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Občinski svet

ZAPISNIK
11. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v sredo, 23.
marca 2016, 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. Klemen Velkavrh
13. Marija Veršič
14. Nejc Vesel
15. Katarina Volkar
16. Klemen Zaletel

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica
2. Darko Jurca – predsednik Nadzornega odbora
3. Janez Miklič – predsednik NS JKP Brezovica
4. Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
5. Boris Malovrh – predsednik KS Brezovica
6. Vesna Novak – Radio 1 Orion
7. Predstavniki občinske uprave:
– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Seja je sklepčna, prisotnih je 15 svetnikov, odsotni sta Lilijana Bošnjak in Urša Šebenik.
Martin Cvetko se bo seji verjetno pridružil kasneje.

AD 2
Potrditev zapisnika 10. redne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnik.
Marija Veršič – svetnica
Ni prejela odgovora, spraševala je glede plana o obdelavi določenih vrst odpadkov. Ni dobila
konkretnih odgovorov glede napake pri izračunu za biološke odpadke. Zahteva, da župan kot
član Javnega holdinga Ljubljana, dobi odgovor glede izračuna, zakaj so upoštevane napačne
količine. Niso držali izračuni v prilogi za količine.

Nejc Vesel – svetnik
Zadeva se ni nanašala prav na odlok, ki so ga obravnavali, ampak na izračun.
Metod Ropret – župan
Prosi, da se mu vprašanje še enkrat posreduje na mail in ga bo posredoval na Snago. Drugače
je zadeva tudi posneta in v zapisniku. Na glasovanje je dal:
SKLEP 65:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 10. redne seje z dne 11.2.2016.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Danes je svetnica Katarina Volkar zadnjič med nami in še to z omejenim časom. Zato
predlaga, da se točko 9. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta uvrsti za
točko 4. Pobude in vprašanja. Na glasovanje je dal dnevni red s spremembo:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta;
6. Obravnava in potrditev Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2016;
7. Letno poročilo JKP Brezovica d.o.o. za leto 2015;
8. Potrditev zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2015;
9. Potrditev Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec;
10. Potrditev mandata nadomestnemu članu Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in
kmetijstvo.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Pripravljamo se na tri projekte, ki jih bomo skozi gradbeno sezono realizirali. Prvi projekt je
izgradnja vodarne Virje. Kljub znanim dejstvom, odločbam in dokumentom, se stvari
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zapletajo. Jutri imamo v Logatcu usklajevalni sestanek petih občin, ki skupaj kandidiramo na
teh projektih Čista Ljubljanica – oskrba s pitno vodo sklop II. Gre za spremembe kar zadeva
pogodbe o obveščanju in promoviranju projektov. Prej je bila pogodba enotna za prvi in drugi
sklop, sedaj se deli na dva dela. Zato moramo občine podpisati novo medobčinsko pogodbo.
To bomo jutri storili in bo potem izhodišče za vse ostale dokumente. Za sofinancerski
sporazum je obljubljeno, da bodo stvari v kratkem stekle, sredstva so zagotovljena. Za enkrat
še vedno velja, da bomo vodarno gradili letos poleti. Drugi projekt je rekonstrukcija ceste
skozi Goričico. Direkcija za infrastrukturo je pripravila projekt rekonstrukcije na najbolj
nevarnem odseku. Tudi tukaj bomo pristopili k temu, da cesto celostno uredimo, če se že
izvaja rekonstrukcija. Vgradila se bo vsa potrebna infrastruktura ter na mestih, kjer je to
potrebno, tudi pločnik in avtobusno postajo. Projekt bo potekal v sofinanciranju države in
občine. Nakazala se je možnost, da bo cesta na delu med Prevaljami in začetkom
rekonstrukcije v Goričici tudi sanirana s postopkom reciklaže – tako kot pri sanaciji Stržena.
Dobili bomo zajeten obnovljen del ceste v smeri proti Borovnici. Rekonstrukcija se konča
nekje pri gasilskem domu v Goričici. Tam se tudi objekti v naši občini bolj kot ne končajo.
Projekt naj bi potekal med počitnicami in bil do jeseni zaključen. Tretja večja investicija letos
je izgradnja kanalizacijskega omrežja ob Podpeški cesti. Najnovejša novica je, da je razpis že
objavljen, Holding zbira ponudbe. Razpis se zaključi 5.5.2016, potem bodo stekla dela.
Trudili se bodo, da bodo dela do novega šolskega leta zaključena, predvsem izgradnja
kanalizacije in ureditev Šolske ulice. V nadaljevanju jeseni se bo izvedel priklop tudi ostalih
ulic ob Podpeški cesti. Več o aktualnem dogajanju na terenu bo povedal podžupan.
* Seji se je pridružil Martin Cvetko.
Marko Čuden – podžupan
Aktualna zadeva je zelo povečan transport tovornih vozil podjetja Grandovec, ki iz Ljubljane
iz gradbišča vozijo velike količine materiala v kamnolom Preserje. Dovoljenje na vnos
materiala v kamnolom imajo. Problem je v pristopu in izstopu iz kamnoloma. Cesta je
velikokrat zelo umazana, blatna. Ves čas se ukvarjajo z zadevo, tam so bili že redarji in
policija. Upa, da se bo zadeva spravila v red, tam imajo sedaj krtačo, da sproti čistijo cesto.
Ne zna povedati, koliko časa bo to še trajalo. Izvajalec je za danes obljubil, da se bo oglasil,
da se zadevo ogleda, vendar ga potem ni bilo. Kar se tiče kanalizacije, so danes dobili zadnje
podatke – priključenih je polovica objektov. Od nekaj čez 2.000 objektov je priključenih malo
manj kot 1.000. To pomeni, da se rok veliki večini izteče konec 6 meseca, bo pomlad zelo
burna. Tudi za naše JKP, ki bo to moralo slediti. Upa, da ljudje razumejo, da se bodo morali
priključiti. Verjetno čakajo lepše vreme in bo potem priključevanje res intenzivno. Večjih
težav na sistemu nimamo. Ravno danes smo priključili prečrpališče pri železniškem prehodu
v Vnanjih Goricah. To pomeni, da je dana možnost priklopa ulic ob Curnovcu ter Vnanje
Gorice proti Gulču. Priključitev črpališča na Novi poti na elektriko pričakujejo v roku enega
tedna. Vsi ljudje bodo pisno obveščeni, kdaj bo možen priklop.
Metod Ropret – župan
Opravljen je bil terenski ogled s strani predstavnikov Direkcije za infrastrukturo. Dejstva
glede rekonstrukcije ceste v Goričici so znana, ogled je bil koncentriran na dve novi prihodnji
ureditvi državne ceste – priključna cesta iz smeri Rakitne na državno cesto v Podpeči ter
križišče pri Kavčiču. Obe lokaciji bosta rekonstruirani v prihodnje, v kolikor bodo to
dopuščala sredstva in dokumentacija. Postopoma poteka vgradnja optičnega omrežja po
občini – tudi na Brezovici in ostalih krajevnih skupnostih. Dela izvaja GVO. Na področju
družbenih dejavnosti bo kmalu objavljen razpis za vrtec. Ocenjuje, da bi lahko do konca
letošnjega leta razpis celo zaključili. V vmesnem času pridobivamo potrebno gradbeno
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dokumentacijo. Podobno se odvijajo tudi aktivnosti glede gasilskega doma v Notranjih
Goricah.
Marko Čuden – podžupan
Pozabil je povedati, da bo v soboto, 2.4.2016 potekala tradicionalna čistilna akcija. Po vseh
krajevnih skupnostih se začne ob 9. uri dopoldne. Zbirna mesta so standardna, pri zadružnih
ali gasilnih domovih. Vsi dobrodošli na prijetno druženje.
Marija Veršič – svetnica
Občina Brezovica naj obvesti vsa gospodinjstva kako se lahko zmanjšajo računi za Snago z
odpovedjo kontejnerja za biološke odpadke in za prevzem manjših kontejnerjev za komunalne
odpadke.
Metod Ropret – župan
V pripravi je vsakoletna brošura, ki jo izda Snaga. Tam bodo vsi podatki, kar zadeva ravnanja
z odpadki, pridobivanja kontejnerjev, zmanjševanja števila ali volumna zabojnikov. Vsi bomo
brošuro prejeli na dom. Če je potrebno lahko tudi v občinskem glasilu pripravimo kakšen
povzetek.
Tomaž Kermavner – svetnik
Skoraj vsak dan dobi vprašanja glede priklopa kanalizacije na Novi poti. Odgovor je že dobil,
vendar je bilo obljubljenih že veliko datumov in ljudje so nestrpni. Radi bi se priklopili,
nekateri bi se radi tudi preselili pa se še ne morejo, ker ni kanalizacije. Ve da se bile težave z
elektriko in omaricami. Druga zadeva je, da je bila obljubljena javna razsvetljava v Zanogi in
po Novi poti. Zanima ga, zakaj se je to ustavilo, ali bo zadeva šla naprej? Tretja zadeva je, da
je zadnjič opozoril, da v Zanogi teče voda preko ceste. Menil je, da pušča vodovod, podžupan
je dejal, da ne pušča voda. Ta voda še vedno dere, to je potrebno sanirati.
Marko Čuden – podžupan
Leto 2016 je še dolgo, če bo vse prav, bo prva investicija v javno razsvetljavo poleg začetih
zadev tudi Nova pot. Srčno upa, da bo to letos narejeno. Verjame, da so ljudje nestrpni, ker
vsi mislijo, da je sedaj konec in se ne bo več delalo. Dela se bodo nadaljevala. Pri kanalizaciji
je problem v papirjih. Prečrpališče pri Domu krajanov smo prevzeli od Vo-Ka. Od njih smo
dobili določeno dokumentacijo. Elektro zahteva ponovna soglasja k priključitvi. Črpalke so
vgrajene, elektro omara je urejena, ureja se samo še dokumentacija. Res upa, da se to drug
teden naredi. Danes je podpisal prevzem prečrpališča pri železnici, ta del bo lahko začel
obratovati, Nova pot pa upa da v dobrem tednu. Potrudili se bomo, da čim prej obvestimo
ljudi.
Igor Gabriel – svetnik
Dotaknil bi se deponije peska v Notranjih Goricah. Zadevo je poudarjal že v prejšnjem
mandatu. Vidi, da se pripravlja ograja, kar je pozitivno. Dobro bi bilo odstraniti tudi
zapuščene tovornjake, ki razpadajo. Treba bi bilo pozvati lastnika, da uredi zadeve. S
kanalizacijo smo končali, verjetno potrebujemo vedno manj teh prostorov. Čas je, da se
zadeve uredijo. Druga stvar je, da se na cesti od Grebenca proti Rakitni gradi škarpa, ki je
praktično na cesti. Misli, da bo tam prišlo do neke ožine, ki ni primerna. Občina bi morala
reagirati, če je to narobe. Tretja stvar je, da bi podprl Mirana glede zabojnikov za papir. Bilo
bi dobro, da bi jih dobili. Papir je drugi, če ne celo prvi odpadek po količinah.
Metod Ropret – župan
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Kar zadeva deponije, bomo stopili v kontakt z lastnikom, da vidimo kaj se da urediti. Kolikor
ve, dokumentacija za ureditev deponije obstaja.
Marko Čuden – podžupan
Se strinja, da lastnika pozovemo glede kamionov itn. Sama deponija ima dovoljenje. Lastnik
se ukvarja tudi s kmetijsko dejavnostjo in kjer se pripravlja ograja bo zgradil kozolec. Kar se
tiče ceste mimo Grebenčeve apnenice, so zadevo opazili, obveščena je bila tudi direktorica
JKP Brezovica. Ker gre za državno cesto so s strani JKP poslali vprašanje na Direkcijo za
ceste, če so o zadevi obveščeni. Po informacijah ni bilo izdano nobeno soglasje. Odreagirala
bo Direkcija za ceste, ker gre za zadevo ob njihovi cesti. Glede zabojnikov za papir je bil
presenečen, ker je tak zabojnik že videl, ima ga KS Brezovica. Pred občinsko stavbo stoji
mali, modri zabojnik. Zanj so zaprosili in ga dobili. V kratkem bomo stopili v stik s Snago in
povprašali, pod kakšnimi pogoji bi lahko občani dobili modri zabojnik. V Ljubljani jih imajo,
ne vidi nobenih zadržkov, da bi jih imeli tudi tisti občani, ki si jih želijo imeti.
Martin Cvetko – svetnik
Predlaga, da občina investira v nekaj večjih zabojnikov za papir. Moti ga, kar počnejo cigani.
Naredila bi se akcija in bi ljudje zbirali papir za šolarje. Naredil bi se lep projekt, po en
zabojnik bi bil na Brezovici, Notranjih Goricah, Podpeči, Preserju, Rakitni in morda še v
Vnanjih Goricah. Denar od papirja bi lahko bil za kočni izlet v šoli ali za neke interesne
dejavnosti.
Metod Ropret – župan
Vprašanje, koliko papirja bi ostalo v zabojnikih. Šole že imajo svoje zbiralne akcije.
Miran Repar – svetnik
V zbirnem centru v Kamniku imajo 7 kubični zabojnik za papir. Dvakrat na teden je zbirni
center odprt. Skoraj vsakič morajo prazniti zabojnik. Večinoma je samo volumenski karton,
papirja je malo. Drugače imajo ljudje doma veliko papirja, lahko bi ga odlagali v modre
zabojnike. Potreben je sestanek s Snago in bodo povedali, kaj imajo v Ljubljani. Kolikor se
spomni, so brošure že prišle nekaj let nazaj po domovih, vendar samo kar je pod pošto
Brezovica. Misli, da jih na pošti Preserje in Notranje Gorice ni bilo. Snago je treba opozoriti,
da pošljejo brošuro po celi občini. Glede okvare, ki jo je omenil svetnik Kermavner, je bila
danes odpravljena. Ko so dobili prijavo, da je voda na cesti so odreagirali. Vendar se na
geofon napake ni slišalo. Zato so morali zadevo pustiti nekaj dlje časa, da ne odkopavajo
ceste po nepotrebnem, če ni puščanja. Preverijo, preden odkopavajo, da ne kopljejo dvakrat.
To je sedaj popravljeno.
Metod Ropret – župan
Za ravnanje z odpadki obstajajo profesionalci in naj peljejo svoje aktivnosti, da si mi ne bomo
preveč razbijali glave. Nabral se je kar lep nabor problematike za Snago, najboljše da jih
povabimo in pregledamo točko po točko skupaj z njimi.
Marija Veršič – svetnica
Kam spada ograja čez Radenščico pri gasilskem domu? Je dotrajana in bo vsak čas padla v
potok. Beton je že skoraj ves odpadel. Kdo mora to popraviti, občina ali Direkcija? Ko se
pripelješ iz Lukovice proti Brezovici, pri cerkvi ni zavijalnega pasa. Ali bi lahko občina dala
kakšno pobudo?
Metod Ropret – župan

Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta

5

Cesta je državna, pločnik je občinski, ograja je za pločnikom. To pomeni, da je problem naš.
Tržaška cesta v tistem delu je bila ravno rekonstruirana, tam se ne bo spremenilo nič. Kakšnih
posebnih nesreč tam ni, promet je umirjen z otoki. Večjih težav tam ne vidi.
Nejc Vesel – svetnik
Koncesionarja za vzdrževanje Tržaške ceste je potrebno pozvati, da očisti kolesarske poti, ki
so polne peska. Zamašeni so tudi peskolovi, ob prvem nalivu bo vsa voda stala na cesti.
Druga stvar je glede vrtcev. Sina ima v vrtcu v Dragomerju. Dobil je informacijo, da se lahko
zgodi, da bo letos manjkal kakšen otrok, da bi v celoti zapolnili skupine. Prosil bi, da se Vrtci
Brezovica povežejo z okoliškimi vrtci – Dragomerjom. Tako bi se lahko reševala
problematika pri nas in nam bi pomagali. Govoril je s podravnateljico, ki je dejala, da do te
pobude še ni prišlo. Mogoče je sedaj prilika, da se povežejo, vsako prosto mesto je
dobrodošlo. Ta varianta je boljša, kot voziti otroke v Podpeč, predvsem iz Brezovice, saj je
Dragomer bližje in lahko prihraniš nekaj časa. Podal je še informacijo, da je bil ekološki otok,
ki je bil pri gasilskem domu, premaknjen za cvetličarno. Problem je bil, ker se je okoli
zabojnikov nabiralo preveč smeti, marsikdo ni ločeval. Precej smeti je končalo v potoku. Bila
je že prva intervencija, en zabojnik je zgorel. Vendar nekaj je bilo potrebno ukreniti.
Metod Ropret – župan
Skoraj vsako leto moramo pozvati vzdrževalce, da očistijo kolesarske steze. Ob tej priliki bi
pohvalil naše komunalno podjetje, ki je že pometalo in še pometa ceste. Kar zadeva povezave
vrtcev, bomo posredovali to informacijo. Z novim šolskim letom bo prišlo tudi do predelave
vrtca na Brezovici. Dobili bomo dodatni oddelek za najnižjo starostno skupino. To bo tudi
nekaj olajšalo situacijo na Brezovici. Trenutno je na Brezovici največji problem, kar zadeva
vpisa otrok v vrtce. Problem se bo še stopnjeval, če bomo morali v prihodnje v šoli izprazniti
dva oddelka.
Veronika Susman – svetnica
Želi se zahvaliti gospe Ivanki, ki se je močno angažirala pri reševanju problematike parkiranja
ob jezeru. Lansko poletje je bila situacija bistveno boljša. Upa, da lahko pričakujejo pomoč še
naprej, če bo potrebno. Predlaga, da se apelira na redarstvo, ker jih čez vikend tam ni bilo
opaziti. V ponedeljek zjutraj ni potrebe, da prihajajo, takrat ni nikjer nobenega. Ko je kopalna
sezona je potrebno, da so prisotni čez vikend.
Metod Ropret – župan
Treba je povedati, da potekajo pogovori tudi z lastnikom zemljišča pri gasilskem domu. V
prihodnje se pričakujejo še neke dodatne površine za parkiranje, ki jih bomo lahko koristili v
največjih konicah.
Breda Jesenko – svetnica
Zanima jo, kaj se dogaja s parcelo poleg Mercatorja, ker ni še nobenih premikov? Druga
zadeva je pesek na pločnikih, kdaj se bo to pospravilo?
Metod Ropret – župan
JKP že čisti pločnike in ceste.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Naročen je geodetski posnetek širšega območja Mercatorja do novih stanovanj. Ko bo
posnetek narejen, se bo lahko pripravila idejna zasnova. Naslednji korak je, da se stopi z
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lastnikom v pogovore in se nadaljuje od tam, kjer smo končali. Vedno pa je problem cena, ki
nas zaustavi. Lastnika še nismo pozvali, da pospravi parcelo.
Metod Ropret – župan
Lahko si domišljamo, da parcelo počisti JKP na njegove stroške, vprašanje je kaj smemo.
Tako ne gre, kljub vsemu je zemljišče njegovo. Če ni nevarnosti, nimamo pravice da
posegamo tja. Se strinja, kar pravi direktorica, da je treba posneti parcelo in jo vključiti v
razvojne načrte občine.
Klemen Zaletel – svetnik
Zanima ga, v kakšni fazi je izgradnja železniške postaje v Vnanjih Goricah? Koliko je še
terjatev do občanov za komunalni prispevek za kanalizacijo?
Metod Ropret – župan
Glede železniške postaje, so zadnji stiki stari okoli 14 dni. V teku je pridobivanje gradbene
dokumentacije. Za prihodnje leto naj bi v proračunu bila predvidena sredstva. Investicija naj
bi bila financirana v dveh letih, izgradnja pa naj bi bila končana prihodnje leto.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Priključenost na kanalizacijo je okoli 50 odstotna. Zaključenih odločb je 1.841. Odločb, ki so
že plačane, vendar še manjkajo dokazila o legalnosti gradnje je 252. Še neplačanih odločbe je
268, v skupnem znesku 156.000 €. 27 odločb je bilo odpravljenih, ker se objekti ne bodo
priklopili na kanalizacijo zaradi starosti, rušenja in podobno. V postopku legalizacije je 28
objektov.
Igor Gabriel – svetnik
Omenil bi še kontejner ob Ljubljanici, v katerem je bil Bine. Kolikor ve, je šel on v dom. Ta
kontejner je sedaj prazen, verjetno ne bo naseljen. Predlaga, da ga občina očisti in ga
pospravimo v rezervo pred kakšen gasilni dom. Če bo stal tam, kjer je, se zna zgoditi, da bo
kmalu naseljen.
Metod Ropret – župan
Bine je še pri zdravju in pameti, neizmerno si želi, da bi se lahko vrnil nazaj. Videli bomo,
kakšna bo zdravstvena situacija. Paziti je treba, da se kdo nekontrolirano ne naseli.
Breda Jesenko – svetnica
Tisto zemljo ima v najemu. Dokler je Bine živ, naj zadeva ostane taka kot je. Njegova želja
je, da pride še tja in ga bodo pripeljali. Dogovarjajo se z brati, da pospravijo okolico. Sama
hodi tudi na oglede, če je vse v redu, za enkrat je. Ima željo, da tako ostane. Plačuje
najemnino skladu kmetijskih zemljišč. Potem bomo videli naprej, kako bo.

AD 5
Potrditev mandata nadomestnemu članu občinskega sveta
Breda Jesenko – svetnica
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 4. redni seji 15.3.2016
obravnavala odstop svetnice Katarine Volkar, ki je podala pisno odstopno izjavo s 1.4.2016.
Po zakonu o lokalnih volitvah pri proporcionalnih volitvah postane član Občinskega sveta
naslednji kandidat z liste stranke. Občinska volilna komisija Občine Brezovica je izdala
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ugotovitveni sklep, da mandat preide na Marto Bregar, ki je podala pisno izjavo, da sprejme
funkcijo člana Občinskega sveta. Katarina Volkar je bila tudi članica Odbora za družbene
dejavnosti in socialno varstvo zato namesto nje v odbor predlagamo Marto Bregar. Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sklepe sprejela in jih posreduje v potrditev
Občinskemu svetu.
Katarina Volkar – svetnica
Razlog odstopa je selitev. Seli se v sosednjo občino, v Borovnico. Lepo je bilo sodelovati z
vsemi.
Igor Gabriel – svetnik
Katarini se je zahvalil v imenu njihove svetniške skupine za sodelovanje. To je primeren
odnos do Občinskega sveta, ko se preseliš tudi zapustiš Občinski svet in poizkušaš doprinesti
v drugem naselju. To bi moralo veljati za vse.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 66:
Občinski svet Občine Brezovica ugotavlja, da zaradi odstopa s 1.4.2016 preneha mandat
svetnici Katarini Volkar, Bukovčeva ulica 16, 1351 Brezovica.
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se mandat občinskega svetnika za
preostanek mandatne dobe s 1.4.2016 podeli Marti Bregar, Kamnik pod Krimom 151,
1352 Preserje.
Občinski svet Občine Brezovica ugotavlja, da s 1.4.2016 Katarini Volkar preneha
mandat člana Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo.
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se s 1.4.2016 za preostanek mandatne dobe
za člana Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo imenuje Marto Bregar.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Obravnava in potrditev Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo za leto 2016
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
Že januarja je predlagala sprejem začasne cene za oskrbo s pitno vodo. Takrat je pojasnila, da
plani za leto 2016 in bilanca za 2015, ki še ni bila do konca zaključena, izkazujejo, da bo
možno v letu 2016 znižati ceno oskrbe s pitno vodo. Šli so skozi elaborat in predlog, ki
formalno še ni bil čisto zaključen, ker še ni bila zaključena bilanca za leto 2015. Potrjen je bil
začasni cenik za tri mesece. Danes je pripravljen dokončno izdelan elaborat. Rezultati kažejo,
kar je napovedala že januarja. Odstopanja od začasnega cenika so minimalna. Primerjave v
elaboratu so z uradno ceno, ki je veljala v lanskem letu. Nova cena vodarine bo 0,6889 € po
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kubičnem metru vode. Omrežnina bo 7,9247 € za vodomer s faktorjem ena. To je 3 cente
nižja vodarina od začasnega cenika in 7 centov višja vodarina od začasnega cenika. Vse
skupaj je bistveno nižje od lanskega leta.
Marko Čuden – podžupan
Direktorica ga je malo prehitela, po navadi najprej poroča predsednik odbora. Odbor je
zadevo obravnaval ter potrdil predlagane sklepe in jih dal v potrditev Občinskemu svetu.
Marija Veršič – svetnica
Zasledila je, da je bilo pri obračunu 28.000 € dobička. Zakaj se sredstva od dobička ne vrnejo
v proračun občine? Občina je ustanovitelj javnega podjetja. Morali bi upoštevati Zakon o
gospodarskih javnih službah in ne samo Zakon o gospodarskih družbah.
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
To je vprašanje za naslednjo točko – letno poročilo, sedaj govorimo o elaboratu cen za pitno
vodo. Mogoče bo potem predsednik NS JKP Brezovica kaj povedal o temu, ko bo predstavil
letno poročilo.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 67:
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena
Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) Občinski svet Občine Brezovica
sprejema naslednje sklepe:
1. Občinski svet Občine Brezovica se seznani z Elaboratom o cenah storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2016 (marec 2016).
2. Občinski svet Občine Brezovica za obvezno GJS oskrba s pitno vodo potrjuje v
Elaboratu predlagan cenik, ki se uporablja od 01.04.2016 dalje.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Letno poročilo JKP Brezovica d.o.o. za leto 2015
Janez Miklič – predsednik NS JKP Brezovica
Poročilo je obsežno, NS ga je obravnaval na 11. redni seji 2.3.2016. Poslovanje je bilo
pozitivno in se odraža v dobičku v višini 28.053 €. Predlagajo, da je dobiček nerazporejen in
namenjen za razvoj.
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
Če je kakšno konkretno vprašanje, lahko poda pojasnila. Vrnila bi se na vprašanje, zakaj
ostaja dobiček nerazporejen. Občinski svet je sprejel sklep, da so občanom prijaznejše
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položnice, da se za odvajanje in čiščenje odpadne vode za začetek obračunava 80 % cene
storitev. Potem bomo videli, kam bomo prišli. V podjetju se močno trudijo, da iščejo najbolj
ugodne cene storitev. Imajo pogovore z izvajalci odvoza dehidriranega blata na sežig.
Poizkušali bodo doseči čim nižjo ceno. Ne morejo vplivati na omrežnino in amortizacijo, na
storitve pa s poslovanjem lahko. Ocenjujejo, da 28.000 € bilančnega dobička, ki ga izkazuje
lansko leto, ni tako velik znesek in je najbolje, da jim ostane na rezervi, če bo prišlo do tega,
da ne bodo mogli plačati na primer za elektrike za čistilna naprave in črpališča.
Metod Ropret – župan
Namen javnega podjetja zagotovo ni optimiziranje dobička. Predvsem je namen kvalitetna
storitev, ki mora biti izvedena za občanom čim bolj prijazno ceno v skladu z uredbo. Če se
dobiček pojavi, so lahko rešitve ob koncu leta različne – dobiček se lahko nakaže
ustanovitelju ali se oblikujejo rezerve. V tem primeru velja drugo. Elaborati za določanje cen
pa naj bi optimizirali odmike od ničelnega poslovanja. Ostaja še področje tržnih dejavnosti,
kjer se lahko ustvari nek dobiček.
Damjan Rus – svetnik
Na strani 31 je graf načrpane vode in izgub. Ni mu jasno stanje za mesec december, kako je
lahko izgubljena voda v minus, kako so lahko več prodali, kakor je bilo načrpano?
Miran Repar – svetnik
Decembra so izvajali popis vodomerov za vsa odjemna mesta. Bilo je 55.000 kubičnih metrov
vode popisane, akontacije so bile čez leto premajhne. Ker je bilo suho leto, je bila poraba
vode večja. Obračun pa je vsak mesec enak.
Klemen Zaletel – svetnik
Zasledil je, da je povprečna plača v podjetju kar visoka glede na povprečno izobrazbo. Ali je
to posledica povečanega obsega dela in nadur?
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
Plače so povprečne glede na dejavnost. Izvajajo zimsko službo, ki zahteva 24 urna dežurstva
v obdobju zime. Tudi za vodovod in kanalizacijo so 24 urna dežurstva. Vse to je zajeto – z
nadurami in dežurstvom. Delavci so ob treh ponoči na terenu in so ure drugače plačane, kot
ob treh popoldne.
Metod Ropret – župan
Šli smo skozi neko obdobje, ko smo potrebovali tudi večje število zaposlenih. Kakšna so
razmišljanja za prihodnost?
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
Za letošnje leto računa, da imajo zadevo pokrito z obstoječimi zaposlenimi. V prihodnjih letih
bodo videli, kakšne plane si bodo postavili. Na gospodarskih obveznih javnih službah, kjer ne
poslujejo z dobičkom, imajo 10 zaposlenih. Vse ostalo odpade na tržne dejavnosti, ki jih bodo
ali ne bodo dobili. V skladu s tem bodo tudi ravnali.
Gorazd Kovačič – svetnik
Na strani 19 je navedeno, da se je delež bolniških dopustov precej zvišal v primerjavi z letom
prej. Kaj je vzrok, je kdo resno zbolel ali je kaj drugega v podjetju? Na strani 30 so podatki o
skupni izgubi vode. Imajo že kakšne podatke, kakšna bo izguba sedaj, ko so do konca
rekonstruirali vodovod povsod, kjer se je gradila kanalizacija? Na strani 34 mu ni jasno, kaj
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so merske enote v tabeli zgrajenih cevovodov? Na strani 44 ima vprašanje za direktorico.
Realizacija prihodkov za zimsko službo v letu 2015 je 80.225 €. V zaključnem računu, ki ga
bomo sprejemali, je znesek 128.327 €.
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
Eden zaposlen se še ni vrnil z bolniške, je že eno leto na bolniški. V majhnem kolektivu se to
zelo hitro pozna. Bil je poškodovan, od takrat ga ni, hodi z ene operacije na drugo.
Miran Repar – svetnik
Projekcija za izgube je narejena na 25 % za leto 2016. Upa, da bo še nižja, vendar o več sedaj
ne upa govoriti. Slovensko povprečje je čez 30 %, trenutno smo na okoli 33 %. Nova vodarna
bo spet prinesla določeno izgubo, ker bo več tehnološke vode, ki bo šla nazaj v naravo. Edini
doprinos k zmanjšanju izgub je obnova vodovoda. Na posameznih delih dodajajo vodomere,
ki merijo porabo po območjih. Na podlagi tistih tudi začnejo iskati okvare. Gledali so
primerjave z ostalimi podjetji za leto 2014 kar se tiče izgub in imamo zelo dober rezultat.
Merske enote v tabeli so metri.
Metod Ropret – župan
Povprečje pada, spominja se, ko so se pogovarjali še o več kot 40 %. Zdaj gremo počasi pod
30 %, nismo daleč, da pridemo pod 30 %. Rezultati kohezijske politike bodo merljivi v
kratkem. V vodooskrbo je bilo ogromno vloženega.
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
Glede zimske službe gre za neto in bruto številke. V JKP imajo vse na neto, v proračunu so
zneski bruto. So gospodarska družba in vse delajo na neto. Tukaj prihaja do razlike v
številkah. Lahko je tudi kakšen prenos iz prejšnjega leta, ker proračun je od januarja do
decembra, oni pa imajo še januar za nazaj. Tudi to je možno.
Gorazd Kovačič – svetnik
Na straneh 57 in 58 so poslovni izidi po posameznih dejavnostih. Pri pitni vodi so navedeni
precej visoki stroški dela – v primerjavi s predhodnim letom – 204.000 €. Pri vzdrževanju cest
so stroški dela 31.800 €. Ali je to dejavnost tekočega vzdrževanja in vodooskrbe, ali je tu
zajeto tudi delo na investicijah, ki so potekale sočasno z gradnjo kanalizacije?
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
Težko komentira leta pred svojim začetkom mandata. Velika razlika je tudi, ker je bil sprejet
drugačen ključ delitve stroškov. Prej so se stroški delili po ključu prihodkov, kar ni bilo v
skladu z računovodskimi standardi in praksami komunalnih podjetij. Zdaj se stroški delijo na
ostale neposredne stroške posamezne dejavnosti. Zaradi tega so se pojavile tudi zelo velike
razlike. Če se svetniki spomnijo lanskih bilanc, ko se je izkazovalo 130.000 € prihodka na
gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo, je to popolnoma nelogično, oziroma je večino
stroškov pobrala tržna dejavnost. V letošnjem letu so popolnoma spremenili in uskladili
beleženje stroškov, tako da jih natančno pišejo kot neposredne stroške. Spremenila se je
struktura del, vendar so se stroški prej delili po prihodkih – večino stroškov je avtomatsko
potegnila tržna dejavnost. Investicije so bile velike in s tem prihodki, zato so stroški in
amortizacija šli tja po ključu. Zdajšnji ključ je pravilen, povsod se stroški tako delijo.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
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SKLEP 68:
Občinski svet občine Brezovica se je seznanil z Letnim
poročilom Javnega
komunalnega podjetja Brezovica d.o.o. za leto 2015 in ga sprejema.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet

AD 8
Potrditev zaključnega računa proračuna Občine Brezovica za leto 2015
Metod Ropret – župan
Proračun, ki smo ga realizirali lani je izjemen, takšnega zlepa ne bo več. Realizacija skoraj 30
milijonov €, je misija nemogoče za prihodnja leta. V naslednji finančni perspektivi se na
področju kohezijske politike kaj posebnega ne obeta. Še lepši podatek je, da smo v slabih treh
letih uspeli povečati premoženje občine 40 milijonov € na skoraj 70 milijonov €. To je
resnično zasluga Občinskih svetov v zadnjih obdobjih in v njegovih očeh izjemen rezultat.
Damjan Rus – svetnik
Gradivo je daleč najobsežnejše. Vesel je, da so ga svetniki pregledali. Na zadnji seji odbora so
o zadevi razpravljali. Bila so podana vprašanja, na katere je uprava oziroma direktorica
odgovorila. Zadevo so sprejeli in predlaga, da se potrdi še na Občinskem svetu.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Proračun je 60 % večji, kot v prejšnjih letih. Realizacija je bila okoli 95 % glede na proračun.
Klemen Velkavrh – svetnik
Zanima ga kje smo v zvezi z zadolževanjem? Koliko smo mesečno zadolženi, koliko je še
rezerve, če se karkoli zgodi?
Metod Ropret – župan
Naš skupni dolg je okoli 5 milijonov €. Smo malenkost nad slovenskim povprečjem. Kredite
smo najeli zaradi gradnje kanalizacije, v drugem letu bomo z odplačili padli pod slovensko
povprečje. Dejstvo je, da smo okoli 4 milijone € vzeli prav za gradnjo kanalizacije in
infrastrukture. Vračanje sredstev bo potekalo nekoliko počasneje. Letni limit je daleč od tega,
kar na leto moramo vračati. Če bi občina še potrebovala kakšen kredit, je dovolj prostora za
zadolževanje. S tem, ko bomo odplačevali glavnico, se nam bo potencial samo povečeval.
Marija Veršič – svetnica
Zanima jo, kako potekajo pogovori z vlado glede povprečnine? Ali ostane na 525 €?
Metod Ropret – župan
V tem trenutku smo na 522 €, tak je bil sklenjen dogovor za letošnje leto. Verjame, da je
vlada s tem zadovoljna, mi pa daleč od tega. Bila je vložena pobuda za ustavno presojo, zakon
občinam dodeluje 656 € na prebivalca. Trenutno smo precej pod to številko. Videli bomo, kaj
bodo pogajanja prinesla. Problem lokalne samouprave je, da so v pogajanjih razdeljeni in
neenotni. Imamo Združenje občin, Skupnost občin, Združenje mestnih občin in jasno na ta
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način potekajo pogajanja. Zato nas v pogajanjih najlažje prepeljejo. Letos smo trdno ostali na
okopih. Ne kaže posebej dobro.
Gorazd Kovačič – svetnik
Na odboru je zastavil vprašanje glede subvencije javnega potniškega prometa. Številka v
zaključnem računu je dosti višja od tiste, ki je bila v sprejetem rebalansu proračuna. Hkrati
piše ravno nasprotno, da so se obremenitve občinskega proračuna zmanjšale zaradi zmanjšane
pogodbe z LPP. Izvedeli so, da naj bi občino doletelo še neko doplačilo v višini 60.000 € za
kritje izgub LPP-ja, ki niso nujno nastale na območju naše občine. To naj bi bila zahteva
pogodbe, ki jo imamo sklenjeno z LPP. Bolj ga zanima ta zadeva, kaj je s temi doplačili
zaradi izgube.
Metod Ropret – župan
Mestna občina, kot največji lastnik Javnega holdinga, vztraja na nizkih in ljudem prijaznih
cenah javnega prevoza. Brez subvencij je skoraj nemogoče doseči pozitiven rezultat
poslovanja LPP. Zato se konec vsakega poslovnega leta ocenijo rezultati za preteklo obdobje
in se ugotovi, kaj morajo narediti lastniki, da podjetje konec leta ostane okoli ničle. V
preteklosti je bolj kot ne v celoti subvencije nakazovala Mestna občina Ljubljana, ostalim
nam to ni bilo potrebno. Po drugi strani dobičke Javnega holdinga delimo, zato je prišlo do
dogovora, da solidarno pokrivamo izgube LPP-ja. Koliko kdo prispeva se določi po deležu v
Javnem holdingu, naš delež znaša 2,76 %. Enak delež se uporablja pri sofinanciranju v
regijski center za ravnanje z odpadki, enak delež je pri delitvi dobičkov. Grosuplje ne plačuje
iz naslova lastništva ampak skozi samo subvencijo. Imajo toliko večjo osnovno subvencijo, to
velja tudi za ostale občine, ki niso ustanoviteljice.
Klemen Zaletel – svetnik
Zanima ga, zakaj je tako velika razlika pri KS Brezovica, KS Vnanje in Notranje Gorice glede
na sprejeti rebalans proračuna in pri prihodkih? Realizacija je pri krajevnih skupnostih
najslabša.
Metod Ropret – župan
Odgovori lahko pavšalno, ni nujno, da je to točno. Preteklo leto smo se ves čas lovili s
financami, zato je bilo težko tudi za krajevne skupnosti. Smo zamujali ali nismo uspeli slediti
njihovim ambicijam. Verjame, da niso uspeli realizirati načrtov tudi iz tega razloga, da mi v
kakšnem obdobju nismo uspeli slediti njihovim ambicijam. Nekateri prihodki so bili
nerealizirani in preneseni v novo obdobje. Nismo imeli denarja, da bi jim nakazovali tisto, kar
jim pripada, zato niso mogli realizirati svojih projektov. Ob koncu leta smo vse to sanirali.
Upa, da bodo letos lahko nadomestili tisto, za kar so bili prikrajšani lani. Razlog je v
denarnem toku. Na glasovanje je dal:
SKLEP 69:
Občinski svet občine Brezovica potrjuje predlog Zaključnega računa proračuna Občine
Brezovica za leto 2015.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet
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AD 9
Potrditev Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
Klemen Velkavrh – svetnik
Na sejo odbora so dobili predlog s strani Sveta zavoda. Predlog vsebuje tri točke, ki se lepo
obrazložene. Predlog je za spremembo 24. člena. Če je kdo od staršev dobil podaljšano
porodniško in se je prihod otroka v vrtec zamaknil na čas po 1. septembru, je otrok izgubil
mesto. Zato se je dodala možnost rezervacije. V izrednih primerih, ko je iz zdravstvenih
razlogov podaljšana porodniška in otrok ne vstopi v vrtec 1. septembra, zaradi tega otrok ne
bo izgubil mesta, ampak bo mesto rezervirano do prihoda. V 19. členu se zamenja ena beseda,
namesto izbrisa iz seznama, se glasi po novem se umakne iz seznama. Procesno se zaradi tega
nič ne spremeni, uporabljena je manj močna beseda. Počitniška rezervacija je bila do sedaj
možna s 1.7. Veliko družin dopust prične že prej, se daje možnost, da se počitniška
rezervacija začne uveljavljati s 26.6. Spremeni se samo datum.
Klemen Zaletel – svetnik
Argumentiral bi prvi predlog, teh rezervacij ni tako veliko, da bi bil to problem. Na leto sta
dve ali tri, ne bo bistvenih sprememb. Pri drugem predlogu je beseda spremenjena, da ne bo
preveč občutljivo za starše. Tretja sprememba je za ugodje staršev, če že prej planirajo dopust
in imajo to možnost izkoristiti.
Metod Ropret – župan
Posebnega finančnega učinka to nima, večji finančni učinek ima sprostitev plač, vendar na to
tako nimamo vpliva. Na glasovanje je dal:
SKLEP 70:
Občinski svet sprejme predlagan Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet

AD 10
Potrditev mandata nadomestnemu članu Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in
kmetijstvo
Breda Jesenko – svetnica
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 4. redni seji 15.3.2016,
sprejela odstop gospoda Milana Vidmarja s funkcije člana Odbora za okolje, prostor,
gospodarstvo in kmetijstvo. Za nadomestnega člana odbora do konca mandata je bil predlagan
Janez Pristavec. Predlaga potrditev sklepa Občinskemu svetu.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 71:
Občinski svet Občine Brezovica z današnjim dnem potrjuje odstop člana Odbora za
okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, Milana Vidmarja, Podpeška cesta 332,
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Notranje Gorice in namesto njega potrjuje za člana odbora do konca mandata Janeza
Pristavca, Jezero 74 B, Preserje.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet
Dobil je obvestilo, da se Urša Šebenik ne bo mogla udeležiti seje Sveta zavoda Krajinskega
parka Ljubljansko barje. Naj se preveri, ali bo odsotna dlje časa, drugače bo potrebno
imenovati nadomestnega člana. Problem je v temu, da se seje tudi s pooblastilom ne more
udeležiti kdo drug v njenem imenu in glasovati. V statutu imajo navedeno, da lahko glasuje le
član Sveta zavoda. Če Urše dlje časa ne bo, je morda smiselno, da postavimo nadomestnega
člana, ki bo imel glasovalno pravico. Krajinski park je dobil novega vršilca dolžnosti
direktorja, gospoda Janeza Kastelica. Gre za dobrega strokovnega sodelavca, ki je delal na
Agenciji RS za okolje. Odločil se je za nove izzive. Misli, da je zamenjava pozitivna, korak v
pravo smer in upajmo, da bomo našli skupne cilje s Krajinskim parkom v prihodnje.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 20:40 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 11. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.

Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta

15

