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ZAPISNIK
8. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 12.
novembra 2015 ob 19. uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Katja Avanzo
2. Martin Cvetko
3. Marko Čuden
4. Igor Gabriel
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. Andreja Kotar – Podpredsednica Nadzornega odbora
3. Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
4. Dean Stepančič – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
5. Zala Arnolj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
6. Matija Kovačič – LAS Barje z zaledjem
7. Boris Malovrh – Predsednik KS Brezovica
8. Vesna Lovrenčič – Radio 1 Orion
9. Predstavniki občinske uprave:
– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Seja je sklepčna, prisotnih je 17 svetnikov, odsotna je Lilijana Bošnjak.

AD 2
Potrditev zapisnika 7. redne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnika. Ker ni bilo pripomb je dal na
glasovanje:
SKLEP 42:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnika 7. redne seje z dne 23.9.2015.

Izid glasovanja:
ZA:
15
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 7. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Gorenja vas – Poljčane, Žiri,
Borovnica, Log – Dragomer, Horjul«;
6. Predlog sodelovanja v Lokalni akcijski skupini Barje z zaledjem v programskem
obdobju 2015-2020;
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja;
8. Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2015 rebalans II;
9. Predlog višine točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto
2016;
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zakoniti predkupni pravici
Občine Brezovica;
11. Sprejem sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt Oskrba s pitno
vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop (občine Brezovica, Log-Dragomer, Logatec,
Postojna in Škofljica);
12. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Na mize so svetniki dobili poziv, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike. Časa imamo
dovolj, glede na to, da je treba sodnike porotnike potrebno imenovati do konca leta. To lahko
uredimo na naslednji redni seji v decembru. Treba se je dogovoriti za rok, do katerega se bodo
predlogi posredovali na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predlogi naj
se posredujejo do 30.11. Projekt kanalizacije je pri koncu. Formalno so sistem na prireditvi že
odprli. Iz rebalansa so vsi lahko razbrali, da je prišlo do dodatnega financiranja pri
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kanalizaciji, kar je imelo pozitiven učinke na rebalans. S plačilom situacij nismo popolnoma
na čistem, morda bomo v malenkostnem zaostanku, vendar smo v bistveno boljšem položaju
kot mesec ali dva nazaj. Do konca meseca bomo morali imeti usklajene vse dokumente, na
temu vsi odgovorni intenzivno delajo. Rok za oddajo usklajene dokumentacije je konec tega
meseca. Kar bi bilo dodano kasneje, ni upravičen strošek. Z obvestilom ministrstva se
napovedujejo težave, ki se navezujejo na dejstvo, da morajo biti vse obveznosti do novega
leta poplačane. Ni problem, da mi ne bi zmogli svojega deleža. Z dopisom nam je bilo dano
vedeti, ker bomo vsi oddajali obračune konec meseca in se bo tega veliko nagrmadilo, do
konca leta ne bo možno vsega obdelati. Posledično pomeni, da ne bodo mogli plačati.
Moramo biti pripravljeni, da v nekem vmesnem obdobju založimo svoja sredstva. Načrt
imamo pripravljen, smo v dogovorih z eno poslovnih bank. To je bilo tudi navodilo
ministrstva, da si zagotovimo posebne kreditne linije za obdobje meseca ali dveh. Morda do
zamika sploh ne bo prišlo, lani je bilo vse tekoče plačano do konca leta. Imamo vzpostavljene
mehanizme, da bomo svoj del obveznosti lahko plačali. S sredstvi, ki jih bomo dobili po
novem letu, bomo obveznosti zaprli. Te kreditne linije se ne pokrivajo z rednimi linijami, gre
za posebne okoliščine in aranžmaje, dovoljeni so s strani ministrstva.
Marko Čuden – podžupan
Seznam del je že kratek. Na Podpeški cesti je prišlo do sanacije poškodovanih jaškov.
Sanacija je bila nujna, da bodo lahko naslednje leto šli v izgradnjo prečrpališč. Okoli jaškov
bo potrebno še asfaltiranje in bo zgodba končana. V Vnanjih Goricah čakamo še črpalke za
Novo pot in soglasje Elektra za črpališče pri železnici, da se bo lahko vzpostavil gravitacijski
sistem. Uporabna dovoljenja za kanalizacijo Vnanje in Notranje Gorice ter čistilno napravo
smo dobili. Določena dela se še izvajajo na terenu. Ponekod se nekateri še niso priključili na
kanalizacijo in ne morejo prej asfaltirati, dokler dela niso končana. Ureja se deponija v
Vnanjih Goricah pri železnici. Slovenske železnice so podale mnenje, da morajo še malo
znižati teren. Material se bo odpeljal v Preserje v kamnolom. V Notranjih Goricah se melje
asfalt in se ga daje na kup, porabil se bo za nasipanje poljskih poti. V mere katastra so
postavili poljsko pot proti barju, to je pomembno, ker bo tam stal gasilski dom. V KS Podpeč
– Preserje je gradnja v veliki meri končana. V petek in soboto se asfaltira grobo in fino cesta
od Preserja proti Dolenji Brezovici. Naslednji teden se asfaltira še cesta proti ZD. Potem bodo
dela končana, razen kakšnih fines. Za uporabno dovoljenje imajo pripravljeno skoraj vse.
Naslednji korak so zapisniki o predaji delovišča. Nato je treba pridobiti bančne garancije
izvajalcev, ko dobimo bančne garancije, lahko zaprosimo za zadržana sredstva na ministrstvu.
To se bo do konca novembra uredilo. V Vnanjih Goricah je od 633 priklopov izvedenih 95, v
Notranjih Goricah od 598 je izvedenih 264, tako da je na temu sistemu dobrih 30 %
priključenih. Kar se tiče drugega sklopa, je na Jezeru od 241 izvedenih 70 priklopov, v
Kamniku pod Krimom od 304 izvedenih 76, v Podpeči od 206 izvedenih 43, v Preserju od
140 izvedenih 17 ter v Prevalju od 54 je izvedenih 13. Vreme nam gre zelo na roko, ljudje se
dnevno še vedno priključujejo na kanalizacijo. Čez zimo se bo priključilo manj ljudi, sploh če
bo mraz in sneg. Spomladi pa se bodo morali vsi priključiti. Konec aprila ali sredi maja bo
potrebno ljudi, ki še ne bodo priključeni, že malo bolj na glas opozoriti. Zato smo gradili
kanalizacijo, ne moremo si dovoliti, da se ne bi vsi priključili. V soboto so imeli dan odprtih
vrat na čistilni napravi in vakuumski postaji Vnanje Gorice ter na čistilni napravi Podpeč –
Preserje in vakuumski postaji Kamnik pod Krimom. Dogodka sta se udeležila tudi z
županom, ocenjuje ga kot zelo pozitivnega. Ljudje so dobro odzvali, hodili gledati in
spraševali. Spomladi bi lahko dan odprtih vrat ponovili, ko bo še več priključenih ljudi in jih
bo zanimalo, kako zadeva deluje. Naredili so zloženko in transparente. Interes bo tudi pri
višjih razredih osnovne šole, saj so otroci že dovolj veliki in se pogovarjajo o teh stvareh.
Lahko bodo imeli učne ure na čistilnih napravah.
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*Seji se je pridružil Martin Cvetko.
Marija Veršič – svetnica
Treba bi bilo poslati zloženke po hišah in objaviti v Barjanskem listu, kaj se sme in kaj ne
metati v kanalizacijo. Veliko ljudi še vedno ne vedo.
Metod Ropret – župan
O temu smo že pisali in pošiljali, vendar bo to potrebno ponavljati, da si to ljudje zapomnijo.
Se strinja, da je komunalno podjetje zelo dobro izpeljalo dan odprtih vrat.
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
Ko JKP pošlje stranki soglasje za priklop, je vedno kot priloga v kuverti še zloženka. To dobi
v nabiralnik čisto vsak, preden je priklopljen. Bodo pa imeli še dodatne objave.
Metod Ropret – župan
Ena od bolj pogostih tem v tem času so šolski prevozi. Na OŠ Brezovica je bilo o temu veliko
govora. Odgovorne na LPP smo prosili za da pridejo do nas in pojasnijo, kako oni rešujejo
take zadeve. Težav s šolskimi prevoz ni bilo do trenutka pred gradnjo kanalizacije, točno se je
vedelo, katera območja in otroci so tisti, ki jih vozimo v šolo. Zaradi nevarnosti ob sami
gradnji kanalizacije smo vozili otroke v šolo tudi z drugih območij. Po zaključku gradnje so
na območjih, kjer ocenjujejo, da je varnost zagotovljena – so zgrajeni pločniki, javna
razsvetljava, so prevoze ukinili. To je pri nekaterih starših izzvalo revolt, verjetno v veliki
meri pri tistih, ki niso poznali situacije iz preteklosti. Tej težav je bilo precej, z njimi so se
srečevali na Svetu za preventivo, v občinski upravi in na odboru. Po sestanku z LPP-jem
bomo verjetno z nekim predlogom prišli pred občinski svet. Tukaj se bomo morali odločiti, če
gremo v širitev pravic in za to namenimo dodatna sredstva ali ostanemo v okvirih kot do
sedaj. Občinski svet je organ, ki se mora o temu odločiti. Napotila s strani stroke so različna,
velika večina jih gre v smeri, da bi otroci kakšen korak na poti v šolo morali narediti.
Krožišče v Podpeči je končano. Osrednji del Podpeči je dobil popolnoma novo podobo.
Marko Čuden – podžupan
Cesta proti zdravstvenemu domu je bila ozka. V fazi gradnje kanalizacije se bo cesta do
zdravstvenega doma razširila. Narisana bo črta, ki bo razmejila, kje hodijo pešci. Do
zdravstvenega doma bo neprimerno boljši dostop.
Metod Ropret – župan
Kjer smo pogoje lahko izboljšali, smo jih sočasno z izgradnjo kanalizacije. Ker gre za javni
objekt je dostop še toliko pomembnejši. Center Podpeči zgleda super, kraj je lepo urejen.
Martin Cvetko – svetnik
Krajani Podpeči pravijo, da je lepo, vendar so včasih zjutraj zbegani, ker je okoli križišča
veliko stekla in se jim blešči.
Metod Ropret – župan
Stekla so vgrajena po celi Sloveniji in bodo morala biti dobra tudi pri nas. S podžupanom sta
imela zahteven sestanek na DARS-u. Začenja se nova finančna perspektiva. Za direktne
investicije občin, kakšnih posebnih sredstev ni namenjenih razen za dokončanje projektov, ki
so bili pričeti že v prejšnji perspektivi. Ostalo je še odprto in v domeni dogovorov. Dejstvo je,
da bo velik del sredstev namenjen za večje državne investicije. Priložnost moramo izkoristiti
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tudi mi. Temu je bil namenjen sestanek – o izrgradnji avtocestnega priključka in sočasno
zgrajeno obvozno cesto do Notranjih Goric. To je projekt v višini sredstev kot kanalizacija ali
še malo več. Vendar pa ni v celoti v naši domeni, kot investitorji nastopajo še DARS, DRSI in
železnice. Projekt v zamišljeni obliki bi pomenil ukinitev obeh dvotirnih nivojskih železniških
križanj. To bi bil velik prispevek k varnosti na našem območju in tudi k pretočnosti prometa.
To je naš glavni cilj za naslednjo finančno perspektivo, aktivnosti že pričenjamo. Z novim
proračunom se bodo svetniki srečevali naslednji mesec na odborih. Želja ja, da bi enoletni
proračun sprejeli do konca leta. Predvidena termina za sejo OS sta 10. ali 17. december, če
bomo do takrat dobili vse potrebne podatke. Če bi bilo nujno potrebno, bi se lahko sestali tudi
po Božiču. Ocenjuje, da bomo imeli dovolj podatkov, da proračun kvalitetno sestavimo pred
tem datumom. V Prosvetnem domu v Preserju je prišlo do primopredaje prostorov društvom.
Ključev še ni prevzelo edino planinsko društvo. Gre še za športno društvo in društvo
upokojencev. Ta tri društva so v zgornjih prostorih dobila svoje ločene prostore. Prej so si
prostore delili. Pred nami je otvoritev največjega evropskega projekta v tej regiji – gre za
Regijski center za ravnanje z odpadki. Otvoritev bo v sredo, tudi z našo udeležbo. Vrednost
projekta je okoli 142 milijonov €. Projekt je velik doprinos, da se naše obremenjevanje okolja
kar se da zmanjša. Po obdelavi odpadkov v tej tovarni naj količina odloženih smeti nebi
presegala 10 %. Vse ostalo bo v tem centru predelano in ustrezno porabljeno. Povprečnina za
drugo leto je eden od razlogov, da še ne moremo proračuna kvalitetno sestaviti. Pogajanja z
vlado še potekajo. Občine so v pogajanjih v slabem položaju. Deloma so krivi sami, občine
zastopajo tri organizacije – Združenje občin, Skupnost občin ter Skupnost mestnih občin, vsak
s svojimi interesi. Situacija sedaj je za občine slaba. Za letos nam je bilo ponujeno 519 €,
lansko povprečje pa je bilo 522 €. V pogajanjih so prišli do 522 €. Izhodišča občin so, da bi
povprečnina morala znašati 536 € - to bi pomenilo dodatnih 30 milijonov € za občine. Ta
sredstva bi občinam omogočila investiranje in zagon gospodarstva. Kako se bodo pogajanja
razpletla je težko napovedati. Vedno se pogajamo na koncu, prej je že sklenjen dogovor s
sindikati javnega sektorja, ki so običajno prvi na vrsti in tudi najbolj uspešni. Za vse ostale pa
posledično zmanjka sredstev. Logika je absurdna, dogaja se že tretje leto zapored. Občine
bodo morale stopiti skupaj, ker pogajanja so vsako leto slabša. JKP Brezovica je ogromno
doprineslo temu, da smo s projekti v fazi, v kateri smo. Dan odprtih vrat je bil vzorno
organiziran. S tem bo treba še nadaljevati, zanimivo je, kako naši objekti delujejo.
Marija Veršič – svetnica
Glede društvenih prostorov so se zanimali čebelarji, če bi lahko dobili kakšen prostor.
Marko Čuden – podžupan
Čebelarji imajo v Notranjih Goricah možnost uporabe dvorane – kadar imajo seminarje in
izobraževanja.
Gorazd Kovačič – svetnik
Na prejšnji seji smo se pogovarjali o problematiki motoristov in napačnem fokusu
policijskega nadzora. Ali je občina vprašala in izvedela, koliko motoristov so letos oglobili na
cesti Preserje – Rakitna? Drugo vprašanje je, zakaj predsedniki KS ne dobivajo vabil na
Komunalni odbor? To je bil nekoč v preteklosti sklep, da se jih vabi. To je tudi koristno, ker
je dobro zaradi pretoka informacij in stališč. Tretje je pobuda. Če se je asfaltiralo druge
pasove cest, bi bilo dobro asfaltirati mostiček pri čistilni napravi Podpeč. Cestišče se je
posedlo pred in za mostičkom. Misli, da je to nastalo v času gradnje ČN, zaradi številnih
tovornjakov, kar je razumljivo.
Metod Ropret – župan
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Kar zadeva števila oglobljenih nima podatka, misli da ga tudi pridobili niso. Bomo zabeležili
vprašanje in pridobili podatke. Tam verjetno izvajajo nadzor različne organizacije – prometna
in lokalna policija. Podatke bi bilo verjetno treba zbrati.
Marko Čuden – podžupan
Praksa, ki so jo imeli glede vabljena predsednikov KS na odbor, je bila dobra. Pogosto pa so
potem predsedniki KS vodili seje. Predsedniki naj bi bili posvetovalni organ, ne pa da se vse
diktira z njihove strani. To ni prav, ker zaradi tega je postavljen občinski svet. Bodo od zdaj
naprej ponovno vabili predsednike KS. Na seji je včasih težko, če predsedniki kaj predlagajo
in gre to v fazo razprave, je težko reči, da kdo ne sme govoriti, ker nima pravice glasovanja.
Neka meja mora biti. Glede mostička – cesta je občinska do mostu. Težko bi rekel, do kam se
je cesta sanirala, tam se pelje redko. Bodo zadevo pogledali na terenu. Glede na to, da bodo
asfaltirali še pri zdravstvenem domu, ni problem to sanirati. Če bo šlo, bodo to naredili.
Metod Ropret – župan
Tudi ta cesta bo šla v celoti v rekonstrukcijo iz Ljubljanske strani, tudi zaradi izgradnje
kanalizacije. To bo spet zajeten poseg v naše prometne tokove.
Klemen Zaletel – svetnik
Zanima ga glede Nadzornega odbora, na prejšnji seji smo potrdili novo članico. Zanima ga, če
se je NO že konstituiral, ker član, ki je odstopil, je bil predsednik NO. Ima informacijo, da je
podpredsednica bolj ne operativna, kar ni dobro. NO je zelo pomemben organ občine. Na
odboru za komunalo je bilo obljubljeno, da bo do občinske seje objavljeno gradivo in
zapisniki. Preveril je, tega še ni. V prejšnjem mandatu so poleg gradiva dobivali zadeve v
vednost. Tega je vedno manj ali skoraj nič. Ali se nič ne dogaja, ali ničesar ne dobijo? Po
navadi so se dodala poročila NO.
Metod Ropret – župan
Seja NO odbora je sklicana za torek, 17.11.2015, na seji se bo na novo konstituiralo vodstvo.
Marko Čuden – podžupan
Za gradivo je trikrat naročil, naj se objavi. Če tega na oddelku niso naredili, bo to uredila
direktorica.
Metod Ropret – župan
Kar se jim zdi primerno in nujno, pošljejo svetnikom v vednost. Pri tem gradivu je nekaj
zadev v vednost. Običajno je to v domeni pripravljavcev, da ocenijo, kaj bi bilo pomembno.
Bila so pripravljena poročila NO, ne vidi razloga, da ne bi bila objavljena. Vsi dokumenti so
javni.
Damjan Rus – svetnik
Zanima ga, kdaj bodo na Požarnicah možni priklopi na kanalizacijo? Druga stvar je pobuda za
nasutje parkirišča pri OŠ Brezovica. Spet je v obupnem stanju. Meni,da nasipanje s frezanim
asfaltom ni primerno za to parkirišče. Lahko si ga ogledajo, precej na debelo je mivka, ki je
nastala od frezanca. Ko vozi večkrat na dan otroke, ima tak avto, da raje ne razpravlja glede
tega. Moralo bi se nasuti tampon in ne frezanec.
Marko Čuden – podžupan
Ne ve čisto točno, vendar misli, da napake na kablu še niso sanirali. V nekaj dneh pa bi to
moralo biti sanirano. Gre samo za monitoring.
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Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
V ponedeljek naj bi bila povezava vzpostavljena, takoj zatem bodo lahko začeli s priklopi.
Povezava je problematična še v dveh stranskih ulicah pri številkah 78 A do 78 G, vendar naj
bi se tudi to uredilo v nekaj dneh. Drug teden bodo poslali obvestila in bodo pričeli s priklopi.
Miran Repar – svetnik
Če bomo hoteli parkirišče trajno rešiti, bo treba asfaltirati. Ko je bil nazadnje tam, je bil
problem z vodo in odvodnjavanjem. Zaradi mivke sliši prvič. Mogoče bi lahko polili bitumen
in povaljali, vendar je sedaj prepozno, ker ni več vročine.
Damjan Rus – svetnik
Na parkirišču je ponekod frezanec že sprijet, kot asfalt. Če se to nasuje nov frezanec, ga čez
tri dni ni več. Pobrati bi morali zgornjo plast in nasuti novfrezanec ter zvaljati parkrišče.
Metod Ropret – župan
Treba je nasuti parkirišče, ko se bo pričelo deževje bo veliko vode in bo nastal bazen.

AD 5
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo
občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Gorenja vas – Poljčane, Žiri,
Borovnica, Log – Dragomer, Horjul«
Metod Ropret – župan
Pri odloku gre za to, da se MIRED priključujeta še dve občini. Kaj bo to pomenilo za
operativnost redarstva, bomo izvedeli med vprašanji.
Dean Stepančič – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Priključujeta se še dve občini, Žiri in Gorenja vas – Poljane. Odlok, ki se sprejema, je
identičen kot prejšnji, dodane so samo imena teh dveh občin. Popravljeni so odstotki
sofinanciranja MIRED. Za Občino Brezovica se odstotek zmanjša iz 24,6 % na 20,1 %.
Bistvenih sprememb pri delu ne vidijo, načrtujejo zaposlitev še enega sodelavca –
kombinirano redarja in komunalnega nadzornika.
Metod Ropret – župan
Ker nimamo starega odloka pred sabo, ali lahko zagotovijo, da je oblika identična prejšnjemu
odloku. Ker vmes je bila druga varianta, ki županom ni bila všeč.
Dean Stepančič – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Odlok je identičen. Pri vmesni varianti je bilo samo nekaj malih sprememb ter dajanje soglasij
županov, kar bi se urejalo z dogovori in ne bi bilo nikakršnih drugačnih postopkov, kot do
sedaj. Ker je bilo prerekanje, se sprejema identičen odlok z vnesenimi dodatnimi občinami ter
spremembami pri odstotkih sofinanciranja. V letu 2016 naj bi se ta odlok popravil.
Zala Arnolj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Odlok mora biti potrjen s strani Službe vlade. Ko sta se priključevali občine, je služba dala
predloge, kaj naj spremenimo. Eden od predlogov je bil, da se naj zaradi velikega števila
občin to ureja z dogovorom. Ampak so bila prerekanja, zato so šli k prvotni obliki, ki je bila
tudi potrjena.
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Metod Ropret – župan
Sedaj bo MIRED dobil novo območje. Ali bodo lahko naloge izvajali z istim številom kadra,
ali se načrtuje povečanje? Upad odstotkov sofinanciranja za nas pomeni, da bo zadeva za nas
nekoliko cenejša. Če se bodo stroški in število zaposlenih večje, temu ne bo tako.
Dean Stepančič – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Po sistematizaciji se predvideva zaposlitev enega redarja. Prepričan je, da bodo vso
problematiko reševali z resursi, ki jih imajo. Res je, da se priključujeta dve novi občini,
vendar dosti problematike nimata. Občini sta ruralni, nekaj več dela bo za inšpekcijo, za
redarstvo pa nič posebnega. Nimajo modrih con, srečujejo se s problematiko hitrosti. Imamo
svoj radar, drugo leto imajo vizijo kupiti še en radar. Velja dogovor, da morata občini
zagotoviti novo vozilo. Za pristopno financiranje osnovnih sredstev bo nabavljeno vozilo.
Vozilo bo v lasti vseh občin, pisano pa bo na sedežno občino.
Metod Ropret – župan
Ali se lahko meri z radarjem med naselji Preserje in Rakitna?
Dean Stepančič – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Ne morejo meriti, ker nimajo pooblastil. Nameravajo kupiti majhen radar, ki bo nameščen na
tripodu in bo meril tik ob koncu naselja in tik na začetku naselja. Vmes bodo morali
problematiko reševati policisti. Pooblastila redarjem daje Zakon o občinskem redarstvu in
Zakon o pravilih cestnega prometa. Odlok je podrejen zakonu.
Klemen Zaletel – svetnik
Naša participacija se bo zmanjšala, ali se bo zmanjšal tudi obseg nadzora v naši občini?
Metod Ropret – župan
Predstavnik MIRED je že odgovoril, da predvideva, da se bo z dodatnim zaposlenim obseg
nadzora ohranil.
Dean Stepančič – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Računa, da bo prisotnost v občini Brezovica najmanj 20,1 % vsega dela. Res je, da se teh
odstotkov držijo okvirno, prisotni so tam kjer so problemi in kjer jih potrebujejo. Poizkušajo
rešiti vse probleme, ki nastajajo.
Marija Veršič – svetnica
Ima pripombo na en člen – za škodo povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v Skupni
upravi, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno. Meni, da bi moral za škodo odgovarjati
tisti uslužbenec, ki jo je povzročil.
Zala Arnolj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Tak odlok je bil že prej sprejet. Odlok je narejen po osnutku Službe vlade in je usklajen z
zakonodajo. V nobenem organu ni tako, da bi odgovarjal zaposleni. Drugo je naklepna škoda,
vendar to ureja zakonodaja, ne odlok.
Gorazd Kovačič – svetnik
2. točka četrtega člena pravi, da so župani tisti, ki sprejemajo program dela. Mi kot občinski
svet smo program dela na eni od prejšnjih sej potrjevali. Takrat smo podali tudi pripombe in
smernice, čeprav pravna podlaga pravi drugače.
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Metod Ropret – župan
Pisalo je že prej tako, program dela vedno sprejemamo mi, ob naslednji spremembi pa bi to
veljalo popraviti. Če bi sedaj razdrli odlok, ga nebi več spravili skupaj kar nekaj časa. Je prav,
da program dela sprejema občinski svet, sam si ga ne želi sprejemati.
Zala Arnolj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Ob naslednji spremembi je predvideno, da bo na voljo več časa, da bodo lahko vse občine
podale pripombe. Do novega leta pa ni več časa.
Marko Čuden – podžupan
Zanima ga, če bo 87.000 € v našem proračunu dovolj za leto 2016? Bo številka večja ali
manjša ter kdaj bomo to točno vedeli? Pripravljamo proračun za leto 2016, dobro bi bilo da bi
imeli točno številko.
Zala Arnolj – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Novo delovno mesto je bilo v zadnjem proračunu že predvideno. Drugih sprememb pa ni.
Metod Ropret – župan
Seštevek oziroma absolutna številka bo nižja. Na glasovanje je dal:
SKLEP 43:
Občinski svet Občine Brezovica sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova –
Polhov Gradec, Gornja vas – Poljane, Žiri, Borovnica, Log –Dragomer, Horjul«.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Predlog sodelovanja v Lokalni akcijski skupini Barje z zaledjem v programskem
obdobju 2015-2020
Metod Ropret – župan
To je že tretji ali četrti poizkus, da občina pristopi k delovanju LAS Barje. V preteklosti so
ocenjevali, da to ni potrebno. Morda je prej res bilo dovolj drugih virov in smo vedeli, da
bomo pri črpanju teh virov potrebovali izdatno participacijo. Sedaj so lokalne akcijske
skupine eden od realnih virov sofinanciranja občinskih projektov v naslednji perspektivi. Zato
je smiselno, da o tej temi ponovno razmislimo in se po njegovem mnenju v LAS tudi
vključimo. Več bomo izvedeli v nadaljevanju. Na voljo bodo kar precejšnji viri za urejanje
manjših lokalnih težav in zgodb.
Katja Avanzo – svetnica
Na odboru so ta predlog potrdili. Predstavnik LAS Barje je povedal, kako delujejo, kaj se je
dogajalo do sedaj in kakšni projekti so bili izpeljani v prejšnjih obdobjih. Podprli so predlog,
da se vključimo v LAS Barje. Potekajo delavnice, kaj naj bi se delalo v naslednje obdobju. Na
spletni strani je bilo že objavljeno, da so vsi vabljeni na delavnice.
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Metod Ropret – župan
Imamo že kar nekaj projektov, ki so pripravljeni in bi bili smiselni, da se izpeljejo skozi LAS
Barje. Iz gradiva je vidno, kako so v preteklosti te stvari peljali v drugih občinah in so bili
relativno uspešni. Zato je smiselno, da po tej poti krenemo tudi mi.
Matija Kovačič – LAS Barje z zaledjem
Pojem lokacijske akcijske skupine pomeni, da gre za lokalno partnerstvo skupin in subjektov,
ki so zainteresirani za določen razvoj na podeželskih področjih. Gre za princip, ki je v EU
opredeljen kot leader – pobude od spodaj navzgor. Namen je, da se oblikujejo projekti v
interesu ljudi. Sedaj je ime spremenjeno, kratica je CLLD, ki pomeni v prevodu lokalni
razvoj, ki ga usmerja skupnost. LAS je agencija, nek organ, ki je v pomoč tistim, ki projekte
želijo izvajati. Preko LAS se pridobivajo sredstva iz evropskih skladov, ki so namenjeni
manjšim projektom razvoja podeželja – t.i. četrta os. V sedanjem obdobju, ki je že začelo teči,
je na voljo nekaj več sredstev. Novost je, da gre za poleg sredstev iz kmetijskega sklada, še za
sredstva iz regionalnega sklada. Sredstva so namenjena za projekte v naseljih, ki so
opredeljena kot naselja z določeno stopnjo urbaniziranosti. V tem seznamu je tudi nekaj
krajev iz občine Brezovica. Sredstva iz regionalnega sklada se lahko porabijo samo v naseljih,
ki so na seznamu. Sredstva iz kmetijskega sklada se lahko porabljajo povsod. Sredstva iz
regionalnega sklada so namenjena mehkim vsebinam – ki ne predvidevajo večjih investicij
ampak omogočajo podporo nekim razvojnim programom. LAS je po novi uredbi oblikovan
kot razvojno partnerstvo na osnovi medsebojne pogodbe. Ni pravna oseba, ne more imeti
računa in finančnega poslovanja. Zato za LAS opravlja te naloge poseben organ znotraj LASa – upravljavec ali vodilni član, ki mora biti usposobljen kadrovsko, pravno in finančno. Na
ustanovni skupščini bodo predlagali, da bo upravljavec izbran izmed članov LAS-a. Tako se
lahko izognemo zadregi, če bi šli v javni razpis. Druga možnost je javni razpis in lahko pride
od kjerkoli nekdo, ki bi bil zainteresiran posle voditi. Potem imaš manj možnosti vplivanja.
Za delovanje upravljavca je predvideno 20 % sredstev, ki jih EU namenja za lokalni razvoj.
Člani LAS-a so lahko tri skupine – javne ustanove (občina, javni zavodi), gospodarstvo in
civilna družba – posamezniki in društva. Zainteresirani subjekti morajo dati izjavo, da se
vključijo v LAS. Na ustanovni skupščini je LAS formiran, izvoljeni so organi. Organi so
skupščina (vsi člani), upravni odbor, komisija za ocenjevanje in izbor projektov ter
predsednik in podpredsednik. Predsednik ima funkcijo vodenja sej ter predstavljanja navzven.
Upravljavec je strokovna pomoč tistim, ki pripravljajo projekte, pomoč med izdelavo in
izvajanjem projektov in predvsem pomoč pri oblikovanju zahtevka za povračilo sredstev.
Pristojnost odobravanja sredstev je prenesena iz ministrstva na Agencijo za kmetijske trge.
Zato bodo zahteve nekoliko bolj natančne in bodo morali biti zahtevki pripravljeni zelo
natančno. V preteklem obdobju so prakticirali financiranje 50 : 50 – pol iz lastnih sredstev in
pol iz sredstev EU. Na ta način so lahko financirali več projektov. Dovoljeno je sofinanciranje
do 85 %, o temu se bodo odločili na skupščini, te stvari morajo biti opredeljene v ustanovni
pogodbi. Pogoj za ustanovitev LAS in kandidiranje za sredstva, je lokalna razvojna strategija.
To je dokument, ki opredeljuje ključne cilje razvoja, ki jih lokalna skupina opredeli. Mora biti
v skladu s splošnimi tendencami v EU. Ta dokument mora biti pripravljen pred registracijo.
LAS je treba ustanoviti, podpisati ustanovno pogodbo in pripraviti strateški dokument. To gre
v potrditev na ministrstvo, ko je to potrjeno, lahko zadeva začne funkcionirati.
Metod Ropret – župan
Ali je lahko upravljavec fizična oseba ali mora biti pravna? Če je subjekt LAS občina, ali
morajo biti znotraj tega tudi manjše enote občine, če želijo nastopati s svojim programom?

Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta

10

Ali oni nastopajo preko občine? Se pravi ostali subjekti pripravijo nek nabor projektov, ki gre
skozi občinski svet in gre potem nabor projektov naprej.
Matija Kovačič – LAS Barje z zaledjem
Upravljavec mora biti pravna oseba, saj je pogoj, da mora imeti kadrov za dve polni delovni
mesti. To pomeni dva polno zaposlena ali več pogodbeno zaposlenih. Razmišljajo o več
variantah. Ideja je, da bi ustanovili nek medobčinski zavod, to bi bilo najbolj enostavno.
Lahko bi bil omejen mandat, kolikor dolgo traja ta perspektiva. Financiranje bi potekalo tako,
kot do seda – s participacijo občin ter sredstvi EU. Za delovanje je 20 %, do sedaj so
prakticirali, da je bila participacija s strani EU 85 % za delovanje, da je bil čim manjši delež
za občine. Ožje enote občine lahko nastopajo preko občine, lahko pa tudi same, ni nikjer
prepovedano. Nabora projektov v naprej ni. LAS mora objaviti razpis za prijavo projektov.
Potem nosilci prijavijo projekte po svoji izbiri. Kako je znotraj občine, je vaš problem.
Projekt načeloma lahko prijavi vsak član. Izbor projektov je na osnovi nekih meril in
kriterijev, ki so opredeljeni v ustanovnih dokumentih in o katerih razpravlja komisija.
Metod Ropret – župan
Občina vstopi, plača pristopnino in letno kotizacijo ter potem nastopa kot pripravljavec
projektov. Če na primer kandidira društvo na razpis, mora imeti zagotovilo za sofinanciranje?
Ali je ocena finančnih posledic dejstvo, ali lahko pride še do sprememb? Prvo leto je
predviden en evro na prebivalca, naslednja leta pol evra na prebivalca.
Matija Kovačič – LAS Barje z zaledjem
Če je občina član, participira tudi v upravnih organih. Do sedaj občine same niso prijavljale
posebnih projektov, ampak so jih vrtci, šole, društva itd. Društvo mora imeti sredstva za
sofinanciranje – ali imajo lastna sredstva, ali jih pridobijo od sponzorjev, občin. Če nimajo
zagotovljene lastne udeležbe, ne morejo kandidirati. Kdor prijavi projekt, mora zagotoviti
financiranje v celoti. Šele po zaključku projekta, lahko zahtevajo refundacijo 50 % sredstev.
Ni nujno 50 %, odvisno je, za kakšen delež se bodo odločili. Predlog bo razmerje 50:50 tudi
za naprej. Odločitev pa bo sprejela skupščina. Finančne posledice so stvar dogovora, podatek
je glede na to, kako je veljalo do sedaj.
Klemen Zaletel – svetnik
Za projekte, ki bodo prijavljeni s strani naše občine, ali bo LAS odločal, kateri projekti so
sprejeti, ali bo to občina?
Matija Kovačič – LAS Barje z zaledjem
V okviru LAS deluje poseben organ, ki bo izmed prijav izbiral projekte, ki ustrezajo merilom.
Merila bo potrebno izbrati. Če bo projekt ustrezal merilom, bo to LAS odobril. To ni zadnja
odločitev. LAS posreduje predloge ministrstvu, kjer je zadnja odločitev. Oni upoštevajo tudi
kriterije, ki jih postavlja uredba EU. Treba bo biti zelo natančen pri upoštevanju pogojev, ki
jih postavlja EU.
Metod Ropret – župan
Če je občina član LAS-a, ali lahko subjekti znotraj občine prosto kandidirajo, če imajo
zagotovljena sredstva? Če občina zagotavlja sofinanciranje, mora biti verjetno predlagatelj.
Matija Kovačič – LAS Barje z zaledjem
Lahko kandidirajo, če imajo zagotovljena sredstva. Predlagatelj lahko dobi neko garancijo ali
zagotovilo, da bo imel sredstva. Zgodilo se je že, da nekateri projekti, ki niso bili do konca
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financirani, niso bili upravičeni do sredstev in je bila zadrega. Nekateri predlagatelji niso
dobili povrnjenih sredstev s strani EU. Kontrola projektov je na strani LAS-a. Preveri se,
kateri stroški so upravičeni in kateri niso. Če gredo neupravičeni stroški v predlog za
refundacijo, to zavrnejo. Končna kontrola je na strani agencije, ki je zelo natančna.
Klemen Zaletel – svetnik
Nad LAS-om je še ministrstvo, ali ima občina kakšna garancijo, ko se prijavi na projekte, da
bo sredstva res dobila? Ali lahko LAS odobri, ministrstvo pa bi zavrnilo? Sta dve tabeli,
sredstva iz kmetijskega ter regionalnega sklada. Ali so to skupna sredstva LAS-a? Glede na
število prebivalcev nam pripada iz obeh skladov skupaj čez 300.000 €. Ali ta sredstva občini
ob naši participaciji v vsakem primeru pripadajo? Ali lahko sredstva vzame projekt iz druge
občine, ki je boljši?
Matija Kovačič – LAS Barje z zaledjem
Projekta se ne sme pričeti, dokler ni odobren. Za nazaj ne povrnejo ničesar. Najprej mora biti
projekt odobren, nato se lahko prične.
Metod Ropret – župan
Ali je vloga, ki zahteva gradbeno dovoljenje, pogojena z gradbenim dovoljenjem?
Matija Kovačič – LAS Barje z zaledjem
Vloga je pogojena z gradbenim dovoljenjem, če je potrebno za investicijo. Glede sredstev, ki
nam pripadajo je težko reči. V preteklem obdobju tega problema niso imeli, ker je bilo
projektov razmeroma malo in so bili prijavitelji tako razporejeni, da se je to po občinah
približno pokrivalo z njihovo udeležbo. Po novem se bo treba pogajati znotraj LAS-a,
natančneje odbora. Nihče ne more v naprej zagotoviti, kateri projekti bodo izvedeni. Ne sme
se v naprej reči, koliko bo katera občina dobila. Za nabor projektov je javni razpis in potem je
odločanje v LAS-u. Zato je pomembno, da je občina član LAS-a in odbora, ker tam se
dogovarja. Predsednik LAS-a, upravni odbor in upravljavec nimajo nič pri odločanju o
projektih. To je stvar komisije oziroma odbora, ki izbira projekte. Vsak član LAS-a ima en
glas. Pogoj je, da nobena od treh skupin ne more imeti več kot 49 % glasov. S tem se izognejo
temu, da bi nekdo prevladal s svojimi odločitvami. Pripravlja se osnutek ustanovne pogodbe
za vse LAS-e, bo pa potrebno doreči specifičnosti za posamezne LAS-e. Pred ustanovno
skupščino bodo člani dobili predlog, na ustanovni skupščini s stvari še dodelajo in popravijo,
potem se sprejme pogodba.
Klemen Zaletel – svetnik
Če je prav izračunal, bi naša participacija okrog 44.000 € za celo perspektivo. Na razpolago
naj bi bilo približno sedem ali osemkrat več sredstev. Ali bodo podobni projekti, ki so
predstavljeni iz prejšnje perspektive?
Metod Ropret – župan
Tako je, prvo leto okoli 13.000 € in nato štiri leta polovico od tega.
Matija Kovačič – LAS Barje z zaledjem
Projekti so stvar predlagateljev, okvirne usmeritve bodo dane s strategijo. Zato pripravljajo
delavnice in je dobro, da se jih čim več ljudi udeleži, da dobimo ključne informacije o
potrebah. Potem se bo strategija ustrezno oblikovala. Dokumenti morajo biti pripravljeni do
31.1.2016. Dobro je, da ostane še kaj časa, če se kaj zaplete in se lahko to popravi.
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Gorazd Kovačič – svetnik
Nekaj ima tudi lastnih izkušenj pri sodelovanju z LAS-om. Do sedaj je bila KS Rakitna
članica LAS, na ta račun so dobili tudi višji delež sofinanciranja. Sodeloval je na skupščinah,
zadnja je bila oktobra. Skozi so dali projekt, postopki so bili zelo enostavni. Treba je bilo
imeti dobro idejo, projekt pripraviti gleda na merila v razpisu, premisliti koliko bo kaj stalo in
dobiti predračune. Potem LAS naredi izbor, počakaš na odločbo ministrstva in izvedeš tisto,
kar si predlagal in se držati predpisov o javnem naročanju. Dela je treba zaključiti v roku, nato
oddaš zahtevek in dobiš refundacijo. Kar je bilo strokovnega dela pri zahtevku, je bila na
voljo kvalitetna strokovna pomoč s strani upravljavca LAS-a. Pri bodočem LAS-u sta dva
sklopa odprtih vprašanj. Eno so razne statusne stvari, kdo točno bo upravljavec ter kakšne
pogoje mora izpolnjevati. Drugo je kakšne bodo programske usmeritve. Najbolje je, da danes
damo županu nek okvirni mandat, da občina pristopi. To pomeni, da se bo župan pogovarjal o
statusnih in finančnih zadevah ter o programski strategiji, ki se pripravlja. Iz programske
strategije bodo izhajala merila na razpisih. Če veš, kakšne projekte imaš namen prijaviti, je
treba vplivati na to, da bodo razpisi to omogočali. Če bi se med pogajanji izkazalo, da bi bili
pristopni pogoji za našo občino nemogoči, se še vedno lahko umaknemo. Predlaga, da
sklenemo, da občina pristopi. Kaj točno to pomeni, bo stvar pogajanj. Če si zraven, se lahko
pogajaš. Drugače lahko pristopiš naknadno, ko so že vsi organi izvoljeni in je potrjen statut
ter programska strategija.
Urša Šebenik – svetnica
Priključitev k LAS-u se ji zdi pozitivna stvar. Kolikor pozna kmetijsko politiko, je z vsakim
obdobjem težje in na voljo manj denarja, zato je zadnji čas, da ujamemo tudi ta vlak. Po drugi
strani so projekti velika odgovornost. Okoli meril ji še ni čisto jasno. Po eni strani merila
določa sama lokalna skupina, hkrati se morajo navezovati na nacionalna merila in strategijo.
Zanimalo jo je, če je KS lahko subjekt, vendar je na to že dobila odgovor. Najbrž bo tudi v
novem programskem obdobju to možno. Kaj pa če se želijo vključiti društva, ali vse to
pokriva občina? Kakšna je časovnica za naslednje leto v zvezi z LAS-om? Kdaj so predvideni
prvi razpisi? V tem mesecu potekajo delavnice za usmeritev projektov. Ali so kaj razmišljali,
da bi se ustavili še po različnih krajevnih skupnostih? Najverjetneje zanimanje za to bo.
Kakšni so odzivi na delavnicah? Pomislek ima, da zadeva ni prišla do vseh KS, društev in
zainteresiranih.
Matija Kovačič – LAS Barje z zaledjem
Okvirna izhodišča opredeljuje uredba, ki je pripravljena na osnovi evropske uredbe. Nekateri
cilji so opredeljeni – povečanje delovnih mest, izboljšanje okolja, ohranjanje kulturne
dediščine in podpora problematičnim skupinam (težje zaposljivi, otroci, ženske). V fazi
priprave strategije bo vse natančno napisano. Okvirjev se je treba držati, konkretna vsebina je
stvar dogovora znotraj LAS-a. Možno bo, da je KS subjekt, vendar je vprašanje, koliko je to
smiselno – da oba plačujeta. KS Rakitna je prispevala sredstva glede na število prebivalcev v
KS. Če bi se priključile KS, bi bil enak princip. Če je občina že vključena, so potem
avtomatsko vštete tudi KS in ni še enkrat prispevka. Društva nimajo dovolj svojih sredstev in
je problem. Mnoga društva so razmišljala o temu, ko je bilo govora, če imajo dovolj sredstev,
je bil to problem. To je slabost tega sistema, vendar tako je določeno na ravni EU. Zadnji rok
za prijavo LAS-ov je junij. Odločbe bodo zunaj verjetno v drugi polovici leta. Realno pred
koncem leta najbrž ne bo veliko možnosti za projekte. Čas za dobro pripravo projektov je še
na voljo. Na delavnicah je bil odziv kar dober. Ideje, ki so se nabrale, bodo dobra osnova za
oblikovanje strategije, bo pa potreben še dodaten strokoven napor. Na osnovi tega bodo
pripravili strategijo, ki bi jo poslali vsaj občinam v branje. Tako bi se to lahko še dopolnilo,
preden gre naprej. Če bo potrebno, bodo še kaj naredili, bodo pa v časovni stiski. Zato je bil
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sedaj javni poziv za udeležbo na delavnicah. Na drugi delavnici ga ni bilo, bil je prisoten
Gorazd Kovačič, ki lahko več pove.
Gorazd Kovačič – svetnik
Z gospo Veršič je bil v Polhovem Gradcu, udeležencev je bilo okoli 20. Bilo je nekaj
brainstorminga. Tisti, ki so vedeli, katere vsebine želijo tam promovirati, so to tudi naredili.
Ko bo osnutek strategije napisan, bo občina imela možnost predlogov za dodatke.
Marija Veršič – svetnica
Bilo bi prav, da se vključi vse KS, ki so tudi dobile obvestilo. Sodelujejo naj tudi športna in
turistična društva. Predloge naj sortira občinska uprava, kaj bi bilo bolj pomembno. Danes je
delavnica na temo kmetijstvo, ki se je zaradi seje ni mogla udeležiti. V torek je delavnica na
temo turizma. Če koga zanima, naj se udeleži delavnic, trajajo 4 ure, od 16. do 20. ure. Veliko
stvari smo že zamudili, ker že prej nismo pristopili v LAS. Iz tabele lahko vidimo, koliko so
dobile druge občine.
Metod Ropret – župan
Kar je bilo je bilo, na to ne moremo vplivati. Odločitev takrat je bila takšna, če se danes
drugače odločimo bo to šlo drugače. Znotraj občinske uprave se bo verjetno treba dogovoriti,
kdo bi te aktivnosti okoli LAS-a vodil.
Matija Kovačič – LAS Barje z zaledjem
Praksa je bila taka, da je župan formalno predstavljal občino, po navadi je dal pooblastilo za
na sejo komu iz občinske uprave. To ni problem.
Metod Ropret – župan
Stvar je treba poznati v detajle, to župan težko sledi. Mora biti nekdo v občini, ki se
intenzivno ukvarja s tem.
Nejc Vesel – svetnik
Povrnitev stroškov je bila možna do višine 85 %. Gleda nek projekt na Vrhniki, ki je stal
8.000 €, povrnjenih je bilo 2.000 €. Po kakšnem ključu se je delalo, koliko % so prispevale
občine?
Matija Kovačič – LAS Barje z zaledjem
So merila, kateri stroški so upravičeni in kateri ne. Če je bilo v zahtevku za povračilo nekaj
neupravičenih stroškov, je potem ministrstvo izločilo ven in se je dobilo manj sredstev.
Sprejeli so sklep, da se financira projekte v razmerju 50:50, razen pri projektih, ki jih je LAS
sam peljal. Nekaj projektov so peljali samostojno, tam je delež večji.
Gorazd Kovačič – svetnik
DDV ni upravičen strošek. Če imaš 50 % refundacijo pomeni, da dobiš iz kohezije približno
40 %, sam moraš plačati 60 %.
Klemen Zaletel – svetnik
Ali je kdo iz občinske uprave prisoten na delavnicah?
Metod Ropret – župan
Na delavnicah so bili predstavniki občinske uprave.
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Matija Kovačič – LAS Barje z zaledjem
Rezultati delavnic so že dostopni na njihovi spletni strani. Zainteresirani že lahko oblikujejo
dopolnilne predloge in jih pošljejo na LAS. To se bo potem upoštevalo pri oblikovanju
strategije.
Klemen Velkavrh – svetnik
To opcijo moramo poizkusiti izkoristiti. Je možnost financiranja. Če se že vsi hvalijo, koliko
so uspeli dobiti od EU, moramo poizkusiti še mi. Pripraviti je treba projekte, ki mogoče niso v
prvi fazi zaradi drugih stvari in jih poizkusimo skozi to izpeljati.
Metod Ropret – župan
Razmišlja, kako bi zadevo organizirali. Morda bi bilo smiselno, da oblikujemo neko skupino.
Tej skupini bi dodelili nekoga iz občinske uprave in skupina to obdeluje in pripravlja. Kot
župan bi lahko imenoval neko posvetovalno telo, v katerega bi se vključili svetniki ter še kdo
drug. Ta organi bi pripravljal usmeritve.
Matija Kovačič – LAS Barje z zaledjem
To je možno, ker je interna zadeva občine.
Metod Ropret – župan
K sklepu bi še dodal, da občinski svet soglaša s pristopom v LAS. Na glasovanje je dal:
SKLEP 44:
Občinski svet Občine Brezovica soglaša s pristopom v Lokalno akcijsko skupino Barje z
zaledjem.
Občinski svet Občine Brezovica pooblasti župana Metoda Ropreta, da izvede vse
postopke za vključitev v Lokalno akcijsko skupino Barje z zaledjem v programskem
obdobju 2015-2020.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Marko Čuden – podžupan
Predlog odloka je prišel s strani našega JKP Brezovica. Ko so pregledovali akte so ugotovili,
da med dejavnosti podjetja kar nekaj ni vpisanih. Nekatere dejavnosti so bile v letu 2011
sprejete, vendar nikoli objavljene v Uradnem listu RS. Podjetje mora imeti registrirane
dejavnosti, drugače bi lahko bi kakšen zaplet, če bi opravljali dejavnosti, ki niso registrirane.
Potrebno je, da se odlok spremeni in sprejme. Odbor za komunalo je obravnaval zadevo in
podal predlog na občinski svet, da se sprejme.
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
Svetniki so poleg osnutka odloka dobili še obrazložitev, kjer so dopisali razlog, zakaj se
nekatere dejavnost na novo registrirajo. Ne gre za nobene dodatne dejavnosti, ki jih JKP še ne
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bi opravljal že do sedaj. Gre za to, da so sprejele nove standardne klasifikacije in so se
določene dejavnosti razdelile. Primer je na primer vzdrževanje cest. Včasih je bilo vse skupaj
pod vzdrževanje cest, sedaj pa je zimska služba izvzeta in je uvrščena pod čiščenje javnih cest
in površin. Kar pomeni, če so registrirani za vzdrževanje cest, jih ne smejo soliti, posipati in
plužiti.
Metod Ropret – župan
Pripravlja se sprememba zakonodaje, ali imamo predvideno dimnikarsko dejavnost?
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
Dimnikarska dejavnost je predvidena. To spada pod 81220 – drugo čiščenje stavb,
industrijskih naprav in opreme.
Gorazd Kovačič – svetnik
Predlog pozdravlja, vidi se, da je nova direktorica natančna, dela red v hiši. Ima predlog za
naprej. Nekaj sej nazaj so odločali o soglasju za novo direktorico, so ugotovili, da odlok ni v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Bilo je nejasno, kateri organ je tisti, ki izvaja
pravice lastnika, ali je to Nadzorni svet JKP ali je to občinski svet. To bi bilo tudi dobro
uskladiti.
Marija Veršič – svetnica
Bi pohvalila novo direktorico, ki dela zelo profesionalno. Ima pomisleke, ker imajo tako
obširne dejavnosti. Mogoče bodo nazadovali obrtniki, ki so v občini.
Metod Ropret – župan
Vsega tega, kar je napisano, ne izvajamo. Podobno je v podjetjih, kjer imajo zelo obširno
klasifikacijo dejavnosti in je vprašanje s čim se kdo ukvarja. Ne vidi posebnih prostorskih,
kadrovskih ali finančnih potencialov, ki bi lahko pomenili kakšno bistveno povečanje
dejavnosti. Že če bodo uspešno izvajali tisto, kar je pred njimi, bo super.
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
Ne skačejo nikomur v zelje. Ne prevzemajo nobenih novih storitev. Po pooblastilu občine
pišejo projektne pogoje in soglasja, potem morajo biti po novi klasifikaciji za to registrirani.
To ne pomeni, da bodo podjetjem, ki projektirajo, začeli konkurirati in projektirati karkoli
drugega. So nosilec javnih pooblastil, izdajajo projektne pogoje za priklope na kanalizacijo,
priključke na cesto itn. Da lahko legalno delajo, morajo imeti zadeve registrirane. Dejavnosti
ne širijo, to ne pomeni dodatnega zaposlovanja.
Nejc Vesel – svetnik
To je tudi praksa ostalih komunalnih podjetij, ni čisto nič novega. To bi moralo biti narejeno
že leta 2008.
Klemen Zaletel – svetnik
Zanima ga, če je predlog odloka obravnaval NS JKP Brezovica? Druga stvar je dejavnost
68.320 – upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi. Kje se to izvaja, za katere
objekte?
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
Tega NS ni obravnaval, ker odlok sprejema občinski svet. Bili so pomoč, ko so pripravili to
obrazložitev. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja ne more potrditi NS. Kar se tiče dejavnosti
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68.320, če beremo obrazložitev vidimo, da sem spada še upravljanje proizvodnih in drugih
nestanovanjskih objektov po pogodbi. Imajo dve čistilni napravi, ki imajo laboratorije in
pisarniški prostor, to bodo delali po pogodbi za upravljanje in vzdrževanje.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 45:
Potrdi se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet

AD 8
Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2015 rebalans II
Damjan Rus – svetnik
Odbor je zadevo pregledal, bila so določena manjša vprašanja. Kar se tiče postavk, je vse
obrazloženo. Večina zadev se navezuje na konto kanalizacije. Odbor predlaga, da se odlok
sprejme.
Metod Ropret – župan
Iz gradiva je razvidno zakaj gre. Rebalans nam gre celo nekoliko v prid, glede na naša
predvidevanja. Potrebno zadolževanje bo nižje od prej predvidenega. Sam obseg proračuna se
povečuje zaradi dodatno odobrenih evropskih sredstev. Rebalans je korak v pozitivno smer
glede na potrjen pretekli rebalans.
Klemen Zaletel – svetnik
Zanima ga postavka socialno varstvo – počitniške kapacitete. Kaj se je zgodilo, ko se je
zamenjal skrbnik, da so se stroški za polovico zmanjšali? Zakaj postavka za čebelarje ni bila
realizirana? Pri kadrovskem načrtu ga zanima, kaj je z delovnim mestom, ki ga je zasedala
zdajšnja direktorica JKP Brezovica?
Breda Jesenko – svetnica
Skrbnica je ona, plačali so samo pavšal in nič drugega. Ni bilo drugih stroškov.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
V maju so dobili prve vzorce pravilnikov za naslednjo perspektivo. Niso ga uspeli pripraviti v
taki meri, da bi bil osnutek za odbor. Pogovarjali so se s sosednjimi občinami. Tudi tam ga še
niso sprejeli. Zadeva še ni bila dovolj izoblikovana na ministrstvu – Direktorat za kmetijstvo.
Zato niso hiteli. Osnutek bo najprej poslan na ministrstvo, ko bodo tam dali soglasje, bo šel
pravilnik na odbor. Časa je bilo malo. Če želimo čebelarje prijaviti po pravilu de minimis, je
še pol leta. S postopki ne bi mogli pravočasno zaključiti, zato so postavko prerazporedili na
turizem – dali so tiskati nove zloženke ter na projekt Kobijev park. Delovno mesto je
sistematizirano in prosto. Nov kadrovski načrt je zaradi obiska inšpektorice, ki je ugotovila
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pri dveh podjemnih pogodbah elemente delovnega razmerja. To smo morali sanirati. Za
enkrat nimamo v načrtu, da bi zaposlovali.
Metod Ropret – župan
Kar smo morali izpeljati po obisku inšpekcije, ni bilo predvideno. Ocenjevali smo, da imamo
vzpostavljena razmerja primerna. Osebni ni nikoli zavestno kršil zakonodaje, da bi
zaposlovali na način, ki ni ustrezen. Živel je v prepričanju, da je regulacija teh dveh delovnih
mest ustreza. Inšpektorica nas je na trdo prepričala o nasprotnem.
Gorazd Kovačič – svetnik
Finančni odbor je naložil upravi, da poleg gradiva, ki so ga prejeli na odboru, priloži še tabele,
kjer bo razvidno kakšna je bila realizacija na postavkah in kontih na nek določen datum. Tako
lahko vidimo, kakšna je likvidnost občine in če se določene obveznosti utegnejo prenesti v
leto 2016. Le tako lahko dobijo sliko, koliko je rebalans realen. To so dobili na koncu kot
prilogo. Bolj bi bilo pregledno, če bi bil dodaten stolpec. Če gleda številke, koliko naj bi
porabili do konca leta in koliko je bila realizacija do konca oktobra, ga številke skrbijo. Če od
porabe odštejemo stroške za RCERO, ki letos ne gredo preko proračuna ampak v celoti preko
kohezije, potem pridemo do tega, da bo treba do novega leta plačati še okoli 10 milijonov €
na različnih postavkah. Okoli 7,5 milijonov odpade na kanalizacijo. Če bo potreben milijon €
za tekoče zadeve, ostane še 1,5 milijona € odprtih zadev na drugih postavkah. Izrazito
odstopanje je povsod, kjer se plačuje zunanje dobavitelje. Neka sprotna plačila so tam, kjer bi
najbolj prizadelo ljudi – plače občinske uprave, subvencije za vrtec, subvencije društvom. Po
svoje to razume kot zadrževanje plačil na vseh koncih, za primer da bi se na ministrstvu
zapletlo in do konca leta ne bi dobili sredstev ter ne bi mogli pravočasno plačati obveznosti
pri kanalizaciji. Postavlja se vprašanje, če bo treba najeti premostitveni kredit v decembru, da
se bo plačalo izvajalcu kanalizacije, potem se bomo morali na hitro dobiti in potrditi ponovno
rebalans. Za zadolževanje je treba imeti verjetno prostor, razen če bomo do novega leta dobili
iz ministrstva sredstva. Če gre za kratkoročni kredit, ga je treba vrniti v istem koledarskem
letu. Mi bomo imeli problem, kako preživeti iz decembra v januar. Ali se bomo morali še
enkrat sestati in to verjetno res pod Božiču?
Metod Ropret – župan
Rebalans to vključuje. Gre samo za denarni tok. Če bo zmanjkal denarni tok, ga bomo
premostili, to ministrstvo dovoljuje brez posebnih dodatnih aktov. Premostitveni kredit se
tretira kot kratkoročni kredit. Ne bo šlo za zadolževanje, ki ga je treba spraviti skozi vse
procedure. Že v začetku decembra bomo vedeli, kje smo, ker moramo določene postopke
izpeljati tudi z banko. Na naslednji seji občinskega sveta bodo dobili čisto stanje glede tega.
Vprašanje je, če bomo vedeli, kako je s prilivi. Najbrž bomo morali nekatere postopke
pripraviti na zalogo in jih povleči v trenutku, ko bo potrebno. Številke v rebalansu vključujejo
vse te predpostavke. Denarni tok se lahko zaplete.
Gorazd Kovačič – svetnik
Ima še nekaj podrobnejših vprašanj. Vidi, da ima OŠ Brezovica večkrat presežke, ki jih potem
občina porabi za določene investicije. Zakaj OŠ Preserje nikoli nima presežkov in kaj to
pomeni? Imajo sposobnega ravnatelja ali ne? Ko gleda postavke za kanalizacijo na Rakitni,
vidimo so za elektriko in tekoče vzdrževanje manjši zneski. Za investicijske izdatke je bilo
realiziranih 16.500 €, čeprav je bila kanalizacija zgrajena že pred tremi leti. Čemu to? Zanima
ga tudi, kakšna bo kanalščina?
Marko Čuden – podžupan
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Postopek izračuna kanalščine je še v teku, številke še niso znane. Vemo, da verjetno številke
ne bodo najbolj prijazne. Taksa za obremenjevanje okolja z umazano vodo pri vodovodu bo
manjša oziroma je ne bo. Dodatno pa pride kanalščina, ki je odvisna od višine investicije.
Direktorica dela intenzivno na temu in pričakuje, da bodo prve številke jasne na decembrski
seji.
Miran Repar – svetnik
Taksa za obremenjevanje okolja bo še vedno, vendar bo za tiste priključene na kanalizacijo
manjša, samo 10 % zdajšnje takse. Tisti, ki ne bodo priključeni na kanalizacijo, bodo še
vedno plačevali takso v celoti. Glede investicije na Rakitni v kanalizacijo, ne ve kaj bi to bilo.
Gorazd Kovačič – svetnik
Pri določenih postavkah KS Podpeč – Preserje in Vnanje Gorice, se mu zdijo odhodki
precenjeni. Na primer stroški zavarovanja. Ko gleda podatke o realizaciji, je realizacija
bistveno nižja od številk. Ni mu jasno, ali so precenjeni prihodki, ali jim občina zadržuje
plačila komunalnih prispevkov in nimajo denarja, ali so narobe ocenili odhodke ali denarja ne
porabljajo. V bodoče se bo treba ukvarjati s tem, da bo občinska uprava inštruirala krajevne
skupnosti, kako se pripravlja proračunske dokumente. Za konec predlaga še sklep: Občinska
uprava mora v postopku sprejemanja rebalansa proračuna občine v gradiva za seje odborov
občinskega sveta in seje občinskega sveta vključiti podatke o realizaciji in odprtih
obveznostih občine na aktualni presečni datum in sicer tudi po posameznih postavkah in
kontih. Tako bi se lahko že prej na odborih marsikaj pogovorili.
Damjan Rus – svetnik
Najbrž vedo, da je OŠ Brezovica zgubila tožbo, ko so odpustili delavca. Ali je to že
upoštevano v rebalansu, gre za okoli 20.000 €. Ravnateljica je rekla, da to plača občina iz
transferja. Je v svetu šole in je to ravnateljica povedala na zadnjem sestanku. Šola bi to morala
plačati v roku 14 dni in da bo moral kriti ustanovitelj.
Metod Ropret – župan
To bodo oni plačali iz svojih sredstev, to ne obremenjuje nas. Če bomo to pokrili, bomo iz
viškov, ki jih ima šola. Tega mi nimamo predvidenega nikjer. Predlaga, da sprejmemo sklep,
ki ga je predlagal gospod Kovačič:
SKLEP 46:
Občinska uprava mora v postopku sprejemanja rebalansa proračuna občine v gradiva
za seje odborov občinskega sveta in seje občinskega sveta vključiti podatke o realizaciji
in odprtih obveznostih občine na aktualni presečni datum in sicer tudi po posameznih
postavkah in kontih.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet
Na glasovanje je dal še:
SKLEP 47:
Občinski svet Občine Brezovica skladno z 86. členom Poslovnika Občinskega sveta (Ur.l.
80/2010) opravi splošno razpravo o predlogu s Sprememb in dopolnitev Odloka o
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proračuna Občine Brezovica za leto 2015 – Rebalans II, ter nadaljuje s postopkom
sprejemanja.
Občinski svet Občine Brezovica sprejme Spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu
Občine Brezovica za leto 2015 – Rebalans II, skupaj z vsemi prilogami.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet

AD 9
Predlog višine točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2016
Damjan Rus – svetnik
Odbor je zadevo obravnaval, soglasno so sprejeli sklep, da se točka za odmero NUSZ za leto
2016 ne poveča in ostane na istem nivoju kot v letu 2015. Mogoče je čas, da eno leto točke ne
podražimo.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Verjetno bo potem kmalu začel veljati Zakon o davku na nepremičnine.
Metod Ropret – župan
Glede Zakona o nepremičninah je vmes prišla odločba Ustavnega sodišča. Bilo je odločeno,
da so prihodki iz naslova premoženja prihodi lokalnih skupnosti in kot takšni nedeljivi.
Prejšnji predlog zakona ni bil v skladu z ustavo. Zato bo tudi splahnela volja za sprejem
nepremičninskega zakona. Verjetno ga nekoč v prihodnosti lahko pričakujemo, za enkrat pa
se o temu ne govori veliko. Na glasovanje je dal:
SKLEP 48:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje vrednost točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 v Občini Brezovica, ki znaša 0,0036 €.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet

AD 10
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zakoniti predkupni pravici
Občine Brezovica
Katja Avanzo – svetnica
Na odboru so obravnavali predlog tega odloka na pobudo KS Podpeč – Preserje in KS
Rakitna. Gre za parcele, ki so vidne v grafičnih prilogah. Parcela številka 346/39 je že v lasti
občine, zato bo parcela šla iz odloka ven. Govorimo o dveh parcelah poleg Mercatorja v
Podpeči ter o parceli na Rakitni v šolskem okolišu. Če se bo še kaj širilo, je dobro, da ima
občina predkupno pravico na teh zemljiščih.
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Klemen Zaletel – svetnik
Podpira sklep, zanima ga, če imajo KS že kakšne projekte, kaj bodo tam v bodoče investirali?
Metod Ropret – župan
Obe lokaciji imata nek namen. V Podpeči bi bilo škoda, da zemljišča pozidamo za kakšen
drug namen kot splošne dejavnosti. To ne pomeni, da bomo zemljišča res uspeli odkupiti. Če
se pojavi nekdo s ponudbo, ki je mi ne moremo slediti, bo to šlo v prodajo. Odlok nam
zagotavlja šele da bomo prvi vprašani če želimo kupiti. Potem se moramo v nekem roku
izjasniti ali kupujemo.
Gorazd Kovačič – svetnik
Na Rakitni gre za položno zemljišče, tik ob vrtcu. Je ena redkih parcel v centru Rakitne, kjer
je možno širiti družbene dejavnosti, morda za gasilni dom. To so zgodbe za oddaljeno
prihodnost. Zemljišče se prodaja, cena pada. Obstaja kupec, ki bi tam zgradil dve hiši.
Predlagali so, da se pridobi predkupna pravica. Gre za strateško zemljišče, tega se ne izpusti
iz rok. Tako načelo bi moralo biti povsod, drugače na koncu dobiš urbanistične probleme, kot
jim ima naselje Brezovica.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 49:
Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo predloga Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Brezovica.
Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zakoniti predkupni pravici Občine Brezovica.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet

AD 11
Sprejem sklepa o potrditvi investicijskega programa (IP) za projekt Oskrba s pitno vodo
v porečju Ljubljanice – 2. sklop (občine Brezovica, Log-Dragomer, Logatec, Postojna in
Škofljica)
Marko Čuden – podžupan
Že kakšno sejo nazaj je bilo povedano, da smo končno uspeli z ostalimi občinami v porečju
Ljubljanice drugi sklop z naborom naših investicij. Naša investicija v tem sklopu je vodarna
Virje. Potrditev investicijskega programa je pogoj, da bomo dobili končno odločbo in začeli
graditi. Stvar je formalna, tudi na občinskih svetih ostalih občin bodo zadevo potrdili.
Pričakuje se, da bomo do konca leta dobili odločbo in drugo leto takoj pričeli z gradnjo.
Izvajalca za vodarno že imamo zbranega. V preteklosti so nas izvzeli iz koriščenja
kohezijskih sredstev, sedaj smo ponovno upravičeni.
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Metod Ropret – župan
Ta sredstva nam bodo omogočila dolgoročno rešitev problema motnosti vode, kvalitete in
izdatnosti na tem območju.
Marko Čuden – podžupan
Realizacija je predvidena za prihodnje leto, prvi posegi so se že zgodili. Zemljišče za vodarno
smo odkupili že kar nekaj časa nazaj. Za znižanje cene tega zemljišča smo se dogovorili, da
bodo kmetje lahko sami podrli drevesa in jih odpeljali. Dogovor je bil pošten in tako so se
lažje dogovorili za odkupno ceno. Če bo vse po načrtu, bodo v zimskem času pričeli z
izvedbo zemeljskih del. Tam je skala, minirati ne bodo smeli zaradi vrtine, da ne bi šla voda
kam drugam. Čez poletje se bo izvedel objekt in montaža opreme.
Metod Ropret – župan
Gre za črpanje sredstev iz nove finančne perspektive. Na glasovanje je dal:
SKLEP 50:
Potrdi se investicijski program (IP) za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju
Ljubljanice – 2. sklop (občine Brezovica, Log-Dragomer, Logatec, Postojna in Škofljica)
ter se pooblasti župana za podpis Sklepa o potrditvi investicijskega programa za
projekt: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop (občine Brezovica, LogDragomer, Logatec, Postojna in Škofljica)
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet

AD 12
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica
Klemen Velkavrh – svetnik
Do sedaj je občina zagotavljala 180 € pomoči za novorojence. Pristopila je Poštna banka s
komercialnim produktom. V kolikor starši želijo, da ob rojstvu odprejo varčevalni račun
hrčkova knjižica in občina potem nakaže na ta račun 180 €, oni dodajo dodatno še 30 €. Ne
preferirajo te možnosti, pravilnik so spremenili tako, da se starši odločijo, ali prejmejo na svoj
račun 180 € ali pa odprejo hrčkov račun in dobijo še dodatnih 30 €, ki jih prispeva Poštna
banka. Sredstva lahko potem črpajo po 15 dneh.
Gorazd Kovačič – svetnik
Ima dva pomisleka. Eno je, ali je primerno, da v občinski odlok navajamo kakšen znesek bo
neko podjetje nakazalo? To se lahko spremeni, ali bomo potem spreminjali na hitro odlok ali
bomo občanom garantirali, da v odloku piše 30 €? Točen znesek ne spada v odlok. Ali ne bi
bilo bolje napisati splošno, potem je stvar banke, koliko bo nakazala? Drugače bomo ves čas
spreminjali pravilnik. V 7. členu piše, da v vlogi upravičenec navede podatke zase in za
novorojenca, številko tekočega računa in seznam družinskih članov. Na vlogi podatkov o
družinskih članih ni. Sprašuje se dvoje, ali bi sploh smeli zbirati te podatke? Po drugi strani pa
bi bilo koristno pridobiti podatke o družinskih članih zaradi načrtovanja razvoja vrtcev in šol.
To je vprašanje za pravnike, če smemo zbirati podatke. Če jih smemo zbirati, potem je treba
dopolniti vlogo. Drugače naj se določilo v 7. členu črta.
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Metod Ropret – župan
Gre za pravilnik, ne odlok in se ga lahko lažje spreminja.
Katarina Volkar – svetnica
Včasih je bilo, da si za vsakega naslednjega novorojenca dobil večjo denarno pomoč.
Verjetno je zaradi tega to ostalo v pravilniku. To bi bilo smiselno, da črtamo.
Metod Ropret – župan
To bi dali ven. Sprašuje se, kaj je z zneskom 30 €, ali je bolje da napišemo neko drugo obliko,
da ni navedena absolutna številka.
Damjan Rus – svetnik
Ne ve, če to spada v pravilnik. Zanima ga, če so zadevo pravno preverili? Ko bo to
objavljeno, bo videla še kakšna druga banka.
Metod Ropret – župan
Nismo prva občina, ki to ima.
Gorazd Kovačič – svetnik
Rešitev bi bila, da se v odloku zelo na splošno napiše, da se lahko znesek nakaže na določen
račun, če je to v kombinaciji z neko komercialno akcijo banke na željo staršev.
Metod Ropret – župan
Vprašanje je, če koga ne preferiramo, čeprav ni bil tak namen. Želeli smo dodati ugodnost
staršem. Zadeva se ne mudi, bolje da umaknemo pravilnik in ga naslednjič ponovno uvrstimo
na sejo. Naj pregleda pravilnik še pravnik. Na glasovanje je dal:
SKLEP 51:
Obravnava Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica se
umakne iz dnevnega reda.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 21:45 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 8. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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