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Občinski svet

ZAPISNIK
9. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v sredo, 16.
decembra 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. Tomaž Kermavner
6. Gorazd Kovačič
7. Aleš Ogrič
8. Miran Repar

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

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – Župan Občine Brezovica
2. Darko Jurca – Predsednik Nadzornega odbora
3. Janja Bratuša – Radio 1 Orion
4. Predstavniki občinske uprave:
– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Seja je sklepčna, prisotnih je 15 svetnikov, odsotna je Lilijana Bošnjak, Breda Jesenko ter
Urša Šebenik.

AD 2
Potrditev zapisnika 8. redne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnika. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje:
SKLEP 52:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnika 8. redne seje z dne 12.11.2015.
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 8. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Predlog Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2016;
6. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike;
7. Imenovanje predstavnikov Občine Brezovica v Svet zavoda Mladinskega klimatskega
zdravilišča Rakitna;
8. Letni program športa v občini Brezovica za leto 2016;
9. Soglasje k ceni pomoči na domu 2016.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Zadnjih 15 dni v letu je za nas zelo pomembnih, kot občina vstopamo v te dneve dobro
pripravljeni. Pripravljeni so vsi dokumenti, ki so za črpanje sredstev do konca leta potrebni.
Vsi zahtevki so potrjeni ali pa tik pred tem. Po zagotovilih ministrstva, naj bi bili zahtevki do
novega leta normalno izplačani. Lahko se zgodi, da bo kakšen del potrebno prenesti v
naslednje leto, na to smo pripravljeni. Če do tega pride, predvidevamo da številka ne bo
velika in bomo to brez večjih težav zmogli. Izpostavljena številka je še okoli 7 milijonov €. V
zadnjem zahtevku se obračunavajo zadržana sredstva, to je 10 % celotne investicije, preostalo
so zahtevki, ki morajo biti do konca leta izplačani. Tudi lani je bilo ob koncu leta podobno. Za
vse v občinski upravo to pomeni, da bo leto trajalo do 31.12. in morda še kakšno uro dlje.
Marko Čuden – podžupan
Večjih stvari trenutno ni. Investicije so praktično zaključene. Končuje se še zadnji kanal, kjer
so imeli težave s služnostjo, tudi to so prebredli. Imeli so sestanek z izvajalci in nadzorom,
posebej z izvajalci zadnjih, finih del – to je Flovac, ki izvaja montažo batnih ventilov ter
monitoring povezave. Zadnje stikalo se namesti, ko se stranka priključuje na kanalizacijo. V
nekaterih jaških je še voda, zato niso namestili monitoring stikal. Dogovorili so se, da bodo
tudi v letu 2016, ko bo potrebno, prišli in to naredili. Če bi stikala namestili že sedaj, lahko
pride do okvar, če jih zalije voda. Ne vidi večjih problemov, oba sistema delujeta, kakšne
stvari pa se bodo še gotovo pojavile. Največ napak, ki se morajo še reševati je v Vnanjih
Goricah.

Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta

2

Metod Ropret – župan
Vsi zahtevki vezani na dodatno dodeljena sredstva so bili uspešno pripravljeni in potrjeni.
Sredstva po aneksu bomo uspeli v celoti izčrpati. Nekaj sredstev med zahtevki so
prekvalificirali v neupravičena sredstva, ampak to so manjše zadeve. Velika glavnina denarja
prihaja, kar nekaj smo že predhodno poplačali. Če bo dinamika ustrezna, do novega leta ne
pričakujemo večjih težav.
Marko Čuden – podžupan
Za Podpeč – Preserje je ostalo še približno dobre 4 milijone € obveznosti, za Vnanje in
Notranje Gorice pa še 3,8 milijona €. Vse situacije so vnesene. Situacije dobivamo dnevno
potrjene s strani ministrstva in gredo nato v izplačilo. Verjame, da se bodo potrudili tako kot
lani in do 31.12. poravnali praktično vse. Tudi za letos je takšno zagotovilo. Svoj delež
imamo zagotovljen.
Metod Ropret – župan
Še vedno traja borba za povprečnino. V vmesnem obdobju se kaj posebnega ni zgodilo, očitno
izgleda, da bomo ostali na 522 €. Zahteva vseh treh združenj občin je, da se ta številka vrne
na 536 €. Dvomijo, da bo temu tako, izhodišče za naš proračun pa je 522 €. Danes je bila
skupščina in Svet javnega holdinga. Glavna tema je bila zaključevanje evropskih projektov, v
prvi vrsti gre za RCERO. Tudi tam se srečujejo z zapiranjem zadnjih terjatev. Nekaj
obveznosti iz tega naslova sledi tudi naši občini v prihodnjem letu. Iščemo možnosti, da bi te
obveznosti čim bolj zmanjšati. Ker smo solastniki tega objekta, nam to določene obveznosti
prinaša. Če bi morali obveznosti plačati v celoti, bi to za nas pomenilo okoli 760.000 €. Danes
so bili predstavljeni tudi poslovni rezultati javnih podjetij. Vsa ključna javna podjetja imajo v
prvih 11 mesecih dobiček, to je pričakovati tudi ob koncu leta. Podjetja dobro poslujejo, to je
zdaj že drugo leto zapored. Prej se je dogajalo, da je bilo kakšno podjetje tudi v rdečih
številkah. Dve leti zapored so zadeve stabilne, holding bo imel dobiček, kar je dobra
informacija za nas, saj se iz tega naslova zgodijo tudi pozitivne stvari za nas.
Igor Gabriel – svetnik
Ima vprašanje za podžupana, govorila sta okoli betonskih cokel, ki so manjkale v barju. Ali se
je kaj pozanimal, kaj je s tem?
Marko Čuden – podžupan
Na koordinaciji je vprašal nadzornika in izvajalce, kako to poteka. Zagotavljajo, da so stvari
narejen tako, da jih ne bo dvigovalo. To se bo hitro pokazalo, če bi se slučajno to zgodilo.
Imamo bančne garancije, ne vidi problema, če do tega pride. Pričakuje, da se to ne bo zgodilo,
in verjame, da je zadeva takšna kot mora biti.
Marija Veršič – svetnica
Zanima jo, če se kaj dogaja glede nakupa zemlje okoli pokopališča?
Metod Ropret – župan
Kare zadeva odkupa, je v teku parcelacija. Lastnik je zemljišče pripravljen prodati v
dogovorjenem delu. Številk še nimajo, vedo pa za katere površine gre.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Gre za najnujnejše zadeve pri širitvi pokopališča, točne površine ne ve.
Metod Ropret – župan
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Parkirišče se bo širilo navzdol, parkirišča bodo ob cesti iz parcelacije bo bolj natančno znana
površina.
Damjan Rus – svetnik
Semafor pri OŠ Brezovica je loterija. Veliko se vozi tam, problem je, če greš prvi in voziš 40
km/h, nekdo za tabo pa pripelje prehitro, vklopi rdečo in se moraš ustaviti tik pred
semaforjem. Zadaj vozeči lahko vozi 60 km/h in brez problema pride skozi. Če takrat slučajno
otrok pritisne na gumb, voznik zadaj pa misli, da je to samo kratka faza rdeče, lahko zapelje v
rdečo. In to se veliko dela. Rdeča na kratko utripne, ne ve, če je to v redu. Lahko otrok stopi
na prehod, voznik pa zapelje v rdečo. Zadevo je treba nadzorovati, ker ni čisto v redu. Vsaj
interval rdeče luči bi moral biti malo daljši. Če voziš 60 km/h na uro, prideš v zeleno. Hitrost
je merjena tako daleč, da ko prideš do prehoda, je že zelena. Ljudje tudi vozijo v rdečo.
Metod Ropret – župan
Ne moremo vplivati na to, če nekdo vozi v rdečo. To se lahko zgodi kjerkoli.
Marko Čuden – podžupan
Hitrost je omejena na 44 km/h, takrat se prižge zelena. Zadevo bodo preverili. Bil je na
tehničnem pregledu, z avtom se je vozil gor in dol in preizkušal semafor. Radar te ne zazna
samo pri tabli, ampak meri hitrost ves čas. KO zmanjšaš hitrost, se prižge zelena. V osnovi
semafor deluje tako, da ves čas gori rdeča luč. Ko pripelješ s primerno hitrostjo, se prižge
zelena. Ko ni nikogar na cesti, gori rdeča luč. Ljudje so res objestni in se zapeljejo skozi rdečo
luč. Vendar je treba vedeti, da rdeča ne gori samo takrat, ko si prehiter, ampak tudi takrat, ko
bo otrok pritisnil tipko. Po 12 sekundah, ko pritisneš tipko, se prižge pešcu zelena luč.
Voznikom takrat ves čas gori rdeča luč. Edina stvar, kar se lahko spremeni je, da se kaznuje
prehitre voznike. To pomeni, če se boš pripeljal po pravilih, se ti bo prižgala zelena luč.
Nekdo, ki bo iz nasprotne smeri pripeljal prehitro, bo obstal pri rdeči luči. Trenutno se v obeh
smereh prižge rdeča, če je nekdo prehiter.
Martin Cvetko – svetnik
Večkrat dnevno gre v Ljubljano in je opazil, da ljudje gredo ne glede kaj se dogaja v rdečo
luč. Ko je opazoval, je šlo več kot dve tretjini avtomobilov skozi. Povozili bodo kakšnega
otroka. Vsi so se navadili, da malo zmanjšajo hitrosti in potem ponovno dodajo plin. Treba je
ustaviti avto, ker otrok ne razmišlja. To je kot bi imel ograjo na balkonu postavljeno in ne
privito – naslonil bi se in padel dol. To je lažna varnost. Pohvalil bi, da barvajo Podpeški
most. Res je, da dolgo delajo in to na jesen, ko je vlažno za barvanje. Dal bi prošnjo, da se
prehod za pešce uredi še pri Mrlačniku. Tam je sprehajalna pot po stari železnici in tudi
veliko naselje. Vsi hodijo tam čez cesto.
Metod Ropret – župan
Vse lepo in prav, vendar za postavljanje prehodov na državni cesti veljajo določena pravila.
Ne morejo biti vsakih 100 m prehodi za pešce, med enim in drugim morajo biti določeni
razmaki. Prehod je pri pošti. Preigravali so tudi to varianto, vendar obeh prehodov ne moreš
dobiti.
Miran Repar – svetnik
Za semafor bi predlagal, da se podaljša rdeči interval. Za vzgled si lahko vzamejo semafor na
Verdu. Tam gori zelena luč in se prižiga rdeča. Kaj pa v primeru, da se pelje motorist, ali ga
bo radar zaznal in se bo prižgala zelena luč?
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Marko Čuden – podžupan
Verjame, da zadeva deluje, saj so imeli tehnični pregled, naprava ima določene certifikate. Ko
se pelje s kolesom, tabla vi vozite pokaže hitrost. Zato verjame, da bo naprava zaznala tudi
motorista.
Metod Ropret – župan
Obstaja možnost obratnega režima pri semaforju. Zdajšnji sistem je noviteta.
Tomaž Kermavner – svetnik
Svet za preventivo je že pred letom dal pobudo za dva prehoda za pešce – pri Mrlačniku in za
na Laze. Dali so še predlog za ogledalo za iz ceste na postajo. Vse tri predloge so zavrnili.
Nejc Vesel – svetnik
Rad bi pohvalil občinsko upravo. V vednost smo dobili članek, ki govori o učinkovitosti
uprave glede na strošek na prebivalca in smo v najnižjem rangu. To je spodbudno in lepo za
naprej. Javni uslužbenci so večkrat po krivici napadeni s strani gospodarstvenikov in vseh
ostalih, ker naj bi bili birokrati. Če že imamo vitko občinsko upravo, zakaj ne bi imeli vitkega
občinskega sveta? V razmislek – lahko bi znižali znesek, ki ga dobimo za vsako sejo. Tako bi
bili tudi po tej lestvici malo boljši. Glede povprečnine občin piše, da je to v nasprotju z
zakonom. Zakaj se ne obrnejo na Ustavno sodišče, če je zadeva tako sporna? Kako je z optiko
v naselju Radna? Kolikor ve, je v času gradnje kanalizacije bila položena cev, da se da urediti
optiko. Vendar pa možnosti priklopa na optiko ni. Ali je občina že pozvala Telekom, oziroma
kakšne so možnosti izgradnje?
Metod Ropret – župan
Kar zadeva občinske uprave je to dejstvo. V članku še pišejo, da bi bilo treba ocenjevati
uspešnost uprav glede na črpanje sredstev ali skozi storitve, ki jih nudimo občanom. Verjame,
da tudi po teh dveh kriterijih naša občinska uprava sodi v sam vrh in deluje dobro. Žalitev bi
bila, če bi naše javne uslužbence kar pavšalno uvrščali med birokrate, ki so samo v službi. Za
našo občinsko upravo to zagotovo ne drži. Glede povprečnin nam trenutno zakon omogoča,
da bi bila povprečnina trenutno 652 € na prebivalca. V skladu z zakoni o izvrševanju
proračuna je bilo odrejeno, da se v taki višini povprečnina ne izplačuje. Verjetno bomo ostali
na 522 €. Po sprejetju proračuna bo s strani Združenja občin bila vložena ustavna presoja. Če
tega ne bodo naredile občine, bo to storil Državni svet. Prišlo bo tudi do odprtja in celovite
spremembe zakona. Stvari se bodo sistemsko spremenile. Težko je reči, ali bo prej ustavna
presoja ali se bo pristopilo k spremembi zakona. Verjetno letos zadnjič dobivamo sredstva na
način, kot smo ga do sedaj. Kar nekaj stvari se bo zagotovo spremenilo. V Radni optike še ni,
cevi v cesti so. V zadnjem obdobju smo se v pogajanjih s Telekomom fokusirali izključno na
to, da so zagotovili sodelovanje pri sočasni gradnji. Sedaj bodo možnosti tudi za kaj drugega.
Upa, da odgovori ne bodo, da sredstev za investicije ni ali da jih je omejeno malo. Pogajanja
bomo odprli na novo. V teh dveh letih in pol pa smo bili že izredno zadovoljni, da smo uspeli
zagotoviti sočasno gradnjo.
Gorazd Kovačič – svetnik
Ima predlog o optiki. Če je občina lastnik cevi, potem lahko ponudi uporabo različnim
ponudnikom. Lahko bi sami napeljali infrastrukturo in dali možnost koriščenja infrastrukture.
Metod Ropret – župan
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To je relevanten predlog. Telekom je v našo občino že veliko investiral, zato je primerno, da
damo njim prvim možnost. Če te možnost ne bi izrabili, se je treba ozreti naokoli in
predlagane variante so sigurno prave.
Klemen Zaletel – svetnik
V Radni se ljudje slabo priključujejo na kanalizacijo. Zanima ga, če se izvajajo kakšni ukrepi,
da bi se to bolj številčno in hitreje uredilo.
Metod Ropret – župan
Za enkrat smo še v domeni pozivanja in nagovarjanja. Tako bo verjetno ostalo do pomladi,
ljudem bomo pustili še nekaj časa da se sami, spontano priklopijo. Potem bo potrebna
inšpekcija, ki bo ukrepala. To je skrajni ukrep.

AD 5
Predlog Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2016
Damjan Rus – svetnik
Na zadnji seji odbora so pregledali proračun. Predlog proračuna je bil prej že obravnavan na
vseh odborih in bil sprejet brez posebnosti. Niso posegali v proračun, je tak, kot je prišel na
odbor. Mogoče ima kdo še kakšno vprašanje. Zanima ga še, če gre predlog že danes v
sprejemanje? Daje pobudo, nikjer v investicijah ni zasledil karkoli o športni dvorani na
Brezovici. Večina strank je obljubljala neko športno dvorano. Vemo, da dvorane še nekaj časa
ne bo. Vendar je potreben postopek pridobivanja parcele, dokumentacije in ostalega zelo
dolg. Evropska sredstva so na volj nekje do leta 2020. Prav je, da nekaj začnemo delati na to
temo. Največji problem bo pridobitev parcele, saj parcele nimamo. Vemo, da moramo
dvorano graditi nekje blizu šole. Treba bo ugrizniti v jabolko. Tudi, če bomo imeli denar, je
vprašanje, če bomo dvorano videli leta 2020.
Metod Ropret – župan
Glede na predlagane točke sklepa, bi proračun danes že sprejeli. Za prihodnje leto zopet
govorimo o normalnem proračunu – je še nekaj evropskih sredstvih in rezerve. Prihajamo spet
v normalne okvire, brez dotoka izrazitih evropskih sredstev. Temu ustrezen je koncept
investicij, prioritete za leto ali dve so znane. Se strinja s svetnikom, prvi korak, ki ga morajo
narediti, je sprejetje prostorskega akta. V aktu je območje že zelo natančno definirano. Ko bo
akt sprejet, imamo možnost in podlago, da k temu pristopimo. To bo predvidoma na prvi seji
po novem letu, akt je končan. Danes ga nismo želeli mešati s proračunom.
Gorazd Kovačič – svetnik
Podal je pripombe na odboru, rečeno je bilo, da bo to popravljeno, vendar potem ni bilo.
Predlagal bi nekaj pomembnih popravkov. Prva stvar se nanaša na numerični posebni del
proračuna str. 12/31, kjer gre za kanalizacijo Rakitna. Misli, da sta eden ali dva konta
vsebinsko napačna. Navedeno je 40.000 € za tekoče vzdrževanje, 10.000 € pa za drugi splošni
material in storitve. Misli, da gre za drugo vsebino, verjetno za pridobivanje projektne
dokumentacije za drugo fazo kanalizacije. To je pomembno, ker tisto, kar bo knjiženo pod
tekoče stroške, bo podlaga za izračun kanalščine. Če je to previsoko, se bo poznalo tudi na
položnicah. Prosi podžupana, ki je skrbnik postavke, da pove katere številke kam spadajo in
kako se pravi konti glasijo. Številke bo treba uskladiti z zneskom navedenim v večletnih
NRP-jih, na strani 4/11. Druga pripomba – predlaga, da se med večletne NRP-je za leto 2017
na področju zdravstvo doda še prenovo stavbe MKZ Rakitna. O temu se je vodstvo MKZ in
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občine dogovorilo. MKZ namerava kandidirati na razpisu za energetsko sanacijo javnih stavb.
To utegne biti eden od pogojev, če občina izkazuje pripravljenost kriti lastnega deleža.
Pogledali bodo, če je v NEP-jih to navedeno. Težko je oceniti, kakšna bi bila vrednost NRPja. To je odvisno od vsebine razpisa – če rečemo 70.000 za leto 2017, nismo naredili nič
narobe. Lahko, da bo znesek nižji. Izkazati je treba načelno pripravljenost občine. Tretja
pripomba je vprašanje – ko gledamo strukturo prihodkov vidimo, da je predvidena pobrana
okoljska dajatev odpadne vode v letu 2015 270.000 €. V letu 2016 pa samo 240.000 €. Ko
kanalizacija prične obratovati in so občani priključeni, se okoljska dajatev zmanjša za 90 %.
Ali je šlo za zgrešeno oceno ali bodo upravljavci prevzeli kanalizacijo v upravljanje šele ob
koncu leta? Vsi občani še ne bodo priključeni, kar velik delež pa. Četrta pripomba je, da KS
Notranje, Vnanje Gorice in Podpeč – Preserje potrebujejo inštrukcije, da bodo znali pravilno
izdelati predloge proračunov. Nekatere postavke so nenormalno visoke, potem pa se ne zgodi
realizacija. Nekateri konti so očitno na napačnem mestu. Na primer nekaj, kar je investicija, je
zavedeno med obratovanjem same pisarne. Ve, da ima občinska uprava letos ogromno dela s
kanalizacijo, to je bolj predlog za naprej.
Marko Čuden – podžupan
Glede na dosedanje izkušnje, kako se je odvijala kanalizacija na Rakitni, so pravilno ocenili
stroške vzdrževanja čistilne naprave. Pokazalo se je, da je bilo sredstev premalo in so morali
delati prerazporeditve. Za pričetek druge faze Rakitna je predvidenih 5.000 €. Predlaganega
proračuna ne bi upal spreminjati. So pa možne prerazporeditve znotraj postavke.
Gorazd Kovačič – svetnik
Na Rakitni ima možnost priklopa 70 hiš in tri javne stavbe – vrtec, šola in MKZ. Če si bo teh
73 stavb morali razdeliti 40.000 € plus električna energija 5.000 € plus drugi splošni material
in storitve 10.000 €, se boji, da bodo položnice astronomske. Ljudje bodo hodili prositi, da naj
se ne lotimo druge faze kanalizacije. Kaj je vzrok za tako visoke tekoče stroške? So to napake
na sistemu, se nam kaj kvari, je bilo kaj slabo izvedeno?
Marko Čuden – podžupan
Določene stvari bo treba še izvesti, ker še niso bile izvedene po projektu. Gre tudi za dovozne
poti do prečrpališč. Ko bo Rakitna v celoti priključena, bo občina morala subvencionirati
prebivalce, da bo sistem lahko deloval. Tudi ko bo zgrajena druga faza, glede na vložek
investicije ni možno, da se prebivalce obremeni s kanalščino, kot bi se izkazovala. To je
sigurno dejstvo. Tekoče obratovanje ob polni zasedenosti bi se pokrivalo, amortizacija pa
gotovo ne. Vseh priključkov bo premalo, trajalo bo še nekaj časa, da bomo prišli do polne
zasedenosti. To bo ostajal strošek občine.
Metod Ropret – župan
Tekoče obratovanje ne pomeni zgolj stroške samega obratovanja. Investicijsko vzdrževanje ne
moremo prenašati na ljudi, to je del, ki gre iz amortizacije.
Gorazd Kovačič – svetnik
Kako je možno, da so tako visoki stroški za vzdrževanje in elektriko? Če gre za to, da se bo
uredila še dovozna pot, je treba to zavesti v nek drug konto, ki je investicijskega značaja. Zato
prosi, da se te številke popravi. Na kakšne višine ne ve, to morajo vedeti drugi.
Metod Ropret – župan
To drži, ves ta denar zagotovo ne gre delovanje ali vzdrževanje, gre še za izboljšanje ali
dodelavo sistema. Kljub vsemu tega ne bi spreminjal, ne vidi potrebe. To ni postavka, ki bi
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obremenjevala položnice, to je pomembno. Kar zadev MKZ-ja, se strinja, da nek nastavek
pripravimo, da vzpostavimo potencial za kandidaturo. To lahko naredimo znotraj NRP-ja tudi
sproti, če se seveda občinski svet strinja. To lahko predvidimo v nekem manjšem deležu za
leto 2017. Kanalizacija bo prevzeta kmalu po novem letu. Do katere višine bo ostala okoljska
dajatev v prihodnjem letu, je težko predvideti. Najbrž gre za oceno, tako kot še za marsikatero
stvar znotraj proračuna. Če se bo izkazalo, da bo te dajatve bistveno manj, jo bomo morali
nižati z rebalansom. Drži predpostavka, da bo ob visoki stopnji priključenosti ta postavka
gotovo nižja. Nižja dajatev začne veljati za uporabnika v trenutku, ko je priključen. Dajatev je
na položnici, ko se zamenja način obračuna, se zmanjša okoljska dajatev, poviša pa se
omrežnina. Nimamo še elaborata, o cenah se bomo še pogovarjali.
Klemen Zaletel – svetnik
V NRP-ju so predvidena tudi sredstva za gradnjo gasilskega doma v Notranjih Goricah.
Zanima ga, če imamo pisno soglasje ARSO za gradnjo na predvidenem območju? Strinja se, v
proračunu je pogrešal nekaj sredstev za MKZ. Delajo odlično, imajo več kot 20 zaposlenih. V
preteklosti to ni bila praksa. Treba se je zavzemati, da bo nekaj sredstev vsaj v letu 2017. Pri
krajevnih skupnostih ga je zmotilo, da edino KS Podpeč – Preserje nameni skoraj 30 %
proračuna za druge operativne stroške oziroma reprezentanco – za samo funkcioniranje same
KS. To je 16.000 €, Brezovica, Notranje Gorice in Rakitna skupaj porabijo komaj toliko. Ali
je zadeva napačno razdelana po kontih ali pa toliko potrošijo. V preteklosti jih je NO
pregledoval in je že bila pripomba.
Metod Ropret – župan
Imamo soglasje. Proračun KS je domena svetnikov znotraj KS, zato se v to ne želi spuščati.
Nek finančen okvir imajo, sami pa določajo prioritete. Odgovora ne ve.
Marija Veršič – svetnica
Kako je s prijavami za odpis dolgov? Koliko ljudi se je prijavilo? V proračunu je za kulturno
dediščino namenjenih samo 2.500 €. Sprejeli smo odlok, da je Kušljanov grad lokalnega
kulturnega pomena, treba bo popraviti streho. Zanima jo, kdo odloča, komu se dodelijo
sredstva iz županovega sklada? Kdo določi upravni odbor sklada? Dobiti bi morali tudi
kakšno poročilo na občinski svet. Vesela je, da so sredstva v proračunu namenjena za
postopek komasacije. Že na odboru je dala pripombo, da je 23.000 € preveč za izdelavo
projekta za ureditev Podpeškega jezera.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Čisto točnih številk nima, ker jih ni prinesla s seboj. V OŠ Preserje imajo tri vloge za odpis
dolgov. Po novem letu bodo sklenili dogovore s starši. V vrtcih bo prišlo do enega odpisa.
Skupen znesek vseh odpisov je majhen, okoli 7.000 €.
Metod Ropret – župan
Tega je bilo izredno malo. Dolgovi morajo izpolnjevati pogoje glede letnic in višine.
Katja Avanzo – svetnica
Pripravljen je odlok, da bo šel Kušljanov grad v kulturno dediščino. Tega še nismo potrdili,
verjetno bomo na naslednji seji. Grad je lastniški, strinjati se morajo tudi lastniki. Na podlagi
tega bodo potem lahko kandidirali za sredstva, če bodo uvrščeni med kulturno dediščino.
Občina se ni obvezala, da jih bo financirala. Glede ureditve jezera je bilo že na odboru rečeno,
zakaj takšna vsota. Ne ve se še, če bodo potrebne še kakšne dodatne raziskave, ker je
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zaščiteno območje, zaradi tega so si vzeli nekaj rezerve. Če bodo sredstva ostala, se bodo
prenesla na ostale stvari.
Metod Ropret – župan
Kar se tiče županovega sklada, poročilo enkrat letno javno in na prireditvah povedo. Lahko ga
pripravijo tudi v pisni obliki do naslednje seje. O delitvi sredstev odloča upravni odbor. V
upravnem odboru so prostovoljke, po večini bivše ali sedanje svetnice ali zaposlene v okviru
občinske uprave.
Nejc Vesel – svetnik
Dotaknil bi se še teme vrtcev – enote Brezovica. V NR-jih za prihodnja leta je opazil, da za
področje vrtcev na Brezovici ni predvidenega nič novega. Situacija je taka, da imajo vrtec v
Radni in v OŠ – še to je starejša starostna skupina. Jasli na Brezovici praktično ni. Pozdravlja
gradnjo vrtca in gasilskega doma v Notranjih Goricah. Skrbi ga, kako bo v prihodnje na
Brezovici. Ali se kaj predvideva, mogoče skupaj z gradnjo športne dvorane? Zelo dobro bi
bilo, da bi se kaj naredilo. Starši so zelo zaskrbljeni oziroma jezni, ker se nič ne dogaja. Vse
se gradi na drugem koncu, kjer je največja koncentracija majhnih otrok pa ni nič narejenega.
V NRP-jih ni videti, da bi bilo kaj predvideno. Mogoče bi se pri sklepu glede dvorane še to
zajelo in bi se začeli pogovarjati tudi v tej smeri. Tudi oddelki vrtca v OŠ naj bi morali v
prihodnosti iti ven iz OŠ, ostali bomo še brez teh oddelkov. Se pravi bo najbližja enota v
Notranjih Goricah, glede na to, da je v Vnanjih Goricah vse polno. Tako si bomo nakopali še
dodatno jezo mladih staršev. V veliki meri se poslužujejo vrtca v Dragomeru, ki jim je
najbližja varianta. Ne strinja se popolno s pravilnikom, če dajo starši vlogo za vrtec v temu
delu in ga dobijo na primer v Preserju, zadeva ni ravno etična glede časovnega in finančnega
merila. Morda bi bilo treba razmišljati o spremembi tega pravilnika. Ali se je že raziskala
kakšna začasna lokacija? O izgradnji vrtca govorimo v roku 5 ali več let.
Metod Ropret – župan
Pravilnik vsako leto po malem modificiramo. Verjetno bo tudi sedaj to tako, pripombo smo
dobili, bila je tudi podpisana iniciativa staršev. O temu bo razpravljal Svet zavoda in v
nadaljevanju verjetno tudi mi. O pravilniku se vedno odločamo tukaj, na podlagi predlogov,
ki jih dobimo s strani Sveta zavoda. Predvideva, da so teritorialno in interesno usklajeni.
Občasno pa se pojavijo tudi take težave. Kar zadeva prvega dela, je res, da na Brezovici
trenutno imamo 6 oddelkov vrtca, ki pa bodo s potrebami po prostorih v OŠ, počasi morali
zapustiti OŠ. Ni nova tudi ideja, da bi bilo v sklopu investicije smiselno v okviru šolskega
okoliša dobro razmisliti tudi o nekaj dodatnih oddelkih vrtca. Bo potrebno, ker drugače
enostavno ne bo šlo, samo z dvema oddelkoma vrtcev je enostavno nesprejemljivo. Lahko se
zgodi, da bo šola prostore, ki se jih uporabljajo za 4 oddelke vrtcev, v prihodnje potrebovala.
Za enkrat zadeve še kar obvladujemo, tudi z novimi oddelki v Notranjih Goricah bomo prišli
do dodatnih kapacitet. Dva oddelka se bosta tam selila iz obstoječe OŠ. Kraj, kot je
Brezovica, dolgoročno samo z dvema oddelkoma ne more funkcionirati. Do takrat bomo
uporabljali prostore v OŠ, vmes bomo prišli do novih oddelkov v Notranjih Goricah.
Pristopati k nekih ad-hoc rešitvam najbrž ni smiselno. Koncept, ki ga sledimo je, da
poizkušamo koncentrirati šolsko in predšolsko vzgojo, verjetno ga je smiselno tudi tukaj
zasledovati. Lahko spremenimo dinamiko, da se v dilemi med športom in predšolsko vzgojo
odločimo tudi drugače glede dinamike.
Klemen Zaletel – svetnik
Zasledil je, da se proti koncu leta obetata dve zaposlitvi za polovičen delovni čas. Ali gre tu
za nadomeščanje ali povečan obseg dela?
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Metod Ropret – župan
Zaposlitvi sta že izvedeni. Nekaj dela smo imeli opravljenega preko pogodb. Ob obisku
delovne inšpektorice smo bili podučeni, da na takšen način tega dela ne moremo in ne smemo
imeti organiziranega. Gre za dve delovni mesti od štirih pogodb, ki smo jih imeli še poleg
hišnika in pomoči na domu. Na ta način je bila organizirana pošta na Rakitni in čiščenje.
Inšpektorica je dala jasno vedeti, da ta način ureditve ni ustrezen. Dala je rok, da moramo ti
pogodbi prekvalificirati, ker so znaki rednega delovnega razmerja, v delovno razmerje z
omejenim – polovičnim delovnim časom. Okrog tega se je zelo razburjal in se težko sprijaznil
z načinom, kako so nam te stvari zregulirali. Vendar so stali na stališču, da je to potrebno na
ta način urediti. Z vidika stroškov pa bo mogoče ta ureditev še ugodnejša.
Martin Cvetko – svetnik
Tudi pravilniki, ki se spreminjajo, včasih prinesejo kaj pozitivnega. Na primer subvencija za
varstvo otrok se je zmanjšala izpred dveh let iz 116.000 € na 40.000 €, prišli smo na eno
tretjino, s pravim razmišljanjem. To je velik prihranek, denar je lahko vložen v druge stvari. V
Preserju smo porabili okoli 350.000 €.
Metod Ropret – župan
V obdobju zadnjih dveh let za marsikatero manjšo stvar nismo imeli časa ali energije, ker smo
bili vsi 100 % fokusirani na druge aktivnosti. Tudi za občinski svet bo sedaj prišel čas, da se
ukvarjamo s stvarmi, ki so lahko manjše ampak tudi prispevajo k sami kvaliteti življenja v
občini.
Igor Gabriel – svetnik
Oglasil se je zato, ker je slišal, da so vzeli v službo hišnika. Že v prejšnjem mandatu je
predlagal, da bi imeli hišnika, ki bi skrbel za objekte v lasti občine. Gre predvsem za
ambulante v Vnanjih Goricah in Podpeči, ker to počnejo vsi sami. Dobro bi bilo, da občina
premišljuje tudi o tem. V prihodnost bi se lahko dobilo hišnika, ki bi skrbel za vse objekte,
vključno z stavbo občine.
Metod Ropret – župan
Bil je premalo jasen, zaposlilo se je čistilko in delavko, ki dela po 4 ure na pošti na Rakitni.
Za hišniška dela in pomoč na domu so nam dovolili, da ostaja pogodba – morali smo malo
spremeniti obliko pogodbe v občasno delo. Glede na obseg dela zdajšnjega hišnika, ne bi bila
težava razširiti dela tudi na kakšne druge aktivnosti. Verjetno tega ni toliko, da bi bilo
smiselno nekoga zaposliti za to delo. V okviru te pogodbe bi se manjša popravila na objektu
zagotovo dala organizirati.
Martin Cvetko – svetnik
V naslednjem mandatu bi lahko poizkusili v proračun spraviti še eno stvar. V občinskem
svetu imamo kar nekaj list, ki niso politične stranke. Lahko bi preučili, če je kakšna varianta,
da bi dobili sredstva za lažje delovanje. Prebral je že več zavrnitev, več občin je že poizkusilo.
Najbrž se da kaj rešiti, da ne bi samo politične stranke dobivale sredstev. Lista je civilna
iniciativa, ki se je združila in šla na volitve – od spodaj navzgor. Ideje, ki se porajajo pri
koreninah, se potem v obliki ploda pokažejo v realnosti. Veliko stvari se pokaže, če kakšna
lista kaj predlaga. Kjer je volja, se najde tudi ideja, kako bi do teh sredstev prišli. Meni, da so
upravičeni do neke pomoči, da bi lažje funkcionirali. Poizkušajo sebe dati v to kot volonterji.
Metod Ropret – župan
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Formalne poti ni, to bi prepustil njim, naj pridejo s predlogom.
Gorazd Kovačič – svetnik
Zakonodaja tega ne omogoča. Lahko bi te subvencijske pogoje med strankami in listami
približali, da se strankam zniža subvencijo. Mogoče je to bolje, kot nižanje sejnin. Preučiti
gradivo za odbor in če prišteješ čas za sejo, plačilo ni ravno bajno.
Metod Ropret – župan
Na vsak način je to v domeni svetnikov, urejanje od spodaj navzgor. Ker ni bilo več pripomb,
je na glasovanje dal:
SKLEP 53:
1. Občinski svet Občine Brezovica je skladno z 86. členom Poslovnika Občinskega
sveta (Ur.l. 80/2010) opravil splošno razpravo o predlogu Proračuna Občine
Brezovica za leto 2016, ter nadaljuje s postopkom sprejemanja.
2. Občinski svet Občine Brezovica sprejme Odlok o proračunu Občine Brezovica za
leto 2016, vključno z dodatnim NRP za leto 2017 – prenova MKZ Rakitna v višini
50.000 €.
3. Občinski svet Občine Brezovica potrjuje kadrovski načrt za leto 2016, kot prilogo
k Proračunu Občine Brezovica za leto 2016.
4. Občinski svet Občine Brezovica potrjuje načrt razpolaganja s premoženjem
Občine Brezovica za leto 2016, kot prilogo k Proračunu Občine Brezovica za leto
2016.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
Marko Čuden – podžupan
Komisija je obravnavala poziv Okrajnega sodišča v Ljubljani, katerega so svetniki tudi dobili
v gradivu za prejšnjo sejo. Prispeli so predlogi, ki smo jih obravnavali. Manjkalo je še nekaj
predlogov, zato so pozvali še ostale stranke, da so predlagali sodnike porotnike. Prebral je
predlog sklepa.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 54:
Občinski svet Občine Brezovica predlaga za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v
Ljubljani naslednje kandidate:
• Katarina Golob, Jezero 70 B, 1352 Preserje – porotnik za mladoletnike
• Miha Rus, Podpeška cesta 71 G, 1351 Brezovica
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• Anton Košir, Kamnik pod Krimom 125 A, 1352 Preserje
• Janez Elikan, Starovaška cesta 11, 1351 Brezovica
• Alojz Dolžan, Preserje 51, 1352 Preserje
• Anže Barle, Pot k čuvajnici 27, 1351 Brezovica
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Imenovanje predstavnikov Občine Brezovica v Svet zavoda Mladinskega klimatskega
zdravilišča Rakitna
Marko Čuden – podžupan
Svetu MKZ Rakitna se v začetku prihodnjega leta izteče mandat. Bili smo pozvani, da
začnemo postopke za imenovanje naših predstavnikov v Svetu zavoda. To smo naredili, dobili
smo predloge in jih potrdili.
Gorazd Kovačič – svetnik
Prvo vprašanje je, kakšne je bil postopek zbiranja oziroma evidentiranja kandidatov? Namreč
nihče, razen štirih največjih strank oziroma list v občinskem svetu ni bil obveščen, da se išče
kandidate. Kot kaže so se mesta razdelila po kriteriju moči. Kaj člani Komisije za mandatna
vprašanja menijo o tem, če bi bilo primerno, da bi vsaj za en predlog povprašali KS Rakitna,
glede na to, da se MKZ tiče predvsem Rakitne?
Metod Ropret – župan
Ves čas formiranja Sveta zavoda resnično najmočnejše stranke predlagajo svoje predstavnike.
Takšen princip delovanja še vedno imamo. Težje se strinja, da je MKZ predvsem tema kraja
Rakitna. To zdravilišče je zgodba cele občine in predvsem občinskega sveta, tudi takrat, ko
mu je šlo neizmerno slabo. Takrat je zdravilišču stal ob strani samo občinski svet, vsi ostali so
že dvignili roke. Nima težav s tem, če se kako drugače odločimo o izbiri kandidatov v
prihodnje. Želi si, da je OS tisti, ki sprejema odločitve vezane na MKZ. Ne nasprotuje temu,
da kot pridružen član morda na sejah sedi član KS, vse seje so javne. V preteklosti je glede
zdravilišča bilo treba sprejemati konkretne in kočljive odločitve. Te je sprejemal OS in tudi
zagotavljal sredstva z odločitve. Zaposleni imajo svojega predstavnika, vendar ni njuno, da je
z Rakitne in tudi ni član KS. Na glasovanje je dal:
SKLEP 55:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Polono Raušl, Ulica Ivana Selana 35, 1351
Brezovica, Marto Bregar, Kamnik pod Krimom 151, 1352 Preserje, Marjano Plešnar
Pirc, Požarnice 74, 1351 Brezovica ter Patricijo Kozin, Kamnik pod Krimom 36, 1352
Preserje, za predstavnike Občine Brezovica v Svetu zavoda Mladinskega klimatskega
zdravilišča Rakitna.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet
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AD 8
Letni program športa v občini Brezovica za leto 2016
Klemen Velkavrh – svetnik
Postavka v višini 74.000 € je v proračunu. Program je tak kot lani, predlog sprememb zakona
je že nekaj časa v postopku. Predlog so potrdili.
Metod Ropret – župan
Ostajamo na istem, zneska ne povečujemo ali zmanjšujemo. Proračun je tudi pripravljen v
skladu s tem.
Martin Cvetko – svetnik
Zadnjič so se pogovarjali na sestanku, da bi bilo mogoče v naslednjem letu treba pogledati
kako ta društva gradijo od mladih naprej – kako delajo z mladimi. Tudi ti kriteriji bi lahko bili
bolj močni. Rekreacija je tudi pomembna, vendar je treba delati na usmerjenem vodenju in
vzgoji mladih, da gredo v šport. Treba je gledati tudi kvaliteto, ker gre za velik denar.
Nekatera društva že nekaj let niso pridobila novih članov. Društva je z vzvodi treba
spodbuditi, da bi delali na temu načrtno. Finančno jih je treba spodbujati, da to raste. Če je
ena generacija močna in potem ne gradi naprej, je društvo obsojeno na zaprtje. Dober primer
je odbojka, Log – Dragomer ima nogometni klub. Začeli so graditi nižje in dobro delajo. Ta
dva primera pozna. Neka društva so zaprt krog ljudi, ki ne daljo na demokratičnosti in gradnji.
Tudi sam deluje v klubu, pripeljali so trenerja od drugje, pripeljati je treba strokovnjake, da
potem fantje in dekleta ostanejo pri nas.
Metod Ropret – župan
Usmeritev za oblikovanje občinskega programa športa prihaja iz ministrstva. Ključne
usmeritve nam nastavijo oni. Odbor sledi usmeritvam, ki jih dobimo. Težko rečemo, da v
številki izpolnjujemo, kar je priporočeno, vendar nismo samo mi takšni. Za enkrat s tem kar
imamo relativno dobro shajamo. Mikro razdelitev sredstev pa je naloga naših strokovnih
služb in odbora. Na glasovanje je dal:
SKLEP 56:
Občinski svet sprejme predlagan Letni program športa v občini Brezovica za leto 2016.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet

AD 9
Soglasje k ceni pomoči na domu 2016
Klemen Velkavrh – svetnik
Gre za to, kako se približno 5.000 € deli. Tako kot lani ostajamo na 70 %, niso naredili
nobene spremembe. Uporabniki pa sami prispevajo 30 %.
Nejc Vesel – svetnik
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Dobro bi bilo imeti podatek, kakšna je bila ta cena lansko leto. Glede na lani se je cena za
občane povečala za približno 30 centov. Stroški naraščajo, tudi drugo leto ne bo cena enaka
ali nižja. Mogoče je za razmisliti, da bi v prihodnje občina prispevala 75 % in pokrila razliko,
ki jo plačuje občan.
Metod Ropret – župan
Že sedaj smo šli 20 % čez tisto, kar nam zakon nalaga. Pokazali smo neko dobro voljo. Lahko
se dogovorimo, da to še nadgradimo, smo pa že sedaj med prijaznejšimi občinami. Na
glasovanje je dal:
SKLEP 57:
Občinski svet sprejme predlagano Soglasje k ceni pomoči na domu 2016.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 20:40 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 9. redne seje občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.

Zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta
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