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       Z A P I S N I K                         
 
13. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 14. 

junija 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. Igor Gabriel 
7. Marko Goršič 
8. Slavko Jesih 

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

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – Župan Občine Brezovica 
2. Mateja Vetrih – Predsednica Nadzornega odbora 
3. Jerica Halilovič – Energetika Ljubljana 
4. Urban Odar – Energetika Ljubljana 
5. Jože Gregorič – Snaga  
6. Damjana Zupan – JKP Brezovica 
7. Vesna Novak – Radio 1 Orion 
8. Predstavniki občinske uprave:  

– Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Metod Ropret – župan 
Seja je sklepčna. Gospod Prebil se je opravičil, gospa Raušl se bo seji pridružila nekoliko 
kasneje, ker imajo valeto. Morda kasneje prideta še gospod Kraljič in gospa Jesenko. 
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 12. redne seje 
 
Metod Ropret – župan 

Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnik. 
 
Slavko Jesih – svetnik  
Pod pobudami je postavil vprašanja in v zapisniku manjka, da želi pisni odgovor. To naj se 
popravi. 
 



 

 

Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta 2  

Metod Ropret – župan 

Na glasovanje je dal: 
 

SKLEP 100: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 12. redne seje z dne 19.4.2012. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   13 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Metod Ropret – župan 
Na dnevni red imamo pripombo. 
 
Marko Goršič – svetnik  
Predlaga, da se točki 6. in 7., kjer imamo goste, uvrstita takoj za potrditvijo dnevnega reda.  
 
Metod Ropret – župan 
S tem se strinja. Na glasovanje je dal: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Potrditev Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 

zemeljskega plina v občini Brezovica; 
5. Potrditev Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Brezovica; 
6. Pobude in vprašanja; 
7. Potrditev Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2011; 
8. Potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo; 
9. Potrditev Odloka o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje javnih površin na 

območju občine Brezovica; 
10. Potrditev Odloka o ureditvi zimske službe v občini Brezovica; 
11. Potrditev Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Brezovica; 
12. Soglasje za poseg na nepremičninah v lasti Občine Brezovica za potrebe krožišča v 

Podpeči; 
13. Soglasje za nakup bagra in hidravličnega kladiva; 
14. Potrditev splošnih tehničnih pogojev za izvedbo prekopov javnih cest in vzpostavitev 

prekopov v prvotno stanje; 
15. Potrditev dopolnitve cenika JKP Brezovica d.o.o.; 
16. Izvedba javnega razpisa za nakup električne energije za potrebe posrednih in 

neposrednih proračunskih uporabnikov; 
17. Potrditev Odloka o OPPN za del območja urejanja VS 10/7-1 Brezovica; 
18. Potrditev Odloka o spremembi OPPN za območje urejanja 10/10-1 Vnanje Gorice; 
19. Potrditev Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane 

predšolske vzgoje in varstva; 
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20. Rokovnik in priprava izhodišč za proračun Občine Brezovica za leto 2013/14. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   13 
PROTI:  0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 4 
Potrditev Odloka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 

zemeljskega plina v občini Brezovica 
 
Metod Ropret – župan 
Gre za drugo branje, bil je postavljen rok za posredovanje pisnih pripomb na odlok.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Odbor za komunalo je odlok ponovno obravnaval. Do roka niso dobili pripomb, zato je ostal 
tekst nespremenjen in odlok predlagajo v sprejem občinskemu svetu.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Ima nekaj vprašanj. Odlok se je pripravljal v Energetiki, to ne pomeni, da je slab, je pa pisan 
na kožo Energetiki. Za investitorje je kup obveznosti in skoraj nobene za izvajalca odloka. V 
19. členu je navedeno, da je kjer omrežje še ni zgrajeno območje pa je določeno za gradnjo 
plinovoda, morajo investitorji kot vir energije uporabiti utekočinjen naftni plin. To se mu zdi 
za naše občane zelo delikatno. Podpira plinovod, vendar pa Energetika nima nobene 
obveznosti, kdaj bodo zgradili omrežje. Praktično celo območje občine je predvideno za 
plinovodno omrežje. Investitor mora imeti cisterno, ki jo dobavi Energetika, ki je 
koncesionar. Zaračunava se najemnina ali pa je cisterno potrebno kupiti. Posel mora biti 
dober za obe strani. Kot svetniki morajo zagotoviti čim boljše pogoje za naše občane. Prosi za 
komentar.  
 
Urban Odar – Energetika Ljubljana 
Vsi odloki, ki so jih predlagali so enotni in izhajajo iz prejšnjih odlokov. Problem pri vseh 
primestnih občinah je, da omrežje ni dosti izkoriščeno. Trudijo se za čim večjo izkoriščenost, 
ker drugače lahko nastane problem s ceno omrežnine. Energetika ne ponuja cistern za UNP 
ampak se jih izbere prosto na trgu. Stvar je zasnovana tako, da je kasneje ob prevezavi čim 
manj problemov. Projektirati je potrebno tako, da je prehod na zemeljski plin s čim manjšimi 
stroški. Ponekod so ob prehodu iz UNP na zemeljski plin ugotovili, da napeljava ni bila 
narejena tako kot bi morala biti. Zato je obveznost, da projekte pogledajo, če so narejeni za 
zemeljski plin.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Investitorju se obesijo vsi stroški, Energetika pa nima nobenih obveznosti. Ne vemo, kdaj bo 
zgrajen plinovod. Strinja se, da je pomembno, da so zadeve pravilno sprojektirane. Vemo, da 
je UNP drag.  
 
Metod Ropret – župan 
Zadevo razume drugače. Meni, da ne prejudiciramo dobavitelja UNP. Tistemu, ki se v 
nadaljevanju  odloči za priklop na zemeljski plin nalagamo, da vzpostavi kompatibilno 
omrežje in potem čaka na priklop.  
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Urban Odar – Energetika Ljubljana 
UNP je naveden zato, ker je prehod potem najlažji. Če bi nekdo izbere kurilno olje, bi bil 
prehod bistveno dražji. V občini so zgradili že kar nekaj omrežja. Zgradili bi ga lahko že več, 
če ne bi čakali drugih komunalnih vodov. V interesu jim je, da bi omrežje čim prej zgradili in 
ga gradijo, kolikor hitro ga lahko.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Odlok bi bilo treba pripraviti tako, da bi bil malo bolj prijazen investitorjem. Če želiš postaviti 
hišo, ni druge alternative kot cisterna za UNP. Moraš jo najeti ali kupiti in plačevati drag 
UNP. Ker se ne ve, kdaj bo omrežje zgrajeno, bi se do takrat morda tudi kakšna druga zadeva 
amortizirala. Ostalo je v redu in argumente sprejema.  
 
Urban Odar – Energetika Ljubljana 
Ni nujno, da investitor izbere UNP, lahko se odloči za obnovljive vire energije.  
 
Metod Ropret – župan 
Investicije v plinovodno omrežje moramo opravičevati. Kjer omrežje že imamo, je dinamika 
priklapljanja izredno slaba. Zanima ga, kaj bi lahko bila alternativa, če vemo, da bomo dobili 
plinovodno omrežje.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
To določilo bi črtal ali pa naj se koncesionar zaveže, do kdaj bo omrežje zgradil.  
 
Metod Ropret – župan 
Tudi zaradi nas se ne ve, kdaj bo omrežje zgrajeno. Vnanje in Notranje Gorice bi že pokrivali, 
če ne bi čakali kanalizacije.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Zanima ga, če ima prosto izbiro, kateri vir energije bo uporabljal za ogrevanje? Ali ima 
možnost, da se odloči za drva, olje ali plin? Prosi za definicijo, kaj so obnovljivi viri? 
 
Urban Odar – Energetika Ljubljana 
Obnovljivi viri so lesna biomasa, sekanci, toplotne črpalke, sončni kolektorji. Neobnovljivi 
vir so kurilno olje in utekočinjen naftni plin. EU je v zadnjem času sprejela, da je zemeljski 
plin zeleno gorivo in so ga postavili ob bok obnovljivim virom energije.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Sprejemamo Odlok o cestah vendar dvomi, da ga lahko izvajamo.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Včasih je pri kakšnih stvareh dvom, če bomo lahko to izvajali. So pa odloki nujno potrebni. 
Nekih sankcij ni in se ljudje še vedno sami odločajo. Energetika intenzivno hodi po terenu po 
Vnanjih in Notranjih Goricah in pripravlja projekt, da bodo gradili omrežje v teh dveh 
krajevnih skupnostih. Pri rekonstrukciji krožišča v Podpeči se bo umestila tudi plinska cev. 
To pomeni, da so nameni resni.  
 
Metod Ropret – župan 
Plinovod se bo gradil, ko se bo gradila kanalizacija. Za Vnanje in Notranje Gorice govorimo 
že tri leta, da bomo začeli, vendar še vedno nimamo odobrenih razpisnih pogojev. Točno ne 
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moremo napovedati, kdaj bo plinovod zgrajen. Če vzpostavljamo nek sistem napeljave in 
režim, se mu zdi logično, da vzpostavimo normativno podlago, da se bodo ljudje priklapljali. 
Večji investitorji so delali na tak način, imeli so UNP, sedaj se priklapljajo na zemeljski plin. 
Ne zdi se mu nič spornega, odloki po občinah znotraj holdinga so enaki. Škoda se mu zdi, da 
bi izstopali, ker bomo morali to usklajevati z vsemi ostalimi odloki.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Smo tudi solastniki Energetike. V zadnjem času se je priklopilo na omrežje vrtec, zadružni 
dom ter šolo na Brezovici. Kot občina smo na omrežje priklopili vse večje porabnike. 
Predstavniki Energetike hodijo po občini in intenzivno delajo, da bomo s kanalizacijo 
istočasno gradili plinovod. Nameni so pravi.  
 
Metod Ropret – župan 
Plinovodno omrežje nas nič ne stane, Energetika je podjetje, ki to financira samo. 
Sodelovanje z njimi je korektno. Investitor in projektanti imajo še vedno možnost obnovljivih 
virov, edino kar izključujemo je kurilno olje.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Po njegovih podatkih se je v Radni zelo malo ljudi priklopilo na plinovod, zanima ga razlog. 
 
Urban Odar – Energetika Ljubljana 
Energetika ponuja posojilo za notranjo plinsko napeljavo s pečjo ter dimovodnimi napravami 
v višini 90 % investicije po ugodni obrestni meri z dobo vračanja od 1 do 7 let. Novejša stvar, 
ki bo kmalu zunaj je, da bodo imeli pakete in strankam ne bo treba hoditi do raznih 
projektantov in instalaterjev, ampak bodo samo izbrali kotel in bo Energetika pridobila vsa 
potrebna soglasja. Uredila se bo tudi dobava in montaža kotla. Ponujajo tudi nepovratna 
finančna sredstva za tiste, ki se odločijo vgraditi nov kotel na zemeljski plin z visokim 
izkoristkom – približno 20 % celotne investicije. Razpis je objavljen od aprila in traja do 
konca leta. Je pa v teh časih problem s priklopi, ker ljudje nimajo denarja.  
 
Metod Ropret – župan 
Iz svojega primera lahko pove, da prehod iz kurilnega olja na plin ni enostaven. Najprej je 
potrebno porabiti kurilno olje, potem je potrebno razmisliti ali obdržati staro peč. Sama 
menjava celotne opreme bi stala blizu 5.000 €. Za kaj takega se je težko odločiti, prej ali slej 
pa se bomo vsi priklopili. Ko se peč pokvari, nimaš alternative in se takrat priklopiš. Prehod 
na plin vidi bolj v tej luči. Definitivno je plin ugodnejši, vendar pa je vstopni strošek visok. Z 
Energetiko imajo pogosto usklajevalne sestanke in skupaj odpravljajo težave, ki jih imajo pri 
pridobivanju dovoljenj in pripravi dokumentacije. Izgradnja plinovoda sočasno s kanalizacijo 
ne bi smel biti problem. Tudi v ob gradnji krožišča v Podpeči je Energetika odreagirala 
vrhunsko, več težav pa je z ostalimi. Predlaga, da tudi mi sprejmemo odlok v obliki, kot so ga 
sprejele ostale občine. Morda kakšna dikcija ni najbolj posrečena, ravno nevarna za naše 
občane pa ni v nobeni točki.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 101: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja 

distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občini Brezovica. 
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Izid glasovanja: 
ZA:   12 
PROTI:  2 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 5 
Potrditev Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Brezovica 
 
Marko Čuden – podžupan  
Tudi ta odlok je obravnaval Odbor za komunalo v drugem branju. Do predvidenega roka ni 
bilo nobenih pripomb, zato je bil odlok potrjen v enakem besedilu in ga odbor predlaga v 
sprejetje občinskemu svetu.  
 
Metod Ropret – župan 
Gre za odlok, ki regulira odnose s podjetjem, katerega solastnik smo. Tudi tukaj bodo morda 
naleteli na kakšno stvar, ki je v kakšnem delu pisana na izvajalca javne službe. Meni, da je 
tako prav, saj ima tudi naše JKP, katerega lastnik smo, nekatere preference.  
 
Martin Cvetko – svetnik 
Ljudje so 20 let nazaj kupovali zabojnike za odpadke. Te smetnjake so kasneje odpeljali in 
smo dobili druge smetnjake, ki so plastični. Ali so ti smetnjaki last ljudi ali so od Snage? 
 
Jože Gregorič – Snaga  
Zabojniki so v lasti Snage, ker jih dostavljajo brezplačno in so v ceni storitve, vsak zabojnik 
pa se z leti iztroši. Zabojniki v lasti občanov so se menjali, ker so bili iztrošeni. Toliko nazaj 
še ni bil v Snagi, lahko se pozanima, kako je bilo s tem. V vsakem primeru se stari zabojniki 
niso več naprej uporabljali.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 102: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih 

odpadkov v občini Brezovica. 
 

Izid glasovanja: 
ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6 
Pobude in vprašanja 
 
Metod Ropret – župan 
Kot večina občinskih uprav, smo se intenzivno odzvali na spremembo vlade. Ocenjujemo, da 
imajo vlade v prvem obdobju, ko nastopijo, neko dodatno energijo in voljo reševati probleme, 
ki se prej leta in leta niso. Ravnali smo tako, da smo se s ključnimi problemi, ki jih vidimo v 
občini, takoj obrnili na pristojne ministre. Naštel bo kaj smo počeli in kakšni so rezultati. Prva 
stvar je glede naših zadružnih domov, obrnili smo se na Ministrstvo za promet in 
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infrastrukturo. Iz odločbe je razvidno, da je zadeva potekala od leta 1993. Z odločbo z dne 
7.6. je na drugi stopnji dokončno odločeno, da zadružna domova v Vnanjih in Notranjih 
Goricah pripada Občini Brezovica. Možen je še upravni spor, morda ga bo nasprotna stran 
sprožila. Sam ocenjuje, da verjetno ne, ker je bilo v upravnem sporu, ki je bil sprožen proti 
Občini Horjul v enaki zadevi že odločeno. Ni pričakovati, da bi Upravno sodišče svoje 
odločbe spreminjalo. Dejstvo je, da je na prvi stopnji – Upravna enota ter na drugi stopnji – 
ministrstvo, dokončno odločeno. Te odločbe je bil neizmerno vesel, to je otipljiv rezultat 
dolgotrajnega postopka. Zadevo so dokončno razsodili, saj se je do sedaj zadeva pošiljala le z 
ene stopnje na drugo, nihče ni zbral volje za končno odločitev. Na isto ministrstvo smo 
naslovili pobudo, ki zadeva avtocestni izvoz na Brezovici. To ostaja problem. Dobivali smo 
zagotovila, da so stvari v planu in proračunu in da naj bi se v letu 2013 zgodba začela odvijati. 
Zavedamo se, da v tej finančni situaciji taki projekti niso prioriteta. Zanimalo nas je, kje naš 
projekt je. Dobili smo dovolj eksakten odgovor gospoda Riglerja, ki je v.d. direktorja 
Direktorata za infrastrukturo. Problem jim je poznan, poznajo tudi status naše dokumentacije. 
Gospod Rigler po novem tudi živi na Logu. Povedali so, da bo prišlo do spremembe vodstva 
na DARS-u, to je prvi korak, ki ga je treba počakati. Drugi korak je detajlna opredelitev 
programa DARS-a, ki bo sprejet s strani vlade. To moramo počakati. Na drugo pristojno 
ministrstvo smo se obrnili s problemom naših kanalizacijskih sistemov. Kar zadeva Vnanjih 
in Notranjih Goric gredo zadeve h koncu. Potrditi nam morajo še razpisno dokumentacijo, ki 
smo jo v zadnjem obdobju morali še nekajkrat spremeniti. Po njihovi oceni smo zadevo 
predpisali preveč rigorozno in smo jo omilili. V razpisu smo se poizkušali zavarovati, da ne bi 
ostali sredi časovno omejenega projekta brez izvajalca. V stanju gradbeništva v Sloveniji je to 
možno, celo zelo verjetno. Razpis je šel v smer, da se pred tem zavarujemo, očitno smo malo 
pretiravali in moramo to omiliti ter popraviti. Upa, da bomo razpisne pogoje imeli kmalu 
odobrene. Zadeva je na varni strani, ni težav, dokumentacija mora biti natančno pripravljena 
in s strani Evrope potrjena. Kdaj bomo začeli z deli, ne vemo, odvisno je od razpisa. Glede na 
to, kako večji razpisi potekajo in kako se pritožujejo, verjetno pred pomladjo gradnje ne bo. 
Kar zadeva drugega sklopa kandidature za evropska sredstva, smo se občine poenotile. Od 
dokumentacije trenutno manjka samo še nekaj s strani Občine Ig. Občina Ig je bila v dilemi, 
če pristopiti h kandidaturi. Dileme so odpravljene, župan in OS so sprejeli odločitev, da gredo 
na isti vlak in se bomo skupaj poizkušali prebiti do denarja. Skupaj nas je 5 občin. V imenu 
vseh petih se bo župan Občine Ig sestal s pristojnim ministrom, kjer bo poizkušal dobiti 
zagotovila, da bo kandidatura do konca izpeljana. Stvari potekajo relativno v redu. Na Rakitni 
se intenzivno gradi, vmes se srečujejo z vrsto težavami, tudi s težavo, kar zadeva ponovne 
umestitve instalacij kabelskega operaterja, ki na Rakitni izvaja to dejavnost. Tudi Telekom je 
izrazil željo, da se v ta sistem vključi. Kanalizacija mora biti končana do konca avgusta. Naš 
pomislek je bil, da v celoto ne bi spuščali dodatnih izvajalcev, ker zna priti do neusklajenosti 
pri izvedbi gradbišča, časa je malo. Dodatne investitorje smo napotili na dogovore z izbranim 
izvajalcem – Komunalne gradnje Grosuplje. Prepričan je, da se bodo na koncu tudi zmenili 
okrog vgradnje. Najbolj logično in primerno je, da po enem gradbišču stvari izvaja en 
izvajalec. Na ta način bomo na koncu imeli samo enega, na katerega se bomo obračali, če bo 
prišlo do kakšnih anomalij. Stvar izvajalca in investitorjev je, kako bodo prišli do končnih cen 
za vgradnjo. Dejstvo je, da imamo izbrane pravilne materiale, imamo izvajalce in zadostno 
število ljudi, zadeve potekajo. Investicije ne bomo zaključili za denar, ki je bil v razpisu 
ponujen, bo kar nekaj dodatnih stroškov. Razlog so pomanjkljivosti v projektu, premikanje 
tras itd. Pri kanalizaciji s projekti številk popolnoma natančno ni možno opredeliti. Na 
Brezovici je zgodba podobna. Veseli ga, da je včeraj podpisal prva obvestila za lastnike hiš, 
da pristopijo k pridobitvi odločbe za komunalni prispevek. V kratkem bo tehnični pregled, 
potem bo izdano uporabno dovoljenje in se bodo prvi že imeli možnost priklapljati. Pogoj je, 
da poravnajo komunalni prispevek. To bodo prvi prihodki iz tega naslova, do sedaj se je v 
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kanalizacijo samo veliko vlagalo. Naslednja stvar so vrtci. Situacija glede zavrnjenih otrok je 
bila grozljiva. Imamo spisek, da 230 otrok ne bo dobilo vrtca. Vedeli smo, da dodatnih 
kapacitet ob vseh ostalih stroških ne bomo mogli zagotoviti. Zato smo iskali drugačne rešitve. 
Rešitev smo našli v obliki podjetja, ki predšolsko varstvo izvaja tudi po drugih občinah v 
Sloveniji. V sistem oskrbe imajo trenutno vključenih okoli 450 otrok. Njihova odobrena 
kapaciteta, ki je tudi financirana s strani EU je 700 otrok. Mudi se, da v to kvoto vskočimo 
tudi mi. Potekala so intenzivna pogajanja in ogledi okrog tega, kje bomo zagotovili 
nastavitvene kapacitete za otroke. Prostor smo nekako našli čez cesto, v dogovoru z družino 
Trobec – gostilna pri Poku. V teh prostorih podjetju lahko omogočimo, da bodo to izvajali. 
Gre za zasebno zgodbo, gre za dogovor med lastnikom objektov in najemnikom. Tukaj občina 
ne vstopa, morda bomo le prispevali  pri vzpostavitvi dodatnih zelenih površin za igrala. To je 
še stvar pogajanja. Tisti, ki so bili zavrnjeni, smo jih o tej možnosti obvestili. Včeraj je 
potekal predvpis, v gasilskem domu je bila zjutraj velika gneča. Potem se je izkazalo, da 
nekatere subvencija zelo privlači, tistih, ki imajo realen problem in so ga želeli rešiti je bilo 
51. Na ta način se je vpisalo 51 otrok in bodo s podjetjem sklenili pogodbe in imeli varstvo 
prihodnje leto pri njih. Preveriti je treba, kaj je res realno, na seznamu imamo 230 otrok, kar 
zelo odstopa od 51 otrok, ki imajo potrebo po vrtcu. V nadaljevanju se bo moral glede tega 
občinski svet temeljito odločiti ali spremeniti pravilnike o subvencioniranju. Vedeti je treba, 
da pri privatnem varovanju standardi niso taki kot jih zagotavljajo javni vrtci, temu so 
primerne tudi cene. Za nas kot občino je bila to ena od možnih rešitev. To pa nas ne odvezuje, 
da v prihodnje vzpostavimo kapacitete, da bomo vsem otrokom zagotovili prostor v javnih 
vrtcih. Ta program se izvaja po državnem kurikulumu in ni bojazni, da to ne bi bil kvaliteten 
program. Subvencioniran je tudi s strani EU, v tem trenutku je to dobrodošla rešitev. En 
železniški prehod je že obnovljen. Dela v Vnanjih Goricah so zaključena, prehod je odlično 
urejen. Čaka nas še obnova drugega prehoda, ki ne bo tako problematična, ker je frekvenca 
prometa manjša in ker obnova ne bo potekala v času pouka. Čas del bo od 6. do 10. avgusta. 
Te stvari bodo preko počitnic urejene. Naslednja stvar, s katero smo  se obrnili na ministrstvo 
je naš OPN. Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje smo dobili novega sogovornika. Poslali 
smo nabor svojih težav v pisni obliki. Sedaj čakamo odgovor. Težave so, da imamo že leto in 
tri mesece vloženo poplavno študijo, ki je ni še nihče resno prijel v roke. Hodimo tja in 
prosimo, vendar se ne zgodi nič. Drugi problem so smernice Ministrstva za kmetijstvo, ki 
predpisujejo stališče, da v občini novih zazidalnih površin ne potrebujemo. To je težko 
sprejeti, vztrajali bomo, da tisto, kar ne škoduje okolju in lahko upravičimo, bomo 
zagovarjali. Absolutno pa bomo vztrajali na površinah, ki jih je predlagala občina in jih 
potrebujemo za svoj razvoj. Tukaj gre za cestno ali komunalno infrastrukturo, družbeno 
infrastrukturo – šole, vrtce ter tudi za športno in turistično dejavnost. Vztrajali bomo na tem, 
da dobimo tudi površine za poslovno dejavnost. Manj trdno bomo vztrajali pri stanovanjski 
gradnji, kjer imamo bistveno manj možnosti. Prihodnji petek poteka v jami tradicionalni 
zaključek šolskega leta. V jami se preureja del igrišč, novo otroško igrišče bodo odprli ob 
prireditvi v petek. Igrišče je bilo donirano s strani Zavarovalnice Triglav, otvoritev 
pripravljamo skupaj z njimi. Dograjuje se še skate park in igrišča za odbojko na mivki. Jama 
bo dobila novo podobo.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Veseli ga za vse spodbudne novice, ki smo jih slišali. Pripravil je par zadev, o katerih bi 
morali spregovoriti. Zadnjič smo govorili o pošti. Iz informacij v današnjem gradivu se ne 
vidi nič, če je bilo kaj narejenega. Vse pošte v naši občini niso enako obravnavane, ena pošta 
dela po starem urniku, dve pa imata skrajšan delovni čas. V Podpeči se pojavljajo vrste. V 
nadaljevanju bi omenil ceste. Ker je bilo deževno vreme, je naredil nekaj fotografij kakšne so 
zadeve v njihovi krajevni skupnosti. Na slikah se vidi, kako je v deževju, ko se pelješ proti 
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vasi Preserje. Ko se na sproti pripelje avto, se nimaš kam umakniti. O teh problemih govori že 
od 11. redne seje prejšnjega mandata v letu 2008. Tukaj ne krivi vodstva občine, ker so to 
državne ceste. Na nivoju države ni očitno nihče v stanju, da bi zadeve uredil. Ali bo potrebno 
zapreti cesto iz varnostnih razlogov? Tukaj bi moral povedati kaj tudi Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu. Dolgo opozarja že tudi na črnovaško cesto. Na 11. redni seji letos 
je vprašal glede zavijalnega pasu pri Španu. Odgovor takrat je bil, da je to stvar KS. Ko je 
vprašal za komunalni prispevek, ki naj ne bi bil v celoti plačan pa je to bila potem stvar 
občine. Prosil bi, da se zbere nekaj volje in pritisne na državo. CD s slikami podarja 
upravljavcu cest CPL. Ko je bila gasilska veselica v Preserju, je nekdo okrog obrnil znak, tega  
je že 14 dni, znaka pa je še vedno narobe obrnjen. Za pošto je pozabil povedati, da smo jim 
kot občina šli na roko. Spore smo reševali, da smo okrnili knjižnico in uredili notri pošto. 
Prostor jim dajemo brezplačno v najem, oni pa nam po svoje prilagajajo delovni čas. Ko se 
prečka občinsko mejo pri Bregu, je cesta naprej bistveno slabša, kot prej proti Borovnici. 
Enako je tudi, ko prestopimo mejo v Občino Ig. Z Rakitne do Preserja kar gre. Iz druge strani, 
ko prečkamo most v Podpeči, spet pademo v luknje. Tukaj bi morali sprejeti nek sklep, da 
upravljavci uredijo cesto, ne pa da so enosmerne poti.  
 
Metod Ropret – župan 
Kar zadeva pošte, so na pobudo takoj odreagirali. Imeli smo sestanek z vodstvom pošte.  
Sprejeto imajo sistematizacijo, po kateri pošte delijo v različne razrede po velikosti. Žal dve 
naši pošti padeta v skupino, ki je bila deležna spremembe delovnega časa. Ukrep je bil sprejet 
na nivoju cele države in ga  kljub pobudam močnejših občin, niso spreminjali nikjer. 
Pogovarjali so se prijazno, vendar smo se trdo zaleteli v zaprta vrata. Da bi kaj spremenili, 
smo mi premalo, v njihovih očeh občina sploh ni sogovornik. Mogoče bi zaleglo, če bi 
pritisnil kdo z višje instance, da bi o temu začeli razmišljati. V sklopu racionalizacije so se 
odločili, da je to eden od ukrepov, ki ga bodo izvedli. Kljub vsej dobri volji, ki smo jo v 
preteklosti pokazali, tukaj ni bilo najmanjše možnosti za morebitne nadaljnje pogovore.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Delovni čas so skrajšali tudi poštam v Ljubljani. Oni so iskali zgolj profit. Vemo, da ima 
pošta svoje bilance vedno pozitivne. Imeli so denar, da so zalagali tudi brezplačnike. Ena od 
oblik varčevanja je, da so uslužbenkam znižali plače. Misli, da je to zelo grdo od pošte.  
 
Metod Ropret – župan 
Pošta je državno podjetje, ima svojo upravo in poslovno strategijo. Dejstvo je, da se storitve 
solidno dražijo, bilance pošte izkazujejo dobičke. Glede ceste v Preserju, smo imeli v občini 
vrh Direkcije za ceste RS. Peš so prehodili odseke o katerih smo govorili. V malo boljših 
časih je bilo kar nekaj obljub. Sredstev namenjenih rekonstrukciji ceste je sedaj zelo malo. V 
zadnjem času je bila bojazen, da se nam lahko zaplete financiranje že začetega projekta v 
Podpeči. Vso energijo in sposobnosti smo vložili, da smo obdržali projekt v Podpeči živ. 
Vendar je tudi situacija s Cestnim podjetjem Ljubljana mejna, upamo, da bodo dela zaključili, 
za enkrat še delajo. Relativen uspeh je že bil, da smo uspeli dobiti ta projekt. Strinja se, da je 
ravno ta KS prepredena z državnimi cestami, ki so v izredno slabem stanju. Uspeli smo jih 
urediti na Rakitni ter skozi Brezovico ter Notranje Gorice. En odsek v Podpeči bodo sedaj 
uredili, ostaja pa še velik del proti Borovnici in skozi Preserje ter drugi del proti Igu. Slike, ki 
jih je prinesel gospod Goršič, bi moral narediti oglednik te ceste, ki je za to plačan.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Na CPL so poslali urgenco s podobnimi fotografijami. Videli bomo, kaj se bo zgodilo.  
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Metod Ropret – župan 
Če po CPL šel v stečaj, bo država ostala brez vzdrževalca cest. Vsi se zavedamo problema in 
poizkušamo narediti, kar se da. Denarja pa je kolikor je. Veliko smo uspeli v zadnjem 
obdobju, dosti pa še manjka. 
 
Marko Goršič – svetnik  
Kjerkoli po Sloveniji se voziš, tako slabih državnih cest, kot pri nas ni nikjer.  
 
Metod Ropret – župan 
Vozil se je po okolici Ljutomera in so ceste res lepo urejene. Infrastruktura je bistveno boljša 
kot naša, čeprav gre za nerazvita območja. Glede Špana so zadevo pregledali. KS Brezovica 
je res imela dogovor, ki je tudi napisan, da gospod Špan soinvestira pri izgradnji zavijalnega 
pasu, ko bo to na trasi proti Vrhniki aktualno. Kdaj bo to, ne zna nihče napovedati. Stvar je v 
fazi projektov. Rešitev projektantov je bila s strani DRI-ja potrjena, pri Španu bo levi 
zavijalni pas v smeri iz Ljubljane. Bo tudi nov dostop do poslovne cone, ne več pod 
podvozom ampak 100 metrov naprej. Z gospodom Španom je opravil razgovor, on se svoje 
zaveze zaveda. Vsi upamo, da mu ne bo potrebno soinvestirati projekta direktno, ker je 
projekt v celoti od Vrhnike do križišča pri Poku financiran s strani EU in države. Svoje 
zaveze do občine se zaveda in jo bo izpolnil na način, kot bo bilo predlagano.  
 
Igor Gabriel – svetnik  
Navezal bi se na gospoda Goršiča in ceste. Črnovaška cesta se sesuva. Najbolj kritičen del ni 
v naši občini, vendar so povzročitelji uničene ceste bili tovornjaki, ki so vozili odpadni 
gradbeni material proti Rakitni v vrtače. Velikokrat smo glede tega dajali pripombe, tudi s 
komandirjem PP Vič smo se prerekali o tej zadevi. To bomo morali bolj resno vzeti. Na 
črnovaški cesti je že omejitev hitrosti, kjer se je rob ceste posedel. To lahko pripelje do drugih 
ukrepov, kot je ne primer vožnja avtobusov. Ne ve, če bo MOL prišla do denarja, da cesto 
uredi. V bodoče moramo biti bolj pazljivi in energični, ko ukrepamo proti kršiteljem. Mirno 
smo potrdili poročilo policije, v bodoče bo potrebno bolj radikalno nastopati. Druga pobuda je 
tudi stara, to je deponija peska na koncu Stržena pri progi. Nasip se je spet umaknil, vse je 
nasuto, zadeva zgleda slabo. Prav bi bilo, da bodisi KS ali občina malo pritisneta na 
upravljavca, da se zadeva skrije našim pogledom. Tretja pobuda je, da so se na Odboru za 
okolje pogovarjali o nameravani gradnji hangarja na vzletišču. To se navezuje na zgodbo o 
helikopterju iz prejšnje seje. Takrat smo se dogovorili, da bo to javljeno inšpekciji. Želi, da se 
občina angažira glede tega. Zadevo je treba preprečiti, da ne bomo potem gasili in se 
prerekali.  
 
Metod Ropret – župan 
Kar se tiče črnovaške ceste, se lahko zaveže, da bo na naslednji seji holdinga zadevo 
posredoval naprej direktorju LPP-ja ter županu MOL. Kolikor mu je znano, je to območje v 
naboru projektov za kandidaturo sredstev za kanalizacijo.  Verjetno temeljite rekonstrukcije 
ceste pred tem ni za pričakovati. Do takrat bodo to parcialne ureditve. Če je stanje nevzdržno, 
pa tega tolerirati ne moremo. Kar zadeva deponije, bi zadevo prenesel podžupanu, da do 
naslednje seje pogleda, kaj lahko kot KS naredijo. Glede vzletišča se strinja. Tudi na občino je 
prišlo nekaj pobud, da bi se ta stvar z našim soglasjem postavila. Pri nas razumevanja za 
tovrstne posege ni, na nobenem nivoju jih ne odobravamo. 
 
Marko Čuden – podžupan  
Kar se tiče uničevanja cest, je bil večkrat prisoten na terenu. Zavedati se je treba, da je veliko 
kršiteljev zapore za tovornjake na črnovaški cesti naših občanov. Policisti so bili veliko 



 

 

Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta 11  

prisotni na cestah, še vedno pa mnogo premalo. Za čas obvoza je bil na PP na Prešernovi, 
Viču in Griču pri vseh komandirjih.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Vidi, da je v gradivu dobil odgovor na vprašanje iz prejšnje seje. Kar je napisano v odgovoru 
že vemo. Rad bi samo odgovore na svoja vprašanja, ki jih pa ni dobil. Vprašanja bo ponovil: 
Koliko je stalo ogrevanje OŠ pred prenovo in koliko stane po prenovi? Prosi samo za kratek 
odgovor, ni se treba truditi in pisati cele strani o nečemu, kar ne sprašuje. Ali ima nov objekt 
ločene meritve porabe energije? Če so meritve skupne, kako so ugotovili, za koliko se je 
poraba zmanjšala? Ali je bil izdelan izkaz energetskih karakteristik oziroma energijskih 
lastnosti stavbe? Na nobeno od teh vprašanj ni dobil odgovora. Druga stvar je, da je že nekaj 
sej nazaj opozoril na oznake na pločniku ob Podpeški cesti. Takrat je to smatral kot pobudo, 
vidi da se v tej smeri nič ne premakne. Kdaj se bodo oznake na pločniku uredile, da se bo 
vedelo, kje je pločnik za pešce in kje za kolesarje? Zdaj zadeve niso urejene in prihaja do 
nesreč. Ali so te oznake bile v projektu? Zakaj niso bile izvedene, ali so morda celo bile 
plačane? Prosi za odgovore, drugače bo vprašal vsakič več. Glede kanalizacije v Vnanjih 
Goricah in na Brezovici ga zanima, kaj se dogaja. Sliši marsikaj, del kanalizacije iz Brezovice 
naj bi se peljal proti Vnanjim Goricam. Kaj je s tem, je to še aktualno? Kdo je te aktivnosti 
sprožil? 
 
Metod Ropret – župan 
Kar zadeva vprašanj, s tem nimamo težav, koliko natančno odgovorimo je drugo. Če odgovori 
niso bili dovolj dobri, bomo to popravili. Kar zadeva oznak pločnika, so narejene po projektu, 
ki ga je pripravila Direkcija za ceste RS. Projekt je potrdil DDC. Tudi mi smo spraševali, 
kako je s temi površinami. Zagotovljeno je bilo, da so po merilih stroke oznake na pločnikih 
takšne, kot sedaj v naravi so. Po strokovni plati je to popolnoma utemeljeno. Ne ve, kako je 
lahko pločnik mešan za pešce in kolesarje. Kolikor pozna pločnike po Ljubljani, so zadeve 
ločene. V gradbenem dovoljenju in prometni študiji je pločnik kombiniran. To vprašanje smo 
že izpostavili, lahko ga še enkrat. Kar zadeva kanalizacije, se je v nekem obdobju ocenjevalo, 
da bo s strani VO-KA kanalizacijski sitem narejen relativno hitro. Zato sta bila predvidena 
tudi ločena sistema za Brezovico ter za Vnanje in Notranje Gorice. Drug razlog je tudi, da 
imamo različna izvajalca javne službe – do zapornic enega in od zapornic naprej drugega. Ker 
zadeva časovno vedno bolj sovpada in kaže, da bo kanalizacija v Vnanjih in Notranjih 
Goricah zgrajena prej kot na Brezovici, so pretehtali možnost, da bi tiste, ki so pod avtocesto, 
navezali na novo čistilno napravo. Prišli so do ugotovitev, da predvidena čistilna naprava z 
vsemi rezervami ne more sprejeti še dodatnega območja. Potrebna bi bila dodatna investicija 
in dokup zemljišča. Dalo bi se vzpostaviti meritve in natančno evidenco med obema 
upravljavcema in razdeliti stroške. Potem so ocenili stroške prečrpavanja in dodatnih 
posegov. S strani VO-KA je padla odločitev, da ostaneta sistema ločena. Na to temo so imeli 
nekaj sestankov, imeli smo zbrane oboje projektante. Stvari so se tehtale, vendar se je na 
koncu izkazalo, da to ne bi bilo smiselno, ostajamo pri prvotni rešitvi.  
 
Miran Repar – svetnik  
Na cesti Črna vas – Podpeč je uničen del, kjer kanalizacije ne bo, ker ni poseljen. Na MOL-u 
je potrebno doseči, da se to letos popravi. Drugače bodo tam naši občani poškodovali vozila 
ali še kaj hujšega. Ko bodo obnavljali še drugi železniški prehod, se bo potrebno dogovoriti s 
policijo za tehtanje tovornih vozil. Naš MIRED ne bo mogel dosti narediti. Trenutno je 
postavljena omejitev za prepoved prometa tovornih vozil. Dodati bi bilo potrebno še tablo za 
skupno maso vozil. Samo pri skupni masi vozila se da napisati primerno kazen. Sedaj voznik 
dobi 100 € kazni in se pelje naprej. Nastala pa je ogromna škoda.  
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Metod Ropret – župan 
Kmalu bodo imeli sejo Holdinga Ljubljana in bo zadevo prenesel naprej. Predvideva, da so jih 
že opozorili na to in informacijo imajo. Tudi pri njih traja nekaj časa, da to izpeljejo.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Kot verjetno vsi vedo, je na občini potrebnega precej denarja. Zato zelo pogreša Odlok o 
oglaševanju. Pred pol leta smo ga enkrat dobili na mizo. Smo edina občina, ki tega nima 
urejenega. Kar nekaj denarja gre mimo, zato ne ve, zakaj se je zadeva ustavila. Zanima ga, 
kdaj bomo to dobili na sejo? V OŠ Brezovica smo se vselili pred skoraj dvema letoma. 
Zanima ga, kaj še ni dokončano, kar bi že moralo biti? Ve da niso končane žaluzije. Kdaj bo 
šola popolnoma končana in bo dobila uporabno dovoljenje, ker ga sedaj verjetno ne more 
imeti. 50 otrok naj bi šlo v zasebno varstvo v stavbo pri Poku. Preveriti je treba, če ta stavba 
ima gradbeno dovoljenje. Zanima ga, kaj je za nakupom zemljišča v Notranjih Goricah za 
vrtec? Ali se bo to realiziralo letos? Opozoril je še, da si ne svetniki ne želijo več dobiti 
takšnega gradiva v vednost, saj je priložen dopis neprimeren. 
 
Metod Ropret – župan 
Odlok o oglaševanju bomo obravnavali na naslednji seji, do sedaj smo ga obravnavali že 
dvakrat. Ne ve, zakaj ga ni na tej seji. Pred nami je danes cel sklop odlokov, za katere smo 
ocenjevali, da jih je treba sprejeti prej. Kar zadeva šole, so glavni problem še žaluzije. Na 
začetku žaluzije niso bile vgrajene, ker je bila ponujena tehnologija ocenjena kot neustrezna. 
Razvita je bila nova tehnologija, ki je tudi preizkušena v obdobju enega leta. Izpeljan je bil 
razpis za izvedbo del, izbran je izvajalec. Vendar je izvajalec v tem trenutku pod vodo, zato 
ne upamo skleniti pogodbe. Iščemo rešitev pri tej zadevi, verjetno bo potrebno razpis celo 
ponoviti. Letos smo imeli srečo, da je bil maj in junij hladen, drugače bi se v šoli otroci in 
učitelji skuhali. Z notranje strani so nameščene vsaj navadne žaluzije. Kolikor mu je poznano, 
naj bi varstvo 50 otrok izvajali nad gostinskim objektom, ki ima vsa potrebna dovoljenja. Ne 
gre za nov objekt. Dogovor je bil, da se najprej zapolnijo prostori, kjer je galerija. Če bi to 
zapolnili, bi se po potrebi odpirali še prostori v novem sklopu. Če bo povpraševanje še večje, 
je možna uporaba sejne sobe v zadružnem domu v Notranjih Goricah, ki je bila pregledana in 
potrjena kot ustrezna. Glede vrtca v Notranjih Goricah zadeva stoji. Z lastnikom zemljišča je 
redno v kontaktih. Čakamo odločitev, kaj je bo z gasilci, če bo predvidena lokacija primerna. 
Posebej se ne mudi, ker denarja imamo omejeno malo. Ko bomo vedeli kaj bo z gasilci, bomo 
šli v odkup. Računa, da bo to do konca leta. Po rezultatih, koliko je zainteresiranih za vrtec, se 
nam tudi ne mudi več tako zelo. Lahko se zgodi, da se bo povečal pritisk na javne vrtce. 
Definitivno potrebujemo vrtec v Notranjih Goricah, to je še edini kraj, kjer ga nimajo. Kar 
zadeva dopisa v vednost se strinja. Šlo je za to, da svetniki vidijo, kakšne stvari prihajajo z 
raznih koncev.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Začel bi z varnostjo v naši občini, nekaj tednov nazaj so se ponovno pričeli vlomi, ljudje 
hodijo po naših hišah. S policijo bo potrebno narediti neko varnostno politiko. Ve se, kateri 
ljudje so problematični, priseljujejo se novi problematiki. Če se le da, naj se s policijo kaj 
organizira. V Žabnici je nezavarovano gradbišče, tam so gradbene jame. To je nevarno za 
majhne otroke. Enkrat so se pogovarjali o možnosti obvoznice Podpeč – Notranje Gorice – 
Vnanje Gorice. Šel si je ogledat, če je pri novo zgrajenih hišah v Žabnici dovolj prostora za 
cesto. Dvomi, da se bo tam cesta lahko zgradila, saj ima že železnica omejitev 7 metrov, hiša 
pa stoji točno tam. Cesta se bi lahko gradila čisto ob nasipu železnice. Dvomi da je dovolj 
prostora za dvopasovno cesto. Zadeva naj se preveri.  
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Metod Ropret – župan 
Glede vlomov je pojasnil, da imamo svojega rajonskega policista. Z njim smo veliko v 
kontaktu, kaj se potem realno zgodi pa je drugo. Vlomi se občasno pojavljajo. Občinska 
uprava lahko na to opozarja. Ni pa naloga občinske uprave, da opravlja delo tistih, ki so za to 
plačani. V državi imamo nekatere institucije, ki si lahko privoščijo, da ne delajo. Ne moremo 
hoditi od enega do drugega in jih prositi, da delajo. Če so problemi, jih morajo zaznati in 
potem reagirati. Naša naloga je kvečjemu, da na probleme opozorimo. Podžupana prosi, da si 
ogleda nezavarovano gradbišče.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Zanima ga, kdo plačuje izvedbo žaluzij za šolo? Če je projektant narisal žaluzije, ki bi morale 
funkcionirati vendar ne delujejo, naj unovči zavarovanje. Morali bomo plačati še ene žaluzije, 
če bodo in ko bodo pravilno delovale. Problem je, ker so stvari bistveno drugačne, kot se 
kažejo. Tukaj se dela relativno majhna škoda, potem pa zadeve vedno bolj rastejo. Očitno 
smo to pripravljeni financirati, dokler nekomu ne bo zmanjkalo idej. Kot občan bi tej zadevi 
rad prišel do konca. Eno je, če bi mu računsko napisali, da je bilo prej porabe toliko, sedaj pa 
je toliko. Ko kupuješ avto piše, da porabi 3 litre, kar so potrdile vse institucije. Ko greš točiti 
gorivo pa veš, da porabi avto 4 ali 5 litrov goriva. Rad bi vedel kakšna poraba je bila prej in 
kakšna je sedaj ter koliko moramo plačati. Če je navedeno, da smo prihranili 87 %, bi rad v 
proračunu videl za tak odstotek manjši znesek. Zadeve so enostavne, dokler se ne bomo tako 
pogovarjali, bo vse super in lepo. Gre za občinski denar in bi morali delati malo drugače.  
 
Metod Ropret – župan 
Plačali smo navadne notranje žaluzije. Reference in ideje okoli šole so bile presojene s strani 
inštituta, Strojne fakultete ter Zavoda za raziskovanje materialov. Glede šole nima nobene 
slabe vesti. Sprojektirane žaluzije so bile testno vgrajene in niso funkcionirale, to ni bilo 
plačano. Vmes so razvili nov sistem žaluzij. Namestili smo notranje navadne žaluzije, da 
otroci niso izpostavljeni vsaj direktnemu soncu. To je stalo pod 10.000 € in bo vključeno v 
končni obračun. S tem se strinjajo tudi tisti, ki bodo prevzemali obveznosti. Žaluzije so 
razvite in testirane. Pogodbe za izvedbo ne upamo podpisati. Verjetno bomo iskali novega 
izvajalca ali pa se bo ta na drug način postavil na noge. Verjetno pa bo potreben ponovni 
razpis.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Če uporabimo zdravo pamet, je izračun narejen na osnovi žaluzij, ki še sploh niso nameščene. 
To je problem občine, ki plačuje te ideje.  
 
Metod Ropret – župan 
Izračun je narejen na podlagi obstoječega stanja, to je zagotovilo projektanta. Če so žaluzije 
odprte, ne pripomorejo nič k temu. Če govorimo o ceni, je bila projektantska ocena 5,6 
milijona €, končna številka je 4,7 milijona €. Rad bi videl projekt v katerikoli občini, ki bo 
stal manj kot je bilo ocenjeno.  
 
Jožef Selan – svetnik  
Prvo vprašanje je glede poplav v Žabnici. Kmetje se pritožujejo, da so letos že tretjič nekatere 
njive in travniki poplavljeni. Svoje jarke med njivami pridno kopljejo, kar pa ne pomaga 
dosti, saj glavni jarki, ki niso v njihovi pristojnosti, niso očiščeni. Vse je zamašeno, 20 ali 30 
let ni nihče teh jarkov očistil. Vsi smatrajo to zemljo kot kmetijska zemljišča prve kvalitete, 
ravnokar pa bodo določeni deli slabši kot na barju. Zanima ga, kdo bi moral te malo večje 
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jarke čistiti? V proračunu imamo določena sredstva za kmetijstvo, ne ve za kaj se ta denar 
porabi. Na tem območju do pred nekaj leti nikoli ni bilo poplave. Bila je huda poplava, ki je 
bila prva. Če zadeva ni v pristojnosti občine, bi prosil, da na to opozorimo tistega, ki to mora 
narediti. Drugo je razpored sej občinskega sveta do konca leta, ki smo ga prejeli v gradivu. 
Glede na ogromno problemov, ki jih imamo, mu je nerazumno, da skoraj štiri mesece ne bo 
seje. To ni konstruktivno, očitno je dosti problemov in se imamo veliko za pogovoriti.  
 
Metod Ropret – župan 
Kar zadeva poplav, že niti sam več ne ve, katere jarke smo dolžni čistiti, katere pa naj bi 
čistila država. Gospoda Goršiča prosi, da pojasni, kako na seji odbora postavljajo prioritete. 
Ko pridejo na Ministrstvo za okolje in se pritožujejo glede tega jim povedo, da je za leto 2012 
za celotno Ljubljansko barje namenjenih 20.000 €. Znotraj tega si morda uspemo kaj 
zagotoviti, vendar v letošnjem letu ne bomo dobili nič. Lani smo dobili sredstva za jarek, kjer 
je najbolj poplavljalo.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Ko so kmetje začeli dobivati precejšnje subvencije je država začela zmanjševati sredstva za 
jarke. Rekli so, da če nekdo zadevo dobi subvencionirano, naj sami poskrbijo za to. Jarke 
ureja podjetje Hudournik, denar pa dobijo direktno od države. Na tem področju so hude 
težave. Dokler ne bo inšpekcija temeljito posegla, ne bo reda. Denarja v te namene ne 
dobivamo v proračun. Za leto 2010 in 2011 policija še ni podala poročila. Direktorja prosi, da 
povpraša, če so s tem končali in nikomur ne poročajo ali pa jih ni zaradi malomarnosti.  
 
Metod Ropret – župan 
To je razmišljal, da bi policijo pozvali in jim tudi predstavili problematiko. Naj pridejo sem in 
poslušajo. Tisti, ki bi moral očistiti jarke, jih ne.  
 
Jožef Selan – svetnik  
Naj se pošlje dopis, da gre za prvovrstna kmetijska zemljišča, v največji suši pa je bil jarek 
poln vode. Jarek je zamašen na vseh koncih. Poplave so skoraj vsakič, ko pade dež. Pri novih 
hišah so vgradili cevi debeline 20 cm, kar je nemogoče, da bi odvajalo vodo. Odgovorni naj 
dajo pismeni odgovor.  
 
Marko Goršič – svetnik  
V Črni vasi so nekateri v jarek širine in globine dva metra dali premajhne cevi, ki naj bi 
prevzele vlogo celotnega jarka. Nikjer ni kontrole in sankcij, da ljudje tega ne bi počeli.  
 
Zdenko Zalar – svetnik  
Približno leto nazaj je izpostavil problem smetišča in navoza materiala na Rakitni. Niso 
prejeli odgovora, tudi na KS ne. Navoz se povečuje, ne gre samo za kamenje in opeko, vmes 
je tudi tervol, gume in plastika. Zanima ga, kaj se dogaja, ker so na kraškem terenu in vemo 
kaj se z vodo dogaja.  
 
Metod Ropret – župan 
Odgovora v tem trenutku ne ve, ga bodo pripravili do naslednjič.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Zadeva je bila prijavljena Medobčinski inšpekciji, ki je prijavo posredovala inšpekciji za 
okolje. Naredili niso nič.  
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Metod Ropret – župan 
Kar zadeva sej, je današnja pred začetkom počitnic. Naslednja je kmalu po koncu počitnic. 
Pred tem je potrebno sklicati vse odbore in pripraviti gradivo, zato je bil postavljen takšen 
datum. Verjetno nima smisla, da odbore sklicujemo v avgustu. Če bo potrebno, bomo v 
jesenskem delu dodali kakšno sejo. Razlog za pavzo, so počitnice, precej nesmiselno je, da bi 
vmes sklicevali seje, ker bi težko zagotovili sklepčnost.  
 

AD 7 
Potrditev Zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2011 
 
Jožef Selan – svetnik  
Zaključni račun za leto 2011 so na odboru obravnavali dvakrat. Šlo je bolj za formalne 
zadeve, ker zneskovno niso imeli kaj popravljati in kontrolirati, saj smo pred tem že sprejeli 
rebalans proračuna. Takrat smo rebalans dobro pripravili in prekontrolirali. Pri zaključnem 
računu je šlo zgolj za formalnosti. Na Finančno pravno – statutarnem odboru so zaključni 
račun soglasno potrdili. 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 103: 

Svet Občine Brezovica potrjuje predlog Zaključnega računa proračuna občine 

Brezovica  za leto 2011. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8 
Potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo 
 
Marko Čuden – podžupan  
Pred nami je odlok, s katerim smo nekaj časa zavlačevali, ker smo čakali, da je MOL sprejela 
to dikcijo odloka. Gre za to, da je sedaj možno neplačnikom zapreti vodo. Tega so sedaj 
nismo imeli, tudi NS JKP Brezovica je prosil, da bi to čim prej sprejeli. MOL je sprejela, 
sedaj bomo odlok sprejeli še mi, da bo za vse naše občane enako. Praksa je, ko se po navadi 
zagrozi z odklopom, zadeve hitro plačajo. Potrebno je zagotoviti neke javne pipe. Ocenili 
smo, da je na vseh pokopališčih javno dostopna voda in nihče ne more reči, da si vode ne 
more zagotoviti. Predlaga, da odlok potrdimo, saj ga je potrdil tudi Odbor za komunalo.  
 
Metod Ropret – župan 
V Ljubljani se odlok sprejeli in do sedaj niso še nikomur odklopili vode. Izterjava se je 
bistveno izboljšala. Ko je nekomu zagrožen odklop, hitro odreagira. Podobno je pri mobilnih 
telefonih. Če ne bi z SMS sporočili opozorili na izklop, se marsikdo ne bi zganil. Pri vodi je 
podobno. Izkušnje kažejo, da ne gre za pomanjkanje sredstev, ampak nekateri te stvari 
ignorirajo. S tem mehanizmom bomo imeli možnost pritisniti na te ljudi. Če ljudi oskrbujemo 
in zagotavljamo infrastrukturo je prav, da komunalno podjetje to zaračuna in ima mehanizem. 
Na glasovanje je dal: 
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SKLEP 104: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o oskrbi s pitno vodo. 

 

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

AD 9 
Potrditev Odloka o občinskih javnih cestah ter urejanje in čiščenje javnih površin na 

območju občine Brezovica 
 
Marko Čuden – podžupan  
Gre za drugo branje. Tudi na ta odlok niso prejeli dodatnih pripomb, zato ga je odbor potrdil. 
Odlok je spremenjen in dopolnjen v skladu z zakonskimi določili.  Odbor je odlok sprejel in 
ga predlaga v sprejetje občinskemu svetu.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 105: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanje 

in čiščenje javnih površin na območju občine Brezovica. 

 

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

AD 10 
Potrditev Odloka o ureditvi zimske službe v občini Brezovica 
 
Marko Čuden – podžupan  
Tudi na ta odlok v predvidenem roku ni bilo nobenih pripomb s strani občinskega sveta. 
Odbor je odlok še enkrat obravnaval in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu. Dilema je 
bila, da je mogoče neživljenjska dikcija o 10 centimetrih snega. Koliko poznamo našo zimsko 
službo in kooperante smo lahko zadovoljni in s temi stvarmi nismo imeli problemov.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 106: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o ureditvi zimske službe v občini 

Brezovica. 

 

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

AD 11 
Potrditev Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Brezovica 
 
Marko Čuden – podžupan  
Ponovno gre za drugo branje, prejeli niso nobenih pripomb ali pobud. Odbor za komunalo je 
sprejel odlok v besedilu, kot ga vidimo danes in ga predlaga v potrditev občinskemu svetu.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 107: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v 

občini Brezovica. 

 

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

AD 12 
Soglasje za poseg na nepremičninah v lasti Občine Brezovica za potrebe krožišča v 

Podpeči 
 
Marko Čuden – podžupan  
V Podpeči že gradimo in Direkcija za ceste za svoje posege ne potrebuje gradbenega 
dovoljenja. Soglasje moramo dati, ker smo formalno zemljiškoknjižni lastniki Podpeške ceste. 
Ko so opravljali meritve za potrebe odkupa zemljišč, se je izkazalo, da je večji del ceste naš in 
moramo zaradi tega dati soglasje. Zadnjič je bil v njihovi pravni službi, kjer je opozoril na 
nekaj stvari. Na primer v Notranjih Goricah je bil lapsus, ko so prepisali Podpeško cesto. Ta 
cestna parcela je segala tudi v Mavsarjevo ulico, oni so vse prepisali nase. Ko smo pobirali 
soglasja za kanalizacijo, se je izkazalo, da je Direkcija lastnik Mavsarjeve ceste. Ko se je 
urejal vodovod, so naleteli na isti problem. Pravno službo je prosil, da se naredijo potrebne 
parcelacije, ker določene zadeve posegajo v občinske ceste. V primeru te točke je stvar jasna 
in gre samo za formalni sklep.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 108: 

Občinski svet Občine Brezovica dovoljuje Direkciji Republike Slovenije za ceste, da za 

potrebe rekonstrukcije križišča ceste R3-642/1146 in ceste R3-642/1147 s cesto R3-

742/4806 v Podpeči poseže na nepremičninah: parc. št. 912/3 k.o. Preserje v izmeri 38 

m
2
, parc. št. 923/1 k.o. Preserje v izmeri 70 m

2
, parc. št. 934/6 k.o. Preserje v izmeri 143 

m
2
, parc. št. 364/4 k.o. Jezero v izmeri 35 m

2
, parc. št. 382/10 k.o. Jezero v izmeri 27 m

2
, 

parc. št. 1024/2 k.o. Jezero v izmeri 73 m
2
, parc. št. 1043/2 k.o. Jezero v izmeri 29 m

2
. 
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Površina posega je določena le približno. Dokončna površina posega bo ugotovljena po 

dokončanju investicije v postopku geodetske odmere. Na podlagi tako ugotovljene 

površine se sklene ustrezna pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim 

zaradi ureditve lastninsko pravnih razmerij med Občino Brezovica in Direkcijo 

Republike Slovenije za ceste ter izvede zemljiškoknjižni vpis. 

 

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

AD 13 
Soglasje za nakup bagra in hidravličnega kladiva 
 
Marko Čuden – podžupan  
Na pobudo JKP Brezovica so zadevo prejeli na odbor. Glede na situacijo, v kateri se nahaja 
naše podjetje in glede na stvari, s katerimi se ukvarjajo – v Podpeči polagajo kanalizacijo, 
veliko je okvar in novogradenj, so ocenili da potrebujejo mini bager teže 5 ton s pripadajočo 
opremo. Glede na to, da je nabavna cena več kot 20.000 €, mora po statutu podjetja dati 
soglasje za nakup občinski svet. Odbor za komunalo je predlagani nakup potrdil.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 109: 

Občinski svet Občine Brezovica dovoljuje nakup bagra in hidravličnega kladiva. 

 

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

AD 14 
Potrditev splošnih tehničnih pogojev za izvedbo prekopov javnih cest in vzpostavitev 

prekopov v prvotno stanje 
 
Marko Čuden – podžupan  
V občini se poleg naših investicij dogajajo tudi druge novogradnje. Pri teh zadevah smo 
vedno bili v dilemi, kakšne tehnične pogoje moramo dati za prekop cest in vzpostavitev v 
prvotno stanje. Odločili smo se, da to napišemo v nek pravilnik in bo to usklajeno z Odlokom 
o javnih cestah, ki smo ga prej sprejeli. Odbor je splošne pogoje pregledal in jih predlaga v 
sprejem občinskemu svetu.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Ker smo ravno pri prekopih, bi povedal nekaj besed. Jasno bodo to zadevo podrli. Bila je že 
debata, da se pripravi nek protokol za prekope, ki se jih bodo držali vsi. Ko se izdaja soglasje, 
naj se navede točen protokol izvedbe. To pomeni izkop, nabijanje materiala po 20 cm in tako 
naprej. Bistveno je, da se tega tudi sami držijo. Mora pohvaliti JKP Brezovica, pri vodovodu 
so dosegli že kar zavidljiv nivo kakovosti. Pri cestnih zadevah zadeva še vedno šepa. Tudi 
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sami delajo prekope, kjer so po nekaj mesecih luknje. To je mišljeno dobronamerno za 
spodbudo, malo kritike tudi mora biti. To naj naredijo in se tega tudi sami držijo.  
 
Metod Ropret – župan 
Se strinja. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 110: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejema Splošne tehnične pogoje za izvedbo prekopov 

javnih cest in vzpostavitev prekopov v prvotno stanje. 

 

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

AD 15 
Potrditev dopolnitve cenika JKP Brezovica d.o.o. 
 
Marko Čuden – podžupan  
Cene JKP Brezovica potrjuje občinski svet. V ceniku ni bilo postavke izdelava ocene za male 
komunalne čistilne naprave do 50 populacijskih enot. Naše podjetje obvladuje nekaj malih 
čistilnih naprav. Izdelavo ocene je potrebno opraviti vsake tri leta. Do sedaj niso imeli cenika 
za to zadevo, zato je bilo predlagano, da uvedemo tudi to ceno v cenik. Odbor predlaga 
dopolnitev cenika v potrditev občinskemu svetu.  
 
Damjana Zupan – JKP Brezovica 
Se opravičuje, vendar je prišlo do napake. DDV je 8,5 % in ne 20 %, tako da je končna cena 
69,27 €.  
 
Jožef Selan – svetnik  
V sklepu sta kratici MKČN in PE. Morali bi napisati, kaj to pomeni s celo besedo, ker tega vsi 
ne razumejo.  
 
Metod Ropret – župan 
Bomo to sedaj popravili. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 111: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje dopolnitev cenika JKP Brezovica d.o.o. s 

postavko – izdelava ocene na tri leta za malo komunalno čistilno napravo do 50 

populacijskih enot za 63,84 € brez DDV oz. 69,27 € z DDV. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 16 
Izvedba javnega razpisa za nakup električne energije za potrebe posrednih in 

neposrednih proračunskih uporabnikov 
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Marko Čuden – podžupan  
Z dobavitelji električne energije so se avtomatsko podpisovale pogodbe. NO je opozoril na te 
zadeve. Da bomo lahko šli v enoten razpis za dobavo električne energije je potrebno 
razveljaviti vse dosedanje pogodbe. Ob koncu leta računamo, da bi se lahko izvedel razpis. 
Pogovori so že potekali, predlaga sklep, da župana pooblastimo, da prične s postopkom 
razveljavitve vseh pogodb za dobavo električne energije. Menimo, da bomo pri vseh zavodih, 
ki jih imamo v lasti, kar nekaj denarja prihranili.  
 
Metod Ropret – župan 
Naredil je stvar, na katero ni bil pozoren. Elektro je naš dobavitelj električne energije. Ko je 
prišla pogodba, jo je v dobri veri podpisal. S strani odbora smo bili na to opozorjeni. Medtem 
je tudi šola že sklenila novo pogodbo s Petrolom. Bil je že pri obeh dobaviteljih energije. Za 
razveljavitev pogodb nujno potrebuje sklep občinskega sveta. Misli, da ne bo nobenih 
zapletov in sankcij. Na podlagi sklepa se bodo pogodbe z novim letom prekinile. Na podlagi 
razpisa se bo sklenila nova skupna pogodba za dobavo električne energije. V sklepu bi samo 
popravi, da OS županu nalaga in ne pooblašča. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 112: 

Svet Občine Brezovica nalaga županu občine, da prične s postopkom razveljavitev vseh 

pogodbenih odnosov za dobavo električne energije za potrebe posrednih in neposrednih 

proračunskih uporabnikov v občini Brezovica, ter posledično izvede nov centralni javni 

razpis. 

 

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

AD 17 
Potrditev Odloka o OPPN za del območja urejanja VS 10/7-1 Brezovica 
 
Marko Goršič – svetnik  
V gradivu smo dobili kar obsežen del tega. Gre za dva objekta, ki jih je treba vstaviti v 
prostor. Področje je zazidljivo, brez tega odloka pa ne morejo začeti graditi in pridobiti 
ustreznih dovoljenj. Odbor predlaga, da se potrdi sklep.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 113: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje urejanja VS 10/7-1 Brezovica. 

 

Odlok se objavi v Uradnem listu RS. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   14 
PROTI:  0 
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Sklep je bil sprejet. 
 

AD 18 
Potrditev Odloka o spremembi OPPN za območje urejanja 10/10-1 Vnanje Gorice 
 
Marko Goršič – svetnik  
Zadeva je identična, območje urejanja se nahaja v Vnanjih Goricah. Objekt umeščamo v 
prostor, ki je zazidljiv.  
 
Jožef Selan – svetnik  
Na te zadeve se ne spozna preveč. V obrazložitvi piše, da je investitor na obravnavani parceli 
brez ustreznih dovoljenje zgradil stanovanjski objekt. Zanima ga, kaj to pomeni, da odlok 
spreminjamo? Meni, da bo gospod Jesih to dobro obrazložil. V dilemi je, kdo je ta investitor. 
Na Rakitni imamo probleme in so nekateri proti odstopanju za obstoječe zadeve. Tukaj 
imamo napisano, da je gradil brez dovoljenj, naprej pa je govora samo o odstopanju pri strehi. 
Ali je to zemljišče zazidljivo? Želi malo več razlage.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Investitor je po sprejetju prostorskega načrta pričel z izgradnjo. Ni pa še dobil vseh dovoljenj, 
zataknilo se je pri izvedbi strehe. Naklon strehe znaša 37 stopinj namesto 40 do 45 stopinj. 
Zaradi tega investitor ne dobi uporabnega dovoljenja in ostalih zadev. Z malenkostnim 
odstopanjem mu bomo omogočili to zadevo.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Stvar ni problematična. O teh zadevah nikdar ne glasuje, ker so to pripravljali pri njih v firmi. 
Ta OPPN je bil že sprejet na občinskem svetu. Investitor je začel graditi prej, preden je bilo 
pridobljeno gradbeno dovoljenje. Pri gradnji so naredili napako in so strehe naredili za tri 
stopinje manjšega naklona, kot je bilo v sprejetem OPPN-ju. Zato je potrebno ta odlok 
spremeniti. Za te tri stopinje je dalo soglasje tudi spomeniško varstvo in ostali, to ni 
problematično. Investitorja seveda to ne odvezuje plačila za degradacijo in uzurpacijo, ker je 
začel graditi predno je imel dovoljenje. Ne gre pa za to, da bi legalizirali objekt na 
kmetijskem zemljišču. OPPN ni nič drugega, kot določitev  pravil in pogojev pod katerimi se 
lahko na nekem mestu gradi. Za vsa ostala zemljišča v občini to ureja OPN. OPPN je bilo 
potrebno pripraviti za vseh 24 parcel, ki so bile sporne in se tako to rešuje. OPPN se 
pripravlja tudi za večje komplekse, kjer se v OPN predvidi, da se to rešuje s podrobnejšim 
načrtom.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 114: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o spremembi občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje urejanja VS 10/10-1 Vnanje Gorice. 

 

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.  
 

Izid glasovanja: 
ZA:   13 
PROTI:  0 
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Sklep je bil sprejet. 
 

AD 19 
Potrditev Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane 

predšolske vzgoje in varstva 
 
Damjan Rus – svetnik  
Odbor za družbene dejavnosti je pravilnik pregledal in ga daje občinskemu svetu v potrditev. 
Gre za tiste otroke, ki ne obiskujejo naših vrtcev. Sprememba je predvsem zaradi podjetja, ki 
namerava imeti varstvo otrok v naši občini, saj dobijo subvencijo okoli 100 € na otroka s 
strani EU. Meni, da tisti, ki bodo lahko otroka vpisali v zasebni vrtec, niso upravičeni do 
subvencije. Naš namen je, da tisti starši, ki bodo dobili mesto v zasebnem varstvu, ne dobijo 
100 € subvencije. Temu je namenjen ta pravilnik. Cena zasebnega varstva bo zelo nizka. 
Vrtcu bomo pomagali s kakšnimi zelenimi površinami in igrali.  
 
Metod Ropret – župan 
Program v zasebnem vrtcu je subvencioniran v višini 100 € in subvencija na subvencijo ne 
gre. 250 € je polna cena zasebnega vrtca.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Počakali bomo, kaj se bo zgodilo jeseni. Tisti, ki so želeli vpisati otroka v vrtec, imajo sedaj 
možnost zasebnega varstva. Vpisalo se je 50 otrok, če številka ne bo večja to pomeni, da 
ostali starši načeloma ne potrebujejo varstva. Zaradi tega bo potrebno razmisliti, če je 
subvencija otrokom sploh še potrebna. O temu bomo govorili jeseni.  
 
Jožef Selan – svetnik  
V tretjem členu piše, da znaša višina subvencije 100 € neto mesečno. Ali to dobijo tisti, ki ne 
bodo dobili ne našega vrtca in ne zasebnega? Kaj pa tisti, ki bodo vrtec odklonili?  
 
Metod Ropret – župan 
Tako je, denar dobijo tisti, ki ne dobijo enega ali drugega vrtca. Če starši odklonijo zasebno 
varstvo, bodo še vedno prejemali 100 € subvencije. Jeseni pa bomo razmislili o ukinitvi 
subvencije.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Zdi se mu, da smo na tankem ledu. Eno je subvencija, ki je namenjena staršem otrok. Drugo 
je profitni vrtec, ki se je pojavil in mu bo občina pomagala pri igralih. To je subvencioniranje 
privatnega posla. Treba je paziti, saj je subvencioniranje staršev eno, subvencioniranje 
podjetja pa drugo. Težko ga bi kdo prepričal, da je zasebni vrtec enakovreden javnemu vrtcu. 
Subvencije do sedaj nismo vzeli tistim, ki so si morali najti neko privatno varstvo in ga 
plačevati. Subvencijo so dobili, kako so se naprej znašli pa je njihov problem. Zakaj se dela 
razlika? 
 
Metod Ropret – župan 
Program, o katerem govorimo, je že subvencioniran s strani EU v višini 100 €.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Kdor hoče, lahko da otroka tja v varstvo. Zdaj ni izgovora, da ni prostora v naši občini.  
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Jožef Selan – svetnik  
Cilj občine je, da omogoči varstvo, ki je v skladu z državnim kurikulumom.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Sliši, da je po Brezovici kar nekaj privatnih vrtcev. Vrtec, ki se odpira morda ima nek 
certifikat.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Zdaj bo prvič, da bo postalo jasno, koliko je staršev, ki dejansko potrebujejo vrtec ter koliko 
je tistih, ki se prijavijo zato, da dobijo 40 točk za naslednje leto in subvencijo. Kar nekaj 
primerov je takih, da si je kdo od staršev uredil stalno prebivališče v naši občini pri komu od 
sorodnikov. Na ta način je pri nas dobil 100 € subvencije.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Zanima ga, kdo nadzira te vrtce? Kdo bo šel pogledat, kako skrbijo za otroke? Kaj če se starši 
odločijo, da tem ljudem otroka ne dajo v varstvo, ker nimajo zagotovljenih ustreznih 
standardov? Ali jim subvencija potem še vedno pripada? 
 
Metod Ropret – župan 
Nadzira tisti, ki jim je dal dovoljenja. To je verjetno ministrstvo. Vedno imaš možnost, da se 
odločiš in otroka ne daš v varstvo. Potem lahko počakaš še eno leto, če dobiš prostor v 
javnem vrtcu. Če ne dobiš mesta v javnem vrtcu, septembra otroka ne moreš vpisati, ker ne 
izpolnjuješ pogojev in nimaš dovolj točk. Potem se za eno leto ponuja alternativa, ki jo lahko 
sprejmeš ali ne.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Pravilnik pomeni, če je otrok odklonjen v javnem vrtcu in bo dobil mesto v zasebnem vrtcu, 
potem starši ne dobijo subvencije. Če se starši določijo, da otroka ne dajo v zasebni vrtec, še 
vedno dobijo subvencijo. V jeseni, ko se bodo zadeve razčistile in bomo videli, kaj se dogaja, 
se bomo odločili, ali subvencije obdržimo ali pa ne. Meni, da ni pravilno, da je zasebni vrtec 
subvencioniran, hkrati pa bi še starši dobili subvencijo. To ni pošteno.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Razume zadevo. Če smo zasebni vrtec posvojili, mu dajmo koncesijo. Zakaj se diktira, da 
moraš otroka dati v zasebni vrtec? To je forsiranje privatnega vrtca. Če otroka tja ne daš, 
ostaneš brez subvencije.  
 
Metod Ropret – župan 
Nikogar ne moreš prisiliti. To ni res, da ostaneš brez subvencije.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Gre samo za to, da ni pošteno, če je otrok vpisan v zasebni vrtec in je program subvencioniran 
s strani EU, da bi dobili še subvencijo s strani občine. Če starši odklonijo zasebno varstvo, 
dobijo subvencijo. Subvencijo se ukine samo, če vpišejo otroka v zasebni vrtec.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Potem je v redu, ker ne moreš diktirati da bo nekdo dal otroka v zasebni vrtec.  
 
Metod Ropret – župan 
Septembra se bomo odločali, če bi ukinili subvencijo. Na glasovanje je dal: 



 

 

Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta 24  

 
SKLEP 115: 
Občinski svet sprejme predlog Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne 

obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 20 
Rokovnik in priprava izhodišč za proračun Občine Brezovica za leto 2013/14 
 
Metod Ropret – župan 
Ta točka je informativna. Pomembno je, da se čim prej lotimo priprave proračuna za naslednji 
dve leti. Dejstvo je, da je v občini kar nekaj investicij v teku in kar nekaj načrtovanih, ki so 
vezana na črpanje sredstev EU. Z vidika nemotenega financiranja in nadaljevanja črpanja 
sredstev, je pomembno, da imamo pravočasno sprejete vse akte, ki jih za izvajanje investicije 
potrebujemo. Med njimi je ključen proračun. Pripravili so grobo osnovo in predlog rokov, ki 
naj bi jih poizkušali slediti. Ima še predlog, da bi na podlagi gradiva, ki ga imamo danes pred 
sabo, sklicali usklajevalni sestanek s predsedniki odborov še pred počitnicami med 9. in 13.7. 
Če bi bil ta termin problem, se moramo dogovoriti in zadevo prestaviti na čas, ko bodo 
prisotni vsi predsedniki odborov. Točka posebnega sklepa ne potrebuje, ker gre samo za 
informacijo.  
 
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 22:00 zaključil sejo. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razprava 13. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica. 


