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       Z A P I S N I K                         
 
22. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 5. 
decembra 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. Marjan Dolinšek 
6. Igor Gabriel 
7. Marko Goršič 
8. Breda Jesenko 
9. Slavko Jesih 

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

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – Župan Občine Brezovica 
2. Tomaž Kermavner – član Nadzornega odbora 
3. Peter Lovšin – urbanist  
4. Vesna Novak – Radio 1 Orion 
5. Predstavniki občinske uprave:  

– Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Metod Ropret – župan 
To je zadnja redna seja v letu. Odsoten je svetnik Janko Prebil. Prisotnih je 17 svetnikov, seja 
je sklepčna.  
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 21. redne seje 
 
Metod Ropret – župan 
Na zapisnik ni bilo pripomb, na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 192: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 21. redne seje z dne 24.10.2013. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   17 
PROTI:  0 
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Sklep je bil sprejet. 
 

AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Metod Ropret – župan 
Na dnevni red ni bilo pripomb. Na glasovanje je dal: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 21. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pobude in vprašanja; 
5. Novelacija obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske 

celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice – strešine; 
6. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 

Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice – samostojni objekt; 
7. Soglasje k ceni pomoči na domu; 
8. Imenovanje predstavnika Občine Brezovica v Svet javnega zavoda Krajinski park 

ljubljansko barje za obdobje 2014 – 2018. 
 

Izid glasovanja: 
ZA:   17 
PROTI:  0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 4 
Pobude in vprašanja 
 
Metod Ropret – župan 
Gradnja kanalizacije poteka, več o temu na katerih območjih in v kateri fazi so dela, bo 
povedal podžupan. Kar se tiče dokumentacije, so stvari v Vnanjih Goricah dokončne. 
Pridobljeni so vsi potrebni dokumenti, danes preko dneva so bili v sistem vneseni prvi trije 
zahtevki za refundacijo. Tisto, kar je bilo v dveh mesecih narejenega, je vneseno v sistem in 
bo v najkrajšem času izplačano izvajalcem. Za kanalizacijo v Podpeči je bil izveden prvi 
operativni sestanek. Z deli v tem tednu pričenjamo. Za dokončanje urejanja dokumentacije 
smo potrebovali še potrditev načrta razvojnih programov na državnem nivoju. Zadnjih nekaj 
tednov smo pričakovali, da bo potrditev z ministrstva prišla in bo potem pristojni odbor 
spremembo načrta NRP potrdil. Danes je prišla informacija, da je Ministrstvo za finance 
potrdilo spremembo NRP-ja. Odbor bo spremembo obravnaval v torek, 10.12. Potem do 
podpisa pogodbe o sofinanciranju manjka samo še zaokroženje dokumenta znotraj Ministrstva 
za kmetijstvo in okolje. Ko bo to realizirano, bomo pogodbo podpisali skupaj z ministrom, 
tako kot je bilo to pri prejšnjem projektu. Ta stvar naj bi bila končana v 14 dneh, potem se vsi 
lahko posvetimo izključno gradnji. V Radni so težave, ne vidi opravičljivih razlogov, zakaj 
gradnja poteka tako počasi. Od kar je končana gradnja Ižanske ceste, se je intenzivnost del v 
Radni povečala. Izvajalec je pristopil k gradnji črpališča pri uvozu v vrtec. Sanirajo tudi 
vodohran. Še vedno manjka vrhnji sloj asfalta, kdaj bo to realizirano se ne ve. Na Rakitni 
situacija ni dobra, kar nekaj aktivnosti bi lahko bilo opravljeno čez poletje, vendar se je z 
njimi odlašalo. Do zasaditve čistilne naprave je prišlo prepozno. To je bilo vezano na 
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zagotavljanje konstantnega dotoka fekalij. To je bilo možno šele po priključitvi MKZ 
Rakitna. Sedaj je priključena že šola, vrtec ter objekt krajevne skupnosti. Spodnji del Rakitne 
je z omrežjem pokrit. Samo MKZ, šola in vrtec predstavljajo preko 30 % populacije Rakitne. 
Zadevo bo potrebno dokončati na bolj intenziven način. Smo v obdobju preizkusnega 
obratovanja. Imamo zadosten dotok fekalij.  Upa, da bodo rastline preko zime normalno 
funkcionirale, da bomo imeli spomladi ob zaključku monitoringa rezultate, ki bodo 
omogočili, da priključimo vse ostale uporabnike na omrežje.   
 
Marko Čuden – podžupan  
V Vnanjih in Notranjih Goricah je bilo zgrajenih približno 5 km vodov. Od začetka investicije 
so se stvari uredile, izvajalci so se ujeli. Seveda se še pojavljajo problemi na terenu, ampak 
ker gradimo na tako širokem področju, je pričakovati da bo do tega prihajalo. Na občinski 
spletni strani se za en teden v naprej objavlja, kje bomo gradili. Dela na čistilni napravi v 
Vnanjih Goricah stojijo, narejen je pred obremenilni nasip. Posedki se umirjajo, ni večjega 
strahu, da bi bili pri gradnji potrebni še dodatni ukrepi. V KS Podpeč – Preserje so se dela 
začela v vasi Jezero in iz Prevalj proti Kamniku pod Krimom. Še vedno prihaja do nekaterih 
komunikacijskih problemov, vendar bomo tudi to rešili. Pojavlja se precej manj pritožb, kot 
jih je bilo na začetku. Tudi izvajalci obveščajo občane in bolj komunicirajo z njimi, kot so na 
začetku. Ceste, ki jih prekopavamo, bodo čez zimo ostale makadamske. Spomladi se bo 
vgrajeval plin v Notranjih Goricah, ker Energetika še nima gradbenega dovoljenja. V Vnanjih 
Goricah so plinovod v nekaterih ulicah že položili. Potem so z deli prekinili, ker so izbirali 
izvajalca. Sedaj je izvajalec izbrani in bodo v roku 14 dni ujeli gradnjo kanalizacije. Na 
sestankih s Telekomom smo se dogovorili, da bodo vgradili optično omrežje. Problem je, ker 
Telekom noče slišati za sanacijo asfalta in zgornji ustroj cest. Kot občina ne moremo 
pokrivati te zadeve, saj Telekom svoje storitve trži.  
 
Metod Ropret – župan 
S Telekomom smo bili na začetku vsak na svoji strani, sedaj smo se precej zbližali in bodo 
dogovori verjetno uspešni. S projektom gradnje čistilne naprave Virje se nahajamo v naboru 
projektov, ki so v pripravljenosti. Gre za projekte v skupni vrednosti okoli 220 milijonov €. 
Naš delež je majhen, 1,8 milijona €. Na pristojnih dveh ministrstvih se s to problematiko 
intenzivno ukvarjajo. Projekti izpolnjujejo vse pogoje in imajo podpisane pogodbe z izvajalci. 
Iščejo se načini in viri, da bi se projekti financirali. Eden od načinov je, da se razveljavijo ali 
preložijo pogodbe tistim, ki v dveh letih iz različnih razlogov ne bodo uspeli izvesti projektov. 
Takšne odločbe bi prestavili v prihodnost. Drugo je preverba vseh tistih, ki odločbe imamo in 
projekte izvajamo. Naša občina je že bila na vrsti in smo bili na ministrstvu na sestanku, kjer 
smo morali zagovarjati in pojasniti vse postopke, ki jih izvajamo. Meni, da smo uspešno 
predstavili, kar se v naši občini izvaja. Po zagotovilih Ministrstva za kmetijstvo in okolje, naši 
projekti niso ogroženi. Po koncu sestanka smo dobili v pregled in podpis tudi izjavo. Izjava 
ima kup alinej. V oči najbolj zbode zadnja, v kateri piše, če se bodo tekom gradnje pojavile 
nepravilnosti ali gradnja ne bo končana v roku, potem bo občina sredstva vračala. Treba se je 
zavedati, kako resna je zadeva. Pritisk na sredstva je izjemen, enostavno ni druge možnosti, 
kot da stvar pripeljemo do konca. V dobrem mesecu smo zgradili 5 km kanalizacije. Spomladi 
se lahko gradnja intenzivira. Celotnega omrežja je okoli 60 km in to je potrebno zgraditi v 
naslednjih dveh letih, če želimo, da bomo sredstva črpali. V primeru, da bomo z deli zamujali, 
nas po 31.12.2015 doleti samostojno plačevanje stroškov. Problem je, če bi se izkazalo, da so 
na projektih nepravilnosti ali da projekta ne bi realizirali v tej meri, da je v celoti ogrožen. V 
tem primeru sledi vračanje sredstev. Kako bi naša občina to vrnila ni nikomur jasno. Ta 
zagotovila smo morali dati in to nas postavlja v položaj, da k stvari pristopimo izredno resno 
in intenzivno. Kot občinska uprava precej polagamo tudi na vas svetnike, saj ste dnevno v 
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stikih z ljudmi. Svetniki ste pri viru informacij in celovito poznate zadeve, veste kaj številke 
pri investicijah pomenijo. Prosi, da v kočljivih situacijah in ko je treba posredovati 
informacije, to tudi naredite. Na začetku so bile težave, to se bo počasi umirilo. V nabor 
kohezijskih projektov bomo verjetno uspeli spraviti tudi 1,8 milijona € vreden projekt za 
Virje. Z investicijami smo zelo zasedeni, kakšen mesec zamika ali tudi pol leta ne pomeni 
tragedije. Na daljši rok pa bi bilo slabo, če bi iz tega izpadli, saj bi bilo okoli 1,5 milijona € 
sofinanciranja. Na Rakitni je težava pri oskrbi z vodo. Vo – Ka je menjala koncepte, bilo je že 
odločeno, da se bo delala vrtina globine 500 metrov. Nato so se našli novi argumenti glede 
cene črpanja in tehnologije, zato se niso odločili za izgradnjo vrtine. Odločili so se za sanacijo 
obstoječega vodnega vira – novogradnjo zajetja in čistilne naprave. Prosili smo za pisno 
pojasnilo, kako daleč je zadeva. Obrazložitev smo dobili, vendar ni bilo razvidno kaj je že 
bilo narejeno. Očitno so neka osnovna dela že bila izvedena. Sama vgradnja čistilne naprave 
pa bo izvedena spomladi. S tem bo oskrba na Rakitni glede izdatnosti in kvalitete dolgoročno 
nemotena. V Radni je že povedal, da poteka gradnja črpališča in vodohrana. Bil je izveden še 
priklop naselja zahodno od cerkve na Brezovici na vodovod. Prej so bili oskrbovani iz zajetja. 
Zajetje je bilo vedno manj izdatno, v nekaterih obdobjih tudi presahne. Vode ni bilo dovolj in 
jo je bilo treba dovažati. Oskrba je bilo motena, pritožb je bilo ogromno. Naše komunalno 
podjetje je do zajetja potegnilo cev, ki sedaj z vodo iz Ljubljane zajetje napaja. To je začasna 
rešitev, treba bo najti trajnejšo rešitev. Končno smo prišli do izredno dobrega izvajalca za 
krožišče v Podpeči – podjetje Mapri. Krožišče so v kratkem času praktično končali. Ostaja še 
sama ureditev otoka in spomladi dokončanje odseka do Kirna ter mosta do Ljubljanice. Tam 
pride še postaja, pločniki in vsa potrebna komunalna oprema. Na Direkciji na ceste denarja 
zmanjkuje. Tudi nadaljevanja začetih projektov so ogrožena, zato jih je treba uvrstiti v 
programe. V ta namen smo že imeli informativni sestanek, en sestanek naš še čaka in upa da 
bomo takrat dokončno uspeli naše projekte umestiti v finančne okvirje. Dela so se začela tudi 
na Tržaški cesti, najprej od bencinske črpalke proti Španu. Dela postopoma napredujejo, 
projekt je v celoti financiran s strani EU. Časa je dovolj – dve leti. Na delu, kjer je slab 
vodovod, ga bomo obnovili sočasno z deli. Končana je bila tudi rekonstrukcija ceste na 
Žalostno goro. Projekt je financiran s strani SVLR – sredstva regionalnih razvojnih skladov. 
Nekaj lepega se je zgodilo tudi na družbenih dejavnostih – bila je otvoritev ambulante v 
Vnanjih Goricah. Investicija bo stala okoli 120.000 €, predvidenih je bilo 160.000 €. Zadeva 
je izpadla lepo in prijetno, uporabniki so veseli in zdravnici zadovoljni. Na zadnji seji smo se 
pogovarjali, da smo ostali brez lekarne v Podpeči. Stvar je intenzivno stekla in doživela 
srečen epilog. Imeli smo otovoritev lekarne v Podpeči, nov izvajalec je Lekarna Ljubljana. 
Prepričan je, da je na obseg podjetja to dolgoročna rešitev. Na razpisu smo dobili sredstva za 
energetsko sanacijo OŠ Preserje. Pripravljamo razpis za izbiro izvajalca, ki naj bi stekel 
januarja. V začetku leta bo tudi razpis za izgradnjo dveh oddelkov vrtca v prosvetnem domu. 
Zadevo bomo morali uvrstiti še v proračun. Pri nas na obisku je bilo tudi vodstvo OŠ 
Brezovica – posredovali so nabor vseh potreb, želja in idej. Stvar, ki ga je presenetila je, da 
bodo v prihodnje morda katerega od 4 oddelkov v OŠ Brezovica morali prepustiti šoli. Upa, a 
to ne bo kmalu, da bo dovolj časa za iskanje dodatnih kapacitet. Ponuja se nova možnost – 
najem prostora v vrtcu na Vrhniki. Sicer je lokacija oddaljena, vendar imajo očitno nekaj 
prostih prostorskih kapacitet. Zadevo bi zapolnili z našimi kadri in otroki. To bi lahko bil 
izhod v sili, vendar upa, da to ne bo potrebno. Obeta se kar nekaj prireditev, prva je že jutri – 
dobrodelni županov bazar, ki bo s pomočjo deklet iz sklada, otrok in učiteljic bogato založen. 
Vljudno vabi svetnike, da se udeležijo bazarja in z nakupi namenijo kakšen evro v sklad. V 
šestih letih delovanja sklada je bilo podeljenih 61 letnih štipendij v skupnem znesku skoraj 
44.000 €. Podeljenih je bilo okoli 160 enkratnih denarnih pomoči v skupni vrednosti okrog 
34.000 €. Pomagali smo mnogim, tudi pisma zahvale to potrjujejo. V soboto bo v občini 
Božiček, začeli bodo na Rakitni, se ustavili v Podpeči, Notranjih Goricah in nazadnje v OŠ 
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Brezovica. Potekal bo tudi tradicionalni božični koncert ženskega pevskega zbora, ki bo 
26.12.2013. Prisotnih bo nekaj gostov, tudi tja vsi vljudno vabljeni. V torek je bil sprejem 
podjetnikov v Modri dvorani. Bila je lepa udeležba, v neformalnem delu smo se kar dolgo 
zadržali in izmenjali mnenja. V zadnjem času se je spremenil urnik Upravne enote – 
matičnega urada. Na spremembo smo odreagirali in obiskali v.d. načelnice Upravne enote in 
izrazili nestrinjanje. To smo izrazili tudi pisno, vprašanje je, če bo to kaj zaleglo. Z nivoja 
ministrstva je prišla direktiva, da je potrebno zmanjšati število delovnih ur. Prvi so bili na 
udaru krajevni uradi, kjer je to najlažje narediti. Teh ukrepov smo bili deležni tudi mi. Videli 
bomo, če bo naše pritoževanje pomagalo, boji se, da ne bo. Svetniki ste v gradivu prejeli 
okvirni razpored sej v prvi polovici leta 2014. Lahko se zgodi, da bo potrebno datume 
nekoliko spreminjati. Predvidene so štiri redne seje do poletnih počitnic.  
 
Peter Kraljič – svetnik  
Pohvalil bi izvajalca gradnje kanalizacije na Jezeru. Prišli so na dom in jih obvestili o 
aktivnostih ter se pogovorili o hišnem priključku. Na pošti Preserje je še eno uro krajši 
delovni čas. Prosi, če lahko občina ukrepa glede tega. Ljudje bodo še manj hodili na pošto, 
ker bodo stvari urejali drugje.  
 
Metod Ropret – župan 
Sestanke s Pošto Slovenije smo že imeli. Efekta in posluha ni bilo. Povsod je odgovor samo 
stroški, povsod se varčuje. Ne ve, če je ravno namen monopolnih služb, da delujejo iz vidika 
stroškov. To se vedno začne na periferiji.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
V teku je informativna razgrnitev občinskega prostorskega načrta. Zadeve si je ogledal. Daje 
pobudo oziroma zahtevo. Zakaj Odbor za okolje in prostor ni nikoli imel možnosti, da bi o 
raznih spremembah v prostoru lahko debatirali? Pričakuje, da bodo pred razgrnitvijo dobili na 
mizo popis vseh sprememb, stanje pred spremembo, stanje po spremembi in opomba, s 
kakšnim namenom se bo to spremenilo. To mora prvi obravnavati Odbor za okolje in prostor, 
ki je za to poklican, potem lahko gredo zadeve naprej. Ima čuden občutek, kaj je notri in kaj 
ni, kakšne so namembnosti itn. Že nekaj časa je član odbora in o teh zadevah niso nikdar 
debatirali. So seznanjeni o postopkih, o konkretnih zadevah ni bilo govora. Ne ve kdo si je 
vzel to moč, da o temu odloča.  
 
Peter Lovšin – urbanist  
Vsi člani odbora so gradivo dobili predhodno. Lahko bi že predhodno na sejah odbora podali 
nestrinjanje. V gradivu so bile priloge tudi z vsemi prikazi stanja in vsemi pobudami. 
Materiala je ogromno. Težko je tabelarično prikazati, kaj gre notri in kaj ven. Če bo želja, se 
bo iz posredovanega gradiva bolj enostavno in priljudno to prikazalo. Ne skriva se nobena 
stvar. Informativna razgrnitev je bila zaradi tega, ker občina leži na območju Nature 2000. Že 
v preteklosti so bile razvojne pobude občine ob avtocesti. Zaradi Nature 2000 je potrebno 
izdelati nadomestne habitate. Kmetijci vidijo to tako, kot da se jih dvojno povozi. Enkrat ob 
spremembi iz kmetijskih v stavbno zemljišče, drugič pa na območjih, kjer je nadomestni 
habitat, ni dovoljeno več kmetovati. Tam je zadeva izgubljena in bi zemljišča morala občina 
tudi kupiti. Bliža se tudi davek na nepremičnine. V občini so nezazidana zemljišča precej 
ovrednotena. Zato je možnost v informativni javni razgrnitvi, da se poda pobuda za izvzem 
zemljišč. Slovenska posebnost je, da nihče zemljišč noče prodati, zato bodo pač imeli 
zemljišče, vendar nestavbno. Občina bo morala podatke posredovati tudi Geodetski upravi. 
Določena osnovna namenska raba se vidi. Lahko se poskuša, da občina nima nadomestnih 
habitatov. Druga možnost je, da lahko občani podajo pobudo za iz stavbnega v kmetijsko 
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zemljišče. Tretja možnost je, da se predvidene stvari še enkrat preverijo in se gre potem v 
pravo javno razgrnitev. Na Vrhniki so predvideli nadomestne habitate na parcelah Sklada 
kmetijskih zemljišč, ki se s tem niso strinjali. Potem se jim vse podrlo in prostorskega načrta 
na znajo spraviti do konca.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Posebnega pojasnila nima, zadeva je bila že velikokrat prediskotirana. Že zdavnaj je bilo na 
višjem nivoju sklenjeno, da se novih pobud praktično ne bo uveljavljalo – zaradi Nature 2000 
in podobnih zadev. Kvečjemu se bo tisto, kar manjka nadomestilo s tistim, kar bodo ljudje 
izpisali iz zazidljiv parcel. Manjkajo zemljišča za industrijsko – obrtno cono na Brezovici. 
Cona v Podpeči je bila zmanjšana na minimum. Velik problem predstavlja, ker ljudje niso 
svojih hiš zemljiškoknjižno vpisali pravilno in jih dali v kataster stavb. Po podatkih, ki jih 
dobimo iz GURS-a, je v naši občini še ogromno nepozidanih zemljišč. Na zadnjem sestanku 
na Ministrstvu za kmetijstvo so debelo gledali, ko so slišali, koliko prebivalcev imamo. 
Prepričani so bili, da imamo prebivalcev okrog 5.000, v resnici jih imamo skoraj 12.000. 
Državna birokracija nam precej nagaja, če bi oni delali boj resno, bi bila zadeva že zdavnaj 
končana.  
 
Metod Ropret – župan 
Številke o prebivalcih občine držijo, po zadnjih podatkih živi tukaj okoli 11.600 ljudi.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Nekaj prebivalcev Kamnika pod Krimom, Preserja ter šola so vezani na staro kanalizacijo. 
Zanima jih, če bo obstoječi sistem obstal in se bo naredila samo prevezava ali se bo vse 
zgradilo na novo? Zanima jih še, kaj bo s komunalnim prispevkom, saj so ga že plačali?  
 
Marko Čuden – podžupan  
Na obstoječe kanalizacijsko omrežje je priključena šola. Ves stari sistem se podre in bo 
zgrajen nov. Ljudje se bodo priključevali na nov sistem. Kar se tiče komunalnega prispevka, 
bo treba to pregledati. Če imajo dokazila o plačilu, tega ne bomo še enkrat zaračunali.  
 
Damjan Rus – svetnik  
V Požarnicah so bili prvi na vrsti pri gradnji kanalizacije. Živi v ulici, kjer je zadnji. Doživel 
je, da so izvajalci bili v soboto zjutraj že mimo njegove hiše, tako da ni mogel na cesto z 
avtom. Niso ga pravočasno obvestili, upa, da so se naučili bolje delati. Skrajni čas je, da 
naredimo kaj glede statusa naših krajevnih skupnosti. Volitve so že čez eno leto, moramo se 
pogovoriti, kaj narediti s krajevnimi skupnostmi. Dobro bi bilo, da se to naredi pred 
volitvami. Občinski svet ni naredil nič v tej smeri. Treba se je pomeniti, ali naj se status 
krajevnih skupnosti spremeni in to naredimo do junija v prihodnjem letu. Ali pa rečemo, da je 
status primeren in ne spreminjamo nadaljnjih 10 let ničesar. Zadnji čas je, da rečemo, če 
gremo v to ali ne. To bi dal kot pobudo oziroma da sprejmemo sklep, da naj pristojen odbor 
začne o temu razpravo. Do poletja so še štiri seje.  
 
Jožef Selan – svetnik  
Odgovoril bi na pobudo. Ta pobuda je bila dana že lani. Odbor je že pripravil vso 
dokumentacijo, statut ter vse kar je potrebno za spremembo statusa krajevnih skupnosti. 
Potem so svetniki bili proti. Predstavnik Rakitne je na odboru z zadevo strinjal, na občinskem 
svetu pa je rekel, da tega ne smemo narediti. Ključen je verjetno župan, ki se upira, da bi to 
spremenili. Pobudo sprejme, izziv je lep, imajo že vse pripravljeno na odboru. Na naslednji 
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seji že lahko obravnavajo zadevo. Ko se je zadeva pripravljala, je bil velik interes. Ko so bila 
dejstva na mizi, se je zadeva zrušila na občinskem svetu. Svetniki naj se pogovorijo med sabo.  
 
Metod Ropret – župan 
Gre za pobudo, nič ni narobe. Sam se glede tega ne bo opredeljeval, kakorkoli se bodo 
odločili, bo zanj prav. Svoje mnenje je že kako leto nazaj že povedal.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Če župan tega ne bo dal na občinski svet, tega ne bo. Potem je treba jasno reči, da teh 
sprememb ne bo. Zadeva se je že obravnavala in vemo, kje se je ustavila. Če je vseeno, naj 
gre zadeva skozi odbor in v obravnavno na OS. Potem se bo glasovalo in se bo videlo, ali je 
večina za spremembe ali ne. Ne more se stvar nekje neformalno ustaviti in potem reči, da je 
vseeno kaj se sprejme. Glede OPN-ja bi dodal, da je odbor vsa gradiva dobil, to je nesporno. 
Dejstvo pa je, da odbor nikdar ni obravnaval te problematike in sprejel nobenega sklepa. Nič 
še ni zamujeno. Gre za informativno razgrnitev, bodo še neke manjše spremembe. Preden bo 
to prišlo na občinski svet, pričakuje točno to, kar je že povedal, da odbor o temu odloča. 
Odbor o temu mora odločati, saj je prvi, ki odloča. Do sedaj o temu še ni odločal, čeprav bi že 
vsaj enkrat moral. Preden pride do prave razgrnite, pričakuje, da se o temu odloča na odboru – 
ne tako kot zdaj, ko so prejeli korektno pripravljeno gradivo, ki je dobro za informacijo. Ni pa 
to pripravljeno gradivo za na odbor, da se o temu odloča. Če želiš, da se o temu odločiš pa 
potrebuješ, kar je že povedal prej – spisek parcel, ki so se spremenile po krajevnih skupnostih 
ter v kaj se je spremenilo. Mogoče bi bilo dobro v GIS-u dopolniti legendo, ker nekaj oznak v 
legendi ni. Ljudje ga sprašujejo, kaj to pomeni, vendar vseh oznak ni dešifriral, čeprav se je 
poglobil. V legendi naj bodo vse oznake, ki so uporabljene, da veš kaj gledaš. Drugače je 
informacija nepopolna in ne koristi.  
 
Metod Ropret – župan 
Zadeva je bila na občinskem svetu, ni se pri njemu ustavila. Ker ni več pobud in vprašanj, se 
ta točka dnevnega reda zaključi. 
 

AD 5 
Novelacija obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote 
V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice – strešine 
 
Marko Goršič – svetnik  
V današnjem gradivu smo prejeli obvezno razlago Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih. 
Občinski svet je sprejel čistopis Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih, ki je bil objavljen v 
uradnem listu. Obvezna razlaga 2. točke 32. člena odloka je s sprejemom uradno prečiščenega 
obvestila izgubila povezavo, saj so se prej omenjene točke preštevilčile. Predlaga se 
novelacija obvezne razlage in objava v Uradnem listu RS.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 193: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejema novelacijo obvezne razlage 3., 4. in 5. točke 32. 
člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje 
Gorice, Notranje Gorice (Ur.l. RS, št. 94/2013-UPB). 
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Izid glasovanja: 
ZA:   17 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6 
Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 
Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice – samostojni objekt 
 
Marko Goršič – svetnik  
Tako kot za prejšnjo obvezno razlago, smo tudi za to dobili v gradivu vsa pojasnila. V 
čistopisu PUP – UPB1 je vključena tudi obvezna razlaga 2. točke 6. člena Odloka o 
prostorsko ureditvenih pogojih, ki je navedena v 1. točki 65. člena čistopisa. Zaradi potreb po 
uskladitvi odmikov med obstoječimi enostanovanjskimi objekti, ki se nahajajo na zemljiščih 
navedenih v 4. točki 64. člena, se predlaga novo dodatno obvezno razlago 2. točke 6. člena in 
objavo v Uradnem listu.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 194: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejema obvezno razlago 2. točke 6. člena Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V10 Brezovica, Vnanje Gorice, 
Notranje Gorice (Ur.l. RS, št. 94/2013-UPB). 
 

Izid glasovanja: 
ZA:   17 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 7 
Soglasje k ceni pomoči na domu 
 
Damjan Rus – svetnik  
Za leto 2014 je znana cena pomoči na domu, ki znaša 17,05 €. Do sedaj je Občina Brezovica 
to sofinancirala v celotnem znesku. S strani občinske uprave je prišla pobuda, da se 
sofinanciranje zmanjša na 70 %, posamezniki bi doplačali 30 %. Večina občin v Sloveniji, 
razen treh, imajo to že narejeno in sofinancirajo 70 % ali manj. Zaradi finančnih zalogajev, ki 
nas čakajo, smo se odločili, da bi tudi mi zadevo uredili tako, kot jo imajo druge občine. 
Predlog je, da 70 % financira občina, 30 % posameznik. To pride na posameznika 5,32 € na 
uro. Odbor je to sprejel in predlaga, da to potrdi tudi občinski svet.  
 
Jožef Selan – svetnik  
Glede na to, da je na celoletni ravni to kar nekaj denarja, bi pričakoval, da se v gradivo priloži 
obvestilo CSD, ki se ga navaja. Tako bi videli, kaj oni hočejo. Ocena finančnih posledic, ki je 
navedena, ne more biti 5.600 € ampak 4.100 €, če gledamo tabelo. Mora biti 70 % zneska in 
ne celoten znesek. Gradivo ni pravilno pripravljeno za svetnike.  
 
Damjan Rus – svetnik  
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Tako mu je bila zadeva predstavljena na odboru. Važno je da je cena določena in mi 
financiramo 70 %.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Do sedaj so bili stroški 5.600 € mesečno. Če gremo na 70 % sofinanciranje bo mesečna 
obremenitev 4.191 €. Razlika je približno 1.400 € na mesec, če to pomnožimo z 12 je to več 
kot 10.000 € na leto.  
 
Metod Ropret – župan 
V proračun moramo dati natančno številko, ki jo dobimo izračunano s CSD-ja. Za nas je 
pomembno razmerje 70:30.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Dobro bi bilo, da to sprejmemo še letos, da se z novim letom začne obračunavati po novem.  
 
Metod Ropret – župan 
Ne bomo sprejemali finančnih posledic, to umaknemo in potrdimo samo razmerje. CSD da 
poimenski spisek uporabnikov pomoči in obračune. In to moramo plačati.  
 
Peter Kraljič – svetnik  
Strinja se s podžupanom, finančne posledice so -17.208 € in so ugodne za nas. Zadevo bi 
vseeno lahko sprejeli, čeprav naveden znesek ni pravilen. V sklepu se izpusti znesek in se 
navede samo razmerje.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Strinja se z gospodom Selanom, da morajo biti številke prave. Ne ve, če so pri teh zadevah 
najbolj važni prihranki. To je že tretja stvar letos, ki zmoti. Za temi številkami vedno stojijo 
ljudje, po možnosti prizadeti tako in drugače. To je že tretja zadeva na družbenih dejavnostih 
– zmanjšali smo subvencije za vrtec, zmanjšali smo subvencijo za novorojence, sedaj 
zmanjšujemo še pomoč na domu. Če smo sposobni varčevati samo na teh zadevah, ne želi biti 
član občinskega sveta. Do sedaj ni bilo nobenega drugega predloga od ostalih odborov. 
Vedno se varčuje na socialno najbolj problematičnih zadevah. Ali postajamo tako nesocialni 
ali pa smo brez sredstev, da moramo to početi? Misli, da nimamo tako malo sredstev in so še 
drugje možnosti. Razume, če povsod prihranimo nekaj tisoč evrov, da se na koncu veliko 
pozna – je res in je jasno. Toliko samo v razmislek, prav gotovo bo glasoval proti.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Ko so zadevo obravnavali na odboru, jim je bilo povedano samo koliko je cena v letu 2014 in 
kakšno bo razmerje. Ostalih podatkov niso dobili. Nima vpliva, kaj bo dal direktor v gradivo 
za sejo.  
 
Metod Ropret – župan 
Pri teh številkah se nima smisla zapletati, ker gre za povprečje. Lahko se drugo leto zgodi, da 
bomo imeli nekaj težkih socialnih primerov in bodo te številke veliko večje. Tega ne moremo 
napovedati, mi dobimo samo sklepe na podlagi katerih moramo plačevati. V predlogu je 
povprečje na podlagi stanja, ki je bilo letos.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
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Meni, da je to nek prikriti davek. Spet bo moral dati tisti, ki nima. Ima podjetje in cena 17 € 
na uro se mu zdi zelo veliko. Naj CSD preračuna v drugo smer, mogoče če bi bil znesek 12 €, 
bi bilo bolje.  
 
Slavko Jesih – svetnik  
Razmišlja v drugo smer. Gre za socialne zadeve. Če zmanjšamo postavko bomo prihranili. 
Vendar gre za ljudi, ki so že tako socialni problem. S tem bodo samo na neki drugi postavki 
prosili za nadomestilo ali bodo prosili za sredstva iz županovega sklada. Dejansko bomo 
zadevo preložili iz ene postavke na drugo. Iz vidika proračuna je na koncu vseeno iz katere 
postavke gredo sredstva. O temu moramo še malo razmisliti.  
 
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave 
Pomoč na domu ni vezana na čisto socialo. Nekateri so se odločili da ne bodo koristili javnih 
domov za starejše občane in koristijo to varianto. Ni nujno, da je to povezano z robnimi 
socialnimi zadevami. To smo do sedaj financirali v celoti. Kar je ljudi v domu za občane, se 
financirajo iz lastnih dohodkov. CSD že v osnovi obremeni njihovo premoženje, mi dobimo 
obremenitev premoženja in zahtevek za sofinanciranje. V domovih 100 % financiramo samo 
tiste, ki nimajo nič, misli da takega trenutno ni nobenega. Povsod smo vezani na neko 
premoženje. Misli, da je prav, da tudi tukaj izenačimo ljudi med sabo.  
 
Igor Gabriel – svetnik  
Mora potrditi direktorjeve besede. Tukaj večinoma ne gre za socialo. Osebno najbolj pozna te 
probleme. Te službe se pogosto izkoriščajo za stvari, ki nimajo nobene povezave z nego na 
domu in to predvsem na pritisk svojcev. Svojci prelagajo na negovalce vse kar je možno. 
Zadevo bo podprl, bi se pa strinjal, da se sociala začne iskati po drugi poti. Morali bi najti 
tiste ljudi, ki so dejansko potrebni socialne pomoči in jim to tudi damo. Ne da se zadeva dela 
pavšalno in del populacije to izkorišča, kar je v Sloveniji pogosto navada.  
 
Metod Ropret – župan 
Lepo piše, da gre za ekonomsko ceno pomoči na domu, ki ne vključuje navedenih stvari. Kar 
je sociale, ki jo zaznava CSD, mi plačamo po sklepu – dobimo odločbo. To je samo en sklop 
socialnih transferjev.  
 
Igor Gabriel – svetnik  
Moramo si biti na jasnem, da morajo pri pomoči na domu sodelovati tudi drugi – svojci in 
drugi, ki se angažirajo. Ta zadeva se masovno izkorišča, to je razvidno tudi po pogovorih s 
patronažo. Pomoč zahtevajo oskrbovanci na CSD-ju, ker je to brezplačno. Situacijo si pride 
pogledati direktor na dom v spremstvu patronaže. Meni, da bi se gospe iz patronažne službe, 
strinjale s tem.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Strinjal bi se s kolegom Gabrielom, da to gledamo preveč pavšalno. Tako je tudi pri vrtcih in 
tistih, ki so zavrnjeni. Vprašanje je, če vsi potrebujejo podporo. Mogoče bi bilo bolj smiselno, 
da se dajo vloge na občino in bi se dejansko videlo, kdo je socialni problem, ki res potrebuje 
pomoč, ker ne dobi vrtca.  
 
Metod Ropret – župan 
Predlaga, da glasujemo zgolj o razmerju. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 195: 
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Občinski svet Občine Brezovica sprejme predlagano sofinanciranje k ceni pomoči na 
domu v višini 70 %.  
 

Izid glasovanja: 
ZA:   17 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8 
Imenovanje predstavnika Občine Brezovica v Svet javnega zavoda Krajinski park 
ljubljansko barje za obdobje 2014 – 2018 
 
Marko Čuden – podžupan  
Poročal bo on, ker se predsednica komisije ni mogla udeležiti seje komisije. Predsednica je 
bila potrjena ravno na zadnji seji. Sklepčni so bili, podan je bil pisni predlog za predstavnika 
občine Brezovica v svetu zavoda Krajinski park Ljubljansko barje s strani gospoda Cvetka. 
Predlagana je bila Urša Šebenik. Komisija je predlog potrdila.  
 
Peter Kraljič – svetnik  
Čestita novi predsednici komisije. Zanima ga, kako imajo druge občine to urejeno in če je 
potrebna povezava med občino in svetom zavoda krajinskega parka? Dal bi pobudo 
predsednici komisije, da ni pošteno, da vsi ne vedo katere kandidate se išče. Naj se obvesti 
tudi ostale stranke, ki niso v komisiji ali svetnike, ko se išče kakšen kandidat. Nikoli ni prej 
obveščen in zato ne more dati pobude. Pošteno bi bilo, da so vse stranke obveščene. O temu 
so enkrat že govorili, vendar se ne izvaja. Mogoče bo nova predsednica uvedla novo prakso.  
 
Marko Goršič – svetnik  
Pridružuje se mnenju gospoda Kraljiča, saj imamo tudi s pomočjo občinskih sredstev izšolane 
varstvenike narave. Ker se ne ve, jih niti predlagati ne moreš. S temi tajnimi postopki bi lahko 
počasi končali.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Ali imamo soglasje kandidatke? 
 
Marko Čuden – podžupan  
Soglasje imamo. Do sedaj je bil član sveta zavoda krajinskega parka, svet se sestaja približno 
dvakrat na leto. S podžupanom iz Vrhnike sta bila v svetu edina iz političnih struj, vsi ostali 
so iz stroke. Glede na to, s čim se gospa Šebenik ukvarja, meni da je prava za to zadevo.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 196: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Uršo Šebenik, Žabnica 21, 1357 Notranje 
Gorice, za predstavnika Občine Brezovica v Svet javnega zavoda Krajinski park 
Ljubljansko barje za obdobje 2014 - 2018. 
 

Izid glasovanja: 
ZA:   17 
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PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Želi še povedati, da je bil letos cilj, da se pred velikimi investicijami znebimo obveznosti za 
nazaj. To nam je uspelo, ima izpis od srede. Dolgujemo še 5.000 € podjetju, ki jih zadržujemo 
zaradi neizvedenih del pri sanaciji šole. Dolgujemo še 21.000 € Mestni občini Ljubljana iz 
naslova kompenzacije sredstev, ki so nam bila zasežena skozi denacionalizacijo. Skozi 
kompenzacijo nam bo to vrnjeno. V novo leto stopamo brez obveznosti, ocenjuje da si bomo 
naredili še nekaj zaloge. Zahvalil bi se za prizadevanje in kooperativnost pri delovanju naše 
občine. Tako mi kot drugi lahko ocenjujemo delovanje za dobro. Ima več stikov s strukturami 
zunaj naše občine, ime naše občine je dobro zapisano naokrog. Ni se nam potrebno hvaliti, 
hvalijo nas drugi. Dobro delo obrodi sadove in ponese glas.  
 
 
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 20:30 zaključil sejo. 
 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
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