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ZAPISNIK
3. izredne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v torek, 17.
oktobra 2017, ob 19. uri, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Katja Avanzo
2. Liljana Bošnjak
3. Marta Bregar
4. Martin Cvetko
5. Marko Čuden
6. Igor Gabriel
7. Breda Jesenko
8. Tomaž Kermavner
9. Gorazd Kovačič

10. Boris Malovrh
11. Aleš Ogrič
12. Miran Repar
13. Damjan Rus
14. Veronika Susman
15. Klemen Velkavrh
16. Marija Veršič
17. Nejc Vesel
18. Klemen Zaletel

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica
2. Romana Rasperger – direktor MKZ Rakitna
3. Andrej Turk – odvetnik
4. Miha Žgajnar – urednik Barjanskega lista
5. Predstavniki občinske uprave:
– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Izredna seje je bila napovedana že prej, tema nam je tudi bila že znana. O vsebini se bomo
imeli možnost pogovarjati v nadaljevanju. Seja je absolutno sklepčna, prisotnih je vseh 18
svetnikov.

AD 2
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Glede na to, da je seja izredna, je na dnevnem redu samo ena točka brez kakršnihkoli pritiklin.
Na glasovanje je dal:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev predlaganega dnevnega reda;

3. Prenos izvrševanja posameznih ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Mladinsko
klimatsko zdravilišče Rakitna.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 3
Prenos izvrševanja posameznih ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Mladinsko
klimatsko zdravilišče Rakitna.
Metod Ropret – župan
Kot je bilo že rečeno na prejšnji seji, zaradi nove zakonodaje in prilagoditve samih aktov in
vsebine, ki jih izvaja zdravilišče, je potrebno nekatere stvari pravno in pogodbeno regulirati.
Zato je potrebno spremeniti naš akt, Odlok o ustanovitvi Mladinskega klimatskega
zdravilišča. Če se bomo v nadaljevanju dogovorili, meni da je prav, da bi se, bomo sklenili
tudi pogodbo o prenosu izvrševanja posameznih ustanoviteljskih pravic. Na prejšnji seji smo
se pogovarjali, kaj smo kot občina vložili in investirali v zdravilišče, ki smo ga skozi
delitveno bilanco dobili. Pred seboj ima izpisek, gre za sredstva v višini 70.000 € in sicer v
letu 2009 35.000 €, v letu 2010 15.000 €, v letu 2015 15.000 in v letu 2012 5.000 €. Nekaj
manj kot 10.000 € je bilo skozi posamezne razpise dodeljeno za programe, praviloma športne.
Skupna številka se giblje nekje okoli 80.000 €, kar ni neka posebna številka. Dejstvo je, da
smo trenutno v teku verjetno največje investicije v dolgih letih, kar zadeva zdravilišča.
Skupna vrednost je znašala nekaj manj kot milijon evrov. Skupaj z dodatnimi deli, ki bodo
naročena, bo sama investicija presegla milijon evrov. Od tega bo 291.000 € v dveh letih
prispevala občina – v letih 2017 in 2018. Samo zdravilišče bo prispevalo 371.000 € plus
100.000 €, ki jih bodo investirali v dodatna dela, ki se ob vsaki takšni rekonstrukciji pokažejo.
Skupni vložek zdravilišča bo blizu pol milijona evrov. Sedaj pa k vsebini. Kot je bilo
dogovorjeno, so opravili sestanek na Ministrstvu za zdravje. Udeležil se ga je sam ter
odvetnik Turk in direktorica Raspergerjeva. Na drugi strani je bila zasedba ministrstva, da so
se lahko kompetentno pomenili okoli tega, kar naše zdravilišče čaka v prihodnje. Sam
bolnišnični program znaša okoli 94 % celotnega programa zdravilišča. To kaže, da je
zdravilišče skoraj popolnoma odvisno od tega, da ima zagotovljeno financiranje s strani
države. S pogodbo, ki je danes pred nami, to dolgoročno oziroma za nedoločen čas tudi
zagotavljamo. Bilo jim je rečeno, da program, ki ga to zdravilišče izvaja, je potreben in nujen,
država takšne programe potrebuje. Ni pa absolutno in nujno, da se to izvaja na Rakitni, lahko
se izvaja tudi drugje in ambicije imajo tudi drugi. Ampak Rakitna si je od leta 2007, odkar
izvajajo program, pridobila ustrezen status in namenjeno je, da s to pogodbo Rakitni ta
program tudi trajno dodelijo. O širitvah ali spremembah v prihodnje se ustanovitelji
pogovarjamo v skladu s svojimi pravicami. Ključni pomislek je bil, kaj je z našimi
ustanoviteljskimi pravicami, to smo se spraševali tudi na prejšnji seji. Takrat nismo imeli
konkretnega odgovora, sedaj to vemo. Ustanoviteljske pravice v res majhnem delu in obsegu
prenašamo na državo in sicer skozi en sedež v Svetu zavoda. Še vedno ostaja en sedež v Svetu
zavoda zavarovancem, en sedež zaposlenim ter štirje sedeži nam, kot ustanovitelju. Tudi v
prihodnje na noben način ne izgubljamo suverenosti in možnosti, da avtonomno odločamo,
kako z zdraviliščem v naprej. Skozi pogodbo pa si dolgoročno zagotovimo obstoj in verjetno
samo širitev zdravilišča. Na sestanku so izpostavili tudi pomisleke svetnikov iz zadnje seje in
sicer kako je z materialnim delom razvoja in vzdrževanja zdravilišča. Rečeno je bilo, da je s

Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta

2

koncem avgusta proračun za letošnje leto zaprt. Razumejo nas in da so naši pomisleki
relevantni, to je v zapisniku tudi lepo in jasno napisano. Pripravljeni so se pogovarjati tudi o
preostalem delu materialne osnove delovanja zdravilišča po novem letu oziroma v prvi
polovici prihodnjega leta. Navedene so tudi opcije, kaj bo predmet teh pogovorov – delni
prevzem, solastništvo, pri tem se dogovori tudi način rednega in investicijskega vzdrževanja
objekta ali se dogovori ustrezno najemnino za uporabo objekta ali se prevzame celoten delež
zavoda, se najame ali odkupi celoten objekt ali nič od tega. Konec koncev lahko tudi mi
vztrajamo, da ne sprejmemo nič od naštetega. Nekaj se bo potrebno dogovoriti, tega se zaveda
tudi ministrstvo. V tem trenutku je pomembno, da zagotovimo zdravilišču nemoteno nadaljnje
delo. V zadnjih letih kakšnih posebnih stroškov s tem nismo imeli, poslovanje je dobro. Če se
bo kdaj v prihodnje znašlo v težavah, bomo v skladu z večino glasov, ki jih še vedno imamo,
lahko odločali kako naprej.
Andrej Turk – odvetnik
Pred svetniki sta dva dokumenta in sicer pogodba, ki jo sklepa občina z Republiko Slovenijo,
na podlagi katere se država zaveže plačevati programe v MKZ Rakitna, zato zahteva ustrezen
prenos ustanoviteljskih pravic. Na sestanku so se pogovarjali, kaj točno želijo. Iz same
pogodbe ni razvidno, na kakšen način oni želijo izvrševati ustanoviteljske pravice. Kot jim je
bilo pojasnjeno, je pogodba takšna kot je – nič več od zapisanega v pogodbi republika ne želi.
Drugače povedano, republika želi pomagati občini in MKZ Rakitna, edini način pa je, da se
sklene pogodba, ki je pred svetniki. Člen, ki določa prenos v izvrševanje ustanoviteljskih
pravic, je zapisna tudi v spremembi odloka. Edina sprememba v odloku je, da republika
pridobi en sedež v zavodu. Same ustanoviteljske pravice pa ostanejo občini, lastništvo in
ustanoviteljstvo se v ničemer ne spremeni. V skladu z dikcijo pa država pridobi enega člana v
Svetu zavoda, s tem je republika dobila pravno podlago, da financira program. V nasprotnem
primeru ne bi financirali teh programov, to jim moramo dovoliti. Dikcija sama za laika
mogoče nekaj pomeni, v pravnem smislu pa pomeni to, kar je povedal – se pravi prisotnost
enega člana v Svetu zavoda. To določa drugi člen Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi. S tem se vsa zgodba pravno gledano zaključi. Največji pomislek je bil,
kaj republika zahteva, vendar ne zahteva praktično nič. Če bi bil to na primer d.o.o. bi imela
republika enega člana v skupščini ali člana uprave, 100 % delež d.o.o. – ja pa bi bil še vedno
v rokah občine.
Metod Ropret – župan
Za nas se praktično nič ne spreminja, oziroma se spreminja na bolje. Imamo zagotovljeno
dolgoročno financiranje, izognemo se petletnim podaljševanju programa, ko smo se vsakič
bali, če bo program podaljšan ali ne. To bo sedaj dolgoročno urejeno, kot občina še vedno
ostajamo absoluten lastnik in večinski nosilec upravljavskih pravic. Zdravilišče posluje dobro,
tudi program je dober. Če bodo program nadgrajevali, bodo potrebovali naše soglasje in
soglasje države že po zdajšnji regulativi. Če bomo v pomladanskih pogajanjih uspeli še kaj
iztržiti, bo to še toliko bolje.
Klemen Zaletel – svetnik
Ima vprašanje glede tretje alineje, tretjega člena pogodbe, ki se glasi: pred začetkom izvajanja
novih ali dodatnih zdravstvenih programov na primarni ali sekundarni ravni zdravstvenega
varstva pridobi mnenje Republike Slovenije Ministrstva za zdravstvo. Ali nam to predstavlja
kakšno težavo ali je to ustaljena praksa? Ali je možno, da bi nas ministrstvo zaviralo?
Romana Rasperger – direktor MKZ Rakitna
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Zakon o zdravstveni dejavnosti zahteva, da vsi zdravstveni zavodi tako v lasti primarnih
ustanoviteljev, to pomeni občine ali v državni lasti, morajo dobiti soglasje ministrstva. Takšna
je zakonska zahteva in tako mora biti.
Andrej Turk – odvetnik
Tukaj gre samo za mnenje, se pravi ne zavezujoče.
Igor Gabriel – svetnik
Še enkrat se bo zaustavil pri pomislekih, ki jih je izpostavil že zadnjič. Ustanoviteljstvo
prinaša breme lastništva, to prinaša breme vlaganja. Dogovorili smo se, da se v prihodnjem
letu ponovno sestanemo. Verjetno bomo takrat dajali neke predloge, večje ali manjše. Oni
bodo na nek način morali investirati, če se bo zadeva širila. Skoraj siguren pa je, da tega ne
bodo hoteli. Tako je bilo do sedaj in bo verjetno tudi v bodoče. Zanima ga, zakaj sklepamo
pogodbo za nedoločen čas, zakaj ne na primer za eno leto?
Andrej Turk – odvetnik
Bistveno je, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas, ker je to v redu. Za nas bi bilo slabše,
če bi bilo za določen čas. Na sestanku je celo predlagal, da je smiselno, da ima vsaka pogodba
nek rok trajanja. Vendar so se pogovorili s pravnico in je popolnoma sledil njihovemu
mnenju. Mora reči, da je delal z mnogimi ministrstvi, tudi z Ministrstvom za zdravje dolga
leta. Prvič je imel sogovornico pravnico, nad katero je bil navdušen v pozitivnem smislu, ker
je dajala konstruktivne predloge. Pogodba naj ostane, kakršna je, do preklica. Zakaj bi se
omejevali, saj je to v škodo zavodu. Ko je govora o ustanoviteljskih pravicah, ima občina
škarje in platno v rokah. Lahko se odstopi od pogodbe, se spremeni odlok, se ukine zavod, se
odproda zavod, občina lahko dela kar hoče. V smislu ustanoviteljskih pravic občina ni dala
republiki ničesar. Se pravi je dobro, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas.
Romana Rasperger – direktor MKZ Rakitna
Ta dokument nadomešča koncesijo, ki jo je bilo potrebno vsakih pet let podaljševati. Vedno
so bili na trnih, če bo ministrstvo to potrdilo ali ne. Če ne bi prišlo do podaljšanja, bi to
pomenilo konec financiranja. Pogodba je v tem smislu odličen dokument, ki omogoča
financiranje zavoda.
Metod Ropret – župan
Ko je odhajal na sestanek, se je bal, da bodo zahteve in pričakovanja višja – da bo morda
deljena kvota ustanoviteljskih pravic ali kaj v tem smislu. Kljub temu še v celoti obvladujemo
zdravilišče.
Gorazd Kovačič – svetnik
Čestital bi direktorici zdravilišča, ker je sploh dosegla to, da je država po toliko letih
pripravljena vstopiti v soustanoviteljstvo. Spomnil bi, da je imelo zdravilišče 15 let nek čuden
pravni status v ustanavljanju, vsi so se ga otepali ter podajali sem in tja. Nihče ni vedel, kaj bi
naredili z zdraviliščem. S tem korakom se stvar statusno ureja. Kar se tiče materialnih zavez
države do zdravilišča, verjame da se bo župan dobro pogajal spomladi. Dvomi, da bo država
kar takoj pristala, da vse odkupi. Vprašanje, če je to tudi naša ambicija. Dovolj bo že to, da bo
vprašanje stalno na mizi. Vsako leto se bo poizkusilo z ministrstvom pogajati za kakšne
tekoče investicije, za vzdrževanje itn. Tudi če spomladi ne dosežemo neke končne rešitve
premoženjskih vprašanj, je dovolj če dosežemo, da vprašanje ostaja na mizi in poizkušamo
vsako leto vsaj nekaj dobiti od države. To je najbolj realna perspektiva, ki sploh ni slaba.
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Metod Ropret – župan
Ta status, ki ga bo zdravilišče dobilo s to pogodbo, omogoča tudi kandidiranje na državnih
razpisih, česar do sedaj nismo mogli. Lahko smo kandidirali kot občina, kot ustanovitelj,
zdravilišče samo pa ni moglo kandidirati. Od sedaj naprej to možnost ima. Tudi če bi se
izkazalo drugače, da bi program upadel ali ne bi več pokrival zdravilišča, so potem vse
odločitve spet in zgolj samo na nas. Ostane nam absolutna možnost odločanja.
Martin Cvetko – svetnik
Opazuje nekaj javnih zavodov tukaj okrog. Vidi da je v zdravilišču sposobna ekipa, če
primerja na primer s Tehniškim muzejem Bistra, ki samo še propada. Zakaj ima občina
zdravilišče, imamo to kot nek imidž, obstajajo kakšni ciliji? Ali imamo zavod zato, da ima 40
ljudi službo? Treba se je vprašati, zakaj imamo ta zavod. Če bi direktorica prišla do njega s
ponudbo, da njen kolektiv odkupi zdravilišče in sami vodijo zadevo naprej, bi jo takoj sprejel
in zdravilišče prodal. Če bi bil odgovorna oseba in bi videl v takem kadru perspektivo, bi
rekel, da jih rešimo okov. Naj prinesejo ponudbo, zadevo prodamo in to je to.
Metod Ropret – župan
Pred sabo smo imeli že različne opcije – od tega, da podarimo, da prodamo itd. Velika večina
nas je sedela takrat tukaj, zaveza je bila, da bo to vedno, tudi v prihodnje, namenjeno
otrokom. Vsem slovenskim otrokom, mogoče prihajajo tudi iz tujine. Tako smo se takrat
odločali. Lahko, da se bodo kdaj razmere tako spremenile, da to ne bo več možno. Glede na
atraktivnost lokacije, sploh sedaj ko bo zdravilišče prenovljeno, je verjetno lahko hitro
ogromno idej.
Romana Rasperger – direktor MKZ Rakitna
Do tega dokumenta ne bi prišli, če ne dobro opravljali dejavnosti in svojega dela za vse otroke
iz Slovenije. Prognoza je, da bodo duševne bolezni največje družbeno – ekonomsko breme,
50 % teh bolezni se razvije do 14. leta starosti. Edina dejavnost, ki jo razvijajo na Rakitni –
preventiva, je pomembna za preprečevanje teh bolezni. To so argumenti, ki pijejo vodo in na
podlagi tega smo se tudi uspeli dogovoriti za ta dokument.
Metod Ropret – župan
Dejstvo je, da imamo stabilno zdravilišče, imamo stabilno financiranje, je obnovljeno in
imamo v prihodnje vse možnosti odprte. Nismo več v precepu, kot smo leta nazaj bili, ko
nismo vedeli, če zdravilišče sploh obdržati ali ga celo pokloniti v nekem trenutku. Te opcije
so mimo in so odločitve lahko relativno enostavne. Težav za enkrat ni. Če bomo zašli v težave
s poslovanjem, česar si nihče ne želi, vendar nihče ne more napovedati, da temu ne bo tako, se
bomo morali kot lastnik odločati kaj in kako naprej. Vendar za enkrat teh težav ne vidi, glede
na to, koliko denarja so zmožni nabrati.
Liljana Bošnjak – svetnica
Tekom let so od čisto druge zgodbe prišli do sem. Očitno so bili zelo dobri argumenti in stvar
deluje, ni dvoma, da gre na boljše. V primeru, da bi šlo na slabše, se lahko ukrepa.
Martin Cvetko – svetnik
V Sloveniji vozijo vse na slabše, da se vse sprivatizira. Če jih rešiš okov, naj bodo razvojni,
delali bodo še bolje. Še več programov bi bilo, če bi bilo to zasebno. Mi bi za to dobili denar
in ga investirali v nekaj drugega, mogoče v športno dvorano, ne ve kam. Sam bi to prodal in
bi ekipa delali še dosti bolje, kot sedaj.
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Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 137:
Občinski svet Občine Brezovica potrdi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna.
SKLEP 138:
Občinski svet Občine Brezovica soglaša z vsebino Pogodbe o prenosu izvrševanja
posameznih ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Mladinsko klimatsko zdravilišče
Rakitna.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 19:40 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 3. izredne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.

Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta

6

