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ZAPISNIK
20. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 19.
septembra 2013 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. Igor Gabriel
6. Marko Goršič
7. Breda Jesenko

8. Slavko Jesih
9. Peter Kraljič
10. Polona Raušl
11. Jernej Rogelj
12. Damjan Rus
13. Zdenko Zalar
14. Klemen Zaletel

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – Župan Občine Brezovica
2. Gregor Fefer – član Nadzornega odbora
3. Romana Rasperger – direktorica MKZ Rakitna
4. Vesna Erjavec – Radio 1 Orion
5. Predstavniki občinske uprave:
– Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Odsotni so štirje svetniki. Opravičeno so izostali svetniki Dolinšek, Selan, Repar in Prebil.
Prisotnih je 14 svetnikov, seja je sklepčna.

AD 2
Potrditev zapisnika 19. redne seje in 7. korespondenčne seje
Metod Ropret – župan
Na zapisnik ni bilo pripomb, na glasovanje je dal:
SKLEP 174:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 19. redne seje z dne 20.6.2013 in
zapisnik 7. korespondenčne seje z dne 30.7.2013.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
K dnevnemu redu je predlagana sprememba, predlagatelj lahko obrazloži kaj je razlog.
Liljana Bošnjak – svetnica
Spremembo dnevnega reda predlagajo, ker so imeli v teh dneh roditeljske sestanke. Po uvedbi
elektronske odjave otrok je prišlo do razprave, kako lahko starši otroke odjavljajo in kako se
to upošteva. To se tiče tudi občine, kot ustanoviteljice, ker gre za finančno zadevo. Ker
naslednja seja še ne bo tako kmalu, prosijo, da se to uvrsti na današnjo sejo.
Metod Ropret – župan
Potrebno je potrditi, da se na konec dnevnega reda uvrsti še predlog spremembe 5. člena
Določil o plačevanju oskrbnine Vrtcev Brezovica. Na glasovanje je dal:
SKLEP:
Dnevnemu redu se doda 10. točka – predlog spremembe 5. člena Določil o plačevanju
oskrbnine Vrtcev Brezovica.
Izid glasovanja:
ZA:
13
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Na glasovanje je dal še celotni dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 19. redne seje in 7. korespondenčne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za gradnjo nadomestnega
nastanitvenega objekta v sklopu MKZ Rakitna;
6. Polletna realizacija proračuna Občine Brezovica in opravljene prerazporeditve za
obdobje januar – junij 2013;
7. Potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine
Brezovica;
8. Odstop člana in potrditev novega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja;
9. Podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2013;
10. Predlog spremembe 5. člena Določil o plačevanju oskrbnine Vrtcev Brezovica.
Izid glasovanja:
ZA:
13
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.
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AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Za kanalizacijo Vnanje in Notranje Gorice je izoblikovan terminski plan gradnje kanalov in
ostale infrastrukture. Intenzivna gradnja se bo pričela v Vnanjih Goricah v 10 dneh. Prvi
posegi bodo na Požarnicah in v ulici Pot k čuvajnici. Dela na čistilni napravi že potekajo.
Končani so že gruščnati piloti. V Notranjih Goricah se bodo dela začela z zamikom približno
14 dni. Sredstva za projekte imamo zagotovljena, vendar čisto brez zapletov ne gre. V
zadnjem obdobju dobivamo na občino dopise in pisanja. Vsi na ključnih mestih pri projektih
dobivajo tudi klice in osebne kontakte. Nekatera podjetja so se po končanih razpisih zbudila
in ugotovila, da bi bilo dobro, da tudi oni zarežejo svoj del pogače. Dobil je občutek, da nas v
postopku pridobivanja sredstev niso jemali pretirano resno. Resno so nas jemali samo tisti, ki
so oddali ponudbe. Vsi ostali so postopke in razpise od daleč opazovali. Ko je zadeva postala
realnost, ko so pogodbe na mizi, so se oglasili še nekateri, ki so sposobni narediti takšne
projekte, vendar niso kandidirali. V tej fazi padajo razne obtožbe. Še najmanj jih leti na nas,
vendar si med sabo podajajo odgovornost projektanti, izvajalci in nadzor. Podajajo si
obtožujoče izjave, kako je do takega stanja prišlo. Sprejeta je bila odločitev s konsenzom
občinske uprave, odgovornih v komunalnem podjetju, predstavnikov krajevnih skupnosti in
strokovnjakov, da ja za takšen projekt ustrezna vakuumska kanalizacija. Vakuumski sistemi
se delijo na membranski in batni sistem. Bilo je nekaj dilem, nato smo se po skupnem ogledu
odločili, da v občini vzpostavimo enoten sistem in to je vakuumski batni sistem. Pri evropskih
razpisih mora biti zagotovljena prisotnost javnosti. Na vsa vprašanja pisno ali v elektronski
obliki mora biti odgovorjeno, posredovana morajo biti tudi ministrstvu. Ko so vsa vprašanja
izčrpana, je možno postopek zaključiti. Naša dva postopka sta zaključena. Realne možnosti,
da spreminjamo tehnologijo in sistem pravzaprav ni. Rdeča knjiga to omogoča, vendar bi
postopek za tako spremembo trajal vsaj pol leta. Zadevo bi bilo potrebno na novo projektirati,
dobiti vsa potrebna soglasja in verjetno obnoviti gradbeno dovoljenje. Moral bi biti tudi nek
konkreten rezultat – priti bi moralo do drastičnega znižanja cen ali do bistvenega
tehnološkega preskoka. Tega nihče od raznih ponudnikov z vseh koncev sveta ne zagotavlja.
Zadeva gre bolj po principu, da je njihovo boljše od ponujenega in da bi to naredili ceneje.
Strinja se, ko so ponudbe in številke na mizi, zna mogoče vsak priti pod ponujeno ceno. Žal je
po zaprtem postopku z take stvari prepozno. Prav je, da vztrajamo na tistem, kar smo dobili in
sprejeli in je bilo tudi potrjeno na ministrstvu ter s strani revizijske komisije. Težave in
pripombe prihajajo na sistem Vnanje in Notranje Gorice. Za Podpeč in Preserje ni pripomb in
pritožb. Ne zanima ga, kaj je ozadje vsega tega. Ni primerno, da bi spreminjali sistem in ga
opremili z drugačno tehnologijo kot na drugi strani Ljubljanice. To dolgoročno ni smiselno.
Strogo bomo zagovarjali odločitve, ki so bile skozi razpisni postopek potrjene in sprejete.
Tehnologije, ki je sedaj na mizi, nismo predlagali mi, ampak ponudnik. Ne vemo, kako je
ponudnik začel razmišljati po končanih postopkih, da bi vgradil kakšno drugo tehnologijo. Če
so v igri evropska sredstva, je zadeve po končanih razpisih praktično nemogoče spreminjati.
Morda bi o temu razmišljali, če bi prišlo do velikih prihrankov. Kar zadeva kanalizacije v
Podpeči, so na točki uvajanja v delo. To pomeni, da bi v 20 dneh na določenih delih že lahko
pričeli z deli. Intenzivno potekajo usklajevanja z Energetiko, Telekomom – zaradi sočasne
vgradnje plinovoda in optičnega omrežja. Kar zadeva projekta Vnanje in Notranje Gorice je
že vse dogovorjeno in težav ni. Nekoliko se zapleta pri Podpeči in Preserju, ker so z vidika
Energetike projekti dragi. Vložek za Vnanje in Notranje Gorice bo Energetiko stal okoli 4
milijone €. Morda bo še malo večji znesek potreben za na drugi strani Ljubljanice. Imamo
zagotovila, da bodo vse državne ceste plinificirali, nimamo še odgovora, kaj bo z ostalimi
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cestami. V teku je priprava dokumentacije in ocena vrednosti projekta. Pri vodarni Virje stvar
ni tako rožnata. Z razpisom nismo uspeli biti pravočasni. Sredstev je zmanjkalo, ker so bile
aktivnosti slovenskih občin zelo velike. Če je do tega morali priti, je bolje, da je izpadla
vodarna kot kanalizacija – kanalizacija je vredna 18 milijonov €, vodarna pa 1,8 milijona €.
Vodarno smo sposobni v prihodnje tudi sami financirati, vendar misli, da to niti ne bo
potrebno. Projektov, ki niso bili pravočasni, je v Sloveniji za okoli 250 milijonov €. Trenutno
so jih podajajo na vladi, nihče noče sprejeti odločitve za te projekte. Možni sta dve varianti –
ali sredstva zagotoviti iz proračuna in začeti z deli še v tej perspektivi ter sredstva potem
vrniti iz kohezijskih sredstev nazaj v proračun. Druga možnost je, da bi se pregledalo, katere
izdane odločbe blokirajo sredstva in nimajo realnih možnosti za izvedbo. Teh je v Sloveniji
kar nekaj. Kar bo dodeljenih sredstev do konca leta, mora biti to končano do konca leta 2015.
Nekateri projekti so na poti do gradbenih dovoljenj, vendar so marsikatere odločbe bile izdane
na podlagi političnih povezav ali odnosov in izdane po rumeni knjigi – brez gradbenih
dovoljenj, zgolj s projektno dokumentacijo. Ti postopki se lahko zapletejo in kar nekaj
občinam teh sredstev ne bo uspelo izčrpati. Ali bodo sredstva na teh odločbah zapadla, ali pa
bo nekdo ugriznil v kislo jabolko in izpadel nepriljubljen, ker bo nekaterim občinam sredstva
odvzel. Mi smo morali imeti veljavno gradbeno dovoljenje in pravnomočno izbranega
izvajalca. To bi v temu času morali pridobiti tudi tisti, ki so imeli odločbe bistveno pred nami
– vendar tega niso naredili, ker mislijo, da se jim ne more nič zgoditi. Vendar nekaj bi se
moralo zgoditi in upa, da se bo. Odločitev še ni sprejeta, nihče ne želi sprejeti odgovornosti.
Pritiski so z vseh nivojev – poslancev, Državnega sveta, Skupnosti občin, itd. Nekaj bo nekdo
moral sprejeti. Toliko o vodarni, stvar je živa in smo v naboru projektov skupaj s 25
občinami. Upamo in čakamo, da bi te stvari spravili skozi. Obljube ni nobene, pričakovanja so
velika. Na Rakitni je bilo omrežje zgrajeno lansko leto. Čistilna naprava je čakala možnost
priklopa in zasaditev. Priključeno je že MKZ Rakitna, kot prvi uporabnik. Rastlinska čistilna
naprava je zasajena. V 10 dneh bosta priključena še vrtec in šola. To naj bi zadoščalo za
poizkusno obratovanje in monitoring. Potem se bo postopoma priklapljalo individualne
uporabnike. V Radni se dela počasi premikajo h koncu. Še zadnji dve ulici pri bencinski
črpalki dobivata zadnje metre kanala. Potem bo položen grob asfalt in opravljen tehnični
pregled. Na koncu se bo položilo še fini asfalt ter uredilo priklope. S priklopi je nekaj težav.
Potrebno bo poiskati nek mehanizem, same prošnje in nagovarjanje ne bo dovolj. Ob priklopu
je treba plačati dodatni komunalni prispevek ter vgraditi nekaj metrov cevi na lastni strošek.
To povzroča obremenitev in zadeve gredo zato počasi. Stvar bo treba pospešiti, ker so pred
nami večja območja, kjer bo treba zagotoviti hitrejše priklope. Za križišče v Podpeči so težave
z razpisom. Po propadu CPL je bil ponovljen razpis, prijavili so se štirje ponudniki. Eden je
bil izbran, naslednji se je na izbiro pritožil. Zadeva je na Državni revizijski komisiji, kjer
imajo polno teh postopkov zaradi kohezije. Stvari gredo počasi, če se izvajalca ne bosta med
seboj dogovorila o umiku pritožbe, bo krožišče ostalo v takšni obliki preko cele zime. Ne ve,
kako lahko to dopuščamo, vendar so postopki takšni, škodo pa trpimo prebivalci. Na Tržaški
se obeta gradnja kolesarke steze, ki prihaja iz smeri Vrhnike. V občini Log – Dragomer dela
že potekajo. Razpis za naše območje je v teku, izbran je bil izvajalec in teče pritožbeni rok.
Upa, da ne bo pritožb. V naslednjih mesecih bo gradnja stekla. Cel projekt je financiran iz
sredstev EU. Celotna trasa od Vrhnike do Poka mora biti končana najkasneje do leta 2015.
Prek počitnic je bil energetsko saniran vrtec v Podpeči – je nov način ogrevanja. Projekt je v
celoti, razen DDV-ja financiran s sredstvi EU. Končna vrednost projekta je bila 218.000 €.
Dodatnih del pri odkrivanju strehe in pri prenovi kotlovnice je bilo še za približno 7.000 €,
kar je tudi plačala občina poleg DDV-ja. Vrtec je zelo lep in dobro energetsko oskrbljen. Za
OŠ Preserje je tudi vložena kandidatura za energetsko prenovo. Tudi tam čakamo na razplet,
vendar kot nam je znano ni dovolj prijavljenih in naj bi dobili kmalu odločbo. Potem se bo
izbral izvajalec, časa bo dovolj, ker se sanacija načrtuje med poletnimi počitnicami. Smola je,
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da smo izpadli s prvotnim projektom, ki je bil veliko bolj obsežen in je predvideval novo
kotlovnico. To investicijo bomo morali izpeljati v nekaj manjšem in omejenem obsegu.
Potekajo aktivnosti glede vrtca v Preserju. Opravljen je bil pregled statike, pripravljen je
idejni projekt. Začeli bomo s pridobivanjem soglasij. Ko bodo znane vse številke, bomo prišli
pred odbor in OS, da se pogovorimo o finančni plati projekta.
Igor Gabriel – svetnik
Pohvalil je vse, ki so sodelovali pri projektu kanalizacije. Projekt je ogromen, za sebe lahko
reče, da se tem postaja njegov dvojni mandat opravičljiv. Kot okoljevarstvenik meni, da bomo
končno začeli pospravljati, kar sami nasteljemo. To so ključni projekti. Če bomo to naredili,
bo vredno vse pohvale.
Metod Ropret – župan
Užival je, ko smo zaključevali postopke in podpisovali pogodbe. Mogoče še ne znamo
oceniti, kaj to pomeni za našo občino – dobili bomo okoli 24 milijonov evrov. Na doseženo
smo lahko ponosni. Kamorkoli postavimo te številke, pomeni to za našo občino ogromen
uspeh.
Damjan Rus – svetnik
Najprej bi rad povedal, da je Svet zavoda OŠ Brezovica izbral ravnateljico. To je gospa Meta
Trček, ki je nastopila svoj mandat s 1.9.2013. Upamo, da bo tokrat več sreče, da bo zgodba
šla dobro naprej in bo uspešna. Dobil se je že z ravnateljico. Izvedel je, da streha nove šole
zelo pušča. Za stari del vemo že od prej, da tudi pušča. Hitro je potrebno ukrepati in unovčiti
garancije. Tudi stari del bo potrebno urediti, čeprav so že večkrat popravljali. Glede
kanalizacije smo vsi veseli, zanima pa ga, kdaj se bomo začeli pogovarjati o kreditu? Zgodba
je velika, da nas stvari ne bodo prehitele. Banke niso ravno naklonjene kreditiranju.
Metod Ropret – župan
Da zamaka novi del, sliši prvič. Na starem delu ve, da streha pušča. Od sanacije naprej tam
pušča, ker se je hodilo po strehi. Lani smo to uveljavljali pri zavarovalnici. Dobili smo nekaj
sredstev za sanacijo, ki smo jih porabili v ta namen. Odpravljalo se je samo vzroke
zamakanja. Očitno še vse ni odpravljeno. Težko je ugotoviti kje pušča. Na strehi so bili
strokovnjaki in hišnik, vsi so sodelovali pri temu. Varianta je, da bi se vse prekrilo, vendar to
preveč stane. Po strehi so hodili tudi otroci in naredili škodo. Enkrat bo potrebno streho
menjati. Znana je približno potrebna številka za kredit. V pripravi so terminski plani. Na
podlagi tega bomo konkretno pristopili k pridobivanju sredstev. Letos naj dodatna sredstva še
ne bi bila potrebna, ker izstavljene situacije še ne bodo tako obsežne. Prva zajetna sredstva
bodo potrebna spomladi. Nekaj ustnih kontaktov z bankami so opravili. Dve banki sta izrazili
interes za sodelovanje. Očitno pri bankah obstajajo neka sredstva za financiranje evropskih
projektov. Pogovarjamo se o številki približno 3 milijone in dolgoročni rok odplačevanja, ker
gre za infrastrukturni projekt. Naša želja je, da bi bila ročnost med 10 in 15 leti. Sočasno se
izteka kredit za OŠ Brezovica. Kreditni potenciali se bodo sprostili. 3 milijoni bi pomenili v
10 letih približno 30.000 € na mesec, kar ne bi smel biti problem. Naš kreditni mesečni
potencial, odobren s strani ministrstva, je 66.000 €. V ta okvir bo treba umestiti anuitete.
Projekt bo prinesel kup dodatnih stroškov – obnova vodovoda, gradnja pločnikov in obnova
javne razsvetljave. Po drugi strani bo komunalni prispevek prinesel dodatne prilive. Ko bo
imel terminski plan in bomo vedeli, kdaj sredstva potrebujemo, bomo imeli vse argumente za
pogajanja z banko. Letos nimamo nobenih kratkoročnih posojil, ki smo jih jemali prejšnja
leta. Celoten prihodek iz naslova NUSZ nam je ostal. Trenutne obveznosti občine so bistveno
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znižane, ostalo jih je za približno 500.000 €. Ob predvidenih prilivih in odlivih do konca leta,
bomo s to številko blizu ničle.
Martin Cvetko – svetnik
V Notranjih Goricah je železniška postaja zaživela, ljudje puščajo vozila na parkirišču. Nastal
je problem. Tisti, ki je načrtoval parkirišče in obračališče za avtobus, je zadevo malo slabo
zmeril. Avtobus zasede skoraj celo cesto. Ko je parkirišče polno, se vozniki ujamejo in ne
morejo odpeljati, dokler tudi avtobus ne odpelje. Rešitev bi bila, da se prva vrsta parkirišč
izbriše in se nariše nekaj novih parkirišč v špici. Tako bi izgubili samo nekaj parkirnih mest.
Podor v Notranjih Goricah je vedno večji, vedno več zemlje gre proti cesti. Pred kakšnim
letom smo se pogovarjali, da bi zamenjali žarnice javne razsvetljave, da bi šli na varčne
žarnice. Ali se je to že kaj naredilo? To bi lahko naredilo Javno komunalno podjetje
Brezovica.
Metod Ropret – župan
Za parkirišče in podor bo verjetno odgovor dal predsednik KS. Glede žarnic – nekaj javne
razsvetljave bo obnovljeno pri gradnji kanalizacije. Kar nekaj javne razsvetljave je bilo
zamenjano, izvedeni so bili ukrepi za racionalizacijo porabe energije. Iz mesečne porabe okoli
17.000 € smo prišli na okoli 4.000 € v poletnih mesecih in v zimskih mesecih okoli 9.000 €.
To bi se še dalo zmanjšati z varčnimi žarnicami, vendar bi bil potreben kar velik vložek.
Stvari so lotevamo selektivno, kjer se izvajajo obnove cest ali drugi posegi, zamenjamo še
javno razsvetljavo. Če se odločamo za menjavo, dobimo popolnoma nove elemente in
parametre – nižje stebre, drugačne svetilke, drugačne snope in zmanjša se poraba.
Igor Gabriel – svetnik
Zadnjič so se na Odboru za okolje in prostor pogovarjali o mostu v Podpeči, ki intenzivno
rjavi. Od upravljavca je treba zahtevati, da nekaj naredi, drugače most ne bo imel dolge
življenjske dobe. Drugo vprašanje je glede vode v Podpeči, ki je katastrofalna, temno rjava.
Bila je narejena povezava do Notranjih Goric. Zanima ga, če je možno pripeljati vodo v
obratni smeri? Tretja stvar je plinifikacija Podpeči in tega konca. Prosi, da se zadevo porine
kolikor se le da. Če se bo delali čez nekaj let, bodo nastali novi stroški in je to metanje denarja
stran. Če je možno, naj se pritisne na Energetiko, da si plinifikacija izpelje tudi pri njih.
Metod Ropret – župan
Ve se kdo je upravljavec ceste in kdo bi moral most vzdrževati. V državi je konfuzna
situacija. Vemo na koga se je treba obrniti, vendar so ti izvajalci daleč in smo na vrsti med
zadnjimi za tovrstne posege. Velikokrat smo že intervenirali, da bi narisali črte pri
železniškem prehodu v Vnanjih Goricah. Vendar to še vedno ni narejeno. Nihče ni vedel, da
se bo popravljal most v Kamniku pod Krimom. Nihče ni vprašal, če je na tej cesti kaj bolj
nujnega za sanacijo. Tudi Energetiko je naša uspešna kandidatura malo presenetila. Niso
resno računali, da bo projekt izveden. Na seji Sveta holdinga je bilo zagotovljeno, da se bo za
sočasno plinifikacijo zagotovilo sredstva. Na operativnem sestanku na Energetiki nekaj dni
kasneje je izvedel, da temu ni čisto tako. Tudi oni imajo probleme in nimajo toliko denarja,
kot so ga svoj čas imeli. Izrazil je željo, da se plinifikacija sočasno zagotovi. Pristopili so k
izdelavi dokumentacije za ta projekt. Zagotovljeno je bilo, da se bo državne ceste opremilo.
Kaj bo z ostalimi, se še ne ve in so si vzeli nekaj časa. Poslati jim moramo uradni dopis z
našimi zahtevami in argumenti, ki izhajajo iz obljub. Potem moramo počakati uraden
odgovor, zatem bomo šli ponovno na sestanek.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
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Problem pri plinu je, da si ljudje pripeljejo priključek na hišo, ki pa je mrtev. Priključek oživi,
ko ljudje delajo obnove ogrevalnih naprav. Priklopov je za Energetiko premalo. Za drugo leto
je predvideno sofinanciranje s strani Energetike, da bi ljudje prehajali iz drugih vrst ogrevanja
na zemeljski plin. Dobili so podatek, da LPP z avtobusi na plin porabi več, kot vse primestne
občine skupaj. Energetika je vložila v infrastrukturo veliko denarja.
Metod Ropret – župan
Na seji holdinga je bila ena od točk plinifikacija Grosuplja, ki je izven holdinga. Osebno
glede tega nima pomislekov in stvar podpira. Grosuplje je veliko, ima poslovne cono in veliko
javnih objektov ter blokovsko gradnjo, to so veliki odjemalci. Ekonomsko bi bilo upravičeno,
da čim prej pridemo do tja. Vendar to ne sme biti za ceno, da mi ali kakšna druga izmed občin
v holdingu izpade.
Marko Čuden – podžupan
Glede mosta so urgirali že več kot pol leta nazaj na Direkcijo za ceste. Dopis bomo še enkrat
poslali. Misli, da se ravno letos izteka bančna garancija za dobro izvedbo mostu. Izvajalcev,
ki so postavili most, ni več. Ne ve, kdo bo to prevzel. Glede vode – v ponedeljek zjutraj je
bilo ogromno padavin v zaledju črpališča. Zaradi tega je voda kalna. Kadar je do tega prišlo,
smo se povezali na ljubljanski vodovod. To trenutno ni možno, ker se je zgodila nesreča pri
gradnji čistilne naprave. Izvajalci so prelomili povezovalni vod proti Podpeči. Rabili bodo
približno 14 dni, da se bo povezava popravila in se bo ponovno lahko dobavljalo vodo iz
Ljubljane. Drugače prebivalci niso občutili kalnosti, ker kadar je bila voda kalna, se je takoj
preklopilo na ljubljanski vodovod. To za JKP pomeni veliko izgubo, ker je voda tam dražja,
poleg tega so v sistemu izgube, plačati pa je potrebno vse. Da se zadeva sanira, bo treba
potrpeti. Takšno vodo imamo sedaj vsi v občini, ki smo vezani na JKP Brezovica. Motnost
vode počasi pada, padavine so bile res ekstremne.
Metod Ropret – župan
Lani je JKP Brezovica porabil za zagotavljanje kvalitetne vode preko 70.000 € - za plačilo
ljubljanske vode.
Martin Cvetko – svetnik
Ali so se že kaj pogovarjali glede optike? Ali je kakšen interesent?
Metod Ropret – župan
V pogovorih so s Telekomom, izrazili so pripravljenost, da se sočasno položi optično
omrežje. Eden od podizvajalcev gradnje kanalizacije je tudi podjetje GVO, ki je njihovo
podjetje. Komunalni vodi za optiko bodo položeno sočasno in povsod, kjer bo novogradnja
kanalizacije. Tudi tukaj je bila bojazen, da so bili bolje pripravljeni na prvi del, za katerega so
bila že dalj časa odobrena sredstva in slabše za drugi del. V pogajanjih smo se uspeli
dogovoriti, da se vsa območja, kjer se bo gradila kanalizacija, pokrije z optičnim omrežjem.
Hiše se bodo lahko priklapljale v jaških izven območja tras. Zavedajo se dobro, da sta obe
območji slabo pokriti in signali slabi. Tudi njim je v interesu, da svojo prisotnost izboljšajo.
Malo jih moti, da morajo del kapacitet dati na razpolago drugim operaterjem, investicija pa je
na njih.
Peter Kraljič – svetnik
Pohvalil bi vse, ki so sodelovali pri pridobitvi tako velikih zunanjih sredstev. Da občina dobi
25 milijonov € je pohvale vredno in se to sliši v širši javnosti. Že zadnjič smo načeli vprašanje
ortodonta. Naši otroci ne pridejo na vrsto k ortodontu v naši občini. Srečal je ortodontko, ki je
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poslala ponudbo na občino. Hitro je dobila odgovor, da naša občina nima kaj narediti in lahko
odpre samoplačniško ambulanto. Zanima ga, kako je s to koncesijo? Ali se da kaj narediti, ker
otroci iz naše občine ne pridejo na vrsto?
Metod Ropret – župan
Približno 7 let nazaj smo se zelo trudili, da smo spremenili nosilca koncesije, ker s prejšnjim
nismo bili zadovoljni. Dobili smo novo izvajalko storitve. Zaradi njene kvalitete in
sposobnosti je nastal problem, čakalne vrste so velika težava. Še ene koncesije v našo občino
ne bomo dobili. Padla je odločitev, da v naslednjem obdobju sprejemajo samo otroke iz naše
občine, ta dogovor je bil sprejet. Na kratek rok to ne bo prineslo nič posebnega, na daljši rok
pa se bodo poznali učinki. Kar nekaj ortodontov je lahko enostavno funkcioniralo
samoplačniško. Zdaj je to za starše postalo drago in so pripravljeni počakati v vrsti. Obstajajo
ortodonti po Ljubljani, ki niso tako zasedeni, kot naš ortodont, kar je lahko začasna rešitev.
Ortodonta imamo, da urejamo svoj standard. Trenutno tiste za nujno obravnavo poizkušamo
preusmerjati v Ljubljano.
Igor Gabriel – svetnik
Če je gospa nosilka koncesije, jo lahko prenese. Če pa ni nosilka, potem ni skoraj nobene
možnosti, ker je potrebna mreža, za vzpostavitev potrebnosti koncesij na nekem področju. S
to mrežo pa ministrstvo že 20 let zavlačuje. Iz Ljubljane je ogromna migracija na periferijo.
Stvari se bodo morale spremeniti, vendar se v kratkem ne bo nič spremenilo. Vedeti je treba,
da zavarovalnica plača ortodontki določeno število storitev. Več otrok ne more sprejeti, ker bi
to šlo v njeno škodo.
Metod Ropret – župan
Kar nekaj otrok je iz okoliških občin, ki hodijo v našo ambulanto, vendar dokler so kapacitete
jih ne smemo zavračati.
Igor Gabriel – svetnik
Otrok ne more zavračati, ker potem prideš v spor z zavarovalnico. Zavarovalnica ne govori o
regijski omejenosti. Dolžan si sprejemati paciente, dokler nisi poln.
Martin Cvetko – svetnik
Ko je bral gradivo o gradnji nadomestnega objekta za MKZ Rakitna, je varianta brez
investicije. Navedeno je, da je to potencialna nevarnost za uporabnike objekta. Gre za statiko
objekta. Opozoril bi na to za šolo na Jezeru in v Notranjih Goricah. Morda bi kakšen zavod
pregledal še naše ustanove, če so otroci na varnem.
Metod Ropret – župan
Zna našteti še kakšen objekt v občini, vira za vse objekte pa ne najde. Tega se vsi zavedamo,
pred nami je resna odločitev glede podružnične šole na Jezeru. Vendar vse na enkrat ne gre,
zdaj smo zakopani v kanalizacijo, najprej moramo izpeljati to. Verjetno denarja za kej večjega
v naslednjem obdobju ne bo.

AD 5
Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za gradnjo nadomestnega
nastanitvenega objekta v sklopu MKZ Rakitna
Damjan Rus – svetnik
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O tej zadevi ne ve dosti, ker je prišla direktno na sejo občinskega sveta in je to potrebno hitro
obravnavati. Predlaga, da damo besedo direktorici MKZ Rakitna.
Romana Rasperger – direktorica MKZ Rakitna
Objekt MKZ Rakitna je dotrajan in potrebuje obnovo. Strokovnjaki so ocenili, da je najbolj
smiselno, da se objekt poruši in se na enakih gabaritih postavi nov objekt. Ključno se ji zdi, da
zavod od leta 2007 izvaja dejavnost, ki je strateškega pomena za celo Slovenijo. Izvajajo se
programi s preventivnega področja duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Prognoza
objavljena na spletnih straneh ministrstva in Svetovne zdravstvene organizacije kaže, da bodo
duševne bolezni do leta 2020 največje družbenoekonomsko breme. Vse raziskave kažejo, da
se 50 % duševnih bolezni razvije do 14. leta starosti otrok. Zdravstvene politike so napotili,
naj izvajajo programe s preventivnega zdravja otrok in mladostnikov. Na Rakitno so eni prvih
na svetu začeli izvajati te programe. To je ključno, da imamo program, ki je strateškega
pomena. Manjka samo še objekt. Ta dokument je stopnica, da lahko kandidirajo za evropska
sredstva in dobijo denar. Jasno jim je, če ne bodo dobili teh sredstev, je investicija
neizvedljiva. Vabi občino k sodelovanju, da podpre ta dokument in s tem omogoči vsem
slovenskim otrokom možnost, da pridejo na Rakitno. Na leto pride okoli 350 otrok v program
duševnega zdravja. Še vedno izvajajo program zdraviliškega zdravljenja, ki ga vsi poznajo,
saj je že 80 letna tradicija – na leto sprejmejo okoli 200 otrok. Dejavnost je potrebna in na to
vežejo izgradnjo nadomestnega objekta.
Metod Ropret – župan
Celotna investicija znaša skupaj z DDV-jem 2.268.000 €. Nekje je navedeno, da naj bi od
tega ustanovitelj in zavod zagotovila 340.000 €. Ni imel nič proti, da gre to gradivo po
nujnem postopku na sejo sveta, načeloma bi zadeva prej morala na odbor. Ali bodo lahko
sredstva v višini 340.000 € zagotovili sami? Ker občina tega ne bo mogla. Sicer zadevo
moramo dati v obravnavo po ustaljenem postopku, obravnavati na odboru in uvrstiti v NRPje. NRP je nujen pogoj za kandidaturo, zadeva mora biti tudi v proračunu. Zavezati bi se
morali, da bomo sredstva v primeru uspešne kandidature zagotovili. Ali vidijo ta vir v
naslednjih dveh letih s strani zavoda? Uspešne kandidature ni za pričakovati prej kot v letu in
pol. Ta perspektiva je končana, za naslednjo še ni razdelitve po posameznih resorjih, niso še
pripravljeni operativni programi. Realno je, da se bodo kakšne kandidature odobrile v letu
2015. Vsi razumemo zadevo in si želimo, da bi zdravilišče izgledalo drugače. Ob teh
investicijah ne bomo mogli zagotoviti sredstev.
Romana Rasperger – direktorica MKZ Rakitna
Realno je, da se projekt prijavi v perspektivo 2014 – 2020. Zato so k zadevi pristopili toliko
prej, da bo zadeva pripravljena v letu 2014. Zavod je v lasti občine, kakšna je potem vloga
občine? Če bi zavod imel ta sredstva bi enostavno šli v postopek in stvari sami peljali.
Dejstvo je da zavod vseh teh sredstev nima. Izvedli so že nekaj novih investicij, povečujejo
premoženje občine, delajo tudi na prepoznavnosti. Ne more bit vse na breme zavoda. Treba je
skupiti skupaj, nekaj bo prispeval zavod, nekaj pa bi moral dodati tudi ustanovitelj. Delajo
načrt, da bi zbrali nekaj sredstev z donacijami – s pomočjo dobrodelnih koncertov. 19.
oktobra pripravljajo dobrodelni kostanjev piknik, nekateri znani slovenski glasbeniki so že
potrdili udeležbo. Bodo aktivni, zbirali bodo sredstva, ne more pa iti vse v breme zavoda, ker
se ji to ne zdi čisto pošteno.
Metod Ropret – župan
Spoštuje njihovo odločitev, vendar mora bit pot malo drugačna. Točka mora iti na naslednjo
sejo odbora s predlogom razreza stroškov in financiranja.
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Damjan Rus – svetnik
Proračun za drugo leto je sprejet, teh sredstev nimamo niti letos niti za drugo leto. Objekt je v
slabem stanju, odločiti se moramo kaj bomo s tem naredili v prihodnosti. Breme bo naše, ker
smo lastniki. Ali bomo pustili, da zadeva propade, ali bomo prodali ali da se tega lotimo.
Neko odločitev bo treba sprejeti. Drugače se bo objekt sesul sam vase. Ne narobe razumeti,
vendar ne ve, če je občina pripravljena financirati nekaj, kar direktno od tega nima nič. Težko
je to povedati, da ne bi koga užalil, vendar je to za nas breme. Ne vidi, kdo se danes upa
dvigniti roko in zavezati za 340.000 €. Vsekakor mora zadeva na odbor, o temu se mora
pogovoriti tudi občinska uprava. Drugače zelo podpira to zadeve, vendar gre za veliko
sredstev.
Igor Gabriel – svetnik
Pred leti, ko smo sprejemali ustanoviteljstvo in lastništvo, smo se odločili, da z MKZ-jem
nekih stroškov ne bi smeli imeti. Vemo, s kakšnimi krči dograjujemo ambulanto v Vnanjih
Goricah. Gre za velika sredstva. Zdi se mu neverjetno, da zadeva s hitrim postopkom pride na
sejo OS. Na tak način se za tako velika sredstva ne moremo odločiti. To mora iti skozi
premislek. Ta zadeva ne more iti tako naprej.
Liljana Bošnjak – svetnica
Odločitev bo padla – ali bomo morali to zapreti, ker zgradba ne bo mogla funkcionirati.
Potem je to obsojeno na propad. Sigurno je potreben daljši proces, da se zadeva bolj temeljito
preuči. Te stvari je videla že osebno na predstavitvi projektantov na Rakitni. Na to nima
pripomb, je vse v redu. Ni čisto res, da občina od tega nima nič, na Rakitni so tudi naši otroci,
tam so zaposleni naši občani. Če bi stvar še bolj zaživela, bi se odprle še nove možnosti. Ni
čisto prav, da tako gledamo. Stvari je treba obravnavati na odboru, pretehtati in poiskati neko
možnost, da se to izpelje. Drži pesti za to, ker je pomemben objekt in bi nam moral nekaj
pomeniti.
Metod Ropret – župan
V tem delu se strinja, da zdravilišče je naše. Dejstvo je, da ustanoviteljstvo nekaj pomeni in
ima svojo ceno, ter pluse in minuse. Zdravilišče Rakitni sigurno nekaj prinaša. Problem je čas.
To je zelo neprimerno obdobje. Realno bosta leti 2014 in 2015 namenjeni kanalizaciji.
Drugače bi se veliko lažje o temu pogovarjal. Ni treba, da danes sprejmemo odločitev. To
damo na odbor, kjer je več časa, da se stvar pregleda in presodi. Potreben bi bil tudi nek
timing. Čisto odvrgel tega ne bi, pustimo možnost odprto.
Zdenko Zalar – svetnik
Kot ustanovitelj smo odgovorni za zavod. Strinja se, da se najde nek skupni jezik in da to gre
v proceduro, ne pa da zavržemo. V teh prostorih je delal in že pred 10 leti so bili v slabem
stanju.
Polona Raušl – svetnica
V njihovi šoli je 700 otrok, od tega jih ima 40 odločbe o dodatni strokovni pomoči. Pri temu
ne gre samo za učne težave, ampak za vedenjske, socialne in čustvene. Zdi se ji, da je ta
objekt družbeno koristen za nas. Tudi v vrtcu je verjetno vedno več otrok, ki imajo podobne
težave. Koristnost tega objekta je tudi odgovornost občine. Skrb za duševno zdravje je vedno
bolj pomembna. Večja kot je stiska in recesija, več je teh težav in manj prostora za potrebne
pomoči.
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Marko Čuden – podžupan
Strinja se z določenimi dejstvi. Treba pa je povedati še ostalo. Verjetno smo mi unikum pri
tem da smo lastniki MKZ glede na njihovo dejavnost. Povezati bi se morali tudi z državo, tudi
država bi morala pristopiti k temu. Neobičajno je, da bi se morala Občina Brezovica brigati za
celo Slovenijo za določene, nujno potrebne stvari. Proračun za leti 2013 in 2014 imamo
sprejet, potreben bo sigurno rebalans. Vemo, kako morajo kandidature za sredstva izgledati.
Mora pisati v NRP-ju in sredstva morajo biti zagotovljena na postavki. Če potrdimo DIIP, je
to zaveza. Vendar to ne pomeni nič, ker nimamo sprejetega NRP-ja. Treba je razmišljati kdaj
bi v to šli, da bi se to računovodsko vse pokrilo.
Martin Cvetko – svetnik
Ni ravno unikum, saj imamo domove za starejše, so malo drugačne ustanove, ki skrbijo za
drugo starostno skupino. Treba je vse premisliti. Če ni denarja, naj se povabi privatni sektor,
mogoče bo kdo imel denar za investicijo, mi pa bi mu dali ustrezen delež.
Damjan Rus – svetnik
Da se MKZ prijavi na razpis, potrebuje od 40 do 50.000 €. Treba je pripraviti vse projekte in
dokumentacijo. Ta denar je treba zagotoviti, če hoče zadeva iti naprej. Edina možnost bi bila
v letu 2014.
Romana Rasperger – direktorica MKZ Rakitna
Za projektno dokumentacijo sredstva imajo. Vedo, da brez gradbenega dovoljenja ne morejo
kandidirati za sredstva. Ta dokument za njih pomeni, da lahko pridobijo gradbeno dovoljenje
in se nato prijavijo na ustrezen razpis za evropska sredstva.
Damjan Rus – svetnik
Imamo sprejet proračun za 2013 in 2014. Če bi drugo leto to potrdili in bi se začelo delati
2016. Proračuna nimamo sprejetega.
Marko Čuden – podžupan
NRP-ji se delajo za 4 leta vnaprej. NRP-ji daljši od dveh let so po navadi v oblakih. NRP-ji so
včasih kot neka zbirka želja.
Metod Ropret – župan
Vidimo, v katero smer zgodba gre. Danes tega ne bomo potrjevali, niti odklanjali. Točko se
bo naslovilo na odbor. Na odboru bo direktorica zadevo še enkrat predstavila. Tam bo na
voljo več časa, prisotna bo tudi stroka in bodo poizkusili to nekam umestiti. Treba si je vzeti
nekaj časa. Direktorica lahko pričakuje na odboru vprašanje, kje bo MKZ dobil svoj delež in
kako bi skupaj lahko prišli do teh sredstev.
Romana Rasperger – direktorica MKZ Rakitna
Danes se je mogoče odprlo vprašanje, da to ni prava pot, da je treba razmisliti o prenosu
ustanoviteljstva na državo.
Slavko Jesih – svetnik
Te debate so že bile nekaj let nazaj. Od tega je bilo odvisno, če bo MKZ še funkcioniral, ali
ne. Spomni se, da smo rekli, da se MKZ ne bo razpustil, niti ga ne bomo prodali. Odločili smo
se, da bomo MKZ poizkusili ohraniti, vendar občina s tem naj ne bi imela več nobenih
finančnih obveznosti. Takrat tudi ni bilo nikogar, ki bi MKZ hotel kupiti. Če bi se nekdo
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pojavil, ki bi želel to odkupiti ali prevzeti, lahko pride na OS in se da pobuda. Če bi bila
ponudba korektna, ne vidi nobenega razloga, zakaj se to ne bi naredilo.
Metod Ropret – župan
To je bilo na začetku njegovega prvega mandata. Na občino je prišlo pismo, v katerem je
država izrazila interes po prevzemu ustanoviteljstva za simboličen znesek, praktično
brezplačno. Pismo je z veseljem prinesel na OS, ker enostavno ni vedel, kaj narediti, ker so
imeli vsako leto 40.000 do 60.000 € izgube. Vsem skupaj je takrat oči odprl doktor Bručan.
Povedal je, kaj je scenarij za tem pismom. Za tem pismom je stala skupina, ki je imela
ambicijo, da se zdravilišče ukine in se iz tega pod pretvezo naredi tržni oziroma turistični
objekt. To otrokom z nižjim standardom dolgoročno ne bi bilo več dosegljivo. Tudi zaposlitve
bi domačinom verjetno bile odvzete. Na podlagi te informacije smo se odločili, da tega ne
dovolimo in vztrajamo, vendar da nekih finančnih obremenitev na zdravilišču ne sprejemamo,
ker jih ne moremo. Kljub temu je ta občinski svet nekaj sredstev že dodelil zdravilišču.
Direktorica je s svojo sposobnostjo in angažiranjem obdržala zdravilišče pokonci, pripeljala
ga je v zeleno območje in z investicijami dopolnila. Če bomo zadevo dali na trg, zdravilišče
ne bo več imelo vsebine, kot jo ima sedaj. Raje vidi, da čez dve leti poizkušajo zbrati
sredstva, kot da damo zdravilišče nekomu v roke in nam bo potem žal, da smo z Rakitne
pregnali otroke.
Igor Gabriel – svetnik
Država takrat ni mogla biti ustanovitelj, ker država ne more biti lastnik zdravilišča.
Ministrstvo je lahko lastnik sekundarnega zdravstva, lastnik primarnega je občina. Zdravilišča
so povsod privatna. Gre za otroško zdravilišče, kar je poseben pomen. Če bi uspelo lobiranje,
da to prevzame država, bi verjetno to vsi z velikim veseljem potrdili. Močno dvomi, da bo
država vesela, da prevzame naše zdravilišče.
Liljana Bošnjak – svetnica
Zgodovine ne pozna najbolje, ker ni bila svetnica v prejšnjem mandatu. Naivno je pričakovati,
če nisi lastnik, da ne boš imel finančnih obveznosti, tudi če je bil tak dogovor. To je tako, če
priznaš otroka in rečeš, da nočeš imeti z njim nobenih stroškov. Tako ne gre. Zaveda se
finančnega stanja. Vendar je bilo vloženega veliko truda, predvsem s strani direktorice. Grdo
bi bilo od nas, da ne bi dali možnosti, da se to preuči in predebatira. Vedno je več poti, kakšna
se bo že našla. Danes ne moremo dati 300.000 €, ker vemo, da jih ni.
Damjan Rus – svetnik
Zanima ga, kakšen je razlog, da je to danes šlo na sejo. Za obravnavo na odboru je bilo že
pozno, ko je izvedel za zadevo. Predlaga, da se točka umakne in gre po proceduri na odbor.
Upa, da bodo tam dobili še več podatkov kot sedaj.
Metod Ropret – župan
Ne mudi se pretirano, je pa ambicija direktorice, da bi v nekem doglednem času nekaj
premaknila. Se strinja, naredimo tako in zaključimo to točko. Na glasovanje je dal:
SKLEP 175:
Občinski svet Občine Brezovica posreduje dokument identifikacije investicijskega
projekta za gradnjo nadomestnega nastanitvenega objekta v sklopu MKZ Rakitna v
nadaljnjo obravnavo Odboru za družbene dejavnosti in socialno varstvo.
Izid glasovanja:
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ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Polletna realizacija proračuna Občine Brezovica in opravljene prerazporeditve za
obdobje januar – junij 2013
Liljana Bošnjak – svetnica
Na odboru je bilo nekaj pripomb pri obrazložitvah, nekje so pogrešali razlage, zakaj so bila
sredstva prerazporejena in kam so bila prerazporejena. V gradivu za OS so obrazložitve bolj
natančne in takšne, kot so jih pričakovali.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 176:
Svet Občine Brezovica se je seznanil s polletno realizacijo proračuna Občine Brezovica
in opravljenih prerazporeditvah za obdobje januar – junij 2013.
Izid glasovanja:
ZA:
13
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine
Brezovica
Liljana Bošnjak – svetnica
Imeli so nekaj pripomb in predlogov, ki so bili upoštevani. Gradivo, ki je pred svetniki je v
celoti takšno, kot so ga oblikovali na odboru.
Metod Ropret – župan
Do sedaj smo imeli obliko zastave točno določeno. Ko smo jo postavili ob bok drugim
zastavam, je naša bila ožja in daljša. S spremembo odloka dopuščamo, da jo prilagodimo
ostalim visečim zastavam. Na glasovanje je dal:
SKLEP 177:
Občinski svet potrjuje predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in
zastavi Občine Brezovica.
Izid glasovanja:
ZA:
13
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
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AD 8
Odstop člana in potrditev novega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
Marko Čuden – podžupan
Ker je predsednik odstopil, so določili njega, da poroča na seji OS. Komisija je prejela odstop
gospoda Prebila z mesta predsednika in člana. Sprejet je bil sklep, da se gospoda Prebila
razreši z mesta predsednika in člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Za novo članico predlagamo gospo Jesenko.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 178:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje odstop predsednika in člana Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja gospoda Janka Prebila in namesto njega
potrjuje za članico Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja gospo Bredo
Jesenko.
Izid glasovanja:
ZA:
12
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 9
Podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2013
Marko Čuden – podžupan
Na komisiji smo obravnavali prispele vloge, ki so tudi v gradivu. V potrditev predlagamo
predlog: za grb občine PGD Kamnik pod Krimom, za priznanje občine pa Franca Zalarja –
PGD Jezero ter ŠKTD Lokvanj.
Slavko Jesih – svetnik
Vprašanje od lani – ali je naša napaka ali je treba postopek formalno še enkrat izpeljati?
Rečeno je bilo, koga bomo letos potrdili. Pričakoval je, da imamo to v spominu.
Metod Ropret – župan
Lani smo se pogovarjali, ker smo imeli več kandidatov za častnega občana, da letos pri
podelitvi priznanj umestimo kandidata, ki je lani izpadel. Problem je, ker letos ni bilo
ponovne kandidature.
Marko Čuden – podžupan
Na seji komisije smo se tudi o temu pogovarjali. Vendar nihče ni podal vloge, zato smo
naredili takšen predlog kot je. Tukaj se lahko odločimo, kaj bomo naredili.
Slavko Jesih – svetnik
To je legitimno. Nikjer pa ne piše, da se predlog ne sme podati, če ni formalnega
predlagatelja. Mi imamo možnost to tukaj narediti. Častni občan letos ni predlagan. Izpadli
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kandidat je letos ravno toliko zaslužen za naziv, kot lani. Zato formalno predlaga, da se podeli
naziv častnega občana.
Metod Ropret – župan
Če že imamo občinsko proslavo, je nek vrhunec podelitev naziva častnega občana. Imamo
take ljudi in je prav, da bi koga predlagali.
Marko Čuden – podžupan
Imeli smo predlog za častnega občana, vendar se je komisija odločila, da ga ne predlaga v
potrditev občinskemu svetu. Sprejet je pravilnik in v pravilniku piše, do kdaj je potrebno
oddati predloge za odlikovanja. Če si mi jemljemo pravico, bi lahko danes prišel kdorkoli in
nekoga predlagal za priznanje. To ne bi bilo v redu. V pravilniku je predpisano, kako se
predlaga kandidate. Ne piše, da se predloge lahko daje na seji OS.
Igor Gabriel – svetnik
Razmišljanje na komisiji je šlo v smer, da ni nujno, da vsako leto podelimo naziv častnega
občana. Ne zdi se mu realno, da se tukaj podajo predlogi. S predlaganim je potrebno prej
spregovoriti, nekdo ga mora kontaktirati. Ne ve, če je prav, da nekoga predlagamo brez
njegove vednosti.
Slavko Jesih – svetnik
Lani ni imel občutka, da bi bilo pri neupoštevani kandidaturi kakšno nasprotovanje. Ker je
bilo več kandidatov, smo se za enega morali odločiti. Ni bila poanta, da si kdo ne bi zaslužil
naziva. Lani smo imeli kvalitetne predloge, izberemo lahko samo enega. Bilo je rečeno, da
bomo kandidata predlagali naslednje leto, zato je to omenil.
Polona Raušl – svetnica
Škoda, ker nismo predlagatelja od lani povprašali, če se njihov predlog osveži. Verjetno gre
za nerodnost.
Marko Čuden – podžupan
Veljajo neka pravila, ki smo jih sami sprejeli. Osebno bi sedaj zelo težko glasoval za lanske
predloge, brez da bi govoril s predlagatelji. Nihče se ne predlaga sam, vedno za predlogom
stoji neka skupina ali človek. Predlaganega ne sprašujejo, če želi dobiti priznanje. Žal nismo
dobili nove prijave. Na komisiji smo se odločili po pravilniku in po vesti.
Zdenko Zalar – svetnik
Govorimo o častnem občanu in tudi vse postopke je treba peljati častno. Ne želi reči, da sta
drugi dve priznanji manj pomembni, vendar smo v neki čudni situaciji. Ne bo pa nič narobe,
če letos ne bo častnega občana.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 179:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje podelitev priznanj Občine Brezovica za leto
2013 po naslednji razvrstitvi:
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Naziv: Grb Občine Brezovica
Predlagatelj
KS Podpeč - Preserje

PGD KAMNIK POD KRIMOM
Naziv: Priznanje Občina Brezovica

Predlagatelj
PGD Jezero
Skupina občanov, zastopa Drago
Stanovnik

FRANC ZALAR, Jezero
ŠKTD LOKVANJ

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

AD 10
Predlog spremembe 5. člena Določil o plačevanju oskrbnine Vrtcev Brezovica
Damjan Rus – svetnik
Odsotnosti je treba javiti do 8. ure. Ali samo preko spletne strani ali tudi drugače?
Liljana Bošnjak – svetnica
Odsotnost se lahko sporoča tudi preko SMS sporočil. Lahko se tudi pokliče, vendar odjave
potem ni. Vzgojiteljica nima vstopa v ta program. Na ta način delo preko 20 vrtcev in še več
šol. Ni obvezno, da imaš dostop do interneta ali GSM telefon. Do sedaj še ni bilo nobenega
takega, vendar kakšen tak primer verjetno tudi bo. Imeli so roditeljske sestanke, edina
pripomba je bila, da SMS stane. Za to so se odločili, da so podatki do 8. ure zjutraj v kuhinji.
To je zelo pomembno, gre za velike količine pripravljene hrane. Živila so že prej pripravljena,
vendar se marsikaj lahko porabi naslednji dan ali se zamrzne in shrani, da ne mečejo stran
toliko odpadkov. Če je otrok zbolel, si moral tisti dan še plačati prehrano. Sedaj bodo podatki
do 8. ure v kuhinji, bo to hitreje in bodo lahko sprejeli odjavo že za isti dan. Občinski svet ne
odloča ali elektronska odjava da ali ne. OS odloča v skladu z metodologijo, ker ima to učinek
na obračunavanje odsotnosti in neporabljenih živil. Za starše je to bolj ugodno.
Damjan Rus – svetnik
Imamo postavljen rok za sprejem otrok v vrtec. Potem se vedno najdejo starši, ki so rok
zamudili in potem delajo težave na občini, v vrtcu in še kje. Zaradi tega opozarja in to
sprašuje, ker ima pritožbe že dovolj.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 180:
Občinski svet Občine Brezovica sprejme predlagan Predlog spremembe 5. člena Določil
o plačevanju oskrbnine Vrtcev Brezovica.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
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Sklep je bil sprejet.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 21:20 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 20. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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