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Občinski svet

ZAPISNIK
5. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 26.
marca 2015 ob 19. uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Katja Avanzo
2. Liljana Bošnjak
3. Martin Cvetko
4. Marko Čuden
5. Breda Jesenko
6. Tomaž Kermavner
7. Gorazd Kovačič
8. Aleš Ogrič
9. Miran Repar

10. Damjan Rus
11. Veronika Susman
12. Urša Šebenik
13. Klemen Velkavrh
14. Marija Veršič
15. Nejc Vesel
16. Katarina Volkar
17. Klemen Zaletel

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – Župan Občine Brezovica
2. Gregor Fefer – Predsednik Nadzornega odbora
3. Boris Malovrh – Predsednik KS Brezovica
4. Vesna Lovrenčič – Radio 1 Orion
5. Predstavniki občinske uprave:
– Ivanka Stražišar – v.d. direktorja občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Seja je sklepčna, prisotnih je 17 svetnikov, opravičil se je Igor Gabriel.

AD 2
Potrditev zapisnika 4. redne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnik.
Klemen Zaletel – svetnik
Nima pripombe na zapisnik, ima pa pripombe na trditve, ki jih je izjavil gospod Turk, glede
pristojnosti občinskega sveta – o temu so imeli debato. Pridobil je še eno pravno mnenje,
citiral bo samo bistvo. Občina Brezovica je lastnik JKP Brezovica. Pristojnost občinskega
sveta je glede na določila odloka, saj se ZGD primarno sklicuje na družbeno pogodbo, kasneje
pa podrejeno šele na ZGD. Ustanovitelj ima pravico, da sestavi odlok in imenuje direktorja –

ne tako, kot je tolmačil odvetnik Turk, da je ZGD nad vsem, potem je šele naš odlok in da ga
moramo spremeniti. Mnenje bo poslal direktorici OU po elektronski pošti.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 26:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 4. redne seje z dne 19.2.2015.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
0
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 4. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Predlog zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2014.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Seje občinskega sveta si sledijo hitreje, kot se odvija pregled dokumentacije na ministrstvu.
Pove lahko isto, kot nazadnje – izza naslova kohezijskih sredstev po novem letu nismo prejeli
še nobenih sredstev. V vmesnem obdobju smo izkoristili možnost, da se kratkoročno
zadolžimo – v višini 600.000 €. Pokrili smo situacije za nazaj in so plačane. Imamo
zagotovila, da so določeni naši zahtevki tik pred realizacijo. Ravno danes smo oddajali
največjo situacijo, katere vrednost je malo pod milijon €. Potrebni so bili številni popravki,
popravek danes je nastal zaradi enega centa. Zaradi tega je bilo treba popraviti celotno
dokumentacijo. Konec meseca bodo zapadle nove situacije, nastal bo problem pri izvajalcih.
Moramo upati in računati na njihovo potrpežljivost in zanesljivost, da bodo z deli nadaljevali
s tempom, kot do sedaj. Nimamo rešitve za pokritje visokih zneskov situacij – zaradi vgradnje
strojne opreme. Bo vmesno obdobje, v katerem bomo zamujali s plačilom situacij. Zadnji
denar smo dobili 7. januarja. Zalagali smo s svojim denarjem, sedaj te možnosti nimamo več.
Obrazložitve so različne, od kadrovskih težav, porodniških in bolniških odsotnosti. To za nas
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ni pomembno, stalno poizkušamo vzpostaviti kontakt z ministrstvom, kolikor je to sploh
možno – včasih se to ne da. Imamo zagotovila, da bo glede na kadrovske spremembe na
ministrstvu zadeva potekala bolj tekoče. Trenutno smo v težavah, v kakršnih nismo bili od
samega začetka. Samo na začetku se je zadeva zapletla, ker postavke v proračunu niso bile
napolnjene. Težave so se ponovile v najbolj neprimernem trenutku. K temu bo dodal še nekaj,
vendar svetniki tega naj ne razumejo kot pritisk. Zaključni račun je za nas nujen. Ocenjuje ga
kot dobrega, je že njegov deveti in redkokateri je bil tako dober. S potrjenim zaključnim
računom lahko ponovno pričnemo s črpanjem kredita Eko sklada. To bi morda lahko
pomenilo neko kratkoročno premostitev. To bi bila ena od rešitev, da izvajalce vsaj v neki
meri poplačamo. Plačanih situacij za predložitev Eko skladu imamo dovolj. O operativnem
delu projekta bo več povedal podžupan.
Marko Čuden – podžupan
Čistilna naprava v Vnanjih Goricah je praktično končana, izvedena je že ograja in asfaltiranje
okoli objekta. Elektrika je priključena, potekajo še manjša dela v notranjosti, v roku enega
tedna bo objekt zaključen. Tudi na vakuumski postaji so namestili vse črpalke. Optimistično
gledano bo čistilna naprava po Veliki noči pripravljena za tehnični pregled in poizkusno
obratovanje. Nekaj težav je z vakuumsko postajo v Zanogi, ker smo pozno prejeli gradbeno
dovoljenje. Dela potekajo, objekt bo kmalu pripravljen za vgraditev strojne opreme. Strojno
opremo bodo že pripeljali in jo bo treba začasno skladiščiti nekje v bližini. Še vedno se gradi
na Novi poti. Tlačni in vakuumski vod proti Zanogi je končan. Sedaj se bodo izvajalci vračali
po Novi poti in urejali hišne priključke na že obstoječi gravitacijski kanal. Na Novi poti se
bodo še vedno lahko pojavljale popolne zapore. To pomeni, da pod Goricami še ne bo možno
asfaltiranje, ker ne moreta biti zaprti obe cesti hkrati. Asfaltirajo se stranske ulice na
Požarnicah. Pripravljena je ulica Pot k čuvajnici. Potem se bo asfaltiralo stranske ulice ob
Podpeški cesti proti trgovini. V roku 14 dni se bo asfaltiral še pločnik v Požarnicah in ob
Podpeški cesti skozi Vnanje Gorice, na delu kjer še manjka asfalt. Ko se pripravljajo ceste na
asfaltiranje, so pritiski in želje kaj vse bi se še moralo urediti. Vsakodnevno se morajo
pogajati, vseeno bo to pomenilo nek finančni zalogaj, ki ni bil planiran. Marsikje bo treba
ugrizniti v jabolko in zadeve končati – na primer meteorne kanalizacije, ki so bile zamašene
in prekopane. Ni druge variante, kot vgraditi nove cevi, pred tem se ne more asfaltirati. V
Notranjih Goricah sta vakuumski postaji pripravljeni. Dela potekajo še po nekaterih stranskih
ulicah, za katere prej še nismo imeli dovoljenj. Potem bodo dela končana. Intenzivno se
asfaltira stranske ulice ob Mavsarjevi cesti, nato sledi Mavsarjeva cesta. Plešivica je
asfaltirana v celoti, včeraj se je asfaltiralo proti Žabnici. Ocenjuje, da bodo zadeve kmalu
urejene. Izvajalec Hidrotehnik dela intenzivno, se zavedajo, da je treba čim prej zaključiti z
deli. V KS Podpeč – Preserje sta vakuumski postaji za bencinsko črpalko in pri Akrapoviču
vgrajeni. Potrebne so še zunanje ureditve. V čistilni napravi je strojna oprema vgrajena,
narejen je bil preizkus bazenov – vse je v redu. Manjka še priklop na elektriko, ki se ureja in
bo kmalu izveden. Gradi se še nekaj stranskih kanalov v Kamniku in na Planjavo. Delajo se še
hišni priključki, kjer prej niso bili urejeni. Asfaltirajo se stranske ulice, asfaltirana je bila cesta
od Akrapoviča proti Kamniku z grobim asfaltom. Za fini sloj bo treba še malo počakati zaradi
samih temperatur. Glede na napovedi za drug teden, se bo lahko pričelo tudi fino asfaltiranje.
Bila je še slana, tla so trenutno še premrzla. Najprej se bo vgradil fin asfalt na Jezeru mimo
brunarice po glavni cesti do Podpeči. Največji problem je slabo stanje ceste skozi Podpeč. Na
grobo je bil asfaltiran del, ki je bil prekopan. Nastale so velike delitacije med starim asfaltom
in prekopi. Padla je odločitev, da se gre v sanacijo ceste skozi Podpeč. Cesto se bo kompletno
sfrezalo in potem v celoti na novo asfaltiralo. Res je državna cesta, vendar si ne moremo
privoščiti, da bi pustili cesto v takem stanju. Cesta skoraj ni bila vzdrževana s strani Direkcije
za ceste RS. Povsod drugje se je nekaj delalo na državnih cestah, skozi Podpeč pa ne. Potrpeti
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bo treba še nekaj dni, potem se bo cesta sfrezala in bo vsaj vse ravno, kjer bo potrebno se bo
grobo asfaltiralo in nato še s finim asfaltom.
Metod Ropret – župan
To je odločitev, ki je bila danes dana na mizo. Sprejeti jo bomo morali vsi skupaj in finančno
pokriti. Enostavno si ne moremo privoščiti, da bi pustili cesto takšno kot je. To bo zalogaj,
vendar bomo nekako to izpeljali. S tem se bomo ukvarjali še pri rebalansu.
Marko Čuden – podžupan
Občasno so na gradbišču logistični problemi – posebno skozi Kamnik. Linije primestnega in
šolskega avtobusa so obrnjene, vozijo mimo apnenice. To bo trajalo še kakšen teden, da bo
asfaltirana cesta Kamnik – Preserje. Bodo še polovične zapore, ko se bo gradilo skozi Preseje
in Podpeč. Pri odcepu za zdravstveni dom stojijo kontejnerji od Maprija. Dobili smo zeleno
luč, da se dokonča krožišče v Podpeči. Dela naj bi se začela do 20. aprila. Od Kirna do mosta
bo treba še potrpeti, sedaj še ne bomo asfaltirali, ker drugače bi pri urejanju krožišča spet vse
odstranili. Črnovaška cesta bo prišla nazadnje na vrsto za fini asfalt. Cesta se je posedla,
pustili bomo, da se morda še kaj posede. Predvidoma v juniju se bo položil se fini asfalt. Tudi
v Vnanjih Goricah je za pričakovati da se bo po Podpeški cesti fini asfalt polagal konce maja
ali v začetku junija.
Marija Veršič – svetnica
Jaški čez zimo niso bili nič zaščiteni in so se poškodovali pri pluženju. V Radni so dali okoli
malo asfalta in je bilo bolje. Na Gmajni so neko pot prekopavali dvakrat, ker se je posedlo.
Marko Čuden – podžupan
Vedeti moramo, da tudi ko bodo dela končana, se bo kje še našla kakšna napaka in se bo še
kopalo. Preden se gre v asfaltiranje, je potrebno vse preizkusiti. Če preizkus ni uspešen, je
treba zadeve popraviti – takoj, dokler je še makadam. Na Gmajni sta bili dve napaki, ki so jih
odpravili. Jaškov ni veliko na cestah, je nekaj kap, samih jaškov pri kanalizaciji niso
vgrajevali. Jaški za Telekom so izven vozišča. Poškodovane so kape za zapiranje plina, vode
in vakuumske kanalizacije.
Miran Repar – svetnik
Vakuumski sistem ne potrebuje jaškov in jih je zelo malo na cestah. Nekaj kap je res
poškodovanih zaradi pluženja in prometa, vendar manjše število glede na število vseh kap.
Tudi zima je bila bolj mila.
Marko Čuden – podžupan
Na Požarnicah so pred asfaltiranjem pregledali zaporne ventila za plin. Verjetno je finišer pri
asfaltiranju poškodoval ventile in na treh mestih bo treba cesto odkopati, popraviti in na novo
asfaltirati.
Klemen Velkavrh – svetnik
Krožijo govorice, da imajo nekateri posamezniki težave z vgrajenimi jaški, saj jim puščajo
vodo. Treba jih bo zamenjati, ker niso kakovostni. Voda je zalila spodnji del, kjer naj bi se
zbirale fekalije.
Marko Čuden – podžupan
Trenutno obstaja možnost, da voda zalije spodnji del. Ko se je gradilo, je gotovo notri prišlo
kaj meteorne vode. Sedaj nameščajo batne ventile in jaške pregledajo. En jašek so morali
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zamenjati, ker je bil počen s strani in je notri vdirala meteorna voda. Če je v sistemu voda, je
za pričakovati, da je nekaj priteče notri, vendar to naj ne bi bila ovira.
Klemen Zaletel – svetnik
Ima več vprašanj občanov. Prva stvar je makadamska cesta skozi Preserje. Ko je bilo obdobje
lepega vremena, se je baje v Podpeči cesto redno polivalo. Na cesti skozi Preserje pred
urgenco občanov tega ni bilo. Druga stvar je, da je zaradi gradnje kanalizacije in prosvetnega
doma, ekološki otok praktično sredi ceste. Ponoči je zadeva glede varnosti zelo sporna. Še
nekaj glede kanalizacije Podpeč – Preserje, kdo določa zakaj in kje se porabljajo sredstva za
povrnitev območja v obstoječe stanje? Nasproti gasilskega doma je zrastla mogočna škarpa,
pločnika mimo šole še vedno ni, čeprav bi bil bolj potreben. Vse tri ceste, ki vodijo iz
Kamnika so bile hkrati zaprte. Ali je to nujno potrebno, se ne more pustiti vsaj ene ceste
odprte? Občani imajo pripombe, da niso pisno obveščeni o gradnji in zaporah cest. Zadeva je
sporna tudi glede invalidov, nujne medicinske službe ter zaradi gasilcev. Ali je občina javno
obvestila občane o nadzornikih, ki so odgovorni za posamezno gradbišče? Potrebno je
objaviti njihove kontakte, da občani vedo, na koga se obrniti. Ali je kje predpisano, kakšen je
odmik od javnih jaškov? Večinoma potekajo po cestah, ljudje na različnih koncih dobivajo
informacije, da je odmik nekje 10 m, drugje 7 m in ponekod 1 m.
Metod Ropret – župan
Kar zadeva polivanja, ni problem samo v Preserju, problem je povsod. Gre za dogovor med
izvajalci in lokalnimi gasilskimi društvi. Mi nimamo vpliva in ga ne želimo imeti, urgiramo
pa vedno, kadar urgence do nas pridejo. Nekje to funkcionira bolje, drugje slabše. Ko bo
vetrovno in suho, bo zadeva še izdatnejša. Ni več daleč do tega, da bo vse pokrito z asfaltom.
Še dva ali tri mesece bomo morali zdržati, če smo že do sedaj. Kar se tiče gradnje v
prosvetnem domu, je dejstvo da je gradnja moteča. Nekaj dni nazaj je bil tam, ni opazil, da bi
ekološki otok posegal v varnost. Tam okrog je veliko javnih površin in ni problema, da bi
ekološki otok nekam premaknili. To naj pogledajo predstavniki KS ali JKP Brezovica, kako
bi to rešili. Glede škarp in pločnikov bi bilo krasno, če bi se odločali, kaj bomo delali iz
kohezijskega denarja. Žal ne delamo nobenih škarp in pločnikov iz teh sredstev, ker
kohezijski denar ni namenjen temu. Kar se zgradi škarp, vključno s tisto v Preserju, gre iz
sredstev občine, to velja tudi za pločnike. Problem zaprtja vseh treh cest je poznan. V enem
trenutku je bila prevozna samo cesta skozi gozd proti Rakitni. Žal je tako sovpadlo, težko kaj
pametnega komentira. Tega več ne bo, situacija je mimo.
Marko Čuden – podžupan
Ve za ta primer, to je bilo v torek. V Kamniku so se delali hišni priključki in so bili prekopi.
Delalo se je na cesti od Mare proti postaji ter asfaltiralo se je od Akrapoviča. Akrapoviča so
čakali, da je čez vikend preselil proizvodnjo in niso mogli prej končati. Bil je manjši obvoz
mimo Trebevška, vendar so bile bolj slabe označbe. Velika večina ljudi – domačinov, je
vedelo kje se peljati. O temu je bil obveščen, je takoj urgiral in so potem takoj označili obvoz.
Metod Ropret – župan
Obveščanje o zaporah poteka prek spletne strani na podlagi dogovor sklenjenih na
vsakotedenskih terminskih sestankih. Poleg tega bi morali obveščati tudi izvajalci, tak je
dogovor. Koliko se to striktno izvaja je drugo vprašanje, pritožb in anomalij je bilo kar nekaj
ves čas gradnje. Recimo, da se je to izboljšalo in je sprejemljivo, čisto dobro pa ne bo nikoli.
Takšnega obveščanja, da bomo vedno vsi obveščeni, ni mogoče zagotoviti. Vedno kdo izpade
in pripombe bodo vedno.

Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta

5

Klemen Zaletel – svetnik
Menda so v Vnanjih Goricah in na drugem koncu slabi izvajalci. V Notranjih Goricah so
delali v redu.
Metod Ropret – župan
V zadnjem času je kar nekaj zgodb o dveh hitrostih. Kdor je realen in ima informacije, temu
težko pritrdi, se pa subjektivnih mnenj ogniti ne moremo. Glede imen nadzornikov, je bilo o
temu kar dosti – v Barjanskem listu, na internetu, povsod so bile navedene kontaktne osebe.
Ne moremo pustiti, da občani kličejo direktno nadzor. Bili so dani kontakti podžupana, Marka
Susmana, Mirana Reparja ter predsednikov KS. Na njih naj bi se ljudje obračali. Da bi se
ljudje obračali direktno na nadzor, ni dobro. Po navadi so v ozadju teh zadev sosedska
nesoglasja. Boje je, da se nadzornike iz teh zadev izpusti, imamo dovolj svojih operativcev na
terenu. Odmike od jaškov težko komentira, obstajajo neka pravila.
Marko Čuden – podžupan
Obstaja pravilo pri jaških, da so lahko oddaljeni do 10 m. Ponekod so šli tudi dlje, drugje ni
bilo potrebni iti daleč (meter ali dva), ker je stranki to ugajalo. Trudili so se, da so z ljudmi
bili v kontaktu in jim šli na roko, katera lokacija jim najbolj odgovarja. Če je jašek zelo daleč,
je večji problem, vendar se tudi to rešuje po pameti. Jaški niso povsod postavljeni točno tam,
kjer so bili narisani. Na ravnini vakuum deluje in ni potrebno narediti dodatnega skoka.
Marija Veršič – svetnica
Pri njih niso postavili jaška na parcelo.
Miran Repar – svetnik
Gospa je doma iz Radne. Ne gre mešati vakuumskega in gravitacijskega sistema, ker sta
popolnoma različna. Pri gravitaciji so jaški na glavnih cestah, na privatnih parcelah jih ni,
razen hišnih revizijskih jaškov. Hišni revizijski jaški so po navadi že predmet hišnega
priključka, tudi financiranje je stvar fizične osebe. Odcepi so bili narejeni in na tisto se
stranke priklopijo. Tako je tudi na primer na Novi poti.
Metod Ropret – župan
Kanalizacija na Rakitni je dobila uporabno dovoljenje, kar pomeni, da prehaja v upravljanje
JKP Brezovica. Pomlad bo dala odgovor o ozelenitvi rastlinske čistilne naprave – kako je bila
ozelenitev uspešna in če bo potrebno ponovno zasajanje čistilne naprave. Zadeva je pokrita s
pogodbo, dodatnih stroškov ne pričakujemo. 1.3. je na Rakitni Vo-Ka pričela z gradnjo
novega vodnega zajetja in čistilne naprave – na mestu, kjer je bilo zajetje že prej. Gre za
potok Podresnik. Potok se bo zajezilo izdatneje, zajetje so bo opremilo z najsodobnejšo
čistilno napravo. Rok za dokončanje je okoli 150 dni. Vrednost investicije je okoli 470.000 €.
Investicija je v celoti izvedena s sredstvi amortizacije Javnega holdinga oziroma Vo-Ka. Na
Podpeški cesti na Brezovici do zapornic bodo vgrajena črpališča in strojna oprema. Jutri bo
dokončan popravljen popis, drugi teden gre projekt v razpis. Sredstva so zagotovljena,
vrednosti po novem popisu še ne ve, izvedel jo bo v prihodnjih dneh. Predvidoma bo vrednost
projekta med 500.000 in 600.000 €. Potem bo usposobljen del kanalizacije na Podpeški cesti
in bo zagotovljena možnost priklopa objektov ob glavni cesti – s poudarkom na osnovni šoli.
Še nekaj informacij iz včerajšnje seje Holdinga. Prva informacija je potek gradnje Regijskega
centra za ravnanje z odpadki – gradi se tovarna za predelavo odpadkov. Vrednost je okoli 150
milijonov €, gradnja poteka v skladu z načrti. Zatika se s financiranjem, tako kot se pri nas.
Izvajalec ima možnost, da zdrži te zamude in investicija poteka skladno s terminskim planom.
Pogoj ob sklenitvi pogodbe je bil, da se predelujejo odpadki od 700.000 prebivalcev. Do te
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številke manjka še okoli 35.000 prebivalcev. K projektu pristopajo še nove občine – štiri
dolenjske občine. Za pristop se poteguje še Občina Kranj in tiste občine, ki so na komunalo v
Kranju vezane. V kratkem bo kvota potrebnih prebivalcev izpolnjena. To pomeni, da bo nekaj
več kot 40 občin odvažalo in predelovalo smeti v tem regijskem centru. Energetika je dobila
možnost povečanja cene toplote, vendar to za nas ni pomembno. Povečala se bo cena energije,
ki jo preko toplovoda širijo na območju MOL-a. Druga zadeva glede Energetike je
potrjevanje kratkoročnega zadolževanja. To je za nas pomembno, sredstva bodo zagotavljala
nemoteno dokončanje investicij – ena od teh je tudi v naši občini. Dokončujejo se še nekatere
ulice, ki so zaradi nepridobljenih služnosti in gradbenih dovoljenj bile izpuščene iz prvega
projekta – v glavnem na območju ceste na postajo na Brezovici. Potekal je sestanek 35
županov s predstavniki dveh ministrstev. Upali so, da bodo uspeli kaj premakniti na področju
11 projektov, v katere je vključenih 34 občin – prenesli so se v novo finančno perspektivo. Ob
podpisovanju operativnega programa je bilo obljubljeno, da bodo projekti pod istimi pogoji
obravnavani prednostno. Med temi projekti je naša vodna postaja na Virju. Na podlagi
informacij je malo možnosti, da se bo že letos kaj zgodilo. Večja verjetnost je, da bo mogoče
celo potrebno spreminjati dokumentacijo – kar je bil eden od njihovih izključujočih pogojev.
Za enkrat se govori samo o tem, da bo treba popraviti vlogo, to bi pomenilo morda samo
popravek prvih strani v gori dokumentacije. Bojda se spreminja evropska uredba in je treba
dokumentacijo uskladiti s tem. Sedaj je razmerje sofinanciranja 85 % - 15 %. Nekatere občine
so projekte že začele izvajati, zalagajo svoj denar. Če bi bilo treba popraviti celotno razpisno
dokumentacijo in ponovno izvesti razpise, to lahko pomeni, da ne bodo izbrani isti izvajalci in
da ne bodo več iste cene. To lahko pomeni za projekte katastrofo in neizmerne sodne spore.
Na koncu so apelirali, da prevlada zdrava pamet. Naš projekt je znotraj vseh projektov majhen
– vrednost je okoli 1,5 milijona €. Skupna vrednost vseh projektov je okoli 250 milijonov €.
Tržaška cesta naj bi bila do konca marca končana. Projekt je državen, zatika se pri priklopih
na javno električno omrežje. Upa, da bodo dogovori sklenjeni čim prej in bo javna
razsvetljava in svetlobna signalizacija priključena. S tem bo cesta končno urejena in bo izdano
uporabno dovoljenje. Na obisku smo imeli vodstvo DRSC vključno z v. d. direktorja. Nekaj
časa so se zadržali na občini in odprli teme, nato so šli še na teren. Ogled so zaključili v
Podpeči v krožišču. Namen je bil pokazati, kaj vse občina ob sočasni gradnji kanalizacije
vlaga v državne ceste. Dobili smo zeleno luč za dokončanje krožišča v Podpeči – za odsek
med krožiščem in mostom, vključno s pločnikom in avtobusno postajo. Direkcija bo tudi
nekaj prispevala k sanaciji drugega voznega pasu skozi Vnanje Gorice – na delih kjer je cesta
najbolj poškodovana. S plombami bo cesta sanirana pred ponovno preplastitvijo in nato še
enkrat v celoti preplastena. To bo predvidoma junija. Manj se dogaja na področju družbenih
dejavnosti. Edina večja zadeva je obnova prosvetnega doma v Preserju – izgradnja dveh
oddelkov vrtca. Dela potekajo skladno z načrti. Ves čas so potrebna usklajevanja, investicija
je v drugi polovici. Počasi bo dom dobil novo podobo, okna so nova, prizidka sta končana,
tudi v notranjosti so večja dela v pretežni meri končana. Vmes je prišlo do še ene zadeve –
nujno bo potrebno sanirati streho na starem delu OŠ Brezovica. V veliki meri zagotavlja
sredstva za sanacijo šola sama, nekaj bomo dodali tudi mi. Tema bo predmet rebalansa. Bil je
izveden urgentni javni razpis. Zamakanje postaja tako intenzivno, da se povzroča škoda na
objektu. Naslednji dejavnik je, da je pod obstoječo kritino še azbestna kritina. Zato se je
sprejela odločitev, da je streho treba zamenjati. Celoten znesek sanacije bo blizu 160.000 €.
Klemen Velkavrh – svetnik
Ali je znan okvirni terminski plan za plinovod, kdaj se bodo uporabniki lahko priključili? Kaj
je znanega glede optike?
Marko Čuden – podžupan
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Po znanih podatkih je plin v glavnih vodih. Zgodilo se je že, da so domačini odprli glavni
ventil. Priklop bo možen najkasneje jeseni, ogrevanje bo možno naslednjo zimo. Najprej se bo
priklopilo tiste, ki uporabljajo UNP. Optiko naj bi začeli vgrajevati v začetku aprila v cevi.
Gospoda iz Telekoma že nekaj časa ni bilo na koordinacijah, zato ne more reči, da je to
zanesljivo. Ko bodo dobili nove informacije, bodo zapisali na občinski spletni strani.
Gorazd Kovačič – svetnik
Glede asfaltiranja v Podpeči je razumel, da bo moral občinski svet sprejeti sklep. Tako je tudi
pravilno, če nečesa ni v proračunu, ne moreš kar podpisovati naročila. Zanima ga, kakšna bo
cena tega. Če bo cena visoka, ali ima občina še prostor za financiranje investicije letos? Ali bo
Direkcija za ceste kdaj priznala to dobro delo s strani občine? Ali se bo delala v Podpeči
kanalizacija proti Veharju oziroma Preserju? Kdaj se bo to delalo – da bodo na to računali
tisti, ki se tam vozijo. Ali bo Kamnik že takrat asfaltiran, ko bo tam obvoz? V številnih hišah
na Rakitni se po priklopu na kanalizacijo občasno pojavlja smrad. Klicali so nadzornika, ki
pravi, da to tega prihaja, ker hiše nimajo odduha. Ni prepričan, če je to dobra razlaga, saj jim
prej ni smrdelo, čeprav so imeli poleg greznico z vsebino. Se pravi je odduh prej funkcioniral,
sedaj pa ne več. Nihče nima tehničnega znanja in ne vedo kako zadeva deluje, jih zanima
vzrok. Ali je kaj narobe s kanalizacijo?
Metod Ropret – župan
Natančne številke še ne ve, je v pripravi, verjetno pa bo nekje med 80.000 in 100.000 €. To bo
zagotovo predmet rebalansa. Če bi bilo nujno, imamo tudi še v obstoječem proračunu nekaj
prostora, dinamika gradnje bo takšna, da se lahko znajdemo tudi s prerazporeditvami. Upa, da
bo ta dobra dela kdaj kdo prepoznal. Resnici na ljubo pa smo v zadnjih 8 letih od Direkcije za
ceste dobil kar nekaj investicij v našo občino. Če je v občini toliko državnih cest, kot jih
imamo mi, so problemi in potrebe po denarju stalne. To je bil tudi namen sestanka in obhoda
po občinskih državnih cestah, da pokažemo najbolj pereče probleme. Za državne ceste naj bi
namenjali denar drugi in ne občina, čeprav ga zadnji dve leti vlagamo tudi mi. Nepreverjene
informacije so, da se iz naslova trošarin in cestnin v državni proračun steče 1,4 milijarde €.
Ne razume, da ostane od vsega tega denarja, ki naj bi bil namenski za ceste, samo 200
milijonov € za tekoče vzdrževanje cest in nič za investicije. Zdaj se znajdejo z 200 milijoni €
kakor zmorejo in znajo, po Sloveniji pa imamo 16 zaprtih mostov, ki bi jih bilo treba nujno
obnoviti, vendar ni denarja.
Marko Čuden – podžupan
Kanalizacija proti Veharju se bo gradila v kratkem. Kdaj točno težko reče, verjetno po Veliki
noči. Prej bo asfaltirana cesta proti Preserju in Kamniku.
Metod Ropret – župan
Glede smrada iz kanalizacije ni prepričan, da ima kdo znanje, da bi znal odgovoriti. Na
sistemu bo verjetno še kaj za popraviti, glede same hidravlike pa sistem očitno funkcionira.
Težave so na črpalkah in luknjah na razvodu na čistilni napravi. Mogoče bo še kakšen
problem z rastlinami, generalno pa je sistem funkcionalen.
Tomaž Kermavner – svetnik
Kar nekaj krajanov se je obrnilo nanj z vprašanjem glede cene vode. V Vnanjih Goricah se
plačuje za kubični meter vode 1,10 €, na Brezovici pa 0,54 €. Zahteva je, da se cena zniža,
drugače naj se Vnanje Gorice priklopijo na mestni vodovod Ljubljana. Prej je bil izgovor, da
so velike izgube vode in da je treba zamenjati cevi. Baje je to sanirano in bi se to lahko
naredilo. Priključek ima na obeh straneh in ima račune.
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Metod Ropret – župan
Če to drži, vendar misli da ne, je to nedopustno. Boji se, da gre za različno tolmačenje
dokumentov. Preračunavali smo ceno vode z omrežnino ali brez omrežnine – lansko leto smo
to preigravali, uskladili smo se, da razlika ne sme biti večja od 10 %. Svetnik naj da kopije
računov in bomo preverili. Problem je v sistemih preračunavanja. Vo-Ka specificira
omrežnino in porabo vode posebej. Ne ve kako je na naših položnicah, take razlike pa
nimamo. Če je res tako, bomo morali zadevo prilagoditi. Dobili smo elaborat oziroma oceno
cene vode za letos. Treba ga je še preveriti, zato o tem še ne bi govoril. Konec prejšnjega
mandata so skupaj z direktorico določali ceno vode. Takrat smo vzeli za primerjavo cene vode
Vo-Ka in okoliških občin. Iz izračunov smo dobili zagotovilo, da razlika ni večja od 10 %.
Zadevo bomo preverili.
Damjan Rus – svetnik
Glede vrtca v Preserju ga zanima, če so se z gospodom Petrovčičem uspeli dogovoriti glede
parcele? Ali se je glede na narejen projekt dogovorilo za kakšna dodatna dela oziroma kaj
več, kot je v projektu? Po njegovih podatkih pušča nova streha na OŠ Brezovica. Ali so dobili
informacijo in kaj naredili v zvezi s tem? Ker se bliža konec šolskega leta, ga zanima kaj je z
žaluzijami? Zadnjih 14 dni doživlja boj pri asfaltiranju in urejanju cest, na Požarnicah se s
tem srečuje. Vsaka čast, da se s tem ukvarjajo in prenašajo klice ljudi za vsakih 5 cm. Kar se
sedaj dogaja, tega še ni videl v življenju. To vidi samo na Požarnicah, kaj je potem šele
drugje.
Metod Ropret – župan
To je res postalo nevzdržno, o temu je tudi pisal v Barjanskem listu, ponekod je šlo čez vse
meje. Pri gospodu Petrovčiču so bili na ogledu skupaj s predstavniki KS in vrtca. S strani
vrtca je bila izražena želja po širitvi igrišča. To upa, da so uspeli uskladiti. V zamenjavo bi šli
samo za tisto, kar je tlakovano. To pomeni zgornji del ob njegovem objektu in kar je terase –
to bi pripadlo gospodu Petrovčiču. Imamo načrte tega, projektantka je zrisala. Spodnji del, kar
je travnatega, ostaja v celoti za potrebe igrišča ob vrtcu. To bomo menjali za zemljo za
avtobusno postajo, ni pa še dokončno dorečeno. Zdaj so se dogovorili okoli površine – okoli
85 kvadratnih metrov. Dom ima funkcionalno zemljišče v celoti. Najmanjši odmik meje je
okoli 1,5 metra. Zadeva bo šla tudi skozi odbore. Za parcelacijo ostaja samo še tisto, v kar je
bilo poseženo – tlakovan del. Glede dodatnih del – za enkrat še niso potrdili ničesar. Čakamo
še zadevo s prestavitvijo uvoza, je v fazi projektiranja. Trenutno smo še znotraj razpisanega in
sprejetega zneska. Strošek opreme nosi vrtec. Glede strehe na OŠ Brezovica je res ob
sneženju in stoječem snegu na ravni strehi prišlo do zamakanja v knjižnici. Zadevo so si
ogledali in iskali razloge. Manjkale so zaključne pločevine, oziroma niso bile ustrezno
nameščene. To so sanirali in ob deževju do zdaj ni bilo več zamakanja. Upajmo, da so to
odpravili, zadeve še vedno rešuje izvajalec Gonzaga. Za žaluzije je v kratkem sestanek. Do
sedaj je bilo prehladno in preveč deževno za barvanje oken. Okna je treba zbrusiti in
odstraniti zaščitni sloj z zunanje strani, na novo prebarvati in potem se namestijo žaluzije.
Aleš Ogrič – svetnik
Zanima ga, če bi lahko kaj več povedali o inšpekciji v OŠ Preserje in neustreznih sanitarijah?
Do 1.9. je rok, da se to uredi, kako je glede sredstev?
Metod Ropret – župan
O šoli v Preserju se dolgo nismo pogovarjali v zvezi s kakršnimikoli problemi. Pogovarjali so
se o investicijah in načrtih. V zadnjem času se dogajajo težave, bolj subjektivne narave. Prišlo
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je že tako daleč, da so tudi finančne posledice. Na šolo smo dobili poklicano inšpekcijo.
Ugotovili so nekatere pomanjkljivosti, eno je treba takoj odpraviti, to je posodobitev sanitarij.
Gre za pregradne stene, vrata, keramiko. Naročilo smo strokovnjake, da so si zadevo ogledali.
Pripravili so dva koncepta – temeljito sanacijo, druga varianta je zadostitev minimalnim
standardom inšpekcijske odločbe. Minimalna zadostitev bi stala 15.000 €, temeljita obnova pa
50.000 €. Odločili smo se za manjši in cenejši poseg. To bo izvedeno preko počitnic. Upa, da
se zadeve ne bodo stopnjevale. Če si bomo sami sebi na nekaj mesecev nakopali inšpekcijo,
ne ve kdo bo to plačeval. 15.000 € lahko zagotovimo iz interventnih sredstev. Ko bo izrečen
ukrep v vrednosti čez 100.000 €, ne ve kaj bomo naredili. Podjetju, ki se s tem ukvarja, smo
dali odločbo inšpekcije, da je pripravilo dve vrste ukrepov – minimalni in celovit ukrep, ki
zadosti inšpekciji. Lahko postane problem, če dobimo odločbo za na primer kompletno
obnovo zunanjega igrišča. Če nekdo pregleda igrišča z novimi standardi ali z varnostnega
vidika, nam je lahko naloženo marsikaj – asfalt lahko drsi, robniki so previsoki itd. Težave
delamo sami sebi, vse to je rezultat problemov zadnjega obdobja na osnovi človeških
odnosov. Na nivoju občinske uprave smo poizkušali s sestanki in pogovori. Videli bomo,
kakšen bo uspeh. Bila so dana zagotovila, da bodo vpletene strani poizkušale zbližati stališča.
Kako smo bili uspešni, bomo kmalu videli.
Klemen Zaletel – svetnik
Ima vprašanje za direktorico OU, zakaj ni zapisnikov in gradiv krajevnih skupnosti na spletni
strani občine? Za seje in odbore občinskega sveta so gradiva, manjkajo pa za krajevne
skupnosti. Zapisnike naj dodajajo sproti, če so aktualne zadeve.
Ivanka Stražišar – v.d. direktorja občinske uprave
Krajevne skupnosti so bile obveščene o temu. Nekatere še nimajo sestankov, imeli so samo po
dve ali tri seje. Jih bo obvestila, da naj posredujejo zapisnike.
Metod Ropret – župan
Krajevne skupnosti morajo to izvajati, saj jih je k temu zavezal občinski svet. Ne ve pa, če
smo ravno tisti, ki bi jih morali ves čas prositi.
Miran Repar – svetnik
Zanima ga, če se že kaj ve, kakšni so prihranki po energetski sanaciji šole?
Metod Ropret – župan
Ker je bila sanacija izvedena lani, teh rezultatov še nima. Monitoring se dela za obdobje enega
leta. Rezultati so znani za vrtec v Podeči in so bili dobri.

AD 5
Predlog zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2014
Metod Ropret – župan
Pred sabo imamo enega najboljših zaključnih računov. Rezultata je odličen. Nekaj sredstev ni
bilo realiziranih, vendar je to zgolj zaradi zamikov pri izvajanju gradnje. To bo realizirano
letos in so tudi številke temu primerno večje in prilagojene terminskemu planu. Kar je bilo
lani moč in potrebno realizirati, smo naredili. To smo naredili očitno zelo učinkovito in v
veliki meri manjkajoča sredstva zagotovili sami, kar je najbolj bistveno.
Damjan Rus – svetnik
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Na drugi redni seji odbora so obravnavali zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto
2014. Direktorica je predstavila številke, ki so v gradivu. Člane odbora je malo motilo veliko
število prerazporeditev sredstev, ki so priložene gradivu. Prerazporeditve so v skladu z
sklepom župana in so znotraj področij, kar je v skladu z odlokom. Prosili so, da direktorica na
seji sveta obrazloži vse prerazporeditve nad 10.000 €. Tega je kar nekaj in prav je, da občinski
svet ve, za kaj je šlo. Nekatere postavke so se jim zdele visoke, vendar je to bolj stvar
rebalansa. Občina je imela ob koncu leta 2014 še kar nekaj obveznosti do dobaviteljev.
Direktorica je povedala, da obveznosti izhajajo predvsem od prenesenega denarja Gonzage,
kjer smo dolžni 53.000 € ter od gradnje kanalizacije, kjer je del situacij zapadel v naslednje
leto. Dobili so zahtevane odgovore razen prerazporeditev, kar bo direktorica še povedala.
Odbor je sprejel sklep, da predlog zaključnega računa potrdi in predlaga, da se ga danes
sprejme.
Ivanka Stražišar – v.d. direktorja občinske uprave
Zaključni račun je za nekatere svetnike prvi. Proračun, na podlagi katerega je pripravljen
zaključni račun, je bil potrjen že oktobra 2012. Sprejet je bil za dve leti – 2013 in 2014. Prvi
rebalans v letu 2014 je bil sprejet že v aprilu. Zato so bile tako velike prerazporeditve v letu
2014 pričakovane in skladne z odlokom. Prerazporeditve so se izvajale glede na potrebe,
predlagali so jih skrbniki postavk, župan pa je sprejel sklep. Skladno z odlokom o izvrševanju
proračuna so se tudi zabeležile, zato jih je malo več. Podatki in dokumenti vezani na zaključni
račun so bili pravočasno posredovani na AJPES – do 28.2.2015. To so bila letna poročila,
bilanca stanja s prilogami, izkazi prihodkov in odhodkov ter računovodska poročila. Letos so
bili posredovani dokumenti za občino in vseh pet krajevnih skupnosti posamično, kar je
predstavljajo precej dela. Zaključni račun je iz treh delov – splošnega, posebnega in
obrazložitev. Splošni del prestavlja realizacijo odhodkov. Glede na pretekla leta so se odhodki
nekoliko zmanjšali, če ne upoštevamo investicijskega odhodka vezanega na kanalizacijo. Tudi
prihodki so se povečali na račun kohezijskih sredstev oziroma investicij v teku. Kot je rekel
že župan, smo imeli dva kredita – pri banki za 630.000 € in pri Ekoskladu za 3,5 milijona €.
Polovico kredita Ekosklada se je porabilo lani, ostalo se bo letos, kar je povezano s sprejetjem
zaključnega računa. V letu 2014 je bilo poplačano dolgoročno posojilo pri Hypo banki in
banki Koper. Ostane še proračunska rezerva, ki je bila v precejšnji meri porabljena
posledicam odprave žleda. To je splošen opis zaključnega računa. Vsi smo se potrudili.
Prerazporeditve bodo tudi letos. Pri prerazporeditvah o katerih so govorili gre predvsem za
družbene dejavnosti. Bilo je za 303.000 in 424.000 € - to je bilo vse glede energetske sanacije
OŠ Preserje. Prvič smo bili na razpisu neuspešni, zato sredstev niso imeli več na zalogi. Pri
uspelem razpisu so sredstva bila na postavki 19 in se je to lahko naredilo. To se je moralo
narediti, drugače ne bi mogli kandidirati na razpis. O temu je bil obveščen tudi odbor ter
občinski svet. Bili sta še dve manjši prerazporeditvi, 30.000 in 13.000 € - šlo je še za dodatna
dela na OŠ Preserje in sicer za zamenjavo strehe. Ta sredstva so bila nepredvidena vendar se
je to pokazalo kot nujno potrebno. V sklopu energetske sanacije je bilo še to narejeno, odbor
je bil obveščen in je dal pozitivno soglasje. Drugih večjih zadev ni bilo, bili so še transferji za
vrtce. Nekaj prerazporeditev je bilo tudi na komunali, vezane so bile na investicijsko
vzdrževanje zaradi kanalizacije v znesku 104.000 €. Če koga kaj posebej zanima lahko
vpraša. Na komunali je bila še prerazporeditev zaradi investicije Virje, ki ni bila realizirana.
Marija Veršič – svetnica
Zanima jo terjatev 76.929 € za vstopni DDV, 99.400 € do fizičnih in pravnih oseb za
nadomestilo za stavbna zemljišča, terjatev 38.110 do Snage, terjatev do JKP 24.307, terjatev
do Mond grafike, ki je šla v stečaj 10.000 €.
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Metod Ropret – župan
Zadnji dve terjatvi v obrazložitvah nista izterljivi. Za poračun DDV-ja imamo terjatev do
države, izkažemo presežek DDV med vhodnim in izhodnim davkom. To potem terjamo in
terjatev se je prenesla preko novega leta. 99.000 € je iz naslova neplačanega nadomestila za
stavbna zemljišča. Terjatev do Snage je iz amortizacije oziroma najemnine, ker je bila
prenesena infrastruktura na občino. Ob koncu leta izdamo Snagi najemnino, ki še ni bila
poravnana do konca leta, to ni težava, Snaga vse plača. Do JKP je terjatev zaradi najema
infrastrukture. Terjatev do Mond grafike je prijavljena v stečajno maso, vendar tega verjetno
ne bomo dobili.
Marija Veršič – svetnica
Kaj pomeni delo preko študentskega servisa v višini 17.976 €? Poleg so tudi računalniške
storitve, ali se dela za to razpis? Kdo opravlja ta dela? Glede počitniške prikolice jo zanima,
kdo jo je zadnjih nekaj let koristil? Glede Medobčinske inšpekcije jo zanima, če jo sploh
potrebujemo, ker je stala 81.000 €?
Metod Ropret – župan
Za računalniške storitve imamo pogodbenega partnerja že ves čas. Študentsko delo se stalno
uporablja za pošto na Rakitni. Precej se je delo koristilo za odpremo pošte, ki jo je bilo res
veliko iz naslova obveščanja in komunalnih prispevkov. Študentsko delo se opravlja še v
knjižnicah. Glede prikolice je dal narediti pregled in ga ima. Na spisku ni našel nič takega, kar
bi kazalo na to, da z ravnanjem ni bilo vse v redu. Kljub vsemu smo se odločili, da se občina s
tem ne ukvarja več in smo to prenesli na Rdeči križ. Včasih se sprašuje, če je domet
inšpekcije kaj večji, kot postavljanje radarjev. Bolj bi jih potrebovali na drugih področjih, ko
se marsikje prerekamo glede škarp, ograj in živih mej. Tam pogreša učinkovitost. Velika
učinkovitost pa je pri pobiranju glob, ki jih je bilo okoli 131.000 €. Meni, da ni osnoven cilj
inšpekcije da globi ljudi, ki vozijo nekaj prehitro. Morali bi odpravljati tudi določene
anomalije v prostoru. Tam jih pogrešamo in to je tudi zadnjič javno povedal na srečanju
županov. Vrhnika je nosilna občna glede inšpektorata. Vključiti se želita še dve občini.
Marija Veršič – svetnica
Kakšne so obveznosti v znesku 314.710 € za izgradnjo RCERO, kaj pomeni ta kratica? Za
kulturno dediščino je bilo namenjenih samo 2.500 € za celo občino. Vidi se, da malo
spoštujemo delo naših prednikov. Šola na Brezovici je praznovala 160 let, za proslavo je bil
denar, za obnovitev fasade pa ne.
Metod Ropret – župan
RCERO je regijski center za ravnanje z odpadki. Sredstva je bilo treba zagotavljati v
proračunu, vendar ni še treba plačati. Smo ena od 6 občin solastnic RCERO. Iz tega naslova
imamo nižjo ceno, v prihodnje pa upa, da bomo deležni tudi dobička. Občina je kot solastnica
dolžna del sredstev pri gradnji prispevati. Smo 2,76 % solastnik javnih podjetij. Lani in letos
so se prioritetno črpala evropska sredstva. Investicija ne bo končana letos, stroški preneseni v
drugo leto ne bodo upravičeni. Zato imamo fond za pokrivanje teh stroškov, ki smo jih občine
dolžne dati. Največ mora prispevati Ljubljana – 89 %, ostalih 5 občin pa razliko.
Ivanka Stražišar – v.d. direktorja občinske uprave
Glede kulturne dediščine lahko občina financira samo tiste spomenike, ki ima določene s
posebnim odlokom. Pri nas sta to samo dve cerkvi. Drugega ne smemo sofinancirati.
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Metod Ropret – župan
S proslavo ob 160 letnici šole nismo imeli nič, bila je v domeni šole. Tudi ni bila posebej
draga, prisotna je bila bivša ministrica. Ne samo fasada, tudi okna so potrebna zamenjave. V
enem delu so bila obnovljena, zgoraj so še stara lesena okna in imajo špranje. Špranje so tudi
v telovadnici. Pripravljena je dokumentacija za naslednji razpis za energetsko sanacijo javnih
objektov. Trenutno imamo evidentirana dva objekta, ki jih bomo prijavili – OŠ Brezovica in
zdravilišče na Rakitni.
Marija Veršič – svetnica
Ima predlog za ustanovitev komisije za pregled zaraščenosti jarkov, iz vsake KS naj bi bil po
en član. Potem bi se ugotovilo nujnost čiščenja in prednostne zadeve, da se to posreduje
ARSO-u.
Metod Ropret – župan
Se strinja, da je prioritete treba vzpostaviti. Drugače jim pišemo in prosimo, da pridejo na
obiske. Razlagajo nam svoje težave, da denarja ni, na koncu se zgodi malo.
Ivanka Stražišar – v.d. direktorja občinske uprave
Pisali smo na ARSO, ministru ter Direktoratu za vode. Zadeve smo dokumentirali s
fotografijami in obrazložili situacijo na območju barja. Na to temo še nismo dobili nobenega
odgovora. Z rečnim nadzornikom pri Hidrotehniku smo se uspeli dogovoriti, da se bodo
najbolj prioritetne zadeve uvrstile v plan. Vendar dobijo samo 30.000 € za celotno barje.
Prioritetno se bo urejal potok Drobtinka in del Radne.
Metod Ropret – župan
Boji se, da je v državi na splošno prevladala logika, da naj takšne težave rešujejo občine.
Ljudje se s problemi in zahtevami obračajo na občine. V neki fazi ne moremo več zavračati
problemov in odreagiramo. Najlažje je reči, da ni denarja in naj probleme rešuje občina.
Podobno je pri cestah in jarkih, po drugi strani se še niža glavarina. Ne ve od kje ideja, da
imamo občine toliko denarja, da lahko vse to izvajamo.
Marija Veršič – svetnica
Ali je že bila ustanovljena komisija za nadzor porabe denarja namenjenega za šport?
Martin Cvetko – svetnik
O temu so se pogovarjali na Odboru za družbene dejavnosti. Vendar je bilo že vse
pripravljeno in izpeljano ter so samo potrdili predloge.
Marija Veršič – svetnica
Ima še predlog za župana. Na razgovor naj se povabi Skodlar Petra, če je pripravljen
zamenjati pas zemlje ob cesti, ki vodi do cerkve, za občinsko parcelo, ki je spodaj ob Tržaški
cesti. Parcela je na zgornji strani Tržaške ceste. Tako bi bila rešena vsaj ta situacija.
Metod Ropret – župan
Da bi kdo pregledal porabo, bi bilo zanimivo. Tukaj imamo tudi predsednika KS Brezovica.
Boris Malovrh – Predsednik KS Brezovica
Gospod Mravlje je dal predlog, da bi pogledal katere so občinske parcele, da bi potem
mogoče izvedli zamenjavo. To je ena od možnosti.
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Gorazd Kovačič – svetnik
Glede na to, da se bo kmalu začel pripravljati rebalans, naj občinska uprava preveri možnost
za pocenitev stroškov čiščenja, računalniških storitev ter obveščanja. Pri čiščenju je strošek
dveh delovnih mest – pri minimalni plači. Na odboru je bilo pojasnjeno, da gre za podjemne
pogodbe in s tem povezane prispevke. Naj se preračuna, mogoče se izplača čistilko zaposliti.
Ne ve, ali ima dela za polni delovni čas ali pa se jo da zaposliti polovično. Naj se preveri, če
se da zadevo poceniti. Za računalniške storitve in obveščanje predlaga, da se pogleda kakšne
so cene takšnih storitev v primerljivih občinah. Ima še vprašanje, zakaj se ne pripravi
dokumentacija za energetsko sanacijo POŠ Rakitna? Stroški za kurjavo so ogromni, fasada ni
izolirana ter okna ne tesnijo. Ve da je pogoj, da se financira samo tisti del, kjer je javna
dejavnost. V šoli sta tudi dve manjši stanovanji. Površina fasade teh stanovanj je relativno
majhna. Predlaga, da naj se preračuna, če se občini splača iti v to zadevo, da bi Eko sklad dal
večji del in manjši del občina. V nekaj letih bi vložek dobili nazaj s prihrankom pri kurjavi.
Metod Ropret – župan
Kar zadeva čiščenja in podjemnih pogodb, smo s 1. februarjem prešli na novo sistematizacijo
delovnih mest in nov sistem plačevanja po pogodbah. Eno od področij je tudi čiščenje.
Podjemna pogodba se je znižala tako po obsegu kot teži, obdržal se je isti način čiščenja. Še
vedno imamo sklenjeno pogodbo z isto osebo in še vedno čisti občinske prostore. Razlogov
za to odločitev je bilo več, tudi kakšni bolj socialni. Sprejema pobudo, da preverimo te stvari.
Kakšnega večjega prihranka verjetno ni več mogoče doseči. Kar zadeva računalniških
storitev, je že nekajkrat to izpostavil, ker je tudi sam nezadovoljen s tem, kako se obnaša
njegov računalnik. Težko verjame, da je pri ostalih, ki še več potrebujejo računalnike, kaj
bistveno boljše. Problem je, da imaš nekoga, ki sistem pozna, ker imamo kup specifik – smo v
dveh objektih itd. Vsako leto vlagamo kar nekaj denarja v te zadeve, v njegovih očeh pa
učinek ni tak, kot bi pričakoval. Se strinja z ugotovitvijo, da je treba na tem področju nekaj
narediti. Da bi sam to spremenil, ne ve dovolj. Ne ve kdo v hiši bi to znal, da bi se zadeve
kompetentno lotil. Sama cena ni merilo, lahko dobimo one man band podjetje, od katerega
smo vsi odvisni. Storitev moramo imeti na voljo v tistem trenutku, ko jo potrebujemo. Ves čas
je kup težav. Kar nekaj vlagamo v software in hardware, vendar nikoli ne pridemo čisto na
popolno stanje. Za obveščanje poteka razpis. S strani revizorjev smo bili dve leti nazaj
opozorjeni, da je za obveščanje v takem obsegu kot ga imamo mi, potreben razpis. Razpis
smo izvedli in dobili tisto, kar je predmet proračuna in zaključnega računa. Trenutno je v teku
nov razpis in čakamo kaj bomo dobili sedaj. Glede energetske sanacije na Rakitni mu je bilo
obrazloženo na načni, kot je povedal svetnik. Težava je ta, da imamo na vrhu stanovanjske
enote, zato ne spadamo pod razpis za javne objekte. Energetsko izkaznico imamo narejeno,
tudi popis za objekt je bil narejen. Na razpis se pod pogoji v pretekli perspektivi nismo mogli
prijaviti. Čakamo pogoje v novi perspektivi. Definitivno je objekt v naboru stavb, ki so bolj
potrebne sanacije.
Marko Čuden – podžupan
V sklopu sanacije OŠ Preserje smo želeli obnoviti tudi ta objekt, vendar so nas takrat izločili.
Objekt smo morali izločiti, drugače ne bi dobili denarja še za OŠ Preserje. Obe šoli smo želeli
urediti v paketu.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 27:
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Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predlog zaključnega računa proračuna Občine
Brezovica za leto 2014.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 21:10 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 5. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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