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ZAPISNIK
24. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v sredo, 16.
aprila 2014 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. Vida Šuštaršič
11. Polona Raušl
12. Miran Repar
13. Damjan Rus
14. Jožef Selan
15. Zdenko Zalar
16. Klemen Zaletel

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – Župan Občine Brezovica
2. Mateja Vetrih – Predsednica Nadzornega odbora
3. Damjana Zupan – direktorica JKP Brezovica d.o.o.
4. Vesna Novak – Radio 1 Orion
5. Predstavniki občinske uprave:
– Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Posebej je pozdravil našo novo članico, gospo Vido Šuštaršič. Seje se ni mogel udeležiti
Jernej Rogelj in se je opravičil. Manjka še Peter Kraljič, morda se bo seji pridružil v
nadaljevanju. Seja je sklepčna, prisotnih je 16 svetnikov.

AD 2
Potrditev zapisnika 23. redne seje
Metod Ropret – župan
Na zapisnika ni bilo pripomb, na glasovanje je dal:
SKLEP 203:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 23. redne seje z dne 6.3.2014
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
0

Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Svetniki so po pošti prejeli dodatno gradivo s strani Nadzornega sveta JKP Brezovica. Kot 13.
točko dnevnega reda predlaga obravnavo letnega poročila JKP Brezovica za leto 2013. Na
glasovanje je dal:
SKLEP:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se kot 13. točko dnevnega reda doda
obravnavo letnega poročila JKP Brezovica za leto 2013.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Na glasovanje je dal še celotni:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 23. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Potrditev predloga Odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2014;
6. Potrditev Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2014;
7. Sprememba cen oskrbe s pitno vodo;
8. Dopolnitev cenika Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o.;
9. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Vrtcev Brezovica;
10. Mnenje Občine Brezovica, da se manjkajoča sredstva za izplačilo prve polovice 3/4
plačnih nesorazmerij ne krijejo iz dejavnosti OŠ Brezovica in Preserje;
11. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Brezovica;
12. Razveljavitev razpisa za direktorja Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o.;
13. Letno poročilo JKP Brezovica d.o.o. za leto 2013.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Najbolj pomembna je informacija, da smo podpisali pogodbo o sofinanciranju projekta
kanalizacije na področju KS Podpeč – Preserje. Gre za izreden projekt, daleč največji v naši
občini do slej. Celotna vrednost z davkom je 18 milijonov €. Če odštejemo davek, je teh
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sredstev 15 milijonov €, znotraj tega je dobrih 13 milijonov € prispevka EU in države, razlika
je prispevek občine. V ta projekt smo ves čas verjeli in se tako tudi obnašali ter dela tudi
pričeli. Ni si znal predstavljati, kaj bi se zgodilo, če te pogodbe ne bi podpisali. Predvidoma
bomo sredstva lahko črpali že v tem mesecu, kar je izjemnega pomena zaradi nadaljevanja
gradnje. Možnosti občine po pokrivanju začetih del so bile omejene. Izvajalci so bili dodobra
izpostavljeni, vendar so bili zelo kooperativni pri reševanju problematike. Moramo se
potruditi in tisto, kar je bilo narejenega plačamo. Prvi del bitke je za nami, sedaj ostaja
izvedba del. Župani, ki smo podpisovali te pogodbe, smo morali na Ministrstvu za kmetijstvo
in okolje podpisati izjavo, s katero kazensko in materialno prevzemamo odgovornost v
primeru neuresničenih ali napačno izvedenih projektov. Zanj osebno je zadeva izredno resna,
ob svetnikih in ekipi na svoji strani se ne boji. Upa, da bodo stvari resno vzeli tudi izvajalci,
saj smo vsi skupaj v njihovih rokah. Svojo vlogo bo strokovno moral odigrati tudi nadzor.
Gradnja kanalizacije v Vnanjih in Notranjih Goricah poteka po planu. Nekatere zadeve je
potrebno dopolniti, nekaj je bilo izpuščenega in to sedaj poteka. Tudi z gradnjo čistilne
naprave bomo začeli pred polletnim rokom, ki je bil predpisan kot moratorij. Sam tok
investicije in roki nas v to silijo. Če bo potrebno, bo sam sprejelo odločitev, da se gradi na
lokaciji za čistilno napravo, kjer je prepoved gradnje do konca junija. Prepoved je zaradi
območja zaščitene vode in ptic. V to območje smo z najobsežnejšimi deli že posegli, sprejeli
bomo riziko in z deli pričeli, ko bo potrebno. Predvidevamo, da bomo prej verjetno dobili
soglasje. Gradnja ob večjih in manjših zapletih poteka. Odziv ljudi je zelo različen, ponekod
prevladuje izjemna naklonjenost in veselje, saj se ljudje zavedajo, kaj ti projekti pomenijo za
občino. Zavedajo se, da bodo kakšno leto živeli v drugačnih okoliščinah, kot so jih vajeni, da
bodo deležni prahu, zapor cest itd. Nekateri ljudje teh motenj ne morejo sprejeti. Treba je
razumeti, da ne gre povsod za običajne motnje, gre tudi za napake, zgodi se nedoslednost ali
malomarnost, ki razjezi ljudi. Vsega ne moremo kontrolirati, se pa s prisotnostjo podžupana in
ostalih služb trudimo, da se stvari sproti odpravljajo. Z izvajalci poizkušamo zagotavljati, da
se vzpostavijo pogoji, ki ljudem omogočajo čim bolj normalne dostope in bivanje. V Radni je
gradnja kanalizacije končana, potrebno je še nekaj finega asfaltiranja. Izvajalec mora
odpraviti še določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale. Ko bo vse odpravljeno, sledi
tehnični prevzem. Izdane so bile odločbe o komunalnem prispevku vsem, ki imajo možnost
priklopa. Sedaj poteka urejanje dokumentacije in plačevanje prispevkov. V nadaljevanju sledi
priklop na omrežje. Podobno je na Rakitni. Srečevali so se z nekaterimi težavami pri
delovanju sistema. Izvajalec je težave odpravil. Izdanih je bilo že tri četrtine odločb tistim, ki
imajo možnost priklopa. Potem sledi urejanje dokumentacije in priklopi na omrežje. Sedaj so
priključeni javni objekti – šola, zdravilišče, vrtec in objekt krajevne skupnosti. Na kohezijo je
vezana še čistilna naprava in vodarna Virje. Pri temu projektu nismo bili uspešni, neuspešnih
je bilo še 34 drugih občin. Za nas to ne pomeni katastrofe. Prizadevamo si z ostalimi
občinami, da bi vlado pripravili do tega, da najde fond 240 milijonov € za realizacijo teh
projektov. Razlogov je veliko, poleg velikih ekoloških učinkov. Večina projektov je vezana
na čiščenje pitne vode, nekateri projekti so vezani še na čiščenje odpadne vode. Predstavniki
občin, ki so v naboru izpadli, so imeli včeraj sestanek. Argumentirali in dokazovali so, zakaj
ocenjujejo, da so projekti potrebni. Napovedi teh investicijskih projektov so bile vključene
tudi v gospodarske napovedi UMAR-ja, ki so bile za prvo polovico leta spodbudne.
Neizvajanje teh projektov bo vplivalo na dejanske gospodarske kazalce. Izrabili so vse možne
argumente in poizkušali uporabiti argumente moči, da bi prepričali vlado, da v proračunu
najde ali znotraj kohezijskih sredstev prerazporedi teh potrebnih 230 milijonov €. Kot
argument, da ni sredstev je bilo predstavljeno, da je šlo veliko denarja za sanacijo finančnega
sektorja. Tudi v bodoče se to še napoveduje, prvi vložek bo v banko Celje že v prihodnjih
tednih. Tja bodo brez problema vložili 250 milijonov €, da bo imela država lastništvo še v eni
od bank. Kasneje bo sledila še Gorenjska banka. Težko je razumeti, zakaj ne moremo najti
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denarja, ki bi bil vložek v gospodarstvo. Vemo skozi kakšno turbulentno obdobje je šlo naše
gradbeništvo. Sedaj je priložnost, da pomagamo sektorju in občinam, da projekte realizirajo.
To bo pomenilo tudi dodatno število delovnih mest na posameznih sistemih. Od teh projektov
bodo tudi pobrani davki. Argumentov je ogromno, da trdno vztrajamo na svojih stališčih, da
se najdejo sredstva. Sredstva bi lahko dobili iz nove perspektive, ki so iz nam neznanega
razloga še dovolj trdna in zaprta. Pogreša iniciativo in pritisk tudi tistih, ki naj bi zastopali
gospodarstvo – na primer gospodarske zbornice. Vse je padlo na ramena županov in občinske
svete. Mi pritiskamo in se borimo za ta sredstva. Tisti, ki bi morali reševati, ščititi
gospodarstvo ter iskati ukrepe za oživitev, so odpovedali. Tudi obrtna zbornica bi morala
odigrati svojo vlogo. Upajo, da se bodo tudi drugi pridružili v tej borbi z mlini na veter, kjer
so za enkrat sami. Upa, da bodo bili uspešni. Neuspeh za nas ne bi bila tragedija, tudi projekt
v višini dveh milijonov € bi bili sposobni izpeljati sami, veliko lažje bi bilo, če bi pridobili ta
sredstva. Iz poročila JKP Brezovica nazorno izhaja, da nam motnje pri oskrbi z vodo odnesejo
letno več kot 50.000 €. V teku je priprava razpisa za izgradnjo kanalizacije preko javnega
podjetja VO-KA, od tam tudi črpamo sredstva. Zgradil se bo manjkajoči del kanalizacije od
križišča s Cesto na postajo pod avtocesto do kanala A7. To nam bo kasneje omogočilo, da
navežemo vse ostale objekte ob Podpeški cesti. Prioritetno je treba priključiti OŠ, kjer se vsak
dan odvažajo fekalije. To je povezano s stroški, moti tudi učne procese. Priključili bi še vse
ostale komplekse, Laze ter Brezove trojčke in ostale objekte ob Podpeški cesti. Upa, da bo
razpis kmalu objavljen in izbran izvajalec, da se bodo dela pričela še letos. Bili so na sestanku
na Direkciji za ceste. Rečeno je bilo, da velja moratorij na investicije v državne ceste do
konca marca, sedaj je bil rok podaljšan do konca maja. Povedano je bilo, da sredstev za
investicije v proračunu ni, zato tudi z deli, čeprav gre za dokončanje, ni moč začeti. Ne ostane
nam drugega, kot da čakamo do konca maja. Upa, da bomo v naboru projektov, ki bodo vsaj
dokončani. Na Tržaški cesti so pred koncem dela glede obnove vodovoda. Občina je obnovila
del omrežja in ga nekaj tudi na novo vgradila. V skladu z načrti sledi terminskemu planu tudi
izvajalec. Zapore so moteče, direkcija ne dovoli daljše zapore kot 150 m na enkrat. Zaradi
tega je več zaporednih zapor, takšna so pravila in jih je treba spoštovati. V nadaljevanju
sledijo še hišni priključki na vodovodno omrežje. Na Direkciji za ceste so se pogovarjali tudi
glede vgradnje kanalizacije v glavne ceste v naši občini, ki so povečini državne. Polovico
ceste bomo zagotovo preplastili, zato se želimo dogovoriti, da bi se preplastilo celotno širino,
kjer so ceste v slabem stanju. Ideja je bila z njihove strani sprejeta, vendar pa denarja v tem
trenutku ni. Odgovor pričakujemo, za vzdrževanje cest je nekaj denarja na postavki.
Prizadevali si bomo, da del sredstev namenijo sočasni preplastitvi ceste. Preden bodo dela
končana, bomo do dogovora morali priti. Na prejšnji seji OS smo se dotaknili tudi
nepremičninskega davka. Zakon je padel, kakšno leto ali dve novega poizkusa z uvedbo ne
bo. Takrat je bila dana ideja, da razmislimo, kaj bi bilo zaradi izogiba plačevanja davka
prenesti v javno dobro. To idejo smo s pravno službo preigrali. Rang davka bi znašal okoli
45.000 € letno. Vsega niti ne moremo prenesti v javno dobro. Prenesli bi lahko vozne in
nekatere druge skupne površine. S tem bi se odrekli delu suverenosti, ki jih na teh zemljiščih
imamo. Ne bi več imeli možnosti, da vplivamo na poseganje v ta zemljišča, niti ne bi bili več
soglasje dajalec ob investicijah. Prevladala je ocena, da ostanemo pri statusu, kot ga imamo.
Kasneje lahko ob razpletu zgodbe z davkom reagiramo tudi drugače. OŠ Preserje je
predvidena za energetsko sanacijo, razpis je bil uspešen, pridobljena je bila tudi odločba. Ni
še bila sklenjena pogodba. Sredstva za te projekte naj bi bila zagotovljena. Gre za investicijo
okoli 200.000 €. Po informacijah naj bi bile pogodbe realizirane v aprilu. Imamo izpeljan
postopek o javnem naročanju in pravnomočno izbranega izvajalca. Ko podpišemo pogodbo, z
deli lahko pričnemo. Pred 1.6. nismo nameravali pričeti z deli, dela bodo potekala med
počitnicami in bodo končana pred novim šolskim letom. Odločili smo se, da za energetsko
sanacijo prijavimo še en objekt – stari del OŠ Brezovica. V tem delu so razmere slabe,
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vgrajena so stara lesena okna, streha še vedno pušča. Gre tudi za sanacijo toplotnega ovoja.
Če bomo na razpisu uspešni, nas ta sanacija čaka naslednje leto. Ena od investicij je tudi
obnova prostorov Prosvetnega doma, kjer naj bi bila dva oddelka vrtcev. Z rebalansom bomo
zagotovili tudi sredstva za to obnovo. Z deli naj bi pričeli po opravljenem razpisu še letos,
zaključek bo v prvi polovici naslednjega leta. Konec leta 2006 je prišel na to občino. Z letom
2008 so se v občinski upravi končala napredovanja. Nekaj po lastni krivdi, nekaj zaradi
omejevanja zakona. Obdržali smo občinsko upravo v skromnih okvirjih, nismo je pretirano
širili. Uprava je dovolj učinkovita in rezultati to kažejo. Imamo priložnost, da tistim, ki
napredovanje pripada, to tudi omogočimo. Gre za 7 od 15 zaposlenih. Celoten strošek za letos
je 5.000 € in naslednje leto 7.000 €. To ni nekaj, kar bi ogrozilo delovanje občinske uprave.
Bil bi izkaz dobre volje in potrditev spoštovanja dela, ki so ga opravili tudi z naše strani. Pri
rebalansu bo prosil, da nam svetniki omogočijo, da zaposlene na ta način nagradimo. Plače
smo v zadnjem obdobju nižali dvakrat ali celo trikrat. Po enostavnem izračunu to pomeni
okoli 60 € na zaposlenega na mesec.
Marko Čuden – podžupan
V Vnanjih in Notranjih Goricah je položenih 14,2 km vodov, kar je že precej več kot
polovica. Tudi po terminskem planu presegamo cilje. V KS Podpeč – Preserje je zgrajenih 8,2
km. Pričakujemo, da se bo intenzivnost gradnje po podpisu sofinancerskega sporazuma
povečala. Zgrajenih je 22 km od skupno 60 km v občini. Vsakodnevno se pojavljajo problemi
z občani in izvajalci. V maju bomo začeli graditi kanalizacijo na državnih cestah. To pomeni
večje logistične probleme v prometu, na to moramo biti pripravljeni. Posebni problemi bodo,
ko se bo gradila kanalizacija proti Črni vasi. Cesta bo kar nekaj časa zaprta, ves promet bo
potekal skozi Notranje in Vnanje Gorice. Drugače se ne da narediti, v cesto proti Črni vasi se
bosta vgradila dva tlačna voda, vakuumski vod, nova električna napeljava ter vodovod. Že ko
so zaprli polovico ceste pri rekonstrukciji, so bili veliki problemi v prometu. Glede na
razmike med komunalnimi vodi, vsega ne morejo vgraditi v polovico ceste. Obe čistilni
napravi bomo začeli graditi konec maja, vendar s tem ne bo problemov, ker so čistilne
naprave odmaknjene. Dela potekajo dobro, so pa vsakodnevni problemi.
Jožef Selan – svetnik
Opazil je, da določene manjše ulice ali deli nimajo kanalizacije. Delovodja pravi, da to v
projektih ni vrisano, vendar naj bi to vrisali in naredili naknadno. Zanima ga, kdo bo vse te
naknadno vrisane in narejene odseke plačal? Če bo to občina, ali imamo sredstva v ta namen
v proračunu?
Marko Čuden – podžupan
Pri pridobivanju gradbenih dovoljenj so marsikje naleteli na težave, ki jih niso mogli rešiti. Za
kanalizacijo so potrebne služnosti, ki jih nekateri niso hoteli dati ali so bile na parcelah
dediščine in niso mogli dati služnosti. Teh ulic je po občini nekaj in se sproti projektirajo. Za
Vnanje in Notranje Gorice so projekti pri koncu in se bodo ulice istočasno uredile. Strošek bo
nosila občina, v proračunu za letos so sredstva predvidena.
Marko Goršič – svetnik
V centru Preserja je novogradnja, izdano je bilo dovoljenje, da se lahko posega v cestno telo
in je delna zapora ceste. Zanima ga, do kdaj je bilo dovoljenje izdano, saj bi morali verjetno
cesto že davno usposobiti za promet. Na cesti Podpeč – Preserje sta dve udarni jami, ki bi jih
lahko sanirali z dvema samokolnicama materiala. Ko je pregledoval plačila na Supervizorju je
ugotovil, da je kar nekaj stvari, za katere je vprašljivo, če so bila narejena javna naročila. Kot
največji je bil GRS Mehle, drugi je bil Branko Rakovec, tretji je bil Mapri, četrti Gonzaga,
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peti GD inženiring, šesti BP inženiring, sedmi IEI ter osmi SL consulting. To so največji
prejemniki denarja, največji je izvajal projekt za 826.000 €, najmanjši za 117.000 €. Zanima
ga in pričakuje pisni odgovor, če so bila izvedena javna naročila, kdaj so bila izvedena ter
koliko je bilo konkurenčnih prijav in kdo je sodeloval pri izboru? Zanima ga, v kakšni fazi in
za kakšen znesek je tožba firme Avetina d.o.o. oziroma Boštjančič proti Občini Brezovica?
Tudi za to želi pisni odgovor. Ko je na Supervizorju pregledoval, koliko so dobile krajevne
skupnosti denarja od občine, je ugotovil, da je največji prejemnik sredstev KS Brezovica. To
ga ne preseneča, saj je največja KS in imajo samo nekaj prebivalcev manj od KS Podpeč –
Preserje. Naslednja KS po višini prejemkov je KS Notranje Gorice, ki je po velikosti daleč
pod KS Brezovico in KS Podpeč – Preserje. Četrta je KS Vnanje Gorice in peta KS Rakitna.
Brezovica je dobila nekaj čez 2,1 milijona €, Notranje Gorice dobra 2 milijona €, KS Podpeč
– Preserje pa 1,5 milijona €, kar je bistvena razlika. Upa, da mu bodo ustrezno odgovorili na
vprašanja. Že dvakrat je izpostavil zapisnike različnih odborov in organov. Komunalni odbor
ima zadnji zapisnik iz leta 2012, družbene dejavnosti iz leta 2013, KS Brezovica nima
zapisnikov, KS Vnanje Gorice ima vse, KS Notranje Gorice nima nič, KS Podpeč – Preserje
ima 19 zapisnikov, zadnjega iz konca leta 2013. Rakitna ima 14 sej, od tega je samo 8
zapisnikov, zadnji iz leta 2012. V statutu imamo zapisano obveščanje ljudi in javnost dela.
Prosi, da se to uredi. Zadnjič je svetnik Jesih opozoril, da naj bodo obrazci za škodo pri
gradnji kanalizacije na spletni strani. Obljubljeno je bilo, da bo obrazec pripet k rubriki o
gradnji kanalizacije, vendar ga še vedno ni.
Marko Čuden – podžupan
Obrazec bo bil dodan jutri.
Igor Gabriel – svetnik
Dal bi pobudo. Ker se bodo razkopale ceste, ga zanima, kakšna je možnost, da bi se v času
rekonstrukcije pripravili tudi pločniki – v Podpeči do vrtca in zdravstvenega doma? To sta
dve cesti, ki sta žulj v centru Podpeči. Otroci so precej izpostavljeni, tudi pred zdravstvenim
domom je veliko pešcev. Vemo, da je bilo že vse sprojektirano, potem se je sofinanciranje
investitorjev podrlo. Ali je možnost, da se to financira in da se ta dva pločnika vzpostavita?
Metod Ropret – župan
Za te dve pobudi ve, nanje so bili opozorjeni s strani KS. Obveščeni so bili tudi o pobudi KS
Vnanje Gorice za pločnik v Požarnicah in del Nove poti. O temu se bomo morali še
pogovoriti. Glede vira ve več podžupan, vendar verjetno vira sredstev trenutno nimamo in ga
letos še ne potrebujemo. Letos se to ne bo gradilo, treba je sprejeti odločitve in najti realne
vire.
Jožef Selan – svetnik
Rad bi predstavil pobudo, župan jo pozna. Gre za popravilo in razširitev mosta čez Drobtinko
v Notranjih Goricah. Tam je 12 hiš, most je star in dotrajan. Pri gradnji kanalizacije je postal
še bistveno slabši, ostranili so tudi ograjo na eni strani. Zbrani so podpisi od vseh hiš, s
katerimi so se zavezali, da so pripravljeni prispevati vsak po 100 € - skupaj je to 1.200 €
prispevka za ta morebitni projekt. To bi že kar nekaj pomenilo, novo asfaltiranje je zajeto že v
sklopu kanalizacije. Moste je treba na vsaki strani razširiti za pol metra in dodati ograjo. To
daje v razmislek upravi in svetnike obvešča o pozitivni pobudi.
Metod Ropret – župan
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Te odločitve nas še čakajo, je pa tega po občini ogromno. Kamorkoli se obrnemo, vsi vidijo
priložnost za izboljšanje in prenove. Treba bo sprejeti odločitve, kaj zmoremo in na kakšen
način bomo to plačali.
Slavko Jesih – svetnik
Obrazec je omenil že svetnik Goršič. Ker obrazec še vedno ni objavljen, se s tem kaže delo
občinske uprave, ki je bila na to že večkrat opozorjena. Kaže se tudi odnos do občanov. Ne
ve, koga obrazec tako moti, da se ga ne objavi. Tukaj smo zaradi ljudi in ne zato, da se
izvajalcu prihrani nekaj denarja. Pričakuje več resnosti. Dotaknil bi se še praznitve greznice v
OŠ Brezovica. Greznica se prazni vsak dan, vsak odvoz stane več kot 100 €. To na leto znese
krepko čez 20.000 €, to traja že vsaj tri leta. To je nedopustno. Na drugih postavkah se
grebemo za vsak evro. Pri gradnji kanalizacije opaža nemoč župana. Določene stvari pri
gradnji se delajo nekvalitetno, ceste se ne popravljajo tako kot je treba. Če je prav razumel,
župana ne ubogajo in ne poslušajo. Kako lahko izvajalec še dela, če ne uboga investitorja?
Nadzornika ne vidi, vidi pa določene pomanjkljivosti, kdo bo za to odgovarjal? Pridružuje se
mnenju kolega Selana in je potolažen, če so zagotovljena sredstva za kanalizacijo, ki ni
vrisana. Zakaj se ponekod delajo stvari, ki niso potrebne, na kar je opozoril? Zakaj se kar
nadaljuje z deli, če opozorijo na to? Kaj je z žaluzijami na OŠ Brezovica? Zadeva se ne
premakne, kdo bo prevzel odgovornost? Vse skupaj traja že tri leta in pol.
Metod Ropret – župan
Misli, da je strošek praznitve greznice okoli 3.000 € mesečno. Ve se, kdo bo prevzel
odgovornost za žaluzije. Kar zadeva nemoči, je verjetno pomotoma mislil podžupana, saj do
sedaj te nemoči še ni občutil.
Slavko Jesih – svetnik
Zadnjič je bil obtožen laži. Na spletu je zapisnik KS Vnanje Gorice in pričakuje, da si ga bodo
svetniki prebrali in ocenili, kdo je imel prav in kdo je lagal.
Metod Ropret – župan
Do spremembe projekta za žaluzije ne more priti. Žaluzije bodo takšne, kot so bile
projektirane, razpisni postopek bo jutri končan. Zmontirane bodo pred septembrom. Bilo je
kar nekaj pripravljalnih del in žaluzije moramo vgraditi, da bo objekt funkcioniral, kot je
predvideno in da bo dosegal učinke, ki smo jih objavljali. Je pa to res čudna zgodba in
predolgo traja.
Marko Čuden – podžupan
Že prej je povedal, da pri gradnji kanalizacije ni vse v najlepšem redu. Določeni svetniki
vidijo samo tako daleč, kolikor se vidi od hiše. Ne bo si dovolil, da bodo govorili, da ni
aktiven, da ne spremlja projekta in da ni odziven. V vsakem trenutku izven delovnega časa,
čez vikende, je na terenu, vedno se je odzval in so rešili zadevo, kolikor se je v tistem
trenutku dalo. Res je, da so bili problemi in da ponekod stvari niso bile narejene, kot je bilo
dogovorjeno. Vendar je gradbišč toliko, da ne more za vsak trenutek vedeti kje kaj delajo ter
če delajo pravilno. Imamo nadzor, sedaj imajo še dodatnega človeka in verjame, da so vsak
dan po terenu. Ni pričakovati, da bi podžupan delal nadzor, vendar ga pri marsikateri stvari
dela. Težko sprejme, da so neodzivni.
Slavko Jesih – svetnik
Ni rekel, da so neodzivni. Vedno, ko so se slišali, je podžupan prišel. Ni bilo rečeno, da so
neaktivni. Rečeno je bilo, da pri izvajalcih ne dosežejo tistega, kar bi morali doseči. Pričakuje,
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da bo to delo opravil nadzorni, ki se ga plačuje. Ne pričakuje, da bo to delal podžupan.
Pričakuje, da bo podžupan nadzornega prijel, če svojega dela ne opravljajo. Če izvajalec vodi
igro pomeni, da ga nihče ne drži za roge in delajo po svoji inerciji in kvaliteti. Kadar je klical,
so se uspeli dobiti v 15 minutah, je pa res, da ni bilo haska. Določene stvari jim je bilo treba
predočiti, da so potem ubogali. Vendar bi jim te zadeve moral predočiti nadzorni, ne on in ne
podžupan. Ne da podžupan ne opravlja svojega dela, ampak ga ne opravlja nadzorni. Če se
bodo na koncu izkazala slaba kvaliteta, pričakuje, da bo za to nekdo odgovarjal. Do sedaj ni
še noben nadzorni v občini odgovarjal za stvari, ki so bile slabo izvedene, to pa je naloga
občine. Naloga OU ni, da sami delajo stvari za katere niso pooblaščeni in za katere nimajo
znanja.
Metod Ropret – župan
Lahko sprejme kritiko, da katerih stvari ne znamo dovolj dobro ali se še učimo. Ne more
sprejeti kritike na račun podžupana, kar zadeva aktivnosti in odzivnosti. Ne vidi nikogar, ki bi
vlagal toliko časa in energije v te projekte. Ves čas je na terenu. Včasih smo morda do koga
preveč blagi. Koordinacije niso miroljubni pogovori, tam se naliva čistega vina. Premiki od
samega začetka gradnje so evidentni. Bili smo v kar nekaj konfliktih z izvajalci in drugimi.
Poleg podžupana imamo na terenu še Marka Susmana, ki je posebni koordinator teh projektov
in zastopa interese občine. Osebne kritike niso upravičene. Kar zadeva strokovnosti, morda
kje nismo dovolj močni in bomo to poizkušali popraviti.
Martin Cvetko – svetnik
Pred enim letom je vprašal, zakaj imamo omejitev prometa proti Plešivici. Rečeno je bilo, da
je tam star dotrajan most. Delal naj bi se projekt, most ni tako velik, to ne bi smelo biti
preveliko denarja. Dobro bi bilo, da bi imeli še eno cesto proti Vrhniki, kjer bi se lahko vozilo
s tovornjaki. Prosil bi, da JKP Brezovica pregleda ceste, ker še vedno zlomljene veje visijo
nad cestami. Po cestah se vozimo, tam hodijo otroci. Naj nekdo prevozi ceste in to
dokumentira, slike se naj razdelijo zaposlenim in naj veje porežejo. Ker se bo zapirala
Podpeška cesta, bo Mavsarjeva cesta postala zelo prevozna. Včasih so se na cesti igrali, sedaj
se otroci ne morejo več. Tisti, ki živijo ob cesti, ne morejo sušiti perila in jesti zelenjave, ker
je tudi dež ne spere. Ne razume tega, da se ne more ceste zalivati ali da se polije emulzija.
Počasi se mandat končuje, imamo profesionalne politike in imamo entuziaste. Politični vodje
naj premislijo, kakšne ljudi bodo poslali v boj na naslednje volitve. Naj izberejo ljudi, ki bodo
za skupnost nekaj dobrega naredili. Če hočeš v tej občini nekaj narediti, delovanje za temi
mizami ni dovolj, treba se je lotiti drugačnega lobiranja.
Marko Čuden – podžupan
Predračun za most v Podplešivici je 110.000 €. Narejen bi moral biti tako, da bi lahko služil
željam, da bi se bliže vozili s tovornjaki. V isti sapi je bilo povedano, da obstaja Mavsarjeva
cesta, po kateri se ne more nihče več igrati na cesti. Na cesti v Log pa lahko vozijo
tovornjaki? Obstajajo pravila, kje tovornjaki lahko vozijo in kje ne. Država je prepovedala
vožnjo tovornjakov po Tržaški cesti. Most je dotrajan in nevaren, vendar bo prepoved za
tovornjake ostala, saj je tudi to del vasi, kjer živijo ljudje. Kar se tiče makadamskih cest, naj
bi za to skrbel izvajalec, da so ceste vzpostavljene. Že prej je gospod Jesih ugotovil, da so bile
težave z nasipanjem, kaj šele polivanjem ceste. Imeli smo sestanek z izvajalci, dogovorili smo
se, da se poizkusi z emulzijo na cesti na Gmajno. Zadeva se je izkazala za dobro. Če se bomo
uspeli z izvajalci dogovoriti, da bodo to počeli povsod pa je druga stvar. Trudili se bomo in
maksimalno pritiskali, vendar izvajalcev ne moremo prisiliti, da bi uporabljali emulzijo.
Prihaja neugoden čas in ne moremo pričakovati, da bodo ceste v vsakem trenutku 100 %.
Jeseni se bodo prve ceste lahko asfaltirale. Sedaj se nekje polaga že plinovod in optika, potem
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je potrebno izvesti še tlačne preizkuse kanalizacije ter kabelske povezave med jaški. Ko bo to
narejeno, ni več vzroka, da ne bi mogli asfaltirati cest.

AD 5
Potrditev predloga Odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2014
Jožef Selan – svetnik
Predlog rebalansa so na odboru obravnavali dvakrat. Prvič so ugotovili nekaj nepomembnih
napak in nekaj takih, ki jih je bilo treba nujno odpraviti. Bile so napake iz naslova
predobremenitev. Bile so opravljene predobremenitve, v rebalansu pa jih na predpisanih
kontih ni bilo. To je bilo popravljeno. Na postavki plače uprava tega ni popravila sama od
sebe, ampak so to popravili na pobudo odbora. S 1. aprilom ZUJF sprošča napredovanja, ki so
zaostala za nekaj let, zaposleni pa imajo že izpolnjene pogoje. Usmeritev je bila, da je treba
najti notranje rezerve ali morda koga odpustiti, da se to pokrije. Ocenjujejo, da je naša
občinska uprava tako podhranjena, da si tega ne moremo privoščiti. Občinski upravi so dali
nalogo, da preračuna, koliko denarja je potrebno za letos in postavko poveča. Na drugi
obravnavi rebalansa ni bilo več pripomb. Rebalans je bil soglasno sprejet, predlaga, da ga
potrdi tudi občinski svet.
Slavko Jesih – svetnik
Osredotočil se bo na področje 13. Na seji Odbora za komunalo ni bil sprejet takšen predlog,
kot je na mizi. Predlog je popravljen celo navzgor. Ko so glasovali na odboru, niso bili
opozorjeni, da kakšne zadeve izpadajo. Nikjer ni opombe, da bi kaj izpadlo iz proračuna. Ena
postavka se izdatno povečuje. Če pogledamo bolj podrobno – veljavni proračun je imel štiri
postavke, ki so zanimive. Bili sta dve postavki za projektno dokumentacijo za pločnik v
Požarnicah. Postavki nista bili izvršeni, saj je dokumentacijo plačala KS Vnanje Gorice.
Potem sta še dve postavki za izgradnjo pločnika v Požarnicah – razdeljeno je na dve dolžini.
Ena postavka je 100.000 €, druga je 73.911 €. Ti dve postavki sta v novem predlogu združeni
– zmanjšani za celotno drugo postavko 73.911 €. Ostalo je 100.000 €. Na to na seji odbora
niso bilo opozorjeni. Vidi, da je dodana postavka pločnik na Gmajni, ki ga v prvotnem in
veljavnem proračunu ni – v višini 40.000 €. Kako je zadeva prišla v rebalans, druga zadeva pa
je bila odstranjena? V razlagi NRP-ja tega ni.
Metod Ropret – župan
Predlaga, da posamezne postavke komentira predsednik pristojnega odbora, ki je postavko
sprejel. V tem primeru je to podžupan.
Marko Čuden – podžupan
Svetnik Jesih ni član Odbora za komunalo ampak je vabljen kot predsednik KS. O rebalansu
proračuna ni glasoval, lahko je samo sodeloval v razpravi. Požarnice so bile razdeljene v
proračunu na dva dela. Prej je bilo postavka samo za pločnik, brez kanalizacije, vendar se bo
nekaj krilo tudi iz kanalizacije. Ko so to prevetrili, so prišli do številke 100.000 €. Rebalans se
dela zato, da se uravnoteži proračun, se jemlje in dodaja sredstva. V primeru Požarnic se je
ocenilo, da bo 100.000 € dovolj za pločnik in je to v NRP-jih. Projektna dokumentacija je bila
v NRP-ju in je res, da jo je plačala KS Vnanje Gorice. Tudi projekti, ki se izvajajo po KS-jih
in so del proračuna, morajo biti v NRP-jih. Zato obremenitve za projektno dokumentacijo ni
več, ker ni potrebna. Dokumentacija je bila plačana in je zato ni več v rebalansu. Zaradi je
tega je rebalans, situacije pri gradnji kanalizacije se spreminjajo, želje so velike, vsi dajejo
predloge. Zadeve so poizkusili uskladiti maksimalno, kolikor je mogoče.
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Slavko Jesih – svetnik
Zanima ga, če bo šel denar za pločnik iz občinskega proračuna? V NRP-ju na strani 83 nikjer
ne vidi pločnika Gmajna. Iz katerega konta bodo sredstva? Smatra, da so za pločnik Požarnice
že zagotovljena sredstva v proračunu.
Marko Čuden – podžupan
Denar bo iz občinskega ali iz proračuna KS. Kolikor ve, so na svetu KS sprejeli sklep, da dajo
sredstva za pločnik v Požarnicah. Ne moremo imeti vsak svojega vrtička pri tako velikih
investicijah. Če bo vsaka KS gledala zase in ne bomo dali denarja skupaj, bomo težko delali.
Ne ve zakaj je pločnik v Gmajno izpadel, so ga planirali v NRP-ju in na postavki 13. Gre za
istočasno gradnjo s kanalizacijo, kot v Požarnicah. Sredstva bodo iz konta investicijsko
vzdrževanje in gradnje, kjer je v rebalansu predlaganih 447.903 €. Če gospod Jesih meni, da
potrebuje KS 100.000 €, bodo ta denar zagotovili iz občinskega proračuna. Če menijo, da
prav delajo, naj tako naredijo.
Slavko Jesih – svetnik
Občinski svetniki ne vedo, kako zgleda proračun KS. Dobili smo dopis s šest postavkami.
Dotacija občine je 10.056 €. Od najemnin za grobove je okoli 5.000 €, nekaj se dobi
najemnine za zdravstveni dom, ostalo je prenos sredstev. Prenos sredstev je KS prihranila iz
prejšnjega proračuna, brez tega bi bil proračun KS Vnanje Gorice okoli 100.000 €. Občina
pričakuje, da bo KS dala 100.000 € za pločnik in bo KS brez sredstev. Če so sredstva v
občinskem proračunu, ne more biti sredi leta rečeno, naj KS da denar.
Metod Ropret – župan
Ta sredstva niso ne od KS in ne od občine, izvirajo iz pobranih komunalnih prispevkov.
Prispevek je v njegovih očeh bistveno bolj namenjen gradnji pločnika kot pa ne tako
prioritetni ureditvi pokopališča. Če svetnik uspe argumentirati, da so sredstva nujno potrebna
za ureditev pokopališča, jih naj tja nameni. Ima vso možnost za to in bo za to tudi odgovarjal.
KS je samostojni pravni subjekt, s svojim podpisom odgovarja za porabo sredstev KS.
Legitimna odločitev KS je, da sredstva ne nameni za pločnik. Vendar je tudi legitimna
odločitev občinskega sveta, da pločnik bo ali ga ne bo.
Slavko Jesih – svetnik
Če je denar za pločnik predviden v proračunu pričakuje, da lahko KS razpolaga s sredstvi. Na
seji je bila tudi gospa Bošnjak. Prisiljeni smo bili, da se odločimo za sofinanciranje pločnika,
da ga bomo imeli ali pa pločnika ne bo. Trikrat smo glasovali o temu, sredstva so bila
razporejena za ureditev okolice okoli pokopališča. Če je zadeva taka, tega v KS ne more in ne
bo zagovarjal. Če so sredstva v občinskem proračunu sprejeta in tukaj so, potem pričakuje, da
lahko KS brez pritiskov s tem razpolaga. V nasprotnem primeru pa moramo sredstva dati, če
hočemo imeti pločnik. Če so zadeve take, ta trenutek pri polni zavesti z vso odgovornostjo
odstopa kot svetnik občine Brezovica ter kot podpredsednik KS Vnanje Gorice. To je
dokončna odločitev, skoraj osem let so zdržali skupaj, vendar na take pritiske ne gre. Hvala za
sodelovanje.
Marko Goršič – svetnik
Lani smo imeli realizacijo proračuna okoli 8,5 milijona €. Veljavni proračun za letos je skoraj
13 milijonov €, v prvem rebalansu imamo 28 milijonov €. Pri veljavnem rebalansu se pojavlja
4,5 milijona € minusa, ali to pomeni, da bomo za to vzeli kredit? Lahko bi rekli kakšno
besedo o kreditu.
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Metod Ropret – župan
Kredit je sestavni del rebalansa. O temu smo že kar nekaj povedali. Povedali smo razloge in
obrazložili zakaj ga potrebujemo – za sofinanciranje našega dela ter obnovo vodovoda,
gradnjo pločnikov itd. Gre za dolgoročno zadolžitev, za dobo 10 do 15 let. Občina je po
kriterijih ministrstva za finance tega sposobna.
Miran Repar – svetnik
Zanima ga, če imamo po poslovniku že pravico do odmora?
Metod Ropret – župan
Odmor je lahko po dveh urah.
Marko Čuden – podžupan
V NRP-ju je izpadla ena stvar, na 19 – adaptacija Prosvetni dom Preserje, vrtec Podpeč. V
NRP-ju imamo samo za leto 2014 185.000 €. Potrebno je zagotoviti 185.000 € v letu 2015,
ker je investicija razdeljena na polovico. Ko se bo delal razpis, moramo to imeti v NRP-ju,
drugače bomo imeli pri razpisu probleme. Zato predlaga, da to dodamo v NRP.
Jožef Selan – svetnik
Za drugič prosi, da vsi odbori pred njimi zadeve dobro pregledajo. Zgodilo se je, da so že
imeli prvo sejo, za njimi pa je imel sejo še Odbor za komunalo. Mogoče je kaj prišlo navzkriž,
ker ne ve, če so njihove pripombe že bile upoštevane v predlogu Odbora za komunalo. To bi
morali drugič paziti. Kako na odborih razporejajo sredstva in se odločajo, ne morejo videti.
Preverijo formalno, če je vse v redu, za vsebino pa ne morejo vedeti.
Marko Čuden – podžupan
Pri predobremenitvi na 13 je prišlo samo do tehnične zadeve – Podpeško krožišče so dali na
pravi konto investicije, predobremenitev pa se ni zbrisala, zato se je prikazal minus. Proračun
je bil pripravljen tako kot treba, predobremenitve pa ne, zato so na Finančnem odboru to
videli in se je popravilo.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 204:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predlog Odloka o I. rebalansu proračuna
Občine Brezovica za leto 2014 s spremembo NRP–ja na postavki 19 – rekonstrukcija
Prosvetnega doma Preserje.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Potrditev Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2014
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Jožef Selan – svetnik
Ta odlok so na odboru obravnavali dvakrat. Prvič je bil narejen kot predlog in so ugotovili, da
je pravilna forma odlok. Gre za dejanske stroške, zato je bil odlok soglasno potrjen in
predlaga da ga potrdi tudi občinski svet.
Marko Čuden – podžupan
Vsi stroški zaradi žleda so se pokrivali iz proračunske rezerve, ravno zaradi tega sredstva vsak
mesec odvajamo. Ostalo je še 17.800 € rezerve, vsak mesec se še dodatno nalaga. V štabu CZ
so se pogovarjali še o eni zadevi, ki bi jo lahko vključili pod to naravno katastrofo. Z
gasilskimi društvi se dogovarjamo, da bi počistili vodotoke. Od države ne bomo dobili
nobenih sredstev, vodotoki so nekje polni dreves in vej in lahko pride še do kakšne katastrofe
ob večji vodi. S sredstvi bi plačali naše gasilce, drugega si ne predstavljamo, da bi kdo šel po
krajevnih skupnostih to narediti. Zato bi izkoristili sredstva, ki so namenjena za te zadeve.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 205:
Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
v letu 2014.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Sprememba cen oskrbe s pitno vodo
Marko Čuden – podžupan
Obrazložitev bo podala direktorica JKP. Odbor za komunalo je spremembe cen oskrbe s pitno
vodo obravnaval in predlagal cene po predlogu številka dve. Do sprememb je prišlo zaradi
Uredbe o cenah vode, ki jo je predpisala država. Vsi izvajalci javnih služb so morali pripraviti
nove predloge za te zadeve.
Damjana Zupan – direktorica JKP Brezovica d.o.o.
Že lani smo se dobili na to temo, takrat zaradi elaborata, ki ga morajo vsa komunalna podjetja
sprejeti v skladu z Uredbo o metodologiji za določanje cen. Do konca marca je treba biti
usklajen z uredbo, zato so pripravili nov elaborat in temu sledi sprememba cen, ki temelji na
drugih podatkih. Prej na podatkih iz leta 2012, sedaj na podatkih iz leta 2013. Z uredbo je dala
država lokalnim skupnostim možnost, da same oblikujejo cene. Po drugi strani je omejitev,
saj je točno določeno kako se lahko izračuna cena vode. Do sedaj smo bili vajeni, da je bilo na
položnicah kar precej postavk glede vode – vodarina, omrežnina, števnina, okoljska dajatev,
vodni prispevek. Po novi uredbi bosta samo dve postavki in taksa za obremenjevanje okolja,
ki se ne spreminja. Vodarina je sestavljena iz cene, ki se izračunava na dejanske stroške in se
doda vodno povračilo, ki ga določi država vsako leto. Drugi del je omrežnina, ki je
sestavljena iz amortizacije, vzdrževalnine za vodne priključke in števnine za menjavo števcev.
Vodarina se poveča za 2,27 %. Če je danes vodarina 1,07 € na kubični meter, je predlog 1,104
€ na kubični meter. Precej več se poviša omrežnina, ki je bila sedaj na podlagi podatkov iz
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2008/09. Izračuna se kot amortizacija celotne infrastrukture in objektov. Ker so veliko vlagali
v vodovod, se je amortizacija precej dvignila – stopnja amortizacije je določena v uredbi.
Amortizacija se je povečala iz 11.700 € na mesec na 14.900 €. Povišanje je visoko, vendar gre
tukaj za sofinanciranje občine v višini 5.000 € na mesec, zato bo strošek nekoliko manjši za
občane. Faktorji za izračun omrežnine se izračuna glede na amortizacijo in število
vodomerov. Do sedaj je bil faktor od 1 do 100, po novi uredbi se bistveno spremenijo. Za
najbolj pogost števec 20, se faktor celo nekoliko zniža, za večje števce pa se faktorji izjemno
povečajo. V občini imamo od 3370 števcev samo 67 števcev drugačnih od DN 20. Med
večjimi so žal šole, vrtci, Akrapovič itd. Sofinancira se lahko samo fizične osebe in ne
podjetja. Pri manjših števcih je povečanje minimalno, pri večjih je povečanje tudi do 150 %.
Vzdrževalnina je namenjena vzdrževanju hišnih priključkov, ki niso v lasti občine ampak so
od posameznika. Niso zajeti v ceno vodarine. Stroški za vzdrževanje nastajajo neodvisno od
porabe vode, vezani so na velikost števca. Izračunani so na življenjsko dobo 30 let. Pri
števnini je doba 5 let, saj se števci menjajo na 5 let. Za najbolj pogost števec znaša strošek 3
€, za kolikor se bo povečala položnica. Večji je števec, bolj se je povečala vzdrževalnina. V
celoti se bo cena povišala za 9,5 % za najbolj pogost števec. Predlaga, da se sprejme elaborat,
ki je v gradivu in sprejme OS vodarino v višini 1,104 € na kubični meter vode in omrežnino
kot je navedeno.
Metod Ropret – župan
Za spremembe smo zavezani, da jih sprejmemo, naložila nam jih je uredba vlade. Temu smo
se upirali, kot člani občin holdinga smo tudi pisali na vlado in prosili za prehodno obdobje ali
ureditev stanja. Odgovor je bil negativen. Odločili smo se za kompromisno rešitev, da del
prispeva tudi občina, kar uredba dovoljuje. Kompromisen predlog je danes pred nami.
Klemen Zaletel – svetnik
Zanima ga, če je pri 3 €, kolikor bo podražitev, že zajeta subvencija občine? Za drugič prosi,
če se navaja uredba, naj se konkretno navede katera uredba.
Damjana Zupan – direktorica JKP Brezovica d.o.o.
Uredba je v nadaljevanju navedena. Zgleda, da je to izpadlo, ker svetniki tega nimajo in se
opravičuje.
Metod Ropret – župan
Subvencija občine je že zajeta. Na glasovanje je dal:
SKLEP 206:
Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Brezovica (Ur.l. RS,
125/08, 63/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, 87/12) in določil Statuta Občine
Brezovica, je Občinski svet Občine Brezovica sprejel sklep o cenah storitev s pitno vodo,
ki veljajo od 1.4.2014 naprej:
- cena vodarine, ki vsebuje tudi strošek vodnega povračila: 1,1040 eur / m3
- cena omrežnine, ki vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov ter
menjave vodomerov :
Omrežnina ob sofinanciranju Občine 5.000 EUR na mesec ( za fizične
osebe)
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DIMENZIJA

FAKTOR

DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN <
65
65 ≤ DN <
80
80 ≤ DN <
100
100 ≤DN <
150
150 ≤ DN

OMREŽNINA OMREŽNINA OMREŽNINA
1
2
SKUPAJ

1
3
10

4,938
14,814
49,38

3,936
11,808
39,36

8,87
26,62
88,74

15

74,07

59,04

133,11

30

148,14

118,08

266,22

50

246,9

196,8

443,70

100
200

493,8
987,6

393,6
787,2

887,40
1.774,80

Omrežnina brez sofinanciranja Občine ( gospodarstvo)

DIMENZIJA
FAKTOR
DN ≤ 20
1
20 < DN < 40
3
40 ≤ DN < 50
10
50 ≤ DN <
65
15
65 ≤ DN <
80
30
80 ≤ DN <
100
50
100 ≤DN <
150
100
150 ≤ DN
200

OMREŽNINA OMREŽNINA OMREŽNINA
1
2
SKUPAJ
6,59
3,936
10,53
19,78
11,808
31,59
65,93
39,36
105,29
98,89

59,04

157,93

197,79

118,08

315,87

329,65

196,8

526,45

659,29
1318,58

393,6
787,2

1.052,89
2.105,78

Cene so brez DDV in veljajo od 1.4. 2014 dalje.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 8
Dopolnitev cenika Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o.
Marko Čuden – podžupan
Tudi to točko je obravnaval odbor. Ker smo lastniki JKP ima občinski svet nalogo, da potrjuje
cene za njihovih storitve. V zadnjem času se pojavljajo nove stvari, ki jih bo JKP izvajal. Gre
predvsem za storitve pri gradnji in potem vzdrževanju kanalizacije, zato je treba sprejeti
cenike.
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Damjana Zupan – direktorica JKP Brezovica d.o.o.
Gre za dela, ki se izvajajo istočasno z deli na kanalizaciji. Večinoma so naloge sestavljene iz
del, za katere so že potrjeni ceniki. Zdelo se jim je prav, da stvari združijo in povedo, za kaj
gre. Na komunalnem odboru je bilo še nekaj več predlogov, vendar so jih črtali, ker niso bili v
skladu z zakonom. Vsak, ki se bo želel priključiti na kanalizacijo, bo JKP izvedel nadzor nad
priključkom. V ceni je izdelava odprtine v vakuumski jašek. Naredil se bo zapisnik, pripravil
bo evidence in obrazce. Računala se bo ura delavca, strošek uporabe vozila ter porabljeni
material. To je dobro za upravljavca in občane, da bo vsak imel priključek ustrezno narejen,
da ne bo prihajalo do težav. Potrudili se bodo pri priklopu velikega števila hiš. V ta namen
bodo zaposlili dodatnega delavca, ki bo moral biti strikten in strokoven, saj bi pri gradnji vsak
nekaj delal po svoje, zaradi tega so lahko težave. Zaposlili so že štiri nove delavce. V ceniku
bo še postavka GPS posnetek priključkov in vris v kataster. Gre za nove objekte, ki se bodo
kasneje delali. Naslednja zadeva je ogled in priprava za izvedbo priključka. Če bo priključek
izvajal JKP, se tega ogleda ne plača. Izdelava ocene obratovanja male čistilne naprave – to so
izvajali že lani, ker je to potrebno in so dolžno narediti. Lani so kupili GPS napravo, zato so v
ceniku opredelili, kako se zaračunava posnetke. V ceniku so dodali še preglednika cest ter
izdelavo mnenj, referenc, potrdil na željo stranke. Predlog je tudi, da se pri intervencijah na
dela proste dneve, poveča cena urne postavke 50 % oziroma v popoldanski izmeni za 20 %. V
primerjavi z občinami, ki to že izvajajo, smo cenovno približno na istem nivoju.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 207:
Občinski svet Občine Brezovica sprejme dopolnitev cenika JKP Brezovica d.o.o.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 9
Mnenje o kandidatki za ravnateljico Vrtcev Brezovica
Klemen Zaletel – svetnik
Kot član odbora in kot član Sveta zavoda vrtcev je povedal, da se trenutni ravnateljici gospe
Bošnjak izteka mandat. Zato so izvedli razpis, prijavila se je samo gospa Bošnjak. Po
postopku so pregledali vse dokumente, ki morajo biti priloženi. Vsi so ustrezali. Občinski svet
mora potrditi mnenje in sklep odbora.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 208:
Občinski svet Občine Brezovica podaja pozitivno mnenje o kandidatki Liljani Bošnjak
za ravnateljico Vrtcev Brezovica.
Izid glasovanja:
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ZA:
13
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 10
Mnenje Občine Brezovica, da se manjkajoča sredstva za izplačilo prve polovice 3/4
plačnih nesorazmerij ne krijejo iz dejavnosti OŠ Brezovica in Preserje
Klemen Zaletel – svetnik
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je poslalo na šole dopise, da naj prvi obrok
odprave plačnih nesorazmerij krije iz svoje rezerve. Svet zavoda šole in tudi odbor se s tem ne
strinjajo.
Metod Ropret – župan
Ker je bilo evidentno, da šole sredstva imajo, jim je bilo naročeno, da sami zagotovijo
sredstva. Šole si nesorazmerij niso izmislile in se mu zdi pravilno, da jih ne plačajo. Kdor si je
to izmislil, naj tudi plača. Na glasovanje je dal:
SKLEP 209:
Občinski svet sprejme sklep, da Osnovna šola Brezovica in Osnovna šola Preserje
manjkajoča sredstva za izplačilo prve polovice ¾ plačnih nesorazmerij ne krijeta iz
razpoložljivih sredstev, temveč da knjižita terjatev do Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport.
Izid glasovanja:
ZA:
13
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 11
Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Brezovica
Breda Jesenko – svetnica
Komisija je zadevo obravnavala na svoji 15. redni seji. Na podlagi prejetih predlogov so
oblikovali OVK v navedeni sestavi. Predlog je komisija potrdila, predlaga, da sklep potrdi
tudi občinski svet.
Marko Čuden – podžupan
Na seji komisije so se pogovarjali, kdo je lahko član OVK in kako je s tem, če bo na volitvah
kandidiral kdo od sorodnikov članov OVK. Pridobili so mnenje Službe vlade za lokalno
samoupravo. Sorodniki so v OVK lahko, v odborih na samih voliščih pa ne sme biti
sorodstvenih razmerij.
Metod Ropret – župan
Se pravi, da komisija lahko deluje na prihajajočih lokalnih volitvah. Na glasovanje je dal:
SKLEP 210:
Občinski svet Občine Brezovica imenuje Občinsko volilno komisijo Občine Brezovica v
naslednji sestavi:
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Predsednik OVK:
Namestnik predsednika:
Član:
Namestnik člana:
Član:
Namestnik člana:
Član:
Namestnik člana:

Anton Košir, Kamnik pod Krimom 125 A, Preserje
Nada Miklič, Pot terencev 2, Brezovica
dr. Mirko Pečarič, Malovaška ulica 29, Brezovica
Blaž Di Batista, Jakominova ulica 12, Brezovica
Mateja Vidmar, Jezero 10 A, Preserje
Gorazd Krompič, Podovnice 34, Notranje Gorice
Katja Debevec, Podpeč 22, Preserje
Bojan Raušl, Ulica Ivana Selana 5, Brezovica

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

AD 12
Razveljavitev razpisa za direktorja Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o.
Metod Ropret – župan
Glede razpisa ne bo izgubljal besed, ker v zadnjem času je imel že preveč razprav in debat na
to temo. Pika na i je bil še dopis, ki so ga svetniki dobili danes, kljub temu, da smo rekli, da
anonimne pošte ne posredujemo. V tej situaciji se je moral nekaj odločiti, nekaterim bo to
všeč, drugim ne. V izogib temu, da povzročamo trenja tik pred koncem mandat in vsiljujemo
voljo tistim, ki bodo prišli za nami ocenjuje, da prepustimo odločitev o vodenju JKP novi
sestavi občinskega sveta in novi sestavi NS JKP. Na to odločitev pričakuje različne reakcije,
vendar se je nekdo moral nekaj odločiti. Odločil se je po svoji pameti in vesti, to predlaga tudi
svetnikom. Predlaga še, da za obdobje enega leta podaljšamo mandat dosedanji direktorici in
jo imenujemo za v. d. direktorja. V tem času bodo formirani novi organi občine in nov NS
JKP ter razpis ponovljen. Verjetno bi ob izpeljanih postopkih razpis ponavljali tudi sedaj. V
obdobju tega OS postopka verjetno ne bi končali. Smiselno in smotrno je, da to stvar
presekamo.
Marko Goršič – svetnik
Glede na sklep predhodne seje, ga je to presenetilo. Posredovali so gradivo od vseh sedmih
kandidatov, ki so ostali kot primerni in bi lahko OS izmed teh sedmih izbiral. Še bolj ga je
presenetila pravna podlaga, če se nekdo na nekaj opira, mora navesti tudi na katere člene
katerega zakona.
Metod Ropret – župan
Pri tej odločitvi se je opiral na presojo in zdravo pamet. Po informacijah, ki jih ima, bi ta
postopek skoraj gotovo ponavljali. Zanima ga, če so bili neizbrani in neustrezni kandidati že
obveščeni?
Marko Goršič – svetnik
Že zadnjič so povedali, da dokler nekdo ni izbran, ne moreš nekomu povedati, da ni bil
izbran. Obvestilo je bilo mišljeno za vse skupaj v paketu.
Metod Ropret – župan
Misli, da lahko to temo zapremo, ker lahko postane prevroča in jo pustimo za nov mandat.
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Jožef Selan – svetnik
Glede na situacijo, je mogoče to res najboljša rešitev, čeprav smo vsi presenečeni. Ne strinja
se s predlogom sklepa pod številko tri. Ne moremo dajati nekih nalog bodočemu Nadzornemu
svetu. Če bodo to potrjevali, je absolutno proti tretji alineji sklepa. Moramo jo črtati, ker nima
nobene moči. Kdor bo naslednji, se mora zavedati, da mora biti direktor izbran do aprila.
Lahko določimo v. d. direktorja.
Martin Cvetko – svetnik
Ali je kdo preveril ta dopis, če to res drži in če je v dopisu naveden gospod to potrdil? Ali ti
tudi pomeni, da bo ta gospod odstopil iz NS JKP, če je to resnično?
Metod Ropret – župan
Pošta je anonimna, to je težko preverjati. Ne želimo tudi polemizirati okrog tega in povzročati
vroče krvi. Odločili smo se, da postopek prekinemo. Na glasovanje je dal:
SKLEP 211:
Občinski svet Občine Brezovica razveljavi razpis za direktorja Javnega komunalnega
podjetja Brezovica d.o.o. objavljen v časopisu delo dne 23.11. 2013.
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje gospo Damjano Zupan za v.d. direktorja
Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o. za dobo 1 leta.
Izid glasovanja:
ZA:
9
PROTI:
1
Sklep je bil sprejet.

AD 13
Letno poročilo JKP Brezovica d.o.o. za leto 2013
Marko Goršič – svetnik
Pred svetniki je letno poročilo, predlagan sklep je, da so se svetniki seznanili s poročilo in ga
sprejmejo.
Metod Ropret – župan
Poročilo so si prebrali, v njem je manjša izguba. Razloge zanjo smo slišali, v glavnem gre za
motnost vode. To ni posebej tragično, glede na sprejete popravke verjetno do tega ne bo več
prihajalo. Tudi tržnih dejavnosti bo v naslednjih dveh letih dovolj, s priklopom kanalizacije
bojazni ne bo več. Strinja se, da poročilo sprejmemo. Na glasovanje je dal:
SKLEP 212:
Občinski svet Občine Brezovica se je seznanil z Letnim
poročilom Javnega
komunalnega podjetja Brezovica d.o.o. za leto 2013 in ga sprejema.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
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Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 21:45 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 24. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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