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ZAPISNIK
25. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 19.
junija 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. Igor Gabriel
6. Marko Goršič
7. Breda Jesenko
8. Peter Kraljič

9. Vida Šuštaršič
10. Polona Raušl
11. Miran Repar
12. Jernej Rogelj
13. Damjan Rus
14. Jožef Selan
15. Klemen Zaletel

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – Župan Občine Brezovica
2. Romana Rasperger – direktorica MKZ Rakitna
3. Vesna Novak – Radio 1 Orion
4. Predstavniki občinske uprave:
– Ivanka Stražišar – v.d. direktorja občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
To je predvidoma zadnja seje pred počitnicami. Opravičila sta se gospoda Zalar in Dolinšek.
Kasneje se bodo seji pridružili Damjan Rus, Miran Repar ter verjetno tudi Martin Cvetko.
Danes je prvič med nami v.d. direktorja občinske uprave Ivanka Stražišar, ki jo vsi že
poznamo. Delo občinskega sveta pozna, posebnih težav ne bo imela. Pričakuje, da mu včasih
na sejah pomaga s kakšnimi informacijami. Seja je sklepčna.

AD 2
Potrditev zapisnika 24. redne seje
Metod Ropret – župan
Na zapisnik ni bilo pripomb, na glasovanje je dal:
SKLEP 213:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 24. redne seje z dne 16.4.2014
Izid glasovanja:
ZA:
10

PROTI:
1
Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Pripomb na dnevni red ni bilo. Na glasovanje je dal:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Dokument identifikacije investicijskega projekta za gradnjo nadomestnega
nastanitvenega objekta v sklopu MKZ na Rakitni;
6. Odstop člana občinskega sveta in potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega
sveta.
Izid glasovanja:
ZA:
11
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Dela pri gradnji kanalizacije v Vnanjih in Notranjih Goricah potekajo tekoče. Nekaj težav je
bilo s finančnimi tokovi, stvari so se umirile, izplačevanje poteka tekoče. Postopek
zadolževanja napreduje, saj imamo dovoljenje Ministrstva za finance. Najbolj ugoden vir za
financiranje takih projektov je Eko sklad. Pričakuje se, da bo naša vloga pregledana do jutri,
nato bodo napisani potrebni dokumenti in izdana odločba, da bomo lahko pričeli s črpanjem
sredstev. Drugi vir bo pri komercialnih bankah, v višini 740.000 €. Glavnino sredstev bomo
najeli pri Eko skladu, obrestne mere še ne bi povedal, v vsakem primeru pa bo pod 2 %.
Videlo se bo, kaj se bodo uspeli dogovoriti. Drugi del od komercialnih bank bo namenjen za
pokrivanje tekoče likvidnosti – za obdobje, dokler v blagajno ne bodo pričeli pritekati
dopolnilni komunalni prispevki za kanalizacijo. Oba vira želijo najeti za obdobje 15 let, ker
gre za velike projekte, ki se financirajo skozi daljša časovna obdobja. O poteku del bo več
povedal še podžupan, prihodnji teden se bo pričela še gradnja čistilne naprave.
* Seji se je pridružil Martin Cvetko.
Marko Čuden – podžupan
Na projektu kanalizacije Vnanje in Notranje Gorice so že presegli 50 % izgradnje primarnih
in sekundarnih vodov. V obeh KS so v veliki večini pri koncu že po glavnih in stranskih
ulicah. Sedaj se bodo začela dela na Podpeški cesti – v Vnanjih in Notranjih Goricah.
Istočasno so polaga plin in optika – v Notranjih Goricah bolj intenzivno, ker se je Hidrotehnik
prej uspel dogovoriti za ceno polaganja. Pri CGP-ju v Vnanjih Goricah je to trajalo dalj časa,
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vendar zadeve tudi sedaj potekajo. V poletnih mesecih bodo končane stranske veje in tudi po
glavni cesti bo veliko narejenega. Izvajale se bodo tlačne preizkušnje stranskih ulic, da se bo
na jesen lahko pričelo asfaltirati te ulice. Večjih težav ni, začela se bo graditi čistilna naprava.
Dokončanje je predvideno v treh mesecih. Potem se bo vgradila še strojna oprema. V
Notranjih Goricah so pričeli z gradnjo vakuumske postaje. Težave so z makadamskimi potmi,
ker je bilo vroče in je bilo veliko prašenja. Z izvajalci in gasilci smo se uspeli dogovoriti, da
bodo gasilci polivali ceste. Tako se bo poizkusilo ublažiti prašenje, 100 % rešitve pa ni.
Pomaga tudi, da se po cestah vozi počasi, ker nekateri vozijo prehitro – predvsem domačini.
V KS Podpeč – Preserje je zgrajeno 25 % kanala. Gradnja čistilne naprave se bo pričela v
kratkem. Po terminskem planu se v juliju obeta popolna zapora črnovaške ceste. Lani je bila
cesta ob polovični zapori komaj prevozna za avtobuse, zato so se vozniku uprli, ker je bilo to
nevarno. Če bi se cesta malo spodsula, bi avtobus padel v jarek. Glede na razmike med
komunalnimi vodi, bo treba prekopati celotno cesto. Denarni tok je stekel, izvajalci so se
vrnili in obljubljajo, da bodo okrepili ekipe.
* Seji se je pridružil Miran Repar.
Metod Ropret – župan
V tem trenutku še ni odgovora, kaj bo z Direkcijo za ceste in sočasno preplastitvijo državnih
cest. Za enkrat so razmere slabe, za investicije ni sredstev, za vzdrževanje pa malo. Menda je
minister premestil nekaj sredstev DARS-a na področje cest in železnic. Upa, da bo kaj od teh
sredstev namenjeno tudi projektom v naši občini. Najprej je treba dokončati krožišče v
Podpeči, nato še sočasno preplastiti oba odseka državnih cest – skozi Vnanje Gorice in
Podpeč.
Ivanka Stražišar – v.d. direktorja občinske uprave
Več bo povedala za Podpeč – Preserje. Kot je povedal že podžupan, je prišlo do zakasnitve
del zaradi nepodpisanega sporazuma o sofinanciranju. Ko je bila pogodba podpisana, so
pripravili prvi zahtevek, ki je znašal okoli 900.000 €. Znesek je bil nakazan 6.6. in isti dan so
bili poplačani tudi izvajalec in podizvajalci. Od takrat naprej so zahtevki redno izstavljeni,
naslednji bo 4.7. v višini 400.000 €. Naslednja situacija, ki bo prišla v hišo bo v višini okoli
300.000 €. Izvajalci bodo pričeli delati bolj intenzivno, saj so dva meseca delali počasi.
Metod Ropret – župan
Številke so velike, k sreči z ministrstva sedaj sredstva prihajajo. Za enkrat tudi mi uspevamo
zagotavljati svoj delež. Ko bosta zaključena postopka zadolževanja se nam za naš delež pri
investiciji ne bo potrebno bati. Upa, da bo država svoj del zagotavljala in bomo investicijo
brez večjih zapletov zaključili. Težko bi kaj podobnega rekel za tretji projekt, ki smo ga
nameravali financirati iz evropskih sredstev – to je čistilna naprava Virje. V medijih je veliko
govora s strani predsednice vlade, županov in ministrov o teh sklopih projektov, ki naj bi bili
financirani še v tej perspektivi – med njimi tudi naš projekt izgradnje vodarne in čistilne
naprave na Virju. Naš projekt je v višini 1,6 milijona €, vseh projektov je za okoli 200
milijonov €. To je za Slovenijo v tem trenutku izjemna številka. Znašli smo se v začaranem
krogu. Službe ministrstva so izdajale odločbe na podlagi ne dovolj dodelanih projektov. Ti
projekti ne bodo izvedeni. Zaradi bližajočih se lokalnih volitev, se župani projektom ne želijo
odreči. Odločbe ta sredstva zadržujejo. Nekaj porabe iz sredstev EU je Slovenija že
prekoračila s prvim over commitment-om, v katerem je naš projekt Podpeč – Preserje. V tem
trenutku ni volje ali poguma, da bi izpeljali še drugi over commitment, ki bi nam zagotavljal,
da bi izčrpali vsa evropska sredstva, saj se boji, da jih v nasprotnem primeru ne bomo. Velika
ovira pri prevzemanju odgovornosti je stanje vlade in bližajoče se volitve. Situacija je zoprna,
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vendar za nas še ne usodna. Glede na to, da je projekt manjši od dveh milijonov €, bi za nas
bilo vseeno, če odločbo izdajo v začetku prihodnjega leta in bi to prihodnje leto tudi
realizirali. Lahko nam tudi po podpisanem partnerskem sporazumu in sprejetem operativnem
programu z EU dodelijo sredstva iz nove perspektive 2014 – 2020. Obe rešitvi sta za nas v
redu. Problem je pri občinah, ki imajo predvideno sočasnost – kot je na primer da bi gradili
kanalizacijo, vendar ne bi sočasno dobili sredstev za obnovo vodovoda. Teh primerov je po
Sloveniji kar nekaj, slabe volje je ogromno. Veliko časa preživi na sejah Državnega sveta ali
Komisiji za gospodarstvo, kjer se to pogovarjajo. Debate postajajo mučne, pritisk je velik z
vseh strani. Odločitve za enkrat še ni. Upa, da se bo našla neka rešitev, minister Židan si zelo
prizadeva. Na drugi strani je največja težava Ministrstvo za finance in Služba vlade za
regionalni razvoj in kohezijsko politiko. Čakamo, da bomo videli kaj bo, vendar za našo
občino ni nič usodnega. Bistveno težje bi bilo, če bi bili v vrsti z enim od projektov
kanalizacije. Na Rakitni je bila izdana večina odločb o komunalnem prispevku, ki se kar
redno plačuje. Jutri naj bi se po domovih poslali načrti hišnih priključkov. Nato se bodo ljudje
lahko pričeli priključevati. Nekaj težave se pojavlja na enem od črpališč – pod zdraviliščem. Z
dodatnim ukrepom je potrebno opremiti in izboljšati zbiralnik oziroma usedalnik. Rezultati na
čistilni napravi se izboljšujejo, zadeva naj bi funkcionirala. Te dni bo vložena vloga za
tehnični pregled, nato se bo začelo poizkusno delovanje. Več težav je v Radni – z izvajalcem.
Po zagotovilu VO-KA naj bi proti pogodbeni kazni ta projekt bil hitro končan. Polovica
projekta ima uporabno dovoljenje, druga polovica še ne, to bo urejeno preko počitnic. V teku
je razpis za izvedbo podboja in povezavo med koncem odcepa na Podpeški cesti ter ob
nadvozu do navezave na kanal proti Ljubljani. Povezovalni kanal naj bi bil izveden med
počitnicami, saj ob trasi poteka šolska pot. Še vedno poteka izgradnja pločnikov in
kolesarskih stez ob Tržaški cesti. Projekt v celoti financira Direkcija za ceste iz EU sredstev.
Naš del je bil obnova vodovodne napeljave.
Miran Repar – svetnik
Glavni vod ob Tržaški cesti je zaključen. Sedaj delajo še sekundarni vod nad Tržaško cesto.
Nato morajo dokumentacijo predati VO-KA, da bodo pridobili uporabno dovoljenje. Potem
bodo lahko priključili uporabnike. Priključki so izvedeni do te mere, da je priključna cev na
parceli uporabnika.
* Seji se je pridružil Damjan Rus.
Metod Ropret – župan
Glede Direkcije za ceste so informacije, da nimajo sredstev. Zadnja informacija od včeraj daje
nekaj upanja. Na vsak način bi želeli dokončati še krožišče v Podpeči v smeri do mosta ter
sočasno vgraditi še manjkajoči del kanalizacije. Upajmo, da se bo našlo kaj sredstev za nas,
saj naj bi bili v kupu nujnih projektov čisto pri vrhu. Na področju družbenih dejavnosti,
poteka obnova in energetska sanacija OŠ Preserje, ki naj bi bila končana znotraj počitnic.
Dela potekajo dobro, v zadovoljstvo zaposlenih in otrok. Dodatno nas je doletela zamenjava
dela ostrešja – kritine v izmeri 900 kvadratnih metrov. Pod ostrešje je treba namestiti izolacijo
v skladu s podpisanim projektom. Pri pregledu ostrešja telovadnice je bilo ugotovljeno, da
streha preveč pušča. Zato je nevarno, da bi se izolacija pod kritino napojila z vodo do te mere,
da bi postala težka in nevarna. Morali smo odreagirati in smo z izrednim razpisom izbrali
novo kritino. Vrednost je okoli 40.000 €. Odločili smo se, da to naredimo takoj iz razlogov, ki
jih je navedel. V vsakem primeru bi to morali izvesti v bližnji prihodnosti. Vire za to smo
imeli na razpolago znotraj obstoječe postavke. O vrtcu Preserje se že nekaj časa govori, v teku
je razpis. Na razpis so se prijavili trije izvajalci. V nadaljevanju postopka je bilo ugotovljeno,
da popolnoma ustrezna ni nobena ponudba. Zato je bil poslan sklep o prekinitvi postopka in
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prehajamo v pogajanja. V naslednjem tednu bodo z izvajalci opravljena pogajanja, kar zadeva
dopolnitve vlog in posledično cene. Izvajalec bo kmalu izbran, vendar se posebej ne mudi, saj
imamo za letos v proračunu 130.000 €, kar je polovica od potrebnega. Projekt bo delno
realiziran iz sredstev v prihodnjem letu. Gre za dva oddelka vrtca z vsemi potrebnimi
spremljajočimi prostori. Počasi se približuje gradnja potrebne trgovine na Brezovici. Trenutno
smo brez trgovine, saj je tudi obstoječa v fazi prenove, ki bo trajala še okoli 14 dni. V teku je
pridobivanje gradbenega dovoljenja in lokacije za trgovino Eurospin pri nadvozu. Zemljišče
je nesrečno presekano z glavnim vodovodom, ki ga bo zaradi sprostitve lokacije in umestitve
objektov treba prestaviti. Kot občina smo se za prestavitev zavezali. Iz naslova komunalnega
prispevka bomo dobili okoli 120.000 €. Prestavitev vodovoda bo stala okoli 45.000 €, dela bo
izvedlo JKP Brezovica. Prestavitev bo omogočila, da bomo sprostili drugo polovico parcele,
na kateri se predvideva lociranje trgovine za dom, vrt in prosti čas. S tem se bo trajno rešil
problem, da bi se zgradili tam stanovanjski objekti. Obe trgovini pa občina zelo potrebuje.
Sočasno bo potekala ureditev ceste in izgradnja pločnikov. Umestila se bo še ena avtobusna
postaja pred gostilno pri Kavčiču, uredili se bodo smerni pasovi in širitev ceste. Včeraj je bila
ena izmed sej Holdinga, šli so si ogledati potek gradnje Regijskega centra za ravnanje z
odpadki. Gradnjo izvaja podjetje Strabag, dela potekajo dobro in so v skladu s terminskimi
plani. Novembra drugo leto naj bi bila tovarna za predelavo odpadkov končana. Objekt je
izjemen, vrednost je okoli 150 milijonov €, v veliki večini je financiran z EU sredstvi. Naš
delež je 2,76 %. Kar je pomembno, da bomo imeli trajno rešitev glede ravnanja z odpadki.
Zahteva vlade je bila, da se v projekt vključi okoli 700.000 prebivalcev. Trenutno kvota še ni
dosežena, vključenih je okoli 650.000 prebivalcev okoliških občin, ki so podpisale soglasje,
da bodo smeti predelovali tukaj. Že sedaj se smeti ločujejo in predelujejo. Po izvedbi tega
projekta se bo odlagalo samo še 20 % smeti glede na trenutno stanje. To je izjemno
zmanjšanje obremenjevanja okolja. Odpadki se bodo v veliki meri predelali v neke vrste
energentov ali energijo. Projekt poteka, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje za samo
tovarno ter poslovni objekt, ki bo stal poleg. Problematika zadnjega časa so tudi famozne
položnice, ki jih v pretežnem delu občine nismo občutili. Občutili so jih tisti, ki uporabljajo
greznice na Brezovici in v delu do zapornic. Z novo državno uredbo se je višina položnic
bistveno povečala, reakcija občanov je bila temu primerna. Bila je sklicana izredna seje
skupščine Holdinga, kjer so se dogovorili za 30 % znižanje, ki gre v breme javnega podjetja.
Pričakuje se končno obliko položnic v tem mesecu, kjer bomo videli, kaj bodo zadnje številke
pokazale. Nov način zaračunavanja predpisuje uredba in temu se ne bomo mogli izogniti. Do
sedaj smo greznice lahko po lastni presoji praznili enkrat letno ali enkrat na dve leti ali še na
dlje. Po svoji presoji smo izbirali izvajalca in mu praznenje plačali. Sedaj je na vsaki
položnici treba plačati del ravnanja z greznico. Zbira se skozi obdobje treh let in ta sredstva
pokrivajo enkraten brezplačen odvoz v obdobju treh let – tako je bilo na začetku. Vsak
naslednji odvoz naj bi se plačal. Potem je prišlo do spremembe. Prispevek je 30 % nižji ter da
je tudi vsako naslednje praznenje znotraj treh let brezplačno. Tisti, ki imajo greznice imajo
sedaj to pod kontrolo. Upa, da daljše obdobje tudi ne bo potrebno, saj se bomo morali
priključiti na kanalizacijo. Toliko v pojasnilo, ker so verjetno ljudje svetnike o temu
spraševali. V naši občini je potekalo tekmovanje ’’Kaj veš o prometu?’’ v organizaciji našega
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter ob veliki pomoči OŠ Brezovica.
Tekmovanje je bilo zelo uspešno, zato bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali. V Notranjih
Goricah je potekalo regijsko tekmovanje gasilske mladine v orientaciji, udeleženih je bilo 130
ekip. Organizatorji so bili naši gasilci, tekmovanje je bilo zelo dobro izpeljano. S
podžupanom sta si včeraj ogledala zanimivost v Narodnem muzeju Slovenije. Razstavlja naš
občan, akademski slikar, profesor Veljko Toman. To je izjemna zgodba, ki si jo velja
ogledati. Gre za ogromno sliko, motiv je Emonec, saj je letos 2.000 let od začetka Emone.
Slika stoji v izjemno veliki hali, velika je 50 kvadratnih metrov. Sestavljena je iz 840 manjših
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sličic palm – v raznih dimenzijah in barvah. Iz tega je sestavljen motiv, ki ga od blizu niti ne
vidiš. Na drugi strani dvorane, se slika zelo dobro vidi. Gre za zelo impozanten projekt, vsem
priporoča ogled, razstava bo odprta tri mesece.
Marko Goršič – svetnik
Ima vprašanje glede črnovaške ceste. Ali svetniki vedo, da je na obeh straneh ceste jarek v
lasti občine? Krajani so lep del jarka zasuli in si ga prilastili kot zelenice pred hišami. Ne vidi
vzroka, zakaj ne bi mogle iti te cevi po jarku, ker je naš. Zapirali in uničevali bomo ceste,
vendar bi lahko zadeve speljali po jarku ali brežini. Dolgo težka pričakovana pridobitev,
krožišče v Podpeči, ima precejšnje poškodbe cestišča. To bi bilo potrebno nemudoma
reklamirati izvajalcu. Ko se kdorkoli loti pošiljati obvestila krajanom, se spodobi, da se na
koncu podpiše, ne samo da je na vrhu navedena Občina Brezovica - Občinska uprava, spodaj
pa nič. Ljudje ves čas sprašujejo, koliko bodo morali plačati pri gradnji kanalizacije, še zase
ne ve koliko bo moral plačati, ljudem bo treba to pojasniti. Zadnjič je spraševal zadeve v
zvezi s Supervizorjem. V Supervizorju ni razvidno, kar je navedeno v začetku odgovora, da
so bila izvedena javna naročila ali javni razpisi. Še vedno ostaja odprtih teh osem vprašanj.
Druga zadeva glede vprašanj v zvezi s Preserjem je, če je bil MIRED obveščen in zakaj se ne
ukrepa in se ovire ne odstranijo? Zadnja stvar je, zakaj še vedno, kljub vsem sklepom, še
vedno niso zapisniki sej vseh organov na spletni strani občine? Če na kakšnem sestanku ni
ustreznega predsednika odbora ali KS, lahko tisti, ki je na sestanku na računalniku pogleda
zapisnike. Ali je res tako težko nekomu naročiti, da to izvede?
Metod Ropret – župan
Kar zadeva jarka na črnovaški to težko komentira. Za umeščanje linijskih objektov v prostor
so odgovorni projektanti. Verjetno obstajajo razlogi, zakaj so zadeve umeščene, kjer so. Na
naslednji koordinaciji lahko o temu spregovorijo. Dvomi, da je glede na pridobljeno gradbeno
dovoljenje možno karkoli. Kar zadeva krožišča, smo zaznali te poškodbe. Treba je vedeti, da
je bilo polaganje asfalta izvedeno v ekstremnih vremenskih razmerah. Izvajalca smo že
opozorili na to reklamacijo in bo v najkrajšem možnem času to sanirano. Glede Supervizorja
predlaga, da če odgovori niso ustrezni, naj se svetnik oglasi na občini in bo lahko pregledal
dokumentacijo od projekta do projekta. Imamo celoten arhiv, Supervizor teh podatkov nima.
Glede zapisnikov je to tema za v.d. direktorja OU.
Ivanka Stražišar – v.d. direktorja občinske uprave
Glede zapisnikov je za svoj odbor vedno skrbela, za druge težko kaj reče, niti se z njimi ni
ukvarjala. Bo poskrbela, da bodo zapisniki dodani.
Metod Ropret – župan
V tem obdobju smo se vsi ukvarjali s financami, z nesrečnimi plačili. To nam je sedaj končno
uspelo. Ne nazadnje je tudi obdobje dopustov. Glede na izkušnje iz prejšnjih let smo znotraj
OU sprejeli pravilo, da smo ostanek lanskega dopusta morali izkoristiti do konca maja. V
juniju je običajno naša hiša izgledala kot hiša strahov, sedaj smo bistveno bolj prisotni in tudi
prav je tako. Bližajoč se konec šolskega leta in odhodi ljudi na dopust povzročajo izjemen
pritisk, kar zadeva aktivnosti v juniju. Zaradi tega smo se organizirali nekoliko drugače. Vse
je podrejeno projektom, ki so vezani na kratke roke, da potekajo tekoče. Zato se nam na
drugih področjih kdaj zgodi kakšna napaka ali kakšno stvar malo odložimo.
Breda Jesenko – svetnica
Zanima jo glede priklopa na kanalizacijo, ali se že ve, koliko bo to stalo? Zanima jo še, koliko
bo cena nadzornega, ki bo zadevo prišel pregledati?
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Metod Ropret – župan
Glede dopolnilne odločbe o plačilu komunalnega prispevka je upal, da so to dovoljkrat
napisali in povedali. Vendar ljudje še vedno sprašujejo, koliko bo to stalo. Ljudje postanejo
prestrašeni, ko slišijo številke od drugod. Zadnji primer je v Škofji Loki, kjer so komunalni
prispevki po 3.000 do 4.000 €. Pri nas se pojavi strah, če drži to, kar govorimo. Dodaten
strošek je še hišni priključek, to je odvisno od dolžine. Vsak od nas ima drugačno razdaljo od
greznice do priključitvenega jaška.
Miran Repar – svetnik
V JKP Brezovica so ta teden že delali izračune. Vsak posameznik ima možnost izbire
izvajalca, oziroma lahko naredi sam, pod njihovim nadzorom. Ceno za njihov nadzor smo
sprejemali dve seji nazaj. Cene na pamet ne ve, bilo je okoli 48 € na uporabnika. Ob pregledu
mora biti kanalizacija ustrezno narejena, drugače se bo ob drugem ogledu to ponovno
zaračunalo. Ceno priključka so delali glede na trd teren in na vgradnjo jaška, kot je zahteva –
polietilenski ali poliesterski.
Metod Ropret – župan
Kjer je mehkejši teren, bo cena izkopa precej nižja. Vsak od nas bo imel svoj del stroška.
Marko Čuden – podžupan
Zelo delikatno je napovedovati cene. Sam je bil na vseh zborih krajanov v Notranjih Goricah
in v KS Podpeč – Preserje. Koliko bo stal komunalni prispevek, so povedali vsaj petdeset
krat. Za hišo, ki ima 200 kvadratnih metrov neto uporabne površine ter stoji na parceli 800
kvadratnih metrov, je izračun 821 €. Ljudje to preslišijo. Kar se tiče hišnega priključka, je
nehvaležno napovedovati, koliko bo stalo. Nekateri bodo skopali sami na roke, nekdo bo najel
JKP ali kakšnega zasebnika. Kakšne bodo cene, je težko reči, povpraševanja in ponudbe bo
veliko. To ni naša zadeva, da rečemo neko številko.
Miran Repar – svetnik
Cevi za kanalizacijo stanejo okoli 12 do 15 € po metru. Spodnji del jaška je okoli 300 €,
povozni pokrov stane tudi okoli 300 €. Če se bo kdo priklopil direktno, brez revizijskega
jaška, bo v primeru zamašitve edina rešitev ponoven izkop ali da se to čisti iz hiše, če je v hiši
jašek. Ko bo prišlo do poplave v hiši, bo škoda velika. Novejše hiše imajo to že v redu
urejeno, nekateri pa imajo iztoke direktno v greznice. Tam bo treba narediti čistilni del v
greznici ali dati jašek v greznico.
Klemen Zaletel – svetnik
Zanima ga glede vrtca v Preserju, kdaj naj bi se dela začela? Skrbi ga tudi, da ob zamenjavi
občinskega sveta in sprejemanju proračuna za leto 2015, teh sredstev za dokončanje ne bi bilo
v proračunu.
Metod Ropret – župan
Zadevo imamo v načrtu razvojnih programov. To zavezuje tudi naslednji občinski svet. Tudi
dvomi, da bi lahko prevladala takšna demagogija, saj bo bilo že toliko vloženega v ta projekt.
Po drugi strani nas v ukrepanje zavezuje število otrok, ki smo jih letos zavrnili. Meni, da ni
nobene bojazni, sploh glede na to, da bo projekt že na pol narejen.
Peter Kraljič – svetnik
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Zanima ga za optiko v KS Podpeč – Preserje, ali bodo polagali samo glavne cevi in morajo
potem sami izkopati priključek?
Marko Čuden – podžupan
Z optiko bodo šli povsod po glavnih cestah, kjer je kanalizacija. Pustili se bodo odcepi, vsak
bo imel strošek izkopa do hiše, oni dajo cev. Določene stvari niso logične, vendar so v praksi
neizvedljive. Nemogoče je vse izvajalce pritisniti in uskladiti, da bi delali vse hkrati.
Damjan Rus – svetnik
Glede žaluzij v OŠ Brezovica ga zanima, če poteka vse po planu? Že vsaj petič prosi za
nasutje parkirišča pred OŠ Brezovica.
Metod Ropret – župan
Da poskrbi za nasutje parkirišča bi naložil novi v.d. direktorja, saj mu pri prejšnjem direktorju
to ni uspelo. Svetnik že eno leto prosi za nasutje, o temu so se večkrat pogovarjali. Problem
bo ves čas, dokler ne bo urejena meteorna kanalizacija. Vsaj nasuli pa bi parkirišče lahko. Za
senčila je postopek zaključen, danes je šla pogodba iz hiše. Dela bodo izvedena med
počitnicami.
Martin Cvetko – svetnik
Vse šole že imajo neke žaluzije, samo v Notranjih Goricah ne. Prosil, bi da se preveri, če to
potrebujejo.
Liljana Bošnjak – svetnica
Zanima jo, kdaj med počitnicami se bodo nameščale žaluzije, ker imajo cele počitnice notri
otroke. V prostorih je zelo vroče. Kdaj lahko predvidevajo, da se to začne?
Metod Ropret – župan
Najprej se bodo urejali prostori vrtca. Kdaj točno ne ve povedati, lahko se obrne sodelavca na
družbenih dejavnostih, ki se dogovarja z izvajalci.
Martin Cvetko – svetnik
Ali je res, da se bodo oddelki vrtca v OŠ Brezovica ukinili zaradi povečanega vpisa v šolo?
Metod Ropret – župan
Res je nekoliko povečan vpis, ni pa realne osnove, da bi se karkoli spremenilo. Dokler ne bo
zgrajen kakšen nov vrtec v občini, bo ostalo tako kot je. Do 29.6. še poteka javna obravnava
OPN-ja. Če še kdo želi kaj pogledati, naj to stori do takrat.

AD 5
Dokument identifikacije investicijskega projekta
nastanitvenega objekta v sklopu MKZ na Rakitni

za

gradnjo

nadomestnega

Damjan Rus – svetnik
Zadevo so obravnavali na zadnji seji odbora. Sprejeli so sklep, da naj občinski svet projekt
podpre, z opombo, da občina ne more sofinancirati projekta, ker ni denarja. Zadevi ne
nasprotujejo, če ima MKZ lastna sredstva, bomo veseli, da se kaj naredi.
Metod Ropret – župan
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Dejstvo je, da so trenutno prioritete v občini drugačne. To je bilo pojasnjeno že tudi na prvi
obravnavi. DIIP sedaj tem razmišljanjem ustreza, zato ne vidi težave, da ga na ta način
podpremo.
Klemen Zaletel – svetnik
Na odboru niso sprejeli, da občina tega ne želi. Trenutno to ni prioriteta in ni sredstev.
Metod Ropret – župan
V tem trenutku tega ne zmoremo. Če je zavod sposoben to sam izpeljati, smo zadnji, ki lahko
postavljamo ovire in pomisleke glede tega.
Romana Rasperger – direktorica MKZ Rakitna
Zahvaljuje se za podporo, kljub temu, da ni denarja. Verjetno se vsi sprašujejo, kaj jih žene,
da se bori za zdravilišče. Dejstvo je, da je v vseh strateških dokumentih Zavoda za
zdravstveno zavarovanje izziv duševno zdravje otrok. Na današnji dan 156 otrok čaka na
sprejem v zdravilišče, prognoza pa je še slabša. Verjame, da bodo v finančni perspektivi 2014
– 2020 uspeli s pomočjo tujih donatorjev in s skupnimi močmi projekt realizirati. V zadnjih
petih letih so uspeli pridobiti slabih 800.000 € donacij. To pomeni, da ni nemogoče, treba je
verjeti v to, kar delajo. Tudi številke kažejo, da je to prava stvar, zato se iskreno zahvaljuje za
načelno podporo. Razume, da finančne podpore občina trenutno ne more dati.
Metod Ropret – župan
Ko je bral DIIP se je zgrozil, saj je notri tudi nekaj podatkov o tej stroki. Tudi naslednja
finančna perspektiva omogoča financiranje takih projektov. Upa, da se bodo uspeli nekje
umestiti. Presenetilo ga je, da v regiji ni podobnega centra.
Romana Rasperger – direktorica MKZ Rakitna
Tudi celo v Evropi ni takega centra. Pogovarjajo se, da bodo v svetovno znani pedopsihiatrični reviji predstavili primer Rakitne kot primer dobre prakse. Verjame, da bo v
naslednjih letih Rakitna zelo prepoznavna po tej dejavnosti. Pogovarjajo se tudi, da bi
zdraviliški program preusmerili v področje duševnega zdravja, kar jih napotuje stroka.
Metod Ropret – župan
Tudi mi se bomo enkrat izkopali iz teh investicij, da bomo lahko kako pomagali.
Liljana Bošnjak – svetnica
Impozantno je, da so njihove izkušnje in znanja zelo cenjena povsod po Evropi in svetu. Tega
ne smemo zanemariti. Lahko se vsaj moralno zavežemo, da bomo ob prvi priložnosti, ko jo
bomo imeli, nekaj sredstev prispevali. Tako intenzivno iskanje rešitev, kot jih je sposobna
direktorica s svojo ekipo, res ne vidiš vsak dan. Upa, da bodo prišli tisti časi, ko bodo lahko
potrdili takšne projekte tudi finančno, ne samo moralno.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 214:
Občinski svet sprejme predlagan Dokument identifikacije investicijskega projekta za
gradnjo nadomestnega nastanitvenega objekta v sklopu MKZ na Rakitni. Občina
Brezovica omenjenega projekta ne financira iz svojega proračuna.
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Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Odstop člana občinskega sveta in potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega
sveta
Breda Jesenko – svetnica
Komisija za mandatna vprašanja se je sestala 10.6. Obravnavali so odstop Slavka Jesiha, ki je
podal odstop na seji občinskega sveta. Član občinskega sveta postane naslednji kandidat z
liste stranke, to je gospod Milan Vidmar, ki je podal tudi izjavo, da sprejme funkcijo. Slavko
Jesih je bil član Odbora za okolje in prostor, gospodarstvi in kmetijstvo. Namesto njega v
odbor predlagamo Milana Vidmarja.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 215:
Občinski svet Občine Brezovica ugotavlja, da zaradi odstopa z današnjim dnem preneha
mandat svetniku Slavku Jesihu, Požarnice 90, 1351 Brezovica.
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se mandat občinskega svetnika za
preostanek mandatne dobe podeli Milanu Vidmarju, Podpeška cesta 332, 1357 Notranje
Gorice.
Občinski svet Občine Brezovica ugotavlja, da z današnjim dnem Slavku Jesihu preneha
mandat člana Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo.
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se za člana Odbora za okolje, prostor,
gospodarstvo in kmetijstvo imenuje Milana Vidmarja.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
1
Sklep je bil sprejet.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 20:15 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 25. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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