OBČINA BREZOVICA

Tržaška c. 390, 1351 Brezovica
tel: 01 / 360 17 70
fax: 01 / 360 17 71

Občinski svet

www.brezovica.si
info@brezovica.si

ZAPISNIK

AD 1

12. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v sredo, 9. aprila
2008 ob 19. uri v prostorih OŠ Brezovica.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Marko Čuden (podžupan)
2. Danica Filipič
3. Marko Goršič
4. Mojca Hren
5. Slavko Jesih
6. Tomaž KermavnerA
7. Janez Kolar
8. Matija Kovačič
9. Peter Kraljič

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Marija (Marjana) Plešnar Pirc
Karmen Pograjec Rus
Janko Prebil
Polonca Raušl
Damjan Rus
Jožef Selan
Anton Slana
Nataša Smrekar (podžupanja)

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica
2. Predstavniki občinske uprave:
– Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
– Matej Černetič – sodelavec za družbene dejavnosti
– Sonja Japelj
3. Mira Gregorka – predsednica Nadzornega odbora Občine Brezovica
4. Damjana Zupan – direktorica JKP Brezovica
5. Vesna Novak – radio Orion

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti in pregled ter potrditev zapisnika 11. redne seje sveta
Župan Metod Ropret je na začetku seje ugotovil, da je občinski svet sklepčen, povedal da od te
seje naprej zapisnik piše Sonja Japelj, pozdravil vse navzoče in jih pozval k morebitnim
pripombam na zapisnik.
Ker pripomb ni bilo, je dal župan na glasovanje naslednji
SKLEP 114:
Svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 11. redne seje z dne 28.2. 2008.
Izid glasovanja:
ZA
16
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

AD 2
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Marko Goršič – svetnik
Predlagal je umik 7. točke, ker je premalo gradiva in ni razvidno o čem gre, to je utemeljil s tem
da je pogledal zakon o lokalni samoupravi in statut občine Brezovica.
Matija Kovačič – svetnik
Pojasnil je, da je gradiva dovolj in da je zadeva pomembna.
Župan je pojasnil, da je to tudi njegova ideja, ki jo je sprejel na sestanku skupine svetnikov, v
katero so vložili veliko truda.
Župan je dal na glasovanje naslednji

SKLEP:
Z dnevnega reda 12. seje občinskega sveta se odstrani predvideno 7. točko ( Ustanovitev
Lokalne akcijske skupine Barje z zaledjem)
Izid glasovanja:
ZA
3
PROTI
5
Sklep je bil sprejet.
Župan je dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti ter pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje sveta.
Potrditev predlaganega dnevnega reda.
Obravnava Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2007.
Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi
sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana d. o. o.
5. Obravnava razvojnih usmeritev, sprememba odloka, sprememba statuta, potrditev
novih cen JKP Brezovica.
6. Predlogi Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in urbanizem:
a. Urbanistična rešitev – investitor AINK ING d.o.o., Sežana,
b. Potrditev odstopanja velikosti gradbene parcele,
c. Potrditev sklepa o določenih vprašanjih v zvezi s sprejetjem OPN Občine
Brezovica,
d. Obravnava Odloka o razglasitvi Kušljanovega gradu pod Plešivico za kulturni
spomenik lokalnega pomena.
7. Ustanovitev Lokalne akcijske skupine Barje z zaledjem.
8. Zamenjava člana v odboru za vzgojo, izobraževanje, otroško varstvo, raziskovalno
dejavnost, kulturo in šport.
9. Sofinanciranje primestnega avtobusnega prometa.
10. Pobude in vprašanja.
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Izid glasovanja:
ZA
14
PROTI
1
Dnevni red je bil sprejet.

AD 3
Obravnava Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2007
Jože Selan – svetnik
Povedal je, da je finančno-premoženjski odbor na 4. redni seji obravnaval ta predlog,
ugotovili so nekaj slovničnih napak, da se na določenih mestih še vedno pojavljajo SIT-i,
namesto EUR-i, kasneje je bilo to popravljeno. Menili pa so, da je postavka kultura, šport in
nevladne organizacije premalo razloženo, ne ve se kdo je kaj dobil in koliko, katere prireditve
so se financirale. Zanimalo pa jih je tudi vprašanje prevozi podžupanov, zakaj se pojavljajo
dvakrat. Dobili so odgovor, da zato ker en konto je prevoz na delo, drug konto pa so potni
nalogi, ko se vozijo na sestanke. Drugih nepravilnosti odbor ni ugotovil.
Matija Kovačič – svetnik
Zanimalo ga je, kaj se dogaja z izgradnjo čistilne naprave na Rakitni v postavki Rakitna.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Odgovoril je, da gre za nakup zemljišča za čistilno napravo na Rakitni.
Peter Kraljič – svetnik
Želel je, da bi dobili spisek popisa in ovrednotenja nepremičnin.
Gregor Šebenik – direktor občinske uprave
Odgovoril je, da se popis nepremičnin še izvaja, zato niso še vse nepremičnine popisane in
ovrednotene, vendar se zadeve še spreminjajo in dopolnjujejo. Lahko pa zaenkrat dobijo
spisek kot neuradno in neformalno gradivo. Objavljeno bi bilo na stanje 31.12.2007.
Župan je dodal, da bi bilo primerno na stanje zaključnega računa.
Župan je dal na glasovanje naslednji
SKLEP 115:
Svet Občine Brezovica sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna občine Brezovica za
leto 2007.
Izid glasovanja:
ZA
16
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
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AD 4
Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta
ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana d.o.o.
Župan je na kratko predstavil vsebino, ker je gradivo obsežno. Pojasnil je, da iz Holdinga
Ljubljana d.o.o. izstopajo 3 občine, ena je izstopila že prej, sedaj po novem izstopata še dve in
to je potrebno pravno regulirati, poleg tega so iz ustanoviteljskih pravic izvzete
ustanoviteljske pravice nad Žalami, parkirišči in tržnicami.
Pojasni je, da kot solastniki Holdinga Ljubljana d.o.o. imamo predkupno pravico pri
nakupovanju deležev ob vsakem izstopu in smo med prvimi povabljeni k odkupu deležev.
Mestna občina Ljubljana je to predkupno pravico izkoristila s sklepom sveta mestne občine
Ljubljana in te deleže odkupila, ker ima dovolj denarja in ambicije, da pride do teh 92% v
Holdingu Ljubljana d.o.o.
Delež občine Brezovica se vrednostno ne spremeni in ostanemo solastniki v vrednosti 2,76%.
Župan je dal na glasovanje naslednji
SKLEP 116:
Svet občine Brezovica sprejme predlog Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o
ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v
Holding Ljubljana d.o.o.
Izid glasovanja:
ZA
16
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

AD 5
Obravnava razvojnih usmeritev, sprememba odloka, sprememba statuta, potrditev
novih cen JKP Brezovica.
Župan je na kratko predstavil vsebino in povedal kaj prinašajo spremembe. Občina Brezovica
ostane 100% lastnik JKP Brezovica d.o.o. Odgovornost za poslovanje podjetja se v celoti
nalaga direktorju JKP-ja Brezovica, ocenili bomo kaj je perspektiva tega podjetja, v
usmeritvah je zapisano da je potrebno do 31.12.2009 urediti prenos poslovnih sredstev med
Občino Brezovica in JKP Brezovica d.o.o., ker se kategorija »sredstva v upravljanju« po
novih slovenskih računovodskih standardi ukinja.
Poleg tega so opredeljene še dejavnosti, cilji in dolgoročna vizija JKP Brezovica in
obrazložitev sprememb in dopolnitev odloka in statuta.
Pri spremembi odloka gre za to da je po novem s pogodbo mogoče prenest določene naloge s
področja razvoja in investicij na JKP Brezovica in s tem pri določenih investicijah prihraniti
davek. Za vsako takšno pogodbo pa se moramo na Občinskem Svetu dogovorit in jo uskladit.
Gre pa tudi za popolnoma formalno spremembo zneska poslovnega deleža iz tolarjev v evre
in pa gre za to da se direktorici JKP Brezovica omogoči nakup sredstev, ki jih hipoma
potrebuje po lastni presoji do višine 20. 000 €.

Zapisnik 12. redne seje občinskega sveta

4

Pri spremembi statuta pa gre za to, da JKP Brezovica ima tehničnega direktorja, možnost
direktorja pa damo tudi komu, ki ni izključno tehnične stroke, lahko je kakšne druge ustrezne
smeri. Tudi v statutu se opredeli pooblastilo direktorja za nakup oz. najem posojila do višine
20.000 € in pa da za JKP Brezovica velja panožna kolektivna pogodba za komunalne
dejavnosti.
Potrditev cenika proizvodov in storitev JKP Brezovica d.o.o. Zadnje povišanje cen je bilo v
januarju 2006. Cenik je bil obravnavan na seji 18.2. 2008 Odbora za komunalo, promet in
zveze, kjer je bil potrjen. Predlagano povišanje cen je 6,4%, kolikor je znašala stopnja
inflacije od januarja 2006 do januarja 2008. Priložena je tudi tabela, kjer so navedene stare in
nove cene in pa primerjava po občinah, kjer so navedene cene za iste storitve.
Janez Kolar – svetnik
Želi si posebno sejo, da bi to temeljito obravnavali, da bi bila seja namenjena samo temu,
glede na razmere v podjetju.
Župan je pojasnil, da je bilo že kar nekaj časa namenjeno temi JKP Brezovica d.o.o., da je bila
tema obravnavana že na vseh odborih, bilo pa tudi že na večih sejah Občinskega Sveta.
Damjan Rus – svetnik
Vprašal je, kolikokrat je imel Nadzorni Svet JKP Brezovica in kaj se z njim dogaja, ker ni
posredovanih nobenih informacij o zadevah.
Damjana Zupan – direktorica JKP Brezovica
Odgovorila je, da je bila zadnja seja 8. aprila, to je bila 4. seja in da so bili prisotni samo 3 člani.
Povedala je, da Nadzorni Svet ni sprejel poročila iz vzroka, ker je predsednica Mojca Hren
zahtevala revizijo, vendar se člani s tem niso strinjali, ker menijo, da ni bilo nekih nepravilnosti,
da bi bila potrebna revizija, kajti revizija zelo veliko stane plača pa jo podjetje samo. Na koncu se
je Nadzorni Svet odločil, da poiščejo računovodkinjo, ki bo pregledala zaključni račun za lansko
leto. Sprejeti so bili še sklepi, ki se tičejo sprememb samega poslovnika, statuta in pa akta o
ustanovitvi, ki naj bi se uskladil z zakonom o gospodarskih družbah z novim zakonom. Seja je
bila kasneje kot so jo prvotno načrtovali in sicer zato, ker je bilo članom prepozno posredovano
gradivo.
Lansko poročilo ni bilo sprejeto iz enakih razlogov.
Damjan Rus – svetnik
Zanimalo ga je, zakaj se zaključni račun za leto 2006 ne sprejme.
Damjana Zupan – direktorica JKP Brezovica
Predlog je, da zaključni račun pregleda računovodkinja, dali bodo uradno vlogo na Občino, če bi
to lahko pregledala občinska računovodkinja, drugače bodo iskali nekoga zunanjega.
Marko Goršič – svetnik
Opozarjal je, da je dolžnost župana, da naredi red na tem področju. Povedal je, da je Nadzorni
Svet je dolžan do 31.3. sprejet zaključni račun, če ga ne sprejme, je dolžan zaprosit lastnika v
tem primeru Občinski Svet za podaljšanje roka za 1 mesec. Če tudi v tem času ne sprejme
tega, je dolžan Občinski Svet ukrepati proti Nadzornemu Svetu. Zanimalo ga je, kdo bo v tem
primeru prevzel odgovornost, če nekdo zahteva kontrolo.

Jože Selan – svetnik
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Podpira Marka Goršiča in meni, da je s tem Nadzornim Svetom nekaj narobe. Pojasnil je, da v
prejšnjem mandatu so imeli Nadzorni Svet občine odbor in ker se jim je v JKP-ju Brezovica
zdelo nekaj narobe so pooblastili naš odbor. Skupaj smo sestavili poročilo, ki je bilo na
občinskem svetu.

-Župan je dal na glasovanje naslednji

Ugotovitveni sklep, da Nadzorni Svet JKP Brezovica ni opravil poročila za leto 2006.
Izid glasovanja:
ZA
10
PROTI
2
Sklep je bil sprejet.
-Župan je dal na glasovanje naslednji
SKLEP
Zaključni račun JKP Brezovica za leto 2006 in 2007 pregleda Nadzorni Odbor Občine
Brezovica.
Izid glasovanja:
ZA
14
PROTI
1
Sklep je bil sprejet.
-Župan je dal na glasovanje naslednji
SKLEP
Občinski Svet se strinja s predlaganim gradivom;razvojne usmeritve JKP Brezovica, spremembe
in dopolnitve odloka in statuta, cenik
Izid glasovanja:
ZA
12
PROTI
1
Sklep je bil sprejet.
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AD 6
Predlogi Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in urbanizem:
a) Urbanistična rešitev-investitor AINK ING d.o.o., Sežana
Matija Kovačič – svetnik
Župan je dal na glasovanje naslednji
SKLEP
Občinski Svet Občine Brezovica potrjuje urbanistično rešitev katero je pripravilo podjetjeinvestitor:ANIK ING d.o.o., Sežana, Cesta na Bršljanovec 12, št. 2007-10-02 mk, z dne
10.10.2007, katere predmet je:gradnja 12 vrstnih hiš v dveh nizih, na parceli št. 822 in 821
k.o. Brezovica.
Izid glasovanja:
ZA
14
PROTI
1
Sklep je bil sprejet.

b) Potrditev odstopanja velikosti gradbene parcele
Matija Kovačič – svetnik
Župan je dal na glasovanje naslednji
SKLEP
Občinski Svet Občine Brezovica potrjuje predlagano izjemno odstopanje (582 m2) za
parcelo št. 1304/20 k.o. Rakitna od predvidene minimalne gradbene parcele za
novogradnjo – 600 m2, katero določa Odlok o spremembah Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje KS Rakitna – planska celota V 24 Rakitna (Ur.l.RS
87/2006).
Izid glasovanja:
ZA
17
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

c) Potrditev sklepa o določenih vprašanjih v zvezi s sprejetjem OPN Občine Brezovica
Matija Kovačič – svetnik
Župan je dal na glasovanje naslednji
SKLEP
Občinski Svet Občine Brezovica sprejema sklep v zvezi s sprejemanjem Občinskega
prostorskega načrta Občine Brezovica.
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Sprejem pobud za spremembo namembnosti oziroma razvojnih potreb iz privatnega
sektorja Občine Brezovica sprejema najkasneje do 30.4.2008 do 14. ure v vložišču
Občine Brezovica ali s priporočeno pošiljko vključno z datumom 30.4.2008.
Za potrebe družbenega pomena v posameznih krajevnih skupnostih, Krajevne
skupnosti izrazijo razvojne potrebe najkasneje do 30.4.2008 do 14. ure v vložišču Občine
Brezovica ali s priporočeno pošiljko vključno z datumom 30.4.2008.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Izid glasovanja:
ZA
16
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

d) Obravnava Odloka o razglasitvi Kušljanovega gradu pod Plešivico za kulturni
spomenik lokalnega pomena.
Matija Kovačič – svetnik
Župan je dal na glasovanje naslednji

SKLEP
Občinska Uprava Občine Brezovica povabi predstavnike zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije na naslednjo sejo Občinskega Sveta z prošnjo naj pojasnijo razloge, pojasnijo
usmeritve zavarovanja tega območja in posredujemo pritožbe in predlagano gradivo.
Izid glasovanja:
ZA
17
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Ustanovitev Lokalne akcijske skupine Barje z zaledjem.

Zapisal:
Matej Černetič
Župan Občine Brezovica
Metod Ropret
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Razprava seje občinskega sveta je shranjena na kaseti - 4x, ki se hrani na Občini Brezovica.

Besedo je želel gost in na pobudo župana mu je svet dal besedo.
SKLEP 117:
Izid glasovanja:
ZA
PROTI
0
Sklep je bil sprejet.
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