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       Z A P I S N I K                         
 
17. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  sredo, 22. 
marca 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. Boris Malovrh 

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

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 
2. Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica d.o.o. 
3. Darko Jurca – predsednik Nadzornega odbora 
4. Janja Bratuša – Radio 1 Orion 
5. Predstavniki občinske uprave:  

– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 
 
Metod Ropret – župan 
Seja je sklepčna, prisotnih je 15 svetnikov. Opravičil se je Gorazd Kovačič. Katja Avanzo in 
Liljana Bošnjak se bosta seji pridružili z manjšo zamudo.  
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 16. redne seje 
 
Metod Ropret – župan 
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnika. Ker ni bilo pripomb, je dal na 
glasovanje: 
 
SKLEP 105: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 16. redne seje z dne 16.2.2017. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   15 
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PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 16. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pobude in vprašanja; 
5. Obravnava in potrditev Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2017 in odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode za leto 2017; 

6. Obravnava in potrditev delitve dobička družbe JKP Brezovica, d.o.o.; 
7. Povečanje kapitala družbe JKP Brezovica d.o.o.; 
8. Ukinitev javnega dobra v k.o. Brezovica; 
9. Predlog Poslovnika Občinskega sveta – I. obravnava; 
10. Izstop iz Združenja občin Slovenije; 
11. Imenovanje predstavnikov Občine Brezovica v Svet javnega zavoda OŠ Brezovica. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   15 
PROTI:  0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 
* Seji se je pridružila Katja Avanzo. 
 

AD 4 
Pobude in vprašanja 
 
Metod Ropret – župan 
Opravili so razgovore z vodstvom DARS-a. Gradnja težko pričakovanega avtocestnega 
priključka je vse bliže. Letos naj bi bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izvedeni odkupi 
zemljišč. Drugo leto se bo pričela gradnja, če ne bo z razpisom pretiranih zapletov. Zaključek 
gradnje je težko napovedati, lahko bo to leto 2019 ali 2020. DARS aktivno dela na našem 
projektu, očitno se bodo zadeve vendarle začele izvajati. Drug pomemben obisk je bil na 
DRSI-ju. Obravnavali so več tem, ključna je bila povezovalna cesta med Vnanjimi in 
Notranjimi Goricami. Pogovarjali so se, kako prečiti železniško progo v Vnanjih Goricah. 
Podjetju, ki je projektiralo avtocestni priključek, je bila naročena dodatna preverba samega 
priklopa. Nekoliko so v dvomih, kako bo to možno izpeljati. Čakamo preverbe, na podlagi 
tega se bodo sprejele odločitve. Druga tema je bila ureditev križišča pri Kavčiču. Potrebno je 
izvesti samo še revizijo projekta, bili so nekateri pomisleki glede umestitve avtobusne postaje 
in zavijalnega pasu. Ko bo revizija končana, bo objavljen razpis. Za razpis je vse pripravljeno, 
sredstva so zagotovljena. Lahko, da se bo vse skupaj za kakšen teden zamaknilo, več od tega 
pa zagotovo ne. Prihodnji mesec prihajajo k nam na obisk predstavniki iste direkcije, 
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predebatirali bomo pereče občinske probleme, kar zadeva cest. Vemo, kje so kritične točke, 
kar zadeva državne infrastrukture. To bomo ponovno izpostavili. Upa, da bomo prišli do 
kakšnih dodatnih sanacij cestišč.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Na Drobtinški cesti je po gradnji opornega zidu konec lanskega leta ostalo še asfaltiranje. 
Asfaltne baze so se odprle, cesto se je asfaltiralo in je končana. Narejen je bil že 
primopredajni zapisnik, investicija je zaključena. Jutri se bo asfaltiralo cesto za grabnom – po 
stari vrhniški železnici. V jeseni se je tam gradilo kanalizacijo, sedaj se bo še asfaltiralo. Na 
Virju so v fazi izgradnje vodohrana, ki ima prostornino 500 kubičnih metrov. Pričakuje, da bo 
do konca marca vodohran dokončan, kar se tiče betonskih del. S tem bo počasi velika večina 
gradbenih del končana. Nato sledi fasada, urejanje okolice in montaža strojne opreme, 
ultrafiltracije. Gradnja poteka po ustaljenem redu. Nismo še dobili plačane nobene situacije. 
Menda se je zadeva premaknila in bomo končno pričeli dobivati denar. Plačali bomo že 4. ali 
5. situacijo, vse skupaj smo založili že okoli 400.000 €. To je že več, kakor znaša naše 
sofinanciranje. Upa, da bo država oziroma referent bolj aktivno sodeloval, da ne bomo imeli 
kakšnih problemov s financiranjem. Kar se tiče Goričice, je bilo tam čez vikend asfaltirano. 
Urejen je bil del, ki je bil v osnovni pogodbi z direkcijo. Asfaltirani so tudi pločniki. Prvi del 
je praktično končan, razen bankin in sredinske črte. Dela se nadaljujejo od konca tega 
projekta do gasilskega doma v Goričici. Vgrajuje se kanalizacija in javna razsvetljava. Vse 
gre po planu, pričakuje, da bodo končali do 30.4. Direkcija je preplastila tudi del ceste od 
mostička do gasilskega doma in je sedaj cesta že v zelo dobrem stanju. Boji pa se, da bo 
potem promet potekal prehitro, saj je cesta zelo lepa in ravna. 1.4. bo potekala čistilna akcija 
po občini, dobili se bomo na običajnih mestih po krajevnih skupnosti ob 9. uri, vsi so 
dobrodošli. V zadnjem času smo intenzivno pristopili k pridobivanju dokumentacije in idejnih 
projektov za kanalizacijo. Naročili so idejne projekte za Rakitno, Žabnico in PGD za naselje 
Postaja na Brezovici. Namig je, da se bo operativni program spremenil in bodo namenili več 
denarja za kanalizacijo. Seveda je pogoj gradbeno dovoljenje. Tudi za drugo fazo kanalizacije 
v Goričici bodo vložili dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja. Gradbena dovoljenja 
moramo imeti pripravljena, če se bodo sprostila sredstva, bomo lahko vlagali kandidature. 
Skupaj z občinami, ki gravitirajo na KP Ljubljansko barje, so opravili že sestanke. Za 
določena sredstva bomo poizkusili kandidirati tudi preko LUR-a – iz naslova krajinskega 
parka. Tudi okoliške občine imajo še kar nekaj problemov s kanalizacijo – Dragomer v celoti, 
tudi Vrhnika nima pokritih še Bevk in Blatne Brezovice. Vse gravitira na Ljubljanico. Če smo 
že toliko naredili, bomo poizkusili skupaj nadaljevati te projekte.  
 
* Seji se je pridružila Liljana Bošnjak. 
 
Metod Ropret – župan 
Spomladi se začnejo aktivnosti okrog tega, kar se bo na naših družbenih objektih dogajalo 
preko poletja. Dogajanje bo obsežno, ob tem pa se ves čas pojavljajo nove možnosti, 
priložnosti ali pa tudi težave. Za dve zadevi bi danes morali dobiti pritrdilno mnenje 
svetnikov, da z aktivnostmi lahko nadaljujemo. Posebnih drugačnih možnosti niti nimamo. Že 
na prejšnji seji je bilo izpostavljeno, da bi morali v napši občini pridobiti kakšne socialne 
kapacitete. Dejstvo je, da stanovanja v občini za ta namen potrebujemo, ker jih nimamo. 
Pojavila se je možnost, da izredno ugodno pridemo do objekta, ki rešitev tega problema 
ponuja praktično čez noč. Gre za objekt nekdanje hiše in mesarije Lajči. Aktualni lastnik je že 
korak dalje od stečaja. Hiša se prodaja, ponujena je bila tudi nam S površino cca. 400 
kvadratnih metrov omogoča 6 stanovanj – 3 trosobna in 3 dvosobna, z relativno enostavnimi 
posegi in predelavami. Kar je bistveno, je cena – za objekt s pripadajočimi zemljišči znaša 
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130.000 €. Objekt je solidne, suh. Notri bo potrebno nekaj obrtniških del, nekaj predelnih 
sten. Verjetno bo treba poseči v pode in strope, deloma tudi stene. Vse to lahko delamo 
postopoma. Bistveno je, da do objekta pridemo in v prvi fazi rešimo en problem, ki se nam že 
pelje. Pri gradnji vrtca se bo podrl majhen na črno zgrajen objekti pri POŠ. Tam trenutno biva 
zaposlena v POŠ. Zanjo tako ali tako moramo poiskati nadomestno lokacijo. Z nakupom hiše 
rešimo osnovni problem in si damo možnost in čas, da v nadaljevanju pridemo do dodatnih 
kapacitet, ki jih bomo lahko preko razpisa dodelili socialno ogroženim. Povedal bi še eno 
zadevo in potem bi odprl razpravo, na koncu se bomo z glasovanjem odločili. Druga stvar, ki 
se je pokazala na POŠ Notranje Gorice je, da imamo prvič vpisana dva prva razreda. To se bo 
dogajalo tudi drugje, da bo več vpisa. Ponekod še sledimo s kapacitetami, ponekod ne več. 
Padla je ideja, da v POŠ izpraznimo knjižnico, knjižnico pa preselimo v miniaturen objekt, ki 
bi ga dogradili – površine 30 kvadratnih metrov, kar lahko naredimo brez posebnih zapletov z 
dokumentacijo. Šola nima posebnih pričakovanj, da bi to moral biti luksuzen prostor. Gre za 
neko skromno prizidavo, ki bi sočasno pomenila tudi kolesarnico. To sta ti dve stvari, ki sta 
novi in bi bilo prav, da se o temu v paketu odločimo. Predlaga, da preden poroča o ostalih 
stvareh, da še svetniki povedo svoje mnenje. Oboje je povezano s stroški, vendar zaradi tega 
proračun posebej ne bi trpel. To bi bilo možno izpeljati, ker se nam v okviru postavk odmika 
pričetek gradnje vrtca. Kar se tiče celotnega proračuna, bi dodatne stroške z lahkoto 
kompenzirali s pridobljeno subvencijo pri Eko skladu za gradnjo vrtca, ki bi znašala med 
350.000 in 400.000 €. Odločiti se moramo relativno hitro, sicer lahko prilika nakupa 
nepremičnine gre mimo nas.  
 
Marija Veršič – svetnica  
Misli, da je cena res ugodna. Stavba je velika, če bo notri 6 stanovanj, se splača kupiti hišo. 
Tega ne smemo zamuditi, obstaja potreba po stanovanjih.  
 
Metod Ropret – župan 
Kar je na črno prizidano k hiši, bomo morali podreti – prostore klavnice in sušilnice, ki so bili 
dograjeni naknadno. Odstraniti je treba tudi sprednji del, ker je na črno dograjen – vhod v 
trgovino, ki je tam bila. Hiša je solidna. Ko bo prešla v našo last, bo verjetno možno 
kandidirati za energetsko sanacijo.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Vesel je, da se bo Žabnica uredila in da industrijski objekti postajajo počasi stanovanjski. V 
hišo bomo namestili ljudi, ki so socialno šibki. Po Evropi so tendence, da so ti objekti 
energetsko varčni, da najšibkejši ne plačujejo največ za energente. V Sloveniji je problem, da 
najšibkejše družine živijo v najbolj potratnih stanovanjih. Stroškov z obnovo bo še nekje od 
100.000 do 150.000 €. Hiša je iz 80. let, izolacije ima 5 centimetrov. Fasada bo stala približno 
25.000 €, mogoče bo treba menjati streho, kar znese okoli 25.000 €, ogrevanje bo stalo tudi 
okoli 25.000 €. Kar se tiče nakupa hiše, zadevo podpira. Kar se tiče prizidka pri POŠ, če že 
gremo v to prosi, da naj se naredi ličen objekt. Naj ne bo to odločitev dveh uradnikov, ampak 
se naj poglobi. Gre samo za fasado, likovni del. Uradniki in ravnateljica bodo mogoče šli iz 
kraja, objekt pa bo ostal še naslednjih 50 let. Na sejmu Dom je raziskoval in različne 
konstrukcije stanejo med 900 in 1.000 € na ključ, vključeno z vsemi napeljavami za razne 
skeletne konstrukcije. Najhitreje bi bilo objekt sezidati. Ne bi šel v isto fasado, kot je na POŠ, 
saj se pomožnih objektov naj ne bi delalo z istimi fasadami, kot glavnih objektov. Ima še 
predlog, govoril je že tudi z Miranom Reparjem. Pri POŠ imajo staro šest kotno črpališče, ki 
ni več v uporabi. Dobro bi bilo, da v sklopu tega posega to podremo. Potem bi prostor 
zadihal, mogoče bi se spremenilo tlakovanje, zasadilo kakšno drevo in namestilo klop. Bilo bi 
zelo lepo, lahko bi pripravili nekaj predlogov, skic – da pokažejo, kaj se da narediti. Predlaga, 
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da se zberejo na koordinativnem sestanku, da si povedo mnenja – morda enourni 
brainstorming. Ne želi si, da bi to šlo čisto mimo krajevne skupnosti in tistih, ki želijo, da bi  
bil lep izgled. Javni objekti naj ne bodo grajeni na horuk.  
 
Metod Ropret – župan 
Gre za objekt 30 kvadratnih metrov, po neto površini 4 krat manj, kot tisto, kar stoji že sedaj. 
Objekt bi bil pripet obstoječemu objektu, lokacije so si že ogledali. Za to je stroka, bomo pa v 
nadaljevanju s tem še prišli pred svetnike, da bodo to videli in izvedeli cene.  
 
Breda Jesenko – svetnica  
Hvala županu, da je prišel do tega, da se odkupi hiša. Če bi to imeli pred novim letom, bi bila 
hiša verjetno že vseljena. To nujno potrebujemo, nimamo kaj razmišljati, ali to potrebujemo 
ali ne. Hitro se dogovorimo in dajmo pozitivno mnenje občinski upravi, da to čim prej uredi.  
 
Metod Ropret – župan 
Hiša bo namenjena socialno ogroženim, vendar našim občanom – da ne bi bilo kakšnih dilem 
glede tega. To so naši občani, ki teh stvari nimajo urejenih ali imajo neprimerno urejene – za 
njih gre. Stanovanja se bodo dodeljevala skladno s pravilnikom in na razpisih. Cene in pogoje 
bomo določili mi.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Podpira oba predloga. Glede na to, da socialnih stanovanj nimamo, je to dolgoročna naložba. 
Cena je sprejemljiva. Kar se tiče šole, če ne moremo sprejeti otrok, nimamo narediti kaj 
drugega. Podpira predlog, čim prej je treba iti v akcijo.  
 
Metod Ropret – župan 
Predlaga, da se glede obeh predlogov opredelimo z glasovanjem.  
 
Damjan Rus – svetnik  
O temu se bomo odločali, vemo kakšen rezultat bo. Proračun je tisti, ki je vodilo vsega. Ne 
ve, kako bodo to rešili, v proračunu tega nimamo. Postavke za nakup nepremičnine nimamo.  
 
Metod Ropret – župan 
V proračunu imamo dve varovalki. Eno je, da bomo približno dva meseca kasneje pričeli z 
gradnjo vrtca. Stroškov z gradnjo ne bo toliko kot je letos predvideno v proračunu. Druga 
varovalka pa je, to še ni vključeno v proračunu in bo treba z rebalansom, je pridobljena 
subvencija Eko sklada. Upa, da bomo na razpisu uspeli. V tem trenutku lahko sredstva 
prerazporedimo znotraj postavk na družbenih dejavnostih. Če to ne bo šlo, nas čaka izredna 
seja na to temo. Rečeno je bilo, da naj bi postavke na družbenih dejavnostih to omogočale. 
Čez zakon sigurno ne bomo šli. Prvi pogoj, ki ga moramo izpolniti, je soglasje svetnikov.  
 
Nejc Vesel – svetnik 
Koliko je bilo prošenj za stanovanja, so se ljudje za to že zanimali?  
 
Metod Ropret – župan 
Na občino so naslovljena vprašanja. Za enkrat skromno in potih odgovarjamo, da nič od tega 
nimamo in za to nimamo rešitve. Ljudje se poizkušajo znajti drugače. Nekateri se prijavljajo v 
Ljubljani, vendar glede na to, da niso iz Ljubljane, imajo na razpisih zelo malo možnosti. 
Verjetno bo smiselno razmišljati, da imamo eno stanovanje v pripravljenosti – na primer za 
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primer deložacije, požara itd. Tudi za take primere trenutno nimamo rešitve. Ta zgodba nam 
omogoča, da smo pripravljeni tudi na te težave. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 106: 
Občinski svet Občine Brezovica soglaša, da Občina Brezovica takoj pristopi k nakupu 
objekta v Notranjih Goricah, s katerim bi reševali problematiko neprofitnih stanovanj v 
občini.  
 
SKLEP 107: 
Občinski svet Občine Brezovica soglaša, da Občina Brezovica takoj pristopi k reševanju 
prostorske problematike v POŠ Notranje Gorice z ureditvijo in izgradnjo dodatnega 
prostora za potrebe knjižnice.  
 
Izid glasovanja: 
ZA:   17 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
Glede na zastavljen projekt je tudi to lahko strošek oziroma aktivnost tega projekta. Zato se 
lahko na projekt vrtec nakupi to nepremičnino – zaradi nujne izselitve. Če je na projektu 
dovolj denarja, je samo konto tisti, ki bo opredeljeval nakup nepremičnine.  
 
Metod Ropret – župan 
Svetniki bodo obveščeni, kakšna je pot. Drugače bomo še na naslednji seji rekli več glede 
tega in če bo potrebno odločali. Ključna aktivnost na družbenih dejavnostih je vrtec v 
Notranjih Goricah. Projekt smo umaknili in ga dopolnili z zahtevami za razpis Eko sklada. 15. 
marca je bila dokumentacija ponovno oddana. Izdaja gradbenega dovoljenja je v postopku, 
počakati še moramo, če bodo še kakšne pripombe s strani UE. Upa, da bo gradbeno 
dovoljenje kar najhitreje izdano. V tem trenutku je največja težava služnost železnic. Na 
zadnjem sestanku z njimi smo se dogovorili za delno služnost – v kvadraturi 850 kvadratnih 
metrov, kolikor potrebujemo za izdajo gradbenega dovoljenja. V nadaljevanju bo treba 
pristopiti k trajni rešitvi, kjer je trenutno park and ride. Železnice nam gredo nasproti, glede 
cene pa bomo morali še kaj reči. Gradbeno dovoljenje je pogoj, za subvencijo Eko sklada. V 
nadaljevanju nas čakajo rezultati razpisa za energetska sanacije, vloženi imamo dve 
kandidaturi. Za MKZ Rakitna smo dobili dopolnitev, to smo pripravili in oddali. Rezultat bo 
znan v kratkem. Pokazala se je še ena priložnost. Skozi kontrakting – gre za financiranje 
kotlovnice v OŠ Preserje, ki naj bi jo gnala lesna biomasa, bi s podjetjem GGE (Geoplin, 
Gorenje in Energetika) naj bi to uredili. Smo tudi solastniki Energetike, zato računamo na 
ugodne pogoje. Dolgo časa smo se dogovarjali glede ponudb. To podjetje je aktivno pristopilo 
k temu, jutri imajo ogled podobne kotlovnice v Žužemberku, skupaj z ravnateljem in 
hišnikom. Ko bodo vsi pogoji znani in če bodo primerni, bodo s predlogom prišli pred 
Občinski svet. To je možnost, ki nas na samem začetku ne stane nič, verjetno bo na začetku 
cena ogrevanja malo manj ugodna, kot če bi v to investirali sami. Na vsak način pa bo cena 
bistveno ugodnejša, kar plačujemo sedaj, saj smo še vedno na kurilnem olju. Čakamo 
ponudbo in predračune, s tem bomo prišli pred svetnike. Če se bomo uspeli dogovoriti, bi 
lahko preko poletnih počitnic kotlovnico uredili. Na območju OŠ nas čaka še ureditev 
pločnika, prav tako sledi ureditev pločnika pri vrtcu v Podpeči. Čakajo nas rezultati razpisov 
za pot na Sveto Ano, rezultati kandidature za ureditev jezera in okolice Kobijeve vile. Stvari 
so še odprte, dinamika izvajanja bo sledila skladno z rezultati.  Imamo še en problem, počasi 
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je treba biti pripravljen nanj. Tudi v OŠ Brezovica prihaja do težav s prostorom, kljub temu, 
da smo dogradili 16 oddelkov. V 4 prostorih je trenutno še vrtec. Prihodnje leto bo na šoli 
treba dodati kapacitete, saj primanjkuje prostora v vrtcih kot tudi v šoli. Preigravajo rešitev, 
da bi staremu delu šole dodali vsaj 4 oddelke. Tam smo se zavezali k OPPN, kar nam trenutno 
otežuje reševanje tega problema. Obiskati bo potrebno UE, da vidimo, kaj je s prostorskega 
vidika sploh možno oziroma v kakšnem času je možno ukrepati. V prihodnjem letu bomo k 
temu skoraj gotovo morali pristopiti. Ob izgradnji vrtca in dograditvi šole, bi to moralo za 
nekaj časa zadoščati. V nadaljevanju bo treba razmišljati tudi o Preserju. Izjasniti se bo treba 
glede POŠ Jezero. S tem je povezano tudi reševanje prostorske stiske na OŠ Preserje. Vsaj 
odločitve nas do konca mandata čakajo. V soboto, 1.4. pripravljamo dobrodelni koncert v 
Kulturnem domu v Notranjih Goricah. Za koncert je na voljo okoli 300 kart, ki stanejo 20 €. 
Gostuje ansambel Prifarski muzikantje. To je ansambel, ki enkrat ali dvakrat na leto napolni 
Cankarjev dom. Bili so nekoliko v dilemi, kako bo s prodajo kart. Vendar so trenutni rezultati 
izjemni, dodatne reklamne aktivnosti smo ustavili, ker se lahko zgodi, da bomo kmalu ostali 
brez kart. Prav je, da so udeleženci koncerta tudi svetniki. Vsak pri sebi naj presodi, podžupan 
ima karte s seboj. Prav je, da se tudi mi pokažemo, kot aktiven del te zgodbe. To je 
nadomestilo za pomladanske akcije v preteklih letih. Nekaj let so imeli ples, z dražbo šopkov. 
Lani so imeli organiziran bingo, zdaj smo se odločili za enostavnejšo obliko, ki se je pokazala 
za izjemno učinkovito. Želi povedati še nekaj o temu, kar je bilo priloženo svetnikom v 
vednost. Rezultati so ga zelo presenetili in so izjemni. Ve, da drugi naše delo ocenjujejo kot 
dobro in aktivnosti kot pozitivne. Ni pričakoval, da na teh lestvicah lahko kotiramo tako 
visoko. Svetniki so si verjetno to prebrali, to bo napisano še v Barjanskem listu. Kljub temu, 
da morda kdo ob naši uspešnosti misli, da smo nekoliko čudni, ker na našem Občinskem 
svetu ni politike in preglasovanj, vse aktivnosti poizkušamo peljati s konsenzom, odločitve 
sprejemamo tako, da se poslušamo in ne izključujemo, vendar misli, da je to rezultat tega. 
Spomni se obdobja, ko smo na lestvici indeksa razvitosti občin kotirali na mestih okoli 160 – 
170. Danes smo s podobnim indeksom, ki je verjetno še bolj zapleten, kot tisti takrat, na 
petem mestu v Sloveniji. To je v njegovih očeh res izjemno in smo vsi lahko na to ponosni. 
Tudi po učinkovitosti smo na prvem mestu v Sloveniji in to s solidnim naskokom. Tudi to je 
podatek, da z denarjem, ki ga imamo na razpolago, delamo racionalno, imamo sposobno in 
vitko občinsko upravo. S to upravo smo sposobni priti tudi do dodatnih virov financiranja. 
Teh rezultatov je bil zelo vesel, že dolgo se česa ni tako razveselil. To je potrditev vsega tega, 
kar skupaj počnemo v javnih zavodih, javnih podjetjih, Občinskem svetu, občinski upravi, da 
so aktivnosti in koraki pravilni. Bolj detajlne opredelitve vseh občin so zbrane v neki knjigi. 
Če se bo dalo do te knjige priti, jo bomo nabavili in si jo bo možno ogledati. Smo peti, vendar 
so še vedno štirje pred nami, cilje imamo, treba je iti do vrha.  
 
Marija Veršič – svetnica  
Zadnjič je bil pri njej gospod Trček zaradi parcele pri šoli, bil je že tudi pri direktorici OU. Pri 
njemu izsiljujejo pot ven. Parcela se drži šole. Če bi imela občina interes, da se parcela 
odkupi, večje kapacitete bodo sčasoma tako ali tako potrebne za šolo. Druga pobuda je glede 
zadnje Bloudkove skakalnice v Radni. Dokler se lahko kandidira za kakšna sredstva, bi 
kandidirali, da se skakalnica ponovno vzpostavi. Teren je pripravljen, potrebno bi bilo urediti, 
da se poleti lahko skače brez snega. Skakalnica ja na naši parceli in od Kopačevega Janeza.  
 
Metod Ropret – župan 
Imamo kar nekaj skakalnic, skoke pa imamo realno samo na Jezeru. To vidi bolj iz vidika 
kulturne dediščine, kot pa da bi imeli neko resno uporabno vrednost. Verjetno bi bilo 
smiselno to nekam prijaviti in na nek način označiti. Da bi se šli resne skakalne aktivnosti pa 
je verjetno Ljubljana preblizu, Logatec, kar nekaj je skakalnih centrov. Da pa pokažemo, da to 
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imamo v občini, ne bi bilo slabo. Tako bi lažje prišli do nekaj denarja, ker denarja za športne 
objekte v Sloveniji generalno ni – razen občinskega denarja. Pobuda je dobra, bomo Kristini 
naložili, da preveri, potem bomo videli, kaj lahko naredimo. Ne bi pa se zakopavali v kakšne 
posebne investicije.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Dal bi komentar glede prostora v OŠ Brezovica. Ko bomo gradili dvorano, bo šla telovadnica 
in pol-telovadnica stran, najbrž bo neuporabna. Tam je odličen prostor za nove prostore. Ne 
potrebujemo nobenega širjenja, tam lahko pride 4 ali 5 učilnic. Če bo nova dvorana s 4 
prekatnimi stenami, starih telovadnic ne potrebujemo. Najlažje bi bilo v teh prostorih urediti 
dodatne učilnice. Ni mu jasno, kako lahko v enem letu tako naraste potreba po dodatnih 
razredih. Treba je razmisliti, da ne bomo nekaj na silo gradili in dozidavali.  
 
Metod Ropret – župan 
Namen ni bil, da se telovadnice odstranijo. Problem je, da potrebujemo kapacitete naslednji 
september. Od tam naprej ne moremo več. Tudi, če bomo že imeli vrtec v Notranjih Goricah, 
to ne bo zadosti. Šola bo potrebovala vse 4 oddelke vrtca v šoli. Zdaj so že izrabljeni vsi drugi 
prostori po šoli, spraznili so se kabineti in podobno. Če bi hoteli konkretno rešitev, 
potrebujemo vsaj 4 oddelke, taka je analiza, ki jo je pripravila ravnateljica. Preigrali bodo tudi 
opcijo z nadstrešjem, z dodajanjem. Telovadnicam se tudi ne moremo odreči, imamo jih 
premalo, če ne bi imeli balona, ne ve kako bi šlo. Učilnice bi gotovo najlažje dozidali, je tudi 
najceneje. Na ta način bi se izognili, da izgubimo oddelke vrtca v OŠ. Drugače bi nas to 
privedlo v položaj, da bi morali zaradi pritiska ljudi morali zgraditi vrtec na Brezovici. Če 
obdržimo oddelke vrtca v OŠ, to vsaj do neke mere rešuje probleme na Brezovici. Res je, da 
je telovadnica nefunkcionalna, potratna.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Zanima ga v kakšni fazi je postavitev ogledal ob Podpeški cesti, od pobude je minilo že 
približno dve leti. Na srečo se ni zgodila še nobena prometna nezgoda zaradi tega. Boji se, da 
nas pobudnik ne bo prijavil na kakšno inšpekcijo, ker ograje niso skladne z našim odlokom. 
Če ne reagira Cestno podjetje Kranj, je prav, da sami odreagiramo. Ko se bo kaj zgodilo, bodo 
posledice večje, kot pa postavitev ogledal. V medijih je zasledil, da je Eko sklad finančno 
podprl 69 občin pri postavitvi polnilnih postaj za električna vozila, predvsem na območjih 
zavarovanih z Naturo 2000. Predvideva, da se na razpis sploh nismo prijavili.  
 
Metod Ropret – župan 
Res se nismo prijavili na razpis za polnilne postaje. Trenutno imamo s skladom drugačne 
aktivnosti in ne želimo mešati jabolk in hrušk. Radi bi do konca izpeljali zadevo, ki je veliko 
pomembnejša od polnilnice. Do polnilnice bomo v vsakem primeru in kadarkoli skozi 
različne variante prišli. Dogovoriti se bomo morali, koliko polnilnic potrebujemo v občini in 
jih primerno umestiti, potem bomo pristopili k postavitvi. Meni, da še popolnoma nič ne 
zamujamo. Naša komunikacija s skladom je vezana na aktivnosti glede vrtca. Čakamo, da 
zaključimo eno stvar, potem bomo šli naprej.  
 
Boris Malovrh – svetnik  
Ta mesec so dobili koše za pasje iztrebke in bi pohvalil Odbor za okolje in prostor, JKP in 
občino. Prosi, da se v naslednjih letih število košev poveča. Na Brezovici so postavljeni samo 
trije koši in je to zelo malo.  
 
Katja Avanzo – svetnica  
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Po celi občini je postavljenih 21 košev. Postavljeni so na lokacijah, ki so res frekventne. S 
predsedniki KS so šli tudi na ogled na teren. Morda bo še kakšna KS nabavila dodatne koše, 
cena je 250 €. Cena praznenja košev ostaja enaka, če je 21 košev ali več, razen poveča se 
strošek vrečk.  
 
Metod Ropret – župan 
Na lokacije so koši postavljeni začasno, da se vidi učinek. Po potrebi se bodo koši potem še 
premaknili, če se bo pokazalo, da so nekje neučinkoviti, drugje pa bi jih potrebovali. 
 
Katja Avanzo – svetnica  
V Vnanjih Goricah so postavljene tudi opozorilne table – pse na vrvice in da naj lastniki 
počistijo za psom, vendar vse KS nimajo takšnih tabel. Strošek pobiranja odpadkov iz košev 
znaša 4.500 € letno.  
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Dopolnila bi zadeve glede vrtca. V vrtcih se začenja najbolj travmatično obdobje v letu – to je 
urejanje skupin in odgovori staršem otrok, ki ne bodo sprejeti v vrtec. Do 15. marca je 
prispelo 243 vlog. Število sprejetih otrok je odvisno od tega, koliko otrok bo šlo v šolo. Pri 
otrocih rojenih novembra in decembra imajo starši pravico odloga šolanja. Število prostih 
mest je odvisno tudi od oblikovanja skupin, lahko je razlike tudi do 25 otrok. Sprejetih otrok v 
vrtec bo okoli 150. Zadeva je težka, starši so izredno nesrečni. Nekaj staršev je zamudilo rok, 
15. marec. Situacija je težka tudi glede OŠ. Če bi jim OŠ vzela vse 4 oddelke, že letos ne bi 
mogli napolniti teh oddelkov v celoti. Ker tisti, ki še ne bi šli v prvi razred, jih potem ne bi 
imeli kam namestiti in bi jih morali vračati v druge enote vrtca. To pa je za starše 
nesprejemljivo. Zato bi že letos morali imeti dva oddelka prazna. Drug problem je, da je 
ravnateljica povedala, da se povečujejo potrebe po prostorih. Iz izkušenj lahko pove, da imajo 
otroci v enoti v Podpeči, kadar dežuje na voljo samo garderobo, da se lahko sprehodijo in 
poskočijo. Nujno potrebujejo prostore, tako ali drugače. Vrtci so že sedaj na 7 lokacijah, 
potem bo še 8. lokacija. Potrebno je razmišljati v smeri, da bi na Brezovici zgradili vrtec, ki bi 
bil malo večji, da bi lahko združili nekatere enote. Na Brezovici je pomanjkanje mest za 1. 
starostno skupino, tudi če ostanejo oddelki v OŠ, bo dojenčke potrebno še vedno voziti. 
Morali bi se usesti in natančno narediti projekcijo, kje, koliko in zakaj.  
 
Metod Ropret – župan 
Če se zadeve lotimo na način, kot se pogovarjamo, to ne bi bil tako velik strošek, bi pa to bila 
za neko obdobje učinkovita rešitev – za vrtec in za šolo. Ne pa za ves čas.  
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Tudi občinska uprava se zaveda, da se modularni oddelki v Podpeči počasi posedajo. Ves čas 
so kakšne težave. Veseli bodo, če bodo lahko te prostore imeli za pripadajoče prostore, za 
telovadnico. Tudi enota Brezovica je dotrajana. Že pred 9 leti je mojster, ki je delal fasado 
rekel, da samo še fasada drži vrtec skupaj. Skratka, potrebno bo nekatere zgradbe opuščati in 
razmisliti, da se naredi kvaliteten, večji vrtec, ki bo zadovoljeval potrebe vsaj za nekaj let.  
 
Metod Ropret – župan 
Treba je priznati, da nas je to malo ujelo, ker smo bili nekaj let v jarkih in kanalizaciji. Te 
kapacitete smo samo malenkostno obnavljali ali dograjevali. Sedaj se nam je to pripeljalo in 
bomo morali prioritete spremeniti.  
 
Nejc Vesel – svetnik 
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Že v preteklosti je opozarjal na problem staršev, ki nimajo kam dati otrok. To je večkrat 
izpostavil na seji, to se je izkazalo kot nek resničen problem. K temu moramo resno pristopiti 
in se zavedati, da to morda pomeni odmik gradnje športne dvorane za kakšno leto. Prostor po 
OPN je namenjen izključno gradnji vrtca, potreben bo odkup zemljišč. Občinska uprava naj k 
temu resno pristopi. Pozdravlja zadevo, da se oddelki na Brezovici ne ukinejo, da se ohrani 
obstoječe število. Že sedaj so problemi, če bi se število oddelkov zmanjšalo, bi bilo še huje. 
Starši so se pomirili in sprijaznili, dobili so prostor v Vnanjih, Notranjih Goricah. V Radni so 
jasli, to se je izkazala kot dobra rešitev. Ne smemo manjšati števila oddelkov, temveč 
povečevati. Drugo kar je, so aglomeracije. Odprte so nove aglomeracije, ali to kaj spreminja 
pri nas? Kaj se izvzame, kaj je dodatno? Tretja stvar je, kako je z gasilskim domom v 
Notranjih Goricah, v kakšni fazi je? Kako daleč pri gradnji sodeluje občina, do katere faze?  
 
Marko Čuden – podžupan 
Pri gasilskem domu so v fazi izdelave temeljev, včeraj so bili temelji zaliti, naslednji teden bo 
v pripravi temeljna plošča. Izvajalec ima rok 90 dni, proti koncu junija bo gasilski dom pokrit 
s streho. Potem se gre takoj v zaprtje garaž, da se bo operativo lahko preselilo. Operativa bo 2 
ali 3 mesece na privatnem dvorišču, z lastnikom smo se dogovorili. Za del ostale opreme, ki 
ni nujno potrebna za intervencije, se dogovarjajo s stečajnim upraviteljem Hoje, da bi se 
oprema začasno shranila v Podpeči. Občina bo uredila gasilski dom do faze, da se vgradijo 
okna in se objekt zapre, potem bodo urejali gasilci naprej. Z Mobitelom dobro sodelujemo, 
postavili bodo premično bazno postajo poleg novega gasilskega doma, ker je planirano, da po 
prvem maju začnemo z rušenjem starega gasilskega doma. Za večino občine ostajajo 
aglomeracije nespremenjene. Največja razlika je na Brezovici. Brezovica je bila razdeljena od 
cerkve čez postajo. Sedaj je predlog za enotno aglomeracijo, meni, da bo to držalo. Na obisku 
smo imeli že inšpekcijo, ki nam je naložila, da moramo do leta 2021 opremiti to aglomeracijo. 
Aktivno delamo na dokumentaciji, videli bomo, kako bomo to lahko finančno zmogli. 
Pričakuje, da bomo veliko večino uspeli narediti.  
 
Metod Ropret – župan 
Po novem je aglomeracija cela Brezovica, Vnanje in Notranje Gorice skupaj. Prej je bila 
aglomeracija res čudno razdeljena. 2021 je trenutno veljavni rok, ki se je premaknil iz 2017. 
Verjetno država špekulira, nas pa stiska Evropa, ker zaveze smo dali. Mi smo še v relativno 
dobrem položaju. V naslednjih 4 letih nam manjka še par območij in jih postopoma 
opremljamo. Nekateri nimajo še nič, kako bodo šele oni to izpeljali.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Ni dobil odgovora glede ogledal. Glede prostorske stiske v šoli bi bilo mogoče bolje narediti 
nov vrtec in pustiti prostore šoli. Ali se prej ni nič predvidevalo, demografska slika je jasna. V 
vrtcu vemo, da imamo stisko in se dela na temu, v šoli pa šele sedaj.  
 
Metod Ropret – župan 
Enkrat v prihodnosti tako bo. Trenutno pa je to pretežka rešitev, je ne zmoremo. Če 4 ali 5 let 
zaostaneš, te to nekje ujame. Gradili bomo 7 oddelkov vrtcev v Notranjih Goricah. Imamo 
varianto, da šolo izpraznimo in imamo kapacitet dovolj. Če to naredimo, nismo pri vrtcih kaj 
posebnega naredili. Zato se išče neko ugodnejšo rešitev in da ja na volj čim prej.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Pred 10 dnevi je Cestno podjetje Kranj podalo predračun v znesku 4.800 €. Izdana je bila 
naročilnica, gre za 8 ogledal. Ob državni cesti mi ne smemo postavljati ničesar. Njihova cena 
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je taka, ali jo sprejmemo ali pa rečemo, da se ogledal ne postavi. To bo narejeno v kratkem. 
Ogledala se bodo postavljala na različnih lokacijah od Brezovice do Podpeči.  
 
Tomaž Kermavner – svetnik  
Govorimo o širitvi šole, vendar obstoječi parkirni prostor in prometni režim ne zadošča, prišlo 
bo do kolapsa. Nima smisla, da govorimo še o športni dvorani. Že za v jeseni je treba 
razmišljati, kako bomo uredili parkirišča. Zjutraj pride že 70 vozil od zaposlenih, ne ostane 
veliko parkirnih mest. Ko poteka v šolo bazar, je polna celotna Podpeška cesta, kje so še 
druge prireditve. Če tega ne bomo rešili, bomo imeli težave že v jeseni. 
 
Metod Ropret – župan 
Na roko nam gresta dve stvari. Če bomo odkupovali zemljišča za šolo, se bo sprostil prostor 
okrog balona, ki bo lahko namenjen parkiranju, saj bo objekt severneje. Po drugi strani pa 
direktorica prenaša na občino zemljišča vrhniške proge. Potem bomo lahko prometno ureditev 
speljali tudi krožno, z novo rešitvijo, vendar še ne takoj. Glede parcele, katero je predlagala 
gospa Veršič za odkup, ve za katero parcelo gre. Verjetno bi bilo logično, da bi jo kupila 
občina. Vsega na enkrat pa ne moremo. Počakajmo konec leta, da vidimo, kakšne bodo 
številke. Ad hoc stvari je prišlo že cel kup, boji se, da ne bomo preveč zabredli.  
 
Veronika Susman – svetnica  
Na Finančnem odboru so se dotaknili teme, ki se že dolgo vleče, to je plakatiranje. Predlaga, 
da končno pristopimo k temu in začnemo to izvajati, mogoče bi postavili tudi rok.  
 
Metod Ropret – župan 
Kolikor ve, v Ljubljani pripravljajo nov odlok, ker so se odločili, da očistijo ceste, ker so 
enostavno zasute s plakatnimi površinami. Ne ve, če je odlok že sprejet, poizkusil bo dobiti 
vsaj predlog odloka, da vidimo na kakšen način so se oni tega lotili. Odlok sicer že imamo, 
vendar bodo šli v Ljubljani tako daleč, da bodo zmanjšali obseg teh površin. Ne ve kako, 
vendar je ambicija, da sčistijo vpadnice.  
 
Marko Čuden – podžupan 
V KS Notranje Gorice je situacija, o kateri bi želel spregovoriti. Dejstvo je, da trenutno KS 
slabo funkcionira, prosi, da se zberejo skupaj. Ve za težave, da predsednik ves čas v tujini, 
ogromno dela. Po današnjem razgovoru z njim bo to še trajalo. Problem je, da so se pošte 
pritožili, da niso en mesec prevzeli pošte, modre kuverte so vračale nazaj na UE. Zdravnica 
prosi za poštni nabiralnik že od januarja in se nič ne zgodi. Dobrohotno prosi, da nekaj 
postorijo v tej smeri.  
 
Katja Avanzo – svetnica  
Jutri ima s predsednikom KS sestanek, do sedaj ji tega ni nihče omenil, vmes ni bilo tudi 
nobene seje. Danes je bila na pošti, povedali so ji, kar morajo narediti, ker nimajo podaljšanih 
nekih zadev. Bila je tudi na občini, da je podpisala stvari namesto predsednika. Se bo 
dogovorila s predsednikom, zadeva je v teku.  
 
Metod Ropret – župan 
Do konca mandate je še leto in pol. Treba se je odločiti, ali postaviti nekoga drugega, ki mu to 
čas dopušča ali pa bo predsednik nekoga pooblastil.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
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Povezava med Igom in Jezerom je zelo slaba, to je najslabša cesta v Sloveniji. O temu bi bilo 
nujno govoriti z državo, tam se ne da več peljati niti s kolesom. Dal bi pobudo, če že delamo 
socialna stanovanja, ne smemo pozabiti na najemnike, ki živijo v POŠ Jezero. Lahko bi jih 
preselili, da bi potem lažje reševali problematiko šole, da se lažje prenavlja ali podira objekt. 
Kar se tiče njihovega predsednika KS, se mu je v zadnjih dveh mesecih zgodil preboj. Sam 
skrbi za obnovo Jame, tam teče vse gladko. S 1.4. začnejo popravljati nekatere stvari. 14 dni 
nazaj je predsednik poklical, so se dogovorili, da ga bo Katja Avanzo nadomeščala. Kar se 
tiče drugih stvari, tečejo normalno, so v kontaktu z vsemi. Ni tako hudo, kot je rekel 
podžupan. 
 

AD 5 
Obravnava in potrditev Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo za leto 2017 in odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode za leto 2017 
 
Marko Čuden – podžupan 
Odbor je oba elaborata obravnaval, niso imeli pripomb, elaborata podaja Občinskemu svetu v 
seznanitev in sprejem. Predlaga, da direktorica JKP Brezovica predstavi, kako so izračunali 
cene, potem bi odprli razpravo.  
 
Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica d.o.o. 
Na kratko bo prestavila, kako je sestavljena cena vode oziroma izračun položnice. Poudarek je 
na izračunu cene omrežnine in vodarine ter za kaj se ta sredstva porabijo. Pri pitni vodi je 
cena sestavljena iz dveh postavk – cene omrežnine in cene storitev (dobave pitne vode) – 
vodarine. Cena omrežnine pomeni amortizacijo vodovoda, določena je stopnja amortizacije in 
letni strošek. Iz tega naslova je bilo lani nekaj pod 300.000 € prihodka. Ta denar se je v višini 
170.000 € namenil kot najemnino občini za vodovodno infrastrukturo. Iz prihodka omrežnine 
se menjavajo števci, obnavljajo hišni priključki ter plačuje se zavarovanje. Celotni odhodki se 
krijejo iz omrežnine, drugam ta sredstva ne smejo iti. Vodarina se plačuje po kubiku 
porabljene vode. Lani je prihodek pomenil okoli 300.000 €. Iz tega se plačujejo storitve – 
njihovo delo in zagotavljanje pitne vode. Največji delež odhodkov pri temu predstavlja 
material, sem sodi tudi elektrika, zunanje storitve – monitoringi, pregledi vzorcev itn. Del 
odhodkov predstavlja delo njihovih zaposlenih, del pa je namenjen državi za vodno povračilo. 
Prikazala je prihodek in odhodek iz omrežnine ter prihodek iz vodarine in njihove odhodke. 
Za izračun omrežnine je potrebno konec leta pogledati, kakšna je obračunska vrednost. Potem 
se postavi predračunska vrednost v skladu s planom podjetja - poslovanja. To se potem deli s 
številom faktorjev in se pride do predračunske cene omrežnine na sam faktor. Lani so 
obračunali omrežnine za 277.834 €, to je pomenilo 8 € na faktor na mesec. Lani je bilo 2889 
faktorjev. Navaden gospodinjski števec do premera DN 20 je faktor ena. Večji, ko so števci, 
večji so potem faktorji. Zadeva je predpisana in nanjo nimajo vpliva. Predračunsko za leto 
2017 se cena omrežnine dvigne, samo zaradi višjih stroškov amortizacije. S strani občine so v 
amortizacijo bili dodani določeni novo zgrajeni vodovodi, ki so se delali takrat, ko 
kanalizacija. Do sedaj so se vodili kot investicija v gradnji, zdaj jih je potrebno aktivirati. 
Posledično se JKP Brezovica dvigne višina najemnine, ki jo morajo plačati v občinski 
proračun. Enako kot z omrežnino, delajo tudi z vodarino. Naredijo se obračuni, obračunski 
stroški na kubik, koliko vode so dejansko prodali ter kakšni so njihovi plani. Tako določijo 
ceno na kubik vode. Lani smo imeli najprej začasen cenik, do aprila. Marca se je potrdil 
elaborat. Povprečna cena je bila nekje vmes. Na položnicah je bila cena 0,688 € za kubik, to je 
bila cena potrjena z elaboratom. Cena je bila znižana zaradi poračuna iz preteklih let, ko je 
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bila voda dražja, kakor je bil dejanski strošek storitve. Poračun se dela za 1,8 centa. Prodalo 
se je nekaj manj vode, kot je bilo planirano (3 % manj). Zato je treba narediti poračun tudi z 
vidika količine. Naredili so plane za leto 2017. Postavili so planirano ceno za prihodnje. 
Izračunana cena iz planov s predvidenimi stroški na oskrbi s pitno vodo je 67 centov za kubik 
vode. Dodati je potrebno poračun za lani in dobimo ceno predlagano z elaboratom za leto 
2017, ki znaša 0,6893 € na kubik vode, prej je bila cena 0,688 €. Predlaga, da pogledamo še 
drug elaborat in vidimo, kaj to pomeni na položnicah ter primerjavo z drugimi sistemi. Pri 
ceni za kanalizacijo je zadeva zelo podobna. Razlika je pri omrežnini v tem, da se v 
omrežnino za vodo upoštevajo tudi stroški menjave števcev in hišnih priključkov. Pri ceni za 
kanalizacijo, se za omrežnino odvajanja upošteva izključno cena stroška amortizacije sistema 
in cena zavarovanja. Del pobrane omrežnine za odvajanje je lani subvencionirala občina. 
Prihodek od omrežnine za porabi za plačilo najemnine občini ter za zavarovanje sistema. 
Cena storitev odvajanja se plača po kubikih. Upoštevajo se storitve servisov, monitoringov, 
elektrika na vakuumskih postajah in črpališčih, delo itn. Vse je odvisno od količine odvedene 
vode. Praktično enako velja tudi za čistilne naprave. Omrežnina je strošek amortizacije 
čistilnih naprav, dobili so tudi subvencijo od občine. Odhodek je najemnina, ki se plačuje 
občini ter zavarovanje čistilnih naprav. Podobno je sestavljena cena storitve čiščenja odpadne 
vode. Iz tega se plačujejo monitoringi, nacionalni laboratorij, kemikalije, odvoz in sežig blata 
in njihovo delo. Pri greznicah ni odvajanja in čiščenja ampak je omrežnina in storitve. Na 
enem grafu je prikazala vse prihodke in odhodke. Prihodek na odvajanju je omrežnina in 
subvencija, odhodek je najemnina in zavarovanje. Pri čiščenju je prihodek omrežnina in 
subvencija, odhodek najemnina in zavarovanje. Prihodek na odvajanju, ki se plača po kubih, 
se porabi za material, storitve, delo. Prihodek pri čiščenju po kubih se potroši prav tako za 
material, storitve, delo. Podobno velja za greznice. Za razumevanje je pripravila prikaz 
enomesečnega poslovanja lansko leto – oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne 
vode. Omrežnine so pobrali okoli 43.802 € v povprečju, subvencije 13.667 € ter storitve, 
skupaj znašajo nekaj čez 110.000 €. Odhodki – za najemnino gre slabih 51.000 €, zavarovanje 
kanalizacije za celo leto je nekaj pod 10.000 €, zavarovanje vodovoda pa 5.000 €. Nekaj se je 
porabilo za material, velika postavka, ki se je povečala, odkar je kanalizacija, je elektrika. 
Mesečni račun za elektriko znaša okoli 15.000 €, to so vakuumske postaje in čistilne naprave. 
Ostalo se porabi še za monitoringe, servise, odvoz blata itd. nekaj se porabi tudi za nakup 
vode od Vo - Ka, kadar je sami ne moremo črpati. Še drugi odhodki so vodno povračilo, ki se 
ga plačuje državi. Lani je ostalo od vseh pobranih položnic še 21.000 € za plače. Za leto 2017 
planirajo, da bodo imeli 1.993 vodomerov. Večji, ko je števec, večji ima faktor. Število 
vodomerov se pomnoži s faktorjem omrežnine in dobiš vsoto vseh faktorjev. 1.993 
vodomerov v naši občini pomeni 2.466 faktorjev. Ko vrednost omrežnine deliš z vsoto 
faktorjev, dobiš koliko je mesečna cena omrežnine za en faktor – za navadni gospodinjski 
števec. Enako velja tudi pri čiščenju. Kot pri vodi, se tudi pri kanalizaciji naredi obračun, 
kako so poslovali in si predračunsko postavijo plane. Lani je še potekalo priključevanje 
kanalizacije, zato so se prilagajale cene in vrednost infrastrukture, ki je bila aktivirana glede 
na dejansko priključenost. Zato poračuna za leto 2016 glede količin ni, ker so zadevo 
prilagajali dejanskemu stanju, ki je bil na terenu. Zgodba je enaka pri storitvah odvajanja in 
čiščenja, prikazala je potrjene cene, s katerimi so lani delali. Poračuna glede količin ne bo. 
Predračunske cene so predlagane v elaboratu oziroma ceniku za leto 2017. Prikazala je 
izračun položnice za porabo 15 kubičnih metrov vode. Na komunalnem odboru so ji povedali, 
da bo subvencija ostala takšna, kot je sedaj, zato je izračun narejen z upoštevano subvencijo. 
Vodarina se praktično ne spremeni. Omrežnina za vodovod se spremeni iz 7,9 € na 8,5 €. Ne 
glede na porabljeno količino, se položnica spremeni za dvignjeno ceno omrežnine, za 70 
centov. Lani so prvič postavili cene odvajanja in čiščenja, brez obračunskih cen, ker tega prej 
še niso počeli. Pričakovala je večja odstopanja, kot so se pokazala konec leta, vendar so 



 

 

Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta 14  

ocenjevali precej natančno. Cena za odvajanje na kubik se zniža. Cena omrežnine se 
malenkost dvigne. Cena za čiščenje je višja, očitno so stroške ocenili prenizko, zato se cena 
na kubik dvigne za 4 cente. Zniža se omrežnina čiščenja. Če je danes cena z DDV-jem za 15 
kubikov porabljene vode 48,26 €, je po predlaganih cenah znesek položnice 49,46 €. To je 
posledica 70 centov višje omrežnine pri vodovodu in 50 centov višje cene kanalizacije, cene 
se ponekod malo spustijo in drugje dvignejo. Tudi pri greznicah se cena poviša za 1,7 €. Pri 
nas je specifično, da imamo v eni občini 2 upravljavca. Pogosto se ljudje sprašujejo, zakaj je 
Vo – Ka toliko cenejša. S prikazom izračuna cen je že na pol odgovorila, zakaj je Vo – Ka 
lahko cenejša. Sistem Vo – Ka, je popolnoma drug, saj so se odločili, da v vseh občinah, kjer 
dobavljajo pitno vodo in imajo kanalizacijo, da obdržijo enotne cene. Večina uporabnikov je 
v mestni občini, kjer je industrija. Sosednje občine so na pol subvencionirane s strani MOL-a, 
zato je lahko nižja cena za uporabnike. Iz njihovega elaborata smo pridobili podatke, kaj 
pomeni omrežnina na njihovem sistemu in našem. On dobijo od omrežnine 6,5 milijona € 
letno za vodovod, JKP dobi iz omrežnin 295.000 €. Vo – Ka ima 1.747 km vodovoda, JKP pa 
128 km. Če gledamo omrežnino na kilometer vodovoda, je JKP Brezovica celo cenejši. 
Problem je v številu faktorjev. V Ljubljani je industrija, veliki števci in bloki. Tukaj pride do 
razlike. Komunalna podjetja so pristopila pobudi Komunalne zbornice, da so podali podatke o 
poslovanju, da se lahko primerjajo. Na grafu je prikazano število vodomerov in število 
faktorjev. Pri Vo – Ka je razlika med številom števcev in faktorjev ogromna, na kilometer 
vodovoda imajo veliko več odjemalcev. Mi imamo zelo občutljiv sistem. Danes je naša 
omrežnina 8,5 € na števec. Če zgradimo na primer 10 blokov, bi padla omrežnina na položnici 
za 3 €. Ko je Akrapovič preselil proizvodnjo in je nov najemnik povedal, da ne potrebujejo 
dveh velikih števcev, je bil en števec ukinjen. To je pomenilo 30 centov na vsaki položnici. 
Sistem je tako občutljiv zato, ker imamo praktično same najmanjše števce, ni nobenih blokov 
in industrije. Naredilo so še primerjavo z ostalimi občinami, ki so skupaj z nami gradile 
kanalizacijo. Dodala je še Občino Dobrepolje, ker imajo tudi vakuumsko kanalizacijo. 
Prikazala je cene ne subvencioniranih cen položnic za porabljenih 15 kubikov vode. Pri nas je 
cena dobrih 50 €. Najnižjo ceno ima Vrhnika, ki ima bloke in industrijo. Cerknica presega 60 
€, Pivka presega 80 €. Po subvenciji vidimo, da kjer so bile cene okoli 50 €, so občine zadevo 
pustile pri miru. Visoka subvencija je v Občini Pivka in Dobrepolje. Občina Brezovica 
subvencionira omrežnino, Pivka pa subvencionira tudi samo storitev, enako velja za 
Dobrepolje. Vsi so šli na nekakšno mejo 50 €. Pri nas pride višina položnice s subvencijo 
skoraj enaka kot lani, višja je za 1,5 €. V gradivu imajo svetniki cenik, ki naj bi se danes 
potrdil. Cene bi veljale od marca naprej in se bi upoštevale pri obračunu v aprilu.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Odbor se je soglasno strinjal s predlaganimi cenami.  
 
Metod Ropret – župan 
Glede na vsa vlaganja se je bal, da bo zgodba pod črto še težja. Svetnike prosi za komentar. 
 
Marija Veršič – svetnica  
Na zadnji seji je opozorila, da večstanovanjski objekti, ne bi smeli biti upoštevani kot 
pridobitna dejavnost. To je povezano tudi s tem, da večstanovanjski objekti niso 
subvencionirani. Povprečna cena storitve na primerljivih področjih v letih 2014 – 2016 -  
omrežnina je za polovico nižja v primerljivih občinah. Cene so se od leta 2014 – 2016 
dvignile za polovico, zato meni, da so cene JKP Brezovica previsoke. Upravičeno dvomi, da 
Nadzorni svet, ki za svojo funkcijo odgovarja z vsem svojim premoženjem, ustrezno nadzira 
poslovanje JKP. Zanima jo, čemu prihaja do takšne razlike odvedeno odpadno vodo in 
očiščeno vodo?  
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Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica d.o.o. 
V elaboratu je vsa vsebina, ki je predpisana z Uredbo za določanje cen gospodarskih javnih 
služb. Predpisano je, da je treba prikazati primerljiva območja in cene po območjih, ki jih je 
leta 20136 predpisal MOP. Področja niso primerljiva, ker gredo po številu prebivalcev. 
Komunalna zbornica določi primerljiva področja, ker to ni število prebivalcev, ampak sistem 
– koliko je priključkov na kilometer, kakšen sistem imaš. Pričakuje se, da bodo spremenjena 
ta območja. Kar se tiče razlike med odvedeno in očiščeno vodo, prihaja do razlike zaradi 
vode, ki je porabljena za obratovanje čistilnih naprav. To je voda, ki pride v čistilno napravo 
in je očiščena, ni pa odvedena, ker se tam porabi.  
 
Tomaž Kermavner – svetnik  
Posameznih postavk ne bi komentiral. Voda od JKP Brezovica je mnogo predraga. Te 
postavke so lahko izračunane tako kot predvideva zakon, tega ne bo šel preverjati. Ima dve 
položnice, od Vo – Ka in od JKP Brezovica. Od Vo – Ka položnica za 8 kubikov vode, znaša 
cena 14,81 €. JKP za 7 kubikov zaračuna 30,60 €. Če je prej prav slišal, je položnica za 15 
kubikov okoli 50 €. To ni res, če za 7 kubikov plačuje 30 €, 15 kubikov je še enkrat več in to 
znaša preko 60 €. Tega sigurno ne bo podprl, žal. 
 
Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica d.o.o. 
Poizkusila je pojasniti, zakaj Vo-ka absolutno ni primerljiva. Kar se tiče tega, da je naša 
položnica za 7 kubikov tak znesek, za 15 kubikov pa 48 €, ne gre za zavajanje. Če se 
pogledajo postavke na položnici, je omrežnina fiksna – ne glede na to, ali se porabi 3 kubike 
vode ali 50. Spreminja se cena vodarine in storitev glede na porabljene količine – kubike.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Gospod Kermavner plačuje z eno položnico samo vodo in okoljsko takso, to je nižja 
položnica. Pri višji položnici je zajeto tudi odvajanje in čiščenje odpadne vode – kanalizacija. 
Ljubljanski in naš sistem je neprimerljiv. Če bi Vo – Ka računala stroške vodovoda na 
Brezovici, bi verjetno vodo plačevali še bistveno dražje, kot pri JKP Brezovica. 
 
Metod Ropret – župan 
Če bodo območja kdaj različno tretirana, da to ne bo več ena vreča, bo zgodba bistveno 
drugačna. Ne bomo imeli nobenega vpliva. V položnici z Brezovice ni čiščenja.  
 
Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica d.o.o. 
Vrhnika ima cene za vsako občino posebej.  
 
Tomaž Kermavner – svetnik  
Ve, da v tisti položnici ni čiščenja. Vendar je uprava govorila, da cena kanalizacije ne bo 
bistveno drugačna okoljski dajatvi. 100 % podražitev vode, malo bode v oči.  
 
Metod Ropret – župan 
Pri 15 kubikih smo šli iz 30 na 50 €. Ali bomo s tistimi, ki še niso priključeni, potem še kaj 
racionalizirali?  
 
Marko Čuden – podžupan 
Tak primer je on, prej je plačeval 32 do 33 €, sedaj plačuje toliko, kot je prej pisalo, 48 ali 49 
€, ker subvencioniramo. Sedaj se plačuje še čiščenje, prej je imel greznico.  
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Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica d.o.o. 
Voda se je pocenila, prej je vodarina znašala 1,1 € na kubik, danes je 0,688 €, kar pomeni 40 
centov manj. Racionalizirali ne bomo, ker upoštevamo tekočo stopnjo izkoriščenosti. Ravno 
zato, da ne bi tisti, ki so že priključeni, nosili celoten strošek amortizacije. Ko občina naredi 
amortizacijski načrt, kako se bo kanalizacija amortizirala, se amortizacija prilagaja 
izkoriščenosti in se prelaga enkrat v prihodnost.  
 
Metod Ropret – župan 
Po elaboratu se cena poveča za približno dobra 2 %, natančneje 2,48 %.  
 
Miran Repar – svetnik  
Želi obrazložiti primerljiva območja MOP. Oni delijo območja na 4 ali 6 razredov, občine se 
delijo glede na število prebivalcev ter na poseljenost na hektar občine. Tukaj pademo med 
občine 5.000 do 10.000 ljudi. Gledajo samo dva parametra. Ne gledajo glede na vodovodne 
sisteme, na reliefno zgradbo občine, kolikokrat se voda črpa. Nekateri imajo vire, v kater voda 
sama vteka, drugje je potrebno črpanje. Nekateri morajo vodo čistiti, drugi ne. Teh razlik 
MOP ne upošteva. Primerjalna analiza se dela skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva. 
Upa, da bo to orodje, s katerim bodo primerjave lažje in bomo bolj enotni po Sloveniji.  
 
Metod Ropret – župan 
V Državnem svetu je poslušal elaborat profesorja iz mariborske univerze in si je zapomnil, da 
je ameriška City bank naredila analizo svojih vlaganj in načrtov. Visoka tehnologija, 
plemenite kovine in še posebej nafta, je pase. Naložba prihodnosti je voda. Potem je pokazal 
še sliko, stekleničko vode, na eni od naših bencinskih črpalk, ki stane 5.333 x toliko, kot iz 
pipe in jo kupimo. Meni, da so še vedno te številke vzdržne. Zanima ga še, kje smo z 
izgubami? 
 
Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica d.o.o. 
Sicer to ni stvar cene, diagram izgub v preteklih letih kaže, da smo padli pod 20 % izgubljene 
vode. To je zelo uspešno, povprečje v Sloveniji je nekje 28-29 %. Tudi mi smo bili na 45 % 
izgub, potem so izgube upadale.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Mi nimamo vpliva na te cene ne na elaborat. To se dela po standardih, zakonih. Ceno lahko 
nižamo s subvencijami. Elaborat je kakršen je. Voda bo dražja, drugo leto pride še nova 
čistilna naprava Virje, omrežnina bo dražja. Vsake investicije, ki se je zelo veselimo, nam na 
koncu to vse podraži vodo. Voda ceneje ne bo nikoli, bo dražja in na to nimamo vpliva, tega 
se je treba zavedati.  
 
Klemen Velkavrh – svetnik  
Če gledamo naslednji dve točki, imamo prenos dobička 20.000 €, potem pa je naslednja točka 
povečanje kapitala za 100.000 €.  
 
Metod Ropret – župan 
To je del akumuliranega dobička iz preteklosti. Vsega dobička je 140.000 €, Nadzorni svet se 
je odločil, da del nameni za povečanje kapitala. Do tja bomo še prišli, pri naslednjih točkah.  
 
Nejc Vesel – svetnik 
Na komunali v Grosupljem upravljajo 4 občine. V treh občinah, kjer je gravitacija, ni nobenih 
subvencij, so cene dokaj normalne, kljub milijonskim projektom. V Dobrepolju imajo vakum 



 

 

Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta 17  

in so svetniki prej videli na grafu, koliko je subvencije. Moramo se zavedati, da vakuum je 
specifika, da je zadeva malo dražja. Vendar glede na terenske pogoje in izvedbo, se mu zdi, 
da je bila to prava odločitev. Tudi v Dobrepolju so tehtali, za katero varianto bi se odločili. 
Tam so se za vakuum odločili zaradi kamna, če bi kopali še globlje, bi bili še višji stroški.  
 
Metod Ropret – župan 
Vesel je komentarja. Zanima ga, kolikšna je razlika v ostalih občinah do Dobrepolja?  
 
Nejc Vesel – svetnik 
Ljudje večinoma plačujejo okrog 40 €. Od povprečja dosti ne moreš odstopati, cen so kakršne 
so. Cene rastejo – stroški so vedno večji, zahteve se tudi povečujejo. Ravno včeraj je bil na 
predavanju, uvaja se 4. stopnja čiščenja, ne tretja. Mi smo sedaj na 3. stopnji, v Nemčiji 
prehajajo na 4. stopnjo. Čaka nas še ogromno investicij in posledično bo tudi cena višja.  
 
Metod Ropret – župan 
Kar je v tej zgodbi pozitivnega, bomo z Virjem postali samozadostni glede oskrbe z vodo. Se 
pa bo pri vodi in odpadni vodi gotovo standard dvignil ter tudi zahteve. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 106: 

1. Občinski svet Občine Brezovica se seznani z Elaboratom o cenah storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2017 ter z 
Elaboratom o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2017 ter daje pozitivno 
mnenje k naslednjim cenam storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
JKP Brezovica d.o.o. 

 
2. Cene za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s 

pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se uporabljajo od 
01.03.2017 dalje. 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   14 
PROTI:  3 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6 
Obravnava in potrditev delitve dobička družbe JKP Brezovica, d.o.o 
 
Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica d.o.o. 
Na kratko bo predstavila poslovanje v lanskem letu. Izvajali so klasične gospodarske javne 
službe. Na področju oskrbe s pitno vodo so že izkušeni, nekih večjih presenečenj ni bilo. 
Lansko leto je bilo predvsem v znamenju začetka upravljanja in vzdrževanja kanalizacijskega 
sistema. Med gospodarskimi javnimi službami so opravljali še vzdrževanje cest in javnih 
površin, pod izbirnimi službami pa so vzdrževali še javno razsvetljavo. Plakatiranje, ki je bilo 
danes že omenjeno, je rak rana in upajo, da se bo to čim prej uredilo. Lani so spremenili delo 
na drugih dejavnostih, s katerimi zagotavljajo sredstva za podjetje. Gradili in obnavljali so 
komunalno infrastrukturo. Izvajali so naloge nosilca javnih pooblastil, to pomeni, da so 
izdajali soglasja in pogoje. Ljudem so pomagali pri tehničnem svetovanju, kako narediti hišne 
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priključke. V znamenju lanskega leta je bilo ogromno priključevanja čez celo leto. Nekateri so 
odlašali do zadnjega, to jim je nižalo prihodke, zato so morali nižati tudi stroške poslovanja. 
Lani je podjetje prvič izvedlo večje javne razpise za ves material, ki ga potrebujejo pri delu. 
Odziv je bil velik, so se pogajali, pogajanja so bila zanimiva in uspešna. Konec leta so šli v 
razpis za dobavitelja električne energije, ker se jim je lansko leto iztekla pogodba. Pristopili 
so k skupinski dražbi, razpis ni uspel, ker se je ponudnik odločil, da raje plača menico za 
resnost ponudbe, kot pa da bi po nizki ceni podpisal pogodbo. Zato so izvedli nov razpis. S 1. 
aprilom sklepajo pogodbo z novim dobaviteljem. Poletje je bilo v znamenju gradbišč, hiteli so 
z izgradnjo kanalizacije in parkirišča na Šolski ulici. Delali so kanalizacijo in vodovod na 
državni cesti skozi Goričico. Časovno so bili v stiski, priganjala jih je Direkcija za ceste ter 
šolske počitnice. Po izgradnji kanalizacije v Šolski ulici je moralo biti še dovolj časa do konca 
počitnic, da se je uredil še vodovod in pločnik. Na gradbiščih so znali stopiti skupaj in uspeli 
zadeve kvalitetno narediti. Prvič so nastopali kot vodilni partnerji in edini izvajalci, samo 
manjša dela so oddali podizvajalcem v izvedbo. Tržne dejavnosti upadajo, hišnih priključkov 
je manj. Trudijo se, zahvaljujejo se za zaupanje občini in se priporočajo za naprej. Lansko leto 
so bolj aktivno pristopili k družbeni odgovornosti, da ni to samo črka na papirju. Ogromno so 
naredili na ozaveščanju ljudi, pisali so v Barjanskem listu, s šolami so organizirali 
naravoslovne dneve, na katerih so si učenci lahko ogledali kanalizacijske objekte po občini, 
pokazali so jim zbirni center. Upa, da bo tem 150 otrokom, ki so bili pri njih na obisku, ostala 
kakšna stvar v glavi in da bodo to prenesli v življenje doma. Na oskrbi s pitno vodo opravljajo 
redne naloge upravljanja in vzdrževanja. Nacionalni laboratorij izvaja kontrole pitne vode. 
Imeli so 3 neskladne vzorce v omrežju, gre za interna omrežja. Skladno z navodili 
Nacionalnega laboratorija so uporabnikom dali navodila, predvsem je bilo treba sisteme 
izprati. Ponovne preiskave so pokazale, da je voda ustrezna. Na vzorcih surove vode so imeli 
3 neskladne vzorce. Poudarila bi, da gre za surovo, neobdelano vodo, to ni voda, ki bi jo 
spuščali v sistem in bi lahko prišla do uporabnikov. Po ponovnem pregledu, je bila zadeva v 
redu. Pri kanalizaciji je ostalo še 680 greznic. Število priključenih je naraščalo od 1.000 do 
1.800 odjemnih mest. Bilo je že vprašanje, zakaj je očiščene vode več, kot je odvedene. To je 
voda, ki se uporablja na čistilnih napravah. Dehidriranega je bilo 305 ton blata, blato je 
odpeljano in sežgano. Opravljenih je bilo 577 ur intervencij, kar je skoraj 3,5 delovne mesece 
oziroma je število ur takšno, kot da bi imeli 11 mesecev nekoga ves čas na intervencijah. Kot 
zakleto, se intervencije po navadi dogajajo od petka popoldne do ponedeljka zjutraj. V 
letošnje leto so štartali z 1.810 odjemnimi mesti, tudi letos so že kar nekaj ljudi priključili. 
Izvedli so 116 privatnih hišnih priključkov. Zgradili so kanalizacijo na šolski ulici. Jutri se 
asfaltira in s tem konča še gradbišče za grabnom, dela se še odsek v Goričici. 6 zaposlenih je 
na oskrbi s pitno vodo. Glede na manjše število priklopov od pričakovanih in posledično 
manjših prihodkov, smo morali nižati stroške na kanalizaciji. Na odpadnih vodah ni 
zaposlenih niti 5 ljudi, 10 zaposlenih dela na tržnih dejavnostih. S pametnim pristopom in 
reorganizacijo, so uspeli znižati število nadur. Zaposleni so tudi manj na bolniški. Lansko leto 
so pričeli s 24 zaposlenimi, število se je potem nižalo. Konec decembra se je še enemu 
zaposlenemu iztekel odpovedni rok. Letošnje leto so pričeli z 20 zaposlenimi. Planirajo, da bi 
morali normalno poslovati z 21 zaposlenimi. Eden zaposlen jim zelo manjka, ta bi delal na 
čistilnih napravah. Ostalega nadomestnega zaposlovanja ne načrtujejo. Pridelali so 14.000 € 
dobička, ki je predlagan, da ostane nerazporejen oziroma, da gre v rezerve. Poslovni prihodki 
so se nekaj znižali. Znižali so tudi odhodke, sledilo je eno z drugim. V grafu je prikazala, kaj 
se je dogajalo na posameznih dejavnostih glede na plan za leto 2016. Pri oskrbi s pitno vodo 
so planirali 290.000 € prihodka, pobrali so 1.000 € več. Pomembno znižanje plana, doseženih 
je bilo samo 70 % planiranega, je bilo na kanalizaciji. To je predvsem posledica manjše 
stopnje priključenosti ljudi. Pri vzdrževanju cest je razlika pri planiranju zaradi tega, ker upaš, 
da bo v proračunu občine za ta namen kaj več sredstev in jih potem ni. Na zimsko službo ni 
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veliko vpliva, zima je kakršna je. 300.000 € manjka pri kanalizaciji so nadomestili s tržnimi 
dejavnostmi. Če se pogleda celoten plan, je bilo planirano 2.543.510 € prihodkov, dejansko je 
bilo prihodkov 2.545.408 €. Če pogledamo odhodke, so sledili dejavnostim tudi odhodki po 
posameznih dejavnostih. Ker so sami več delali in gradili, so porabili več materiala od 
planiranega, znižale pa so se zato storitve. Amortizacija njihove opreme je bila nekaj nižja. V 
grafu je prikazala odhodke in prihodke ter rezultat poslovanja. 24 % njihovih stroškov 
predstavljajo zaposleni, 19 % je najemnina za vodovod in kanalizacijo, 11 % so storitve ki jih 
plačajo, 23 % so storitve na tržnih dejavnostih. Storitve, ki predstavljajo kar velik delež, je 
razdelila na posamezne njihove dejavnosti. Prisoten ni nihče od Nadzornega sveta, zato bi 
predstavila, da so bili obravnavani vsi dokumenti sprotno. Nadzorni svet zelo dobro usmerja 
poslovanje in bi se tudi njim zahvalila, ker so hkrati nadzorni in tudi konzultantski organ. Iz 
preteklih let se je nabral na kontu prenesenega čistega dobička kar zajeten znesek denarja, 
enako velja tudi za kapitalske rezerve. Podjetje ima trenutno osnovni kapital v znesku 8.859 
€. Lani so začeli upravljati in vzdrževati več milijonsko vredno infrastrukturo na kanalizaciji, 
enako velja za vodovod. Župan je enkrat povedal, da imajo v upravljanju velik delež 
občinskega premoženja in da morajo paziti kaj počnejo. Če ima podjetje tak osnovni kapital, 
deluje to precej neresno. Druga zadeva je, da se trudijo delati na tržnih dejavnostih. Veseli jo, 
da je tudi Vo-Ka opazila, da dobro delajo. Ravno danes so ji potrdili, da bodo na Brezovici 
izvajalec za njih za gradnjo vodovoda na cesti Na Brezno. Če hočejo z njimi podpisati 
gradbeno pogodbo, je treba dati tudi garancijo. Težko je dobiti garancijo, če je podjetje tako 
malo vredno. Predlagali so, da se preneseni čisti dobiček, ki se je nalagal 20 let, prenese v 
kapital podjetja, da bo imelo podjetje 110.000 € kapitala. Še vedno ostajajo kapitalske rezerve 
in še nekaj prenesenega čistega dobička. Skladno z računovodskimi standardi se dobiček 
lahko porabi za pokrivanje morebitnih izgub v prihodnosti. Še vedno so na varni strani.  
 
Metod Ropret – župan 
Zdaj smo kar združili 6. in 7. točko, potem bomo tudi eno za drugo potrjevali.  
 
Marija Veršič – svetnica  
Pri zimski službi bi se lahko še nekaj več prihranilo, prevečkrat se potresa sol.  
 
Metod Ropret – župan 
Misli, da je elaborat in poslovno poročilo dobro pripravljeno. V podjetju se z njenim 
prihodom čuti napredek, s tem se lahko vsi strinjamo. Tudi Nadzorni svet opravlja svoje delo 
dobro, tudi njim pripada dobršen del te zgodbe. Na roke nam gre, da se infrastruktura pri nas 
tako dobro razvija, kot kaže bo tudi v prihodnje temu tako. Do rezultatov smo prišli skupaj, 
občina in JKP Brezovica. Podjetje smo spravili na lep nivo. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 107: 
Dobiček v višini 14.082,00 EUR, ki izvira iz dobička tekočega poslovnega leta 2016, se 
razporedi v druge rezerve iz dobička, skladno s 64. členom ZGD-1. 
 

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

AD 7 
Povečanje kapitala družbe JKP Brezovica d.o.o. 
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Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 108: 
Poveča se Osnovni kapital družbe JKP Brezovica d.o.o., iz naslova prenesenega 
nerazporejenega čistega dobička družbe. Po dokapitalizaciji bo osnovni kapital družbe 
znašal 110.000,00 EUR. 
 

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

AD 8 
Ukinitev javnega dobra v k.o. Brezovica 
 
Marko Čuden – podžupan 
Zadeva je takšna, kot na prejšnji seji. Ti dve parceli sta prejšnjič izpadli, Ko ukinemo javno 
dobro, preidejo nepremičnine v last Občine Brezovica. Obe parceli sta dvorišče sredi vasi pri 
kapelici. To želijo odkupiti, vendar moramo mi najprej ukiniti javno dobro. Potem bomo 
lahko to odprodali. Odbor za komunalo je to potrdil.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 109: 
Na nepremičninah, parc. št. 3638/2 k.o. 1724 - Brezovica (ID 5949735), v izmeri 17 m2 in 
parc. št. 3638/5 k.o. 1724 - Brezovica (ID 6062442), v izmeri 22 m2, se ukine status 
javnega dobra. Nepremičnini s tem sklepom postaneta last Občine Brezovica, Tržaška 
cesta 390, 1351 Brezovica, matična št. 5874971. 
 

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

AD 9 
Predlog Poslovnika Občinskega sveta – I. obravnava 
 
Metod Ropret – župan 
Gre za prvo branje, po postopku ni predvidena kakršnakoli razprava. Dogovoriti se moramo 
za rok, v katerem lahko svetniki podajo pisne pripombe. Naslednja seja bo 20.4., primeren rok 
bi bil 4.4.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Prosi, če bi se dalo dobiti tako gradivo kot so ga dobili na odboru, kjer je prikazan stari 
poslovnik s popravki oziroma s spremembami.  
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Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
Na odboru so imeli takšno delovno gradivo. Lahko ga pošljemo, vendar je besedilo 
poslovnika novo, tudi oblika je nova. Pretirano se ne smemo ozirati na star poslovnik. Stavki 
so obrnjeni, zamenjane so razne dikcije. Leta 2015 smo imeli pregled splošnih aktov s strani 
MJU. Med tem časom se je spreminjala zakonodaja, zato smo sprejeli že nov statut, zdaj je na 
vrsti poslovnik, potem sledi še kakšna zadeva.  
 
Damjan Rus – svetnik  
Sam je poizkusil primerjati stari in novi poslovnik. Vendar je toliko drugačnih tolmačenj in 
stavkov, da je primerjava skoraj nemogoča. Znotraj členov je precej sprememb, ki se sicer ne 
tičejo končnega rezultata.  
 
Metod Ropret – župan 
Če bo kdo želel primerjavo, naj sporoči. Rok za oddajo pisnih pripomb je 4.4. Na glasovanje 
je dal: 
 
SKLEP 110: 
Občinski svet Občine Brezovica je opravil prvo obravnavo predloga Poslovnika 
Občinskega sveta. 
 

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

AD 10 
Izstop iz Združenja občin Slovenije 
 
Metod Ropret – župan 
Ta točka je prišla na dnevni red na njegovo pobudo. V Sloveniji je vsako leto kakšno novo 
združenje občin. Nihče več ne ve, katero je reprezentativno ali katero je pravo. Očitno je 
odločena temu konec narediti tudi država. V pripravi je sprememba zakonodaje, po kateri bo 
reprezentativno združenje občin lahko samo eno. Odločil se je, da predlaga, da korak v to 
smer naredimo že danes. Postopek niti ni pomemben, ali bo šlo za združevanje, ukinitev 
enega ali vseh treh združenj. Zaradi tega smo tudi v pogajanjih z državo neučinkoviti. Prišlo 
bo do neke nove organizacije, ki nas bo predstavljala. Predlaga, da dokler nimamo nekega 
pravega, novega organa, nismo nikjer. Bomo sami na svojem, da nihče ne manipulira z nami 
in nas nihče ne obrača v eno ali drugo smer. Sami brez vključenosti počakamo novo 
organizacijo in potem v njo vstopimo. Veliko se je s tem ukvarjal, bilo je veliko težav. 
Enostavno več ne veš, kdo prodaja prave informacije in kdo jih izkrivlja. Takšne organizacije 
ne prinašajo prav dosti ne enemu in ne drugemu. Prav veseli se že nove skupne organizacije. 
Upa, da bodo uspeli izbrati pametno vodstvo, ki nas bo zastopalo v pogovorih z državo. Iz 
starih dokumentov vidi, da smo v združenje vstopili leta 2000, predvideva da je bilo združenje 
že prej. Nekatere občine se bodo odločile tako kot mi, nekatere bodo vztrajale, ravna vsak po 
svoje. V tem trenutku nam članstvo v nobeni v teh organizacij ničesar ne prinaša. Ne vidi 
razloga, da bi se do nekih pobud, ki so včasih kontradiktorne, opredeljevali.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Zanima ga, kakšne stroške smo imeli s članstvom?  
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Metod Ropret – župan 
Članarina je 1.200 € letno.  
 
Nejc Vesel – svetnik  
Zanima ga izplen, kaj smo dobili? 
 
Metod Ropret – župan 
Izplen je zgolj zakonodaja. Izplen je, da je glavarina vsako leto manjša. Namen teh združenj 
je, da bi poizkušali na nek način vplivati na spremembe zakonodaje. Več ko je združenj, manj 
imajo vpliva in bolj nas sprehajajo. Rezultat je temu primeren. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 111: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje prenehanje članstva v Združenju občin 
Slovenije. 
 

Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 11 
Imenovanje predstavnikov Občine Brezovica v Svet javnega zavoda OŠ Brezovica 
 
Breda Jesenko – svetnica  
Komisija se je sestala na redni seji. Obravnavali so imenovanje predstavnikov Občine 
Brezovica v Svet javnega zavoda OŠ Brezovica. Sprejet je bil sklep, da dajo Občinskemu 
svetu v potrditev za predstavnike v Svetu javnega zavoda Katjo Avanzo, Moniko Pulko Jurca 
in Damjana Rusa.  
 
Marija Veršič – svetnica  
V statutu piše, da Občinski svet imenuje in ne potrjuje. To je potrebno popraviti v sklepu. 
 
Metod Ropret – župan 
V naslovu imamo imenovanje, v sklepu pa je potrjuje. Bomo popravili sklep. Na glasovanje je 
dal: 
 
SKLEP 112: 
Občinski svet Občine Brezovica imenuje predstavnike Občine Brezovica v Svet javnega 
zavoda OŠ Brezovica v sestavi: 
- Katja Avanzo, Podpeška cesta 336, 1357 Notranje Gorice 
- Monika Pulko Jurca, Na lazih 60 A, 1351 Brezovica 
- Damjan Rus, Požarnice 78 H, 1351 Brezovica 

 

Izid glasovanja: 
ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
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Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 22:00 zaključil sejo. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razprava 17. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.  


