje, da bi to morali.  
 
Janko Prebil – svetnik  
Dokler ne izvolimo novih predstavnikov v Svetu MKZ Rakitna, so še vedno odgovorni 
dosedanji člani. Zahvali se lahko, ko bodo potrjeni novi predstavniki, nič ni zamujenega. 
Stranke so bile obveščene, da dajo predloge za člane v Svetu  MKZ Rakitna. Na seji komisije 
so bili ustno predlagani kandidati in takšni so predlogi. Tudi sam ne pozna dveh kandidatov, 
to pa ne pomeni, da so kaj narobe delali.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Če se ne moti, je gospod Fefer član Nadzornega odbora. Občina Brezovica je lastnik MKZ 
Rakitna in vprašanje je, če ne gre za nasprotje interesov? Ali se je pogledalo statut občine, kaj 
piše o Nadzornem odboru.  
 
Metod Ropret – župan 
Ne, zadevo so preverjali in se ne izključuje.  
 
Zdenko Zalar – svetnik  
Zanima ga, kdo je določil ključ za delitev mest v Svetu zavoda? Bral je statut in nikjer ne 
piše, kdo lahko predlaga kandidata. Zakaj se ni obvestilo vodstvo vseh strank? Razume, da 
imajo prednost največje stranke, vendar morda te stranke nimajo ustreznega kandidata. Smo 
ustanovitelji MKZ Rakitna. Prebral je tudi statut. Ta trenutek MKZ Rakitna nima Sveta 
zavoda, zadeva se dogaja dokaj pozno in ne ve zakaj. Predlagana je gospa Bošnjak in tukaj 
lahko pride do navzkrižja interesov. Če bo kaj narobe, bo kdo lahko to odprl, o temu bi morali 
bolj premisliti. Ne nasprotuje glede kvalitete ampak kakšno funkcijo gospa opravlja.  
 
Metod Ropret – župan 
Meni, da gremo v svete z nekim pozitivnim predznakom, ne pa v začetku z negativnim. Ne 
vidi strahov ali pa tukaj česa ne razume. Če se ne nekdo odloči, da gre v Svet zavoda, je 
verjetno pri sebi odločen, da bo delal za dobro tega zavoda. Tudi sam je bil že neko obdobje 
pred to funkcijo v MKZ Rakitna, zadeve pozna. Ne zna si predstavljati, da bi šel kdo v svet z 
drugim namenom, kot da bi tam pomaga in sodeloval.  
 
Jožef Selan – svetnik  
Svetniki naj bi glasovali za ljudi, ki jih ne poznajo. Do sedaj se je predlagalo koga izmed njih, 
kar je bilo drugih so bili predstavljeni.  
 
Metod Ropret – župan 
V odborih občinskega sveta, ki sestavljajo proračun in oblikujejo ključne sklepe in odloke, 
imamo ljudi, ki jih ne poznamo in ne prihajajo izmed nas. Nikoli jih nismo osebno videli in 
tam delujejo in ni nobenih pripomb na njihovo delovanje. Težko koga že naprej obsodimo, da 
ni sposoben ali ne bo dobro delal. Če se bo izkazalo, da kdo ne bo hodil na seje ali ne bo 
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delal, naj jih zamenjajo tisti, ki so jih predlagali. Tudi pri odborih OS bi se pri komu lahko 
vprašali, če opravljajo vse tako, kot se od njih pričakuje, govori v glavnem o eksternih članih. 
Da bi v naprej za koga nekaj govorili pa je hecno.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Njihova stranka je predlagala več ljudi, ki niso v OS. Predlagali so gospo Klemenčič, gospoda 
Kermavnerja, gospo Avanzo, gospoda Japlja in gospo Šivic. Patricija Šivic je diplomantka 
upravnih ved, več let dela s pravnimi osebami v Abanki. V okolju kjer živi je spoštovana, v 
prostem času se veliko ukvarja z mladimi. Zdi se jim korektna oseba, ki ima voljo, da spozna 
in se nauči nekaj novega. V boj za mesta v OS so šli zato, ker so nekateri posamezniki v OS 
več mandatov in so s svojimi člani želeli prevetriti OS. Uspelo jim je z dvema kandidatoma. 
Odločili so se, da dajo možnost ljudem, ki so v redu. Pojavijo se tudi ljudje, ki zlorabijo 
zaupanje. Načeloma vsem ljudem, ki so jih predlagali zaupajo. V stranki so se skupaj odločili, 
da jih podprejo. Ne gre za odločitev posameznikov, za temi ljudmi stojijo.  
 
Metod Ropret – župan 
V Svetu zavoda ostaneta dva člana enaka, to sta gospod Čuk in predstavnik iz Ljubljane, ki je 
tam že kar nekaj mandatov. Upa, da bo gospod Čuk sprejel funkcijo predsednika, kar bo 
garancija, da bo svet dobro funkcioniral tudi naprej. Ne vidi nobenih strahov.  
 
Marta Bregar – svetnica  
Tudi sama ne pozna vseh predlaganih članov sveta osebno. Kar se tiče njihovega kandidata, 
gospoda Feferja, ga podpira, ker so se v stranki odločili da je primeren in mu zaupajo. Zdi se 
jim odgovoren in delaven. Na sejo lahko pridejo vsi predlagani člani in se predstavijo.  
 
Metod Ropret – župan 
Predstavitev nismo imeli za nikogar, zato mu je čudno, da bi to sedaj počeli.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Predlagali so svojega kandidata, prej so dobili predlog, da bi podprli kandidata iz druge 
stranke. Zdel se jim je primeren, vendar je prišlo do revolta in so se odločili, umakniti 
podporo temu kandidatu.  
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Rečeno je bilo, da je pomislek, če je primerna kandidatka. Prav je, da se vpraša, zaradi česa ne 
bi bila primerna.  
 
Metod Ropret – župan 
Razprava ni prava. Imamo Komisijo za mandatna vprašanja, ki zbere in preseje predloge. 
Zato tega na seji OS ne bi počel. Če se bo izkazalo, da kdo ne hodi na seje ali ne dela, naj 
sami od sebe predlagajo zamenjavo tisti, ki so kandidata predlagali. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 85: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje mag. Franca Čuka, Liljano Bošnjak, Gregorja 
Feferja in Patricijo Šivic za predstavnike Občine Brezovica v Svetu zavoda Mladinskega 
klimatskega zdravilišča Rakitna.  
 
Izid glasovanja: 
ZA:   13 
PROTI:  2 
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Sklep je bil sprejet. 
 
Imamo nov Svet zavoda MKZ Rakitna, staremu se je zahvalil.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Prej so se pogovarjali o delitvi denarja za šport. Občutek ima, da se pojavljajo neka fantomska 
društva, ki imajo prijavljene projekte, ki mogoče sploh niso izvedeni. Upravi predlaga, da naj 
društva, ki prejmejo sredstva predložijo podpisane fotokopije pristopnih izjav. Tako bi se 
realno videlo, koliko ima neko društvo članov. Spodbuditi je treba projekt združevanja 
društev, saj ima že skoraj vsaka ulica svoje društvo. Sredstva bi morali deliti tudi na podlagi 
združevanja društev. Večkrat sliši, da so določena društva družinska in to bi bilo treba 
pregledovati. Pozna Zvezo študentskih klubov Slovenije. Če želijo tam dobiti neka sredstva, 
morajo klubi predložiti članstvo.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Zakon o društvih dovolj jasno govori kdo je član društva. Tisti, ki je lani plačal članarino 
društvu in je letos ni, ni član društva. To se vleče samo pri gasilcih s častnimi člani. Ko je 
objavljen občinski razpis za sredstva, je potrebno predložiti vse dokumente, ki so preverljivi. 
Strinja se, da se poišče tiste, ki goljufajo. Dvomi, da jim na občini to uide.  
 
Metod Ropret – župan 
Pozna pomislek gospoda Cvetka, ki razmišlja v smeri, da se pojavljajo društva, ki fiktivno 
prijavljajo dejavnost, ki je mogoče sploh ne izvajajo. Tudi to se intenzivno kontrolira in je 
tega vedno manj.  
 
 
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 21:20 zaključil sejo. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razprava 11. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica. 


