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ZAPISNIK
13. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 29.
septembra 2016, ob 19. uri, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Katja Avanzo
2. Liljana Bošnjak
3. Marta Bregar
4. Martin Cvetko
5. Marko Čuden
6. Igor Gabriel
7. Breda Jesenko
8. Tomaž Kermavner
9. Gorazd Kovačič

10. Boris Malovrh
11. Aleš Ogrič
12. Miran Repar
13. Damjan Rus
14. Veronika Susman
15. Klemen Velkavrh
16. Marija Veršič
17. Nejc Vesel
18. Klemen Zaletel

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica
2. Darko Jurca – predsednik Nadzornega odbora
3. Peter Lovšin – urbanist
4. Vesna Novak – Radio 1 Orion
5. Predstavniki občinske uprave:
– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Seja je sklepčna, prisotnih je vseh 18 svetnikov.

AD 2
Potrditev zapisnika 12. redne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnik. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje:
SKLEP 80:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 12. redne seje z dne 23.6.2016.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0

Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo morebitne pripombe na dnevni red.
Gorazd Kovačič – svetnik
Predlaga, da to kar smo dobili v gradivu pod točko v vednost, obravnavamo v okviru 4. točke
– pobude in vprašanja.
Metod Ropret – župan
Se strinja s predlogom, da opravijo razpravo. 5. točka dnevnega reda se je razširila, gradivo so
vsi dobili na mizo. Na glasovanje je dal:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 12. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Obvezna razlaga OPN;
6. Potrditev odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2016;
7. Potrditev Statuta Občine Brezovica;
8. Podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2016.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Kar nekaj časa se nismo videli, saj so bile vmes počitnice. To pa ne pomeni, da se ni nič
pomembnega dogajalo. Omenil bi dva pomembna sestanka za nas, eden je potekal na DARSu, drugi pa na Direkciji za infrastrukturo. Na DARS-u so se pogovarjali glede avtocestnega
priključka. Projekt je znotraj dinamike, ki je bila predvidena. Zadnja soglasja pričakujejo v
dveh mesecih. PGD dokumentacija je dokončana in recenzirana, sledi še presoja prometne
varnosti in PZI dokumentacija. Odkup zemljišč naj bi se izvajal drugo leto, s tem nam bo
naloženega nekaj dodatnega dela. DARS nas spodbuja, da tudi sodelujemo takrat, ko bodo
naleteli na težave. Izvoz je nujno in življenjsko povezan tudi z obvozno cesto po zahodni
strani železniške proge v smeri Notranjih Goric. Za argumentacijo prvega dela, bo potrebno
imeti trdna zagotovila, da bo v doglednem času zgrajen tudi drugi del, ki pa ni več v
pristojnosti DARS-a, ampak Direkcije za infrastrukturo. Temu je bil namenjen drugi sestanek.
Po sedanji dinamiki naj bi bil izvoz končan v letu 2021 – prihodnje leto odkupi in nato
pričetek gradnje. Gradnja naj bi trajala dve leti, potem je potrebno pridobiti še vso
dokumentacijo. Ta projekt je v naslednji finančni perspektivi ključen, dobršen del sredstev bo
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iz Evrope. Na DRSI-ju sta bila skupaj s podžupanom, predstavila sta informacije z DARS-a.
Poizkušala sta utemeljiti nujnost, da se tudi DRSI aktivno vključi k pripravi projekta. Žoga
jima je bila vrnjena, ključna naloga je, da začnemo takoj s pripravo OPPN-ja. Urbanist
postopke pozna, ni to prvi OPPN, ki ga delamo. S tem bomo pokazali primerno resnost. Kar
zadeva stroškov, so do OPPN-ja na naši strani. Ostalo dokumentacijo v nadaljevanju naj bi
financiral DRSI. Prvi korak je na naš.
Marko Čuden – podžupan
Trenutno je največja investicija vodarna Virje. Končno so začeli z deli, kdor se vozi proti Igu
bo opazil, da poteka izmenični enosmerni promet. Kjer bo stala stavba, je že skoraj izkopano.
Sedaj pride na vrsto še del, kjer bo stal vodohran. Časovno nismo omejeni tako kot pri
kanalizaciji. Računa, da se bo projekt nekje do poletja drugo leto zaprl. Večjih problemov
trenutno ni, usklajujejo še določene detajle za izvedbo. Pri temu sodeluje veliko JKP, ki bo
upravljal z vodarno. Naslednja zadeva je Goričica, kjer potekata dve investicije. Eno izvaja
Direkcija za ceste samostojno, gre za reciklažo in preplastitev ceste Prevalje – Goričica. Pri
drugi investiciji smo kot sofinancerji udeleženi tudi mi, je cesta skozi Goričico. Če podatki
držijo, so danes končali s kanalizacijo. Kanalizacija je vgrajena od Nane do Goričice, tudi v
desnem pasu skozi Goričico, kjer direkcija dela rekonstrukcijo ceste. Narejeni so odcepi za
priklope. V naslednji fazi sledi leva stran cestišča, zamenjali bodo ves ustroj. Sama investicija
naj bi bila do nekje 120 m pred gasilskim domom. Z direkcijo se dogovarjamo, da moramo iti
do gasilskega doma. Res bi bilo smešno, da ostane samo 120 m, tudi tam bi vgradili
kanalizacijo. Pričakuje, da bo investicija še letos končana. Rok je daljši, vendar bo gradnja
drugega pasu precej hitrejša, ker ne bo notri naših vodov. Ponekod smo vgrajevali tudi
vodovod, razširila se je avtobusno postajo. Prišlo bo tudi nekaj opornih zidov. Ljudje so jih
zahtevali, ker jih imajo tudi na Brezovici, Notranjih Goricah in Podpeči. Temu se ne bomo
mogli upreti. Za samo reciklažo še nimamo točnih podatkov kdaj bodo pričeli. Reciklaža bo
trajala približno 14 dni. En teden bo cesta verjetno popolnoma zaprta. Problem je stroj, ki je
zelo zaseden in čakajo, da pridemo na vrsto. To je investicija direkcije. Reciklaža bo urejena
že prej, preden bo končana Goričica. Na Podpeški cesti so pričeli delati konec počitnic. Pri
uvozu za Laze je cesta že asfaltirana, suho črpališče je že vgrajeno in končano. Manjkajo še
elektro omarice. Pri zapornicah je mokro črpališče, čakajo se grablje. Dobavljene naj bi bile
okoli 10 oktobra. Potem se bodo vgradile in naj bi bil projekt v kratkem končan. Upa, da
bodo lahko konec oktobra že pripravili dokumentacijo in zaprosili za tehnični pregled, ki je
osnova za uporabno dovoljenje. V Šolski ulici so zgradili kanalizacijo. Med gradnjo je bilo
kar nekaj problemov in usklajevanj. Vo-Ka je zamenjala tudi vodovod po Šolski ulici,
prisluhnili so nam, da so še to uredili. Uredili so se novi hišni priključki na vodovod. Pri
kanalizaciji so zgrajeni odcepi na posamezne parcele. Podaljšali so kanalizacijo do zadnjih
dveh hiš pri balonu. Upali so, da bo desni pločnik ostal, vendar je bil tolikokrat prekopan, da
so ga morali obnoviti. Dodali so še meteorno kanalizacijo. Tako bo urejeno odvodnjavanje iz
parkirišča. Če bo vse po načrtu, bo končno asfaltiranje luknje na Podpeški cesti v soboto.
Potem se bosta uredili še dve hitrostni oviri, JKP bo narisal zebre, črte ter parkirna mesta.
Semafor na Podpeški je začel delati po drugačnem režimu. Prišli so serviserji in ugotovili, da
je prišlo do vandalizma. Nekdo je potrgal kable, zato je semafor delal po svoje. Sedaj je
semafor v režimu, kot je bil prej. Naslednja večja investicija je oporni zid na Drobtinški cesti
na Brezovici. Cesta je bila že skoraj neprevozna, tovornjaki niso mogli več voziti, Snaga ni
mogla več odvažati smeti. Investicija znaša okoli 100.000 €, od tega bomo dobili 86.000 € od
države po 21. členu. Glede na vreme, bi do sredine drugega tedna že morali biti dela po
velikem končana. Cestišče že urejajo in pričakuje, da bo investicija končana v oktobru. Pri
kanalizaciji so še vedno porodne težave. Večja težava je nepriključenost nekaterih občanov.
Sistem monitoringa dela iz jaška na jašek. Če so vsi jaški v funkciji, ni nobenih problemov.

Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta

3

Če jaški niso v funkciji in jih zalije voda, potem včasih pride do motenj monitoringa.
Priključenost na kanalizacijo je v Vnanjih in Notranjih Goricah boljša kot v Podpeči in
Preserju. 137 gospodinjstev še ni plačalo komunalnega prispevka za kanalizacijo. Odločili so
se, da jih bodo okoli 60 dali v sodno izterjavo. Kdor želi lahko vidi seznam, komentiral ne bo.
Neizterjanih sredstev od komunalnih prispevkov je bilo 23.3. še za 156.000 €. Sedaj smo
samo še na 73.000 €. Največji problem je, ker se nekateri še niso priključili. Treba bo zavzeti
neko stališče in napotiti inšpektorat na te naslove. Časa je bilo dovolj. Res je, da se za Novo
pot in Gulč še ni iztekel 6 mesečni rok. Ljudje se intenzivno priključujejo, posebej na Novi
poti je zares dober odziv. Na ekoloških otokih se ponovno pojavlja ne preveč lepa slika.
Pogovarjali so se s Snago in s sosednjimi občinami v katero smer naj bi šla zadeva. Prva
stvar, za katero so se odločili je, da se umakne rumene zabojnike iz ekoloških otokov. Razlog
je, da mora imeti vsak rumen zabojnik doma. Zato ne vidijo razloga ali potuhe, da bi ljudje
nosili odpadke na ekološke otoke. Snaga je dobila nalogo, da gre in prečisti sezname, ker
nekateri nimajo zabojnikov. Posledično vozijo vse skupaj na ekološke otoke ali pa še kam
drugam. Naslednji korak bo umik modrih zabojnikov za papir iz ekoloških otokov. Modri
zabojniki bi se dodelili vsakemu gospodinjstvu brezplačno. V to smer se razmišlja tudi drugje.
Predlagali smo, da bi poizkusno zadevo uvedli na Brezovici ter Vnanjih in Notranjih Goricah
za obdobje pol leta. Potem bomo videli, kako se to obnese. Ko bo Podpeška cesta dobila
uporabno dovoljenje za kanalizacijski črpališči, bodo lahko priključili Šolsko ulico in nov del
naselja Laze. V oktobru bodo pričeli graditi kanalizacijo do Brezovih trojčkov po stari
železnici. To bodo letos tudi zgradili in vse te ljudi čim prej priključili. Vsi bodo dobili
nadomestne odločbe za komunalni prispevek za kanalizacijo. V pripravi je program
opremljanja, ki ga moramo spremeniti. Mogoče bomo lahko že na naslednji seji rekli
določene stvari. Pogovarjali se bomo tudi o variantah, ali ostati na treh conah ali iti na eno
cono za celo občino.
Metod Ropret – župan
Dveh strani ni omenil, ki smo jih dobili na Direkciji za infrastrukturo kot nalogo. Projekt
ureditve Podpeške ceste skozi našo občino je bil odprt leta 2007. Čas je, da se tudi v njihovih
dokumentih ta projekt zaključi, Goričica je eden izmed zadnjih delov. Obstajata pa še dva
dela, ki sta nujna. Naložili so nam, da pripravimo vse potrebno. Eno je ureditev postajališča
pri Kavčiču – premik pločnika in ureditev zavijalnega pasa še z druge smeri ter vzpostavitev
avtobusne postaje. Drugi problem je priključek ceste, ki pride z Rakitne na glavno cesto, ki je
sedaj pod poševnim kotom in ni v skladu s pravili, ki veljajo. Kar zadeva dokumentacije,
bodo projekt pripravili oni. Drugo leto naj bi izvedli dela, gre za razširitev in poseg v hrib, da
bo priključevanje na glavno cesto pravokotno. Potem bo Podpeška cesta za neko obdobje iz
državnih dokumentov izginila. Upajmo, da se bo potem odprl projekt ceste proti Igu. Ponovno
je uvedena avtobusna linija proti Goričici, avtobus vozi šestkrat dnevno. Urejeni so šolski
prevozi, ki so bili vroča tema. Skupaj z LPP-jem smo našli rešitev. Otroci nad minimalnim
standardom, kar pomeni približno 2,4 km, so upravičeni do posebne lokalne terminske
vozovnice. Omogoča jim brezplačno vožnjo z javnim prevozom na območju občine
Brezovica. Ta vozovnica ne omogoča vožnje izven občine. V primeru kršitev je prvič
opozorilo in drugič sledi odvzem. Bili smo ena izmed 26 občin v Sloveniji, ki jim je bil
dodeljen še dodaten program zdravnika. Gospa prihaja k nam sredi oktobra, za začetek bo
delovala izmenoma z dr. Planinčevo v Vnanjih Goricah. Če bodo danes svetniki potrdili
rebalans proračuna, se bodo preuredili prostori, ki jih je zapustila Upravna enota v Notranjih
Goricah. Predvidoma do novega leta naj bi bili prostori urejeni. Spremenil se je Zakon o
pogrebni in pokopališki dejavnosti, čeprav so občine in organi občin temu nasprotovali.
Edina, ki je predlog zakona podpirala, je bila Obrtna zbornica. Ne ve, kakšne so bile ambicije,
ki so vodile k spremembi zakona. Dejstvo je, da se strogo ločuje pokopališka in pogrebna
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dejavnost. Pokopališka dejavnost, ki predstavlja stroške, ostaja v pristojnosti lokalnih
skupnosti. Pogrebna dejavnost se prenaša na trg. To pomeni, da bodo dejavnost lahko
opravljala tudi tuja podjetja iz Evrope. Ne bo več lokalnih pogodb in dogovorov. Možno bo
izbrati najcenejše pogrebno podjetje v Sloveniji. Podjetje bo lahko pokopavalo, kjerkoli si bo
naročnik želel. Zadeva je nelogična, s strani vseh, razen ene skupine ni bila sprejeta. Zakon bo
šel v ustavno presojo, saj je bilo predhodno mnenje Ustavnega sodišča, da takšna ureditev pri
nas ni primerna. Argumentirano je bilo, da je na tak način urejeno tudi v drugih državah. V
večini držav pa imajo lokalne skupnosti možnost podeljevanja koncesij ali sklenitev pogodb z
več izvajalci. Lokalne skupnosti financirajo in vzpostavljajo pogoje za izvajanje pokopališke
dejavnosti ter imajo vpliv na to, kdo bo na pokopališču izvajal pogrebno dejavnost. Pri nas v
tem trenutku ni več tako, videli bomo, kaj bo prinesla ustavna presoja. Spremenil se je tudi
zakon o dimnikarski dejavnosti. Dolga leta je bil zakon predmet žolčnih razprav in civilnih
iniciativ. Z novim letom bo možnost izbire dimnikarja. Narejena je bila anketa ter analiza,
približno 15 % je prebivalcev, ki bodo takoj zamenjali dimnikarja. Nekateri so še neodločeni,
nekateri pa so zadovoljni z izvajanjem službe. Za vrtec v Notranjih Goricah je bil izveden
razpis, izvajalec je bil izbran. Projektantska ocena za vrtec je bila 2,6 milijona €. Izbran je bil
izvajalec Tipo s ponudbeno ceno 1.822.000 €. Rok za izvedbo del je 14 mesecev. Trenutno
smo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, natančneje dveh dovoljenj – za gasilski
dom in vrtec. Za sprostitev lokacije moramo preseliti gasilski dom. Danes se bomo odločali
tudi o NRP-jih. Pomembni zadevi sta predvidena obnova MKZ Rakitna in POŠ Notranje
Gorice, gre za energetsko sanacijo obeh objektov. MKZ je predviden za sanacijo v letu 2017,
200.000 € naj bi k sanaciji prispevala občina. Ocena celotnega projekta je 1,1 milijona €.
Ostala sredstva, ki ne bodo dodeljena z razpisom, bo s svojim uspešnim delom prispevalo
zdravilišče samo. Ocenjuje, da bi v letu 2018 šli v sanacijo POŠ Notranje Gorice. Okoli
150.000 € bo morala prispevati občina. V NRP-jih imamo še nekatere manjše projekte. V
zadnjem obdobju smo se zaradi velikih investicij umaknili od drobnejših vsebin v prostoru, ki
pa dvigujejo kvaliteto življenja naših občanov. Ves čas smo jih razvijali in prišel je čas, da bi
jih lahko postavili v prostor. Nekaj je odvisno tudi od tega, kako bomo uspešni na razpisih in
pri odpravi problemov, ki se pri pripravi dokumentacije pojavljajo. Prvi projekt je ureditev
okolice jezera pri Podpeči. Lansko leto je bil narejen IDZ v višini 19.900 €. Letos se dela
PGD in PZI s prilogami, geodetski posnetek, poplavna študija, geomehanična študija ipd.
Smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, kjer smo se zaleteli v zid in upa, da ga bomo
prebili. Čakamo ustrezen razpis za sredstva, prijavili se bomo lahko šele, ko bomo uredili
dokumentacijo. Sledi tudi ureditev parka okrog vile Kobi. Leta 2014 je bil narejen geodetski
posnetek, IDZ dokumentacija, izvedene so bile predhodne arheološke raziskave in
geomehanična študija. Letos je v pripravi dokumentacija za izvedbo prve faze za pridobitev
vodnega soglasja s popisom del s sodelovanjem s Fakulteto za arhitekturo. Čakamo ustrezen
razpis. Naslednji projekt je ureditev poti in površin proti Sveti Ani. Leta 2014 je bil narejen
osnovni IDZ, prav tako je sodelovala Fakulteta za arhitekturo. Letos je bil narejen geodetski
posnetek in dokumentacija s popisi. Pridobljena so soglasja in čakamo na ustrezen razpis.
Tudi za opazovalnico ptic je v pripravi dokumentacija, potem se bomo prijavili na razpis.
Ostane nam še učna točka Podpeški kamnolom, kjer se bo uredila pot in postavila
informacijska točka. Ne bi odpiral teme spletne strani, verjetno bo o temu še govora v
nadaljevanju. Svetnike je povabil na pohod ob ureditvi krožne poti po Brezoviškem hribu.
Gorazd Kovačič – svetnik
Podžupan je najavil umik najprej rumenih in nato še modrih zabojnikov iz ekoloških otokov.
Opozoril bi, da ima velik del Rakitne tako ozke ulice, da smetarska vozila ne morejo dostopati
do hiš. Zaradi tega hiše nimajo hišnih zabojnikov, ljudje so prisiljeni nositi smeti na eko
otoke. Tam so tudi črni zabojniki, ne samo rumeni in modri. KS si je prizadevala, da bi težave
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rešili, naleteli so na nesodelovanje lastnikov zemljišč ali stanovalcev, ki jim sedanji sistem
ustreza. Za enkrat kaže, da se ne da nič narediti in bi morali nekateri eko otoki ostati, z vsemi
tipi zabojnikov. Misli, da Snaga odvoz zaračunava po deležu črnih zabojnikov. Nekateri
morajo smeti voziti tudi po kilometer daleč.
Metod Ropret – župan
Kjer ne moremo zagotavljati ustreznega servisa, nima smisla, da spreminjamo režim.
Gorazd Kovačič – svetnik
Na prejšnji seji je bilo več razprav. Bil je dogovor, da bodo pristojni odbori skupaj z Občinsko
upravo strokovno pretehtali nekatere dileme in pretehtali rešitve. Prva zadeva je, kako bi
zastavili možnost popusta pri ceni vrtca tudi za tiste, ki so trajni najemniki stanovanj. To ne bi
veljalo za tiste, ki so v nekem življenjskem prehodu, temveč za tiste, ki imajo premajhne
prihodke, da bi bili kreditno sposobni in nimajo sreče, da bi lahko živeli pri starših. Zanima
ga, če se že kaj dogaja, če so pregledali stvari? Druga zadeva je bila, kako formulirati stališče
v prid virom pitne vode pred privatizacijo. Strinjali smo se, da je to treba narediti, vendar je
bil predlog sklepa nerodno formuliran. Vmes je Državni zbor že nekaj sprejel. Nekateri novo
graditelji, ki bi želeli graditi na Rakitni v nižinskem delu, ki je opredeljen kot območje
katastrofalnih poplav, ugotavljajo, da so v slabšem položaju od večine investitorjev na
barjanskem delu občine. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja morajo priložiti tudi
poplavno študijo. Študijo je pravzaprav že naredila občina, ko je pridobivala gradbeno
dovoljenje za kanalizacijo. Vse izdelane poplavne študije so objavljene na ARSO in jih
projektanti potem samo snamejo dol. Nekdo, ki želi graditi, kjer je že kanalizacija in je študija
narejena na občinski račun, mora za elaborat plačati samo 300 €. Kdor nima te sreče, mora
plačati približno 2.500 €. Tako so ljudje po spletu okoliščin v slabšem položaju. V razmislek
bi predlagal, kako ta problem rešiti. Ena rešitev bi bila, da bi čimprej pristopili k projektiranju
kanalizacije. Kot vidimo v točki rebalans, tega še ni v kratkem na vidiku. To bi se jim lahko
kompenziralo pri odmeri komunalnega prispevka. Ni treba, da imamo takoj rešitev, bi pa bilo
treba dobro razmisliti. V pogovorih z Direkcijo za ceste naj bi bilo preverjeno, kakšne so
možnosti za preplastitev dveh odsekov državne ceste na Rakitni. To je praktično v centru,
dolga sta okoli 100 m. Asfalt je star okoli 45 let in je razpadel. Morda bi se to dalo izvesti v
okviru vzdrževalnih del. Zanima ga še, kakšna bi bila možnost, da bi se na razpis za
sofinanciranje energetskih sanacij vključilo tudi POŠ Rakitna? Tam je manjši del površine v
profitni rabi. Ne ve, ali je to izključujoč faktor za celo površino ali samo za tisti delež?
Občinski stroški za ogrevanje so kar visoki. Okna so slaba, fasade ni.
Metod Ropret – župan
To je izključujoč faktor za celotno površino. Dejstvo je, da bomo morali znotraj svojega
proračuna zagotoviti sredstva. Problematika je poznana in se je bo treba lotiti. Kar zadeva
vrtcev in najemnikov stanovanj, prosi Klemna Velkavrha, da pove več.
Klemen Velkavrh – svetnik
Prosil je uslužbenca na področju družbenih dejavnosti, da preveri zadevo. Odgovor, ki ga je
dobil je, da tega nima nobena občina. Kje točno je spraševal ne ve. Nobena občina naj ne bi
dajala spodbud za najemnike.
Metod Ropret – župan
Stroški na tem segmentu se nam precej povečujejo – tako stroški vrtcev izven naše občine, kot
tudi tukaj. Z novimi enotami, ki jih odpiramo, bo to še naraslo. Morali bomo biti pazljivi pri
sprejemanju nadaljnjih ukrepov.
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Gorazd Kovačič – svetnik
Če se bo pomočnicam v vrtcih uspeli dogovoriti za dvig plač, bo vlada to prevalila na občine.
Občine bodo to morale najbrž prevaliti na starše ali pa se bo v proračunu ta izdatek še
povečal.
Metod Ropret – župan
Vsi sprejeti ukrepi, ki vplivajo na plače v javnem sektorju, posledično vplivajo na naš
proračun. Nekaj se bo zgodilo tudi na prihodkovni strani, o temu bo več povedal kasneje. Kar
zadeva vode, je bila dikcija sprejeta v Državnem zboru. Morda ni optimalna, vendar ustreza
tistemu, kar je bilo v dokumentih, ki so bili pred nami. Glede poplavne študije se strinja,
problem je realen.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Tudi v dolini, v Notranjih Goricah so bili primeri, ki niso bili zajeti v poplavni študiji, ki je
bila izdelana v okviru OPN. Vse to je nosil investitor sam. Do sedaj še ni bilo primera, da bi
občina komu sofinancirala ali to upoštevala pri komunalnem prispevku. Podobno je pri
arheoloških raziskavah, ki jih nekateri morajo opraviti. To lahko stane še bistveno več kot
2.000 €, vendar tega ne moremo nikjer upoštevati.
Metod Ropret – župan
Izbira lokacije prinaša finančne prednosti ali slabosti. Če gradimo v hribu, se več porabi za
škarpe. Stroške je potrebno predvideti, ko se odločamo za posamezno lokacijo. Slej ko prej bo
občina v celoti pokrita s kanalizacijskim omrežjem in z ustreznimi poplavnimi študijami. Do
takrat verjetno bližnjice do takšne dokumentacije ni. Kar se tiče preplastitve, sta s
podžupanom bila na oddelku, kjer se v glavnem pogovarjajo o rekonstrukcijah in
novogradnjah, torej večjih posegih. Srečala sta se z gospodom, ki pokriva področje
vzdrževanja. Zanimalo ju je, kakšna bo dinamika rekonstrukcije reciklaže ceste proti Goričici.
Problematike proti Rakitni nista izpostavila, jo pa bomo ob naslednji priložnosti. Zanima ga,
če ta dva odseka na Rakitni nista na delu, kjer bo še prišlo do gradnje kanalizacije?
Gorazd Kovačič – svetnik
Odvisno je, kako bo kanalizacija potekala. Po neki varianti je bilo mišljeno, da bi jo že pred
nekaj leti zgradili. Pojavili so se razmisleki, da je kanal bolje izpeljati pod spodnjimi hišami,
da nobena hiša ne potrebuje črpalke. Vprašanje, če bo ta del državne ceste prekopan po
dolgem. Drugi del verjetno tudi ne bo prekopan.
Metod Ropret – župan
Torej je rekonstrukcija smiselna, da se ne bi smešili in čez dve leti prekopavali ceste.
Približno ve, za katera dva odseka ceste gre.
Marija Veršič – svetnica
Pohvalila bi cesto proti šoli, da je pametno urejena. Stanovalci ne morejo več parkirati okoli,
prej je bila cesta vedno zasedena. Pametno je, da je na obeh straneh pločnik. Pohvalila bi še,
da se gradi škarpa na Brezovici. Že večkrat je opozorila na nevarnost. Končno se dela
izvajajo. Podala bi kritiko na komasacijo v Podsvetiji, nič se ne premakne, niso še zbrani
podpisi. To gre prepočasi, nekateri so si že nekaj zakoličili, saj naj bi dobili že odločbe iz
Upravne enote. Ne ve, kako si lahko samo nekaj posameznikov med sabo naredi komasacijo,
če gre za celoten projekt. Videla ja, da se bo širila Remškarjeva cesta, zanima jo kje in kako?
Tudi cesta v Radno na drugi strani je preozka in bi jo bilo treba širiti.
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Metod Ropret – župan
Glede komasacije se strinja. Iz rebalansa je videl, da se stvari ne premikajo. Morda ima
direktorica kakšne podatke, zakaj stvari toliko časa trajajo.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Na sestanku so se dogovorili za začetek zbiranja podpisov. Odobrena komasacija s strani
Upravne enote za nekaj ljudi, je zadevo zaustavila. Ne moremo začeti z uvedbo postopka, če
je nekaj že notri. Upravna enota nam bo dala odgovor, ali bo odločbo vključila h komasaciji
za celotno območje ali bo to izvzela. Zaradi tega se še ni začel tak postopek, kot bi moral biti.
Marija Veršič – svetnica
Zanima jo, ali je družinski pomočnik novo delovno mesto?
Metod Ropret – župan
Če mislita isto, gre za gospo, ki pri nas pogodbeno pomaga starejšim in bolnim. Gre za
izredno majhen denar. To že kar nekaj let obstaja. Gospa je upokojena in ima dovolj volje in
energije, da se s tem ukvarja. Na njeno delo je zelo dober odziv in nobenih posebnih stroškov.
Kar zadeva Remškarjeve ceste, je v letu 2017 ambicija KS, da bi pri vhodu na vzhodni strani
prišlo do širitve uvoza. Tam je vključevanje problematično. Kar zadeva dela na zahodni
strani, pa naj bi bilo urejeno še letos. Gre za razširitev ter ureditev pločnika pri vrtcu.
Liljana Bošnjak – svetnica
Podala bi nekaj vprašanj staršev ter njena opažanja, gre za vrtca v Preserju in Podpeči. Starši
sprašujejo, kako rešiti problem od krožišča do vrtca v Podpeči. Ulica do vrtca je poligon za
divjanje. Hitrosti so velike, to je opazila tudi sama. Nenavadno je to, da to počnejo ravno
starši. Tisti, ki so bili na svetu staršev, so povedali, da ne vedo, kaj naj naredijo. Prej, ko je bil
na vogalu še bankomat, je prihajalo celo do medsebojnih obračunavanj. Ne ve, kakšna bi
lahko bila rešitev, ali pločnik, morda hitrostne ovire. V Podpeči je 10 oddelkov in se razpršijo
okoli krožišča, kjer vozniki dosegajo visoke hitrosti. Glede pločnikov je problem, ker otroci
niso zaščiteni. V Preserju je podoben problem. Nasproti vrtca parkirajo in tisti, ki pridejo peš,
imajo oviro na cesti in je nepregledno. Pogovarjali so se že, da so sami opozarjali drug
drugega vendar ni še nobene rešitve. Starši predlagajo pločnik na nasprotni strani od vrtca.
Metod Ropret – župan
Oba problema sta poznana. Cesta do vrtca je bila s strani svetnika Gabriela že večkrat
izpostavljena. Računa, da bi to počasi bilo na vrsti. Kanalizacijo smo zaključili, zemlja je
odkupljena. Če bo naslednji proračun omogočal, bi pločnik in hitrostne ovire zadevo bistveno
izboljšali. Večji problem bo, kar zadeva Preserja. Ni problem postaviti hitrostnih ovir, ker gre
za občinsko cesto. Večja težava je pridobivanje zemljišča za širitev oziroma pločnik. Tam
smo se že nekajkrat poizkušali dogovarjati, vendar so bile zahteve tako visoke, da smo od
tega odstopili. Poizkusili bomo še enkrat.
Liljana Bošnjak – svetnica
Morda bi se lahko v Preserju vsaj obarvalo cestišče, kjer bi bil pločnik oziroma cona za pešce.
Metod Ropret – župan
Treba je videti, kaj je dovoljeno. Prav pa je, da cesto označimo v skladu z merili stroke.
Pogledati je treba, kje bi se lahko umestijo hitrostne ovire. To pa s sabo prinese hrup, tega se
je treba zavedati. Tisti, ki tam živijo, bodo izpostavljeni večjemu hrupu.
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Igor Gabriel – svetnik
Že spomladi je imel prošnjo, da bi se pred ZD Podpeč zarisale črte za parkirne površine.
Barva je izginila, ljudje parkirajo na dovoznih poteh in je vsak dan zmešnjava. Omenil bi še
fasado na Kobijevi vili. Dolgo niso opozarjali, ker se je gradila kanalizacija. Tretja točka je,
da je prišlo do mazanja fasade na cerkvi na Sveti Ani. Govoril je s predsednikom KS, ki je
povedal, da se to dogaja že kakšno leto na vsake dva meseca in potem vzamejo barvo in
pobarvajo fasado. Napisi so vedno isti. Ker se to ponavlja, bi bilo dobro, da občina pomisli,
kaj bi se dalo narediti. Pametno bi bilo, da se obvesti policijo in začnejo zadevo nadzirati.
Nekaj moramo narediti, mogoče razmišljati tudi o zapori ceste. Ponoči se ne pride peš.
Metod Ropret – župan
To bomo posredovali naprej, je prehudo. Mi imamo za območje občine zagotovljeno splošno
varovanje. V takšnih primerih lahko na podlagi pogodbe zahtevamo intenzivnejše ukrepanje
varnostne službe. Za konkretni primer jih bomo aktivirali in obvestili policijo.
Damjan Rus – svetnik
Pridejo z avtom, na kamerah se ponoči vidijo luči.
Nejc Vesel – svetnik
Na kakšen način se izterja komunalni prispevek pri tistih, pri katerih ni možno nič vzeti?
Najbrž se bodo pojavili takšni primeri, pri katerih ni realnih prihodkov, nepremičnin nimajo
kaj se v tem primeru naredi? Jutri je odprtje krožne poti. Dodal bi še, da je tudi otvoritev igral.
KS, predsednik in člani, so jim prisluhnili in se postavlja prvi sklop igral. Upa, da bodo
prihodnje leto še nadaljevali. Igrala so lepa, upa, da jih bodo otroci s pridom uporabljali.
Mislili so, da bodo samo postavili igrala, vendar so morali še sanirati brežino in urediti ograjo.
Tako so tudi balinarji prišli do večjega parkirišča. Odločitev je bila pravilna, zahvaljuje se
KS.
Metod Ropret – župan
Ko bodo svetniki pogledali spiske bodo ugotovili, da je med njimi samo nekaj takih.
Večinoma gre za takšne, ki zadevo ignorirajo. Če se bo ob izvršbah izkazalo, da smo komu
naredili velike probleme, bomo previdno ravnali naprej. Kjer gre za očitno izigravanje, pa je
potrpljenja dovolj.
Veronika Susman – svetnica
Zanima jo, kako daleč smo z odlokom o plakatiranju? Malo jo je zmotilo, ker je okolica na
gosto posejana z oglasi za cirkus.
Marko Čuden – podžupan
Zadevo morajo pripraviti, to je ena od stvari, ki nam sledi. Če bo vse prav, bi lahko imeli še v
letošnjem letu odlok na mizi. Odlok imamo, potrebujemo še pravilnik in tarife. Ljudje se na
njih obračajo za plačilo komunalnega prispevka. Veliko večino se reši tako, da jim damo
plačilo na obroke. Nekateri se tega držijo, nekateri pač ne. Obravnavati je treba vsak primer
posebej. Težko je razumeti, če nekdo pride in reče, da nima 400 € za plačilo komunalnega
prispevka, v roki pa ima telefon za 900 €. Do sedaj je samo ena gospa prišla in rekla, da nima
denarja. Ostale primere so uspešno rešili. Pred nekaj leti je prišel gospod, ki je povedal, da
nima denarja, lahko bi dajal od 15 do 20 € na mesec. Gospoda so pustili, vsak mesec je
nakazal del zneska in v celoti poravnal komunalni prispevek. Še ena novica, o kateri še nismo
bili uradno obveščeni je, da naj bi se s 1.1.2017 zaprla pošta v Podpeči. Preselila naj bi se na
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bencinski servis. To je strategija Pošte, na katero ne moremo vplivati. Z županom sta se
približno pol leta nazaj pogovarjala z direktorjem. Zagotovil jima je, da ne bodo nekaj delali
na silo. Odločitev je čudna predvsem zato, ker je pošta dobila spodnje prostore v gostilni Kirn
nazaj. Dobili so sodbo in je pošta sedaj lastnik prostorov. Če nas bodo poklicali, bomo
poizkusili še kaj narediti, vendar močno dvomi.
Metod Ropret – župan
Videli bomo, kakšna bo kvaliteta storitev tam. Delovni čas bo bistveno daljši, kot do sedaj.
Kar zadeva dostopnosti storitev, bodo bolj dostopne, kot do sedaj. Vprašanje je kvaliteta
izvedbe.
Igor Gabriel – svetnik
Ali bodo to posebni prostori, ali bo to kar na servisu? Čigavi bodo zaposleni?
Metod Ropret – župan
Misli, da bo vzpostavljeno posebno okence za storitve na Petrolu. Zaposleni bodo od
najemnika. Tako kot se položnice plačujejo vsepovsod, se bodo tukaj izvajale poštne storitve.
Seveda bodo morali iti zaposleni na izobraževanje. Takšna je sedaj praksa pošte, to se sedaj
dogaja po gostilnah, trgovinah, salonih itd. To se združuje z drugimi dejavnostmi, ker sama
poštna dejavnost ni donosna do te mere, da bi vzdržala svoje prostore in zaposlene – takšna je
njihova argumentacija.
Marko Čuden – podžupan
Poštarji bodo še vedno raznašali pošto. Takšna je strategija pošte, nismo prvi, takšne stvari so
doživeli že po ogromno krajih v Sloveniji.
Klemen Zaletel – svetnik
Ima pripombo, dobil je občutek, da so zadnje čase svetniki vedno manj obveščeni o določenih
projektih, so pa zelo pomembni, da bi o njih razpravljali. Za nekatere projekte so izvedeli
samo z vpogledom v rebalans proračuna. V preteklosti je bila praksa, da so bili prej obveščeni
in so o temu razpravljali. Na to se navezuje tudi 13. člen našega statuta, v prvi alineji je
navedeno, da je Občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in
dolžnosti občine. V bodoče bi lahko bili preko odbora ali s kakšno sejo obveščeni. Kar nekaj
zadev bomo v rebalansu potrdili. Če prav so slabo obveščeni bodo rebalans vseeno potrjevali,
ker če pade rebalans, ni najbolje.
Metod Ropret – župan
Verjetno sta dve ključni zadevi, ki bi lahko bili moteči. Eno je sprememba spletne strani,
drugo pa je zgodba z zdravnico. O ostalemu so bili obveščeni. Dejstvo je, da se med samimi
investicijami, ki so bile v NRP-jih, lahko kakšna stvar zgodi, ki jo je treba dodati. To je
predmet rebalansa, zato ga tudi imamo. Načeloma svetnike poizkušamo obvestiti. Kar se je
zgodilo z zdravstveno oskrbo, je presenetilo še nas. To je bilo poleti, med dopusti, časa ni bilo
praktično nič. Po podatkih smo bili edina občina, ki je vso dokumentacijo in izbiro izvajalca
oddala pravočasno v roku in popolno. Vsi ostali so v nekih postopkih podaljševanja,
dopolnjevanja itd. Mi smo svojo nalog opravili tako, kot je treba. Da bomo izpolnili zaveze
glede standarda izvajanja, potrebujemo soglasje svetnikov o rebalansu, da se bodo lahko
uredili prostori.
Klemen Zaletel – svetnik
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Na Jezeru se že dela idejna zasnova objekta, zanima ga, za kakšen objekt gre oziroma čemu
bo služil? Kakšen mesec deluje nova občinska spletna stran. Sam jo je pregledal in ocenjuje,
da je manj pregledna kot prejšnja. Na Odboru za komunalo je bilo rečeno, da je direkcija dala
odredbo za postavitev ogleda. Kakšen je časovni termin, da se bo to postavilo? Kako je s
sredstvi za kanalizacijo na Brezovici, glede na to kaj nas čaka v rebalansu? Predvideva, da bo
sredstev v letih 2017 in 2018 zelo malo, ker se bomo dodatno zadolžili. Kaj je z železniško
postajo Vnanje Gorice. Jutri je otvoritev krožne poti. Ima predlog, da bi se drugič takšne
zadeve premaknile na kasnejšo uro. Večina občanov ima ob 13. uri še službo. Škoda je truda
KS, da stvari zaradi tega ne bi bile obiskane. Neki občan je dal že spomladi pobudo na
Občinsko upravo, vendar ni prejel nobenega odgovora. Ali se to večkrat dogaja, ali je slučajen
izpad? Šlo je za spremembo OPN-ja.
Metod Ropret – župan
Generalno je finančna situacija kar dobra. Priimek občana lahko pove po seji in bomo
preverili. Kar zadeva obveščenosti, nekaj od tega drži. Za zdravnico je že odgovoril, tudi
Jezero je že nekaj časa v naših dokumentih. Kot vse kaže bo še nekaj časa tako, ker ne ve,
kdaj bomo prišli do vseh potrebnih dokumentov. Za spletno stran bo prebral na koncu, kar
ima pripravljeno. Za železniško postajo je želel dobiti informacije, kako se stvari premikajo.
Na zadnji seji pred dopusti so mu zagotovili, da je gradbeno dovoljenje tik pred izdajo, vsa
dokumentacija naj bi bila letos zaključena, gradnja bi se začela drugo leto. Najnovejše
informacije nima, ker ni uspel dobiti gospoda, ki mu posreduje informacije. Glede ure
otvoritve krožne poti se strinja, prednost pa je, da bo pot ostala in jo bo vsak lahko prehodil.
Kar zadeva spletna strani, je stara stran bila tehnološko zastarela, ker je bila iz leta 2008.
Ocena je bila, da je nepregledna, s preveč zavihki zgoraj, spodaj in ob straneh. Bojda je bil
vmesnik za dodajanje vsebin in administracijo zastarel in neprijazen uporabnikom. Spletna
stran ni bila prilagojena tabličnim računalnikom in mobilnim telefonom, kar je danes nujno.
Ugotovljene so bile nepravilnosti s strani Informacijskega pooblaščenca in sicer pri uporabi
piškotkov, ki ni bila v skladu z Zakonom o telekomunikacijah in z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov. Postavljen je bil rok za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti. Nova
spletna stran je urejena v izgledu ’’clean look’’, kar pomeni da je svetlejša, manj
obremenjena, bolj pregledna in enostavna ter uporabniku prijazna. Prilagojena je telefonom in
tabličnim računalnikom, novejši in prijaznejši je vmesnik za administracijo. Vključeni smo na
portal moja občina, gre za širok projekt, kjer so novice, koledar, aktualno in dogodki. Ta
portal zajema 75 občin, tudi sosednje kot so Ig, Log – Dragomer, Dobrova – Polhov Gradec,
Borovnica, Horjul in Vrhnika. Nismo odkrili nič novega in verjetno ne ustrelili kozla, ker so
ga potem že druge občine pred nami. Cilj je bil podati informacije iz občine preko čim več
komunikacijskih kanalov – preko spletne strani, portala moja občina, mail lista za sprejemanje
novic in obvestil, urejen bo še facebook profil. Vključena so že društva, javni zavodi in
podjetja. Lahko bodo dodajali dogodke na koledar ter vnašali prispevke. Včeraj je bila
izvedena delavnica za uporabnike in registracija v računalniški učilnici OŠ Brezovica. Vsem
je omogočena brezplačna pomoč. V okviru portala moja občina je registriranih preko 6.000
vnašalcev vsebin s strani društev, zavodov in podjetij. Izdelava spletne strani in prenos
podatkov s stare strani je bilo brezplačno. Finančna obveznost bo nastala, ko bo dosežen
rezultat vsaj 30 % unikatnih obiskovalcev spletne strani glede na število prebivalcev občine.
Mesečno nadomestilo bo znašalo 410 € in DDV. V to ceno je zajeta uporaba informacijske
platforme, redno vzdrževanje in gostovanje spletne strani, izobraževanje uporabnikov in
administratorjev, društev, zavodov in podjetij ter pomoč administratorjem in uporabnikom pri
delu s spletno aplikacijo. Če kod želi videti pogodbo, jo lahko vidi po seji.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
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Če je šlo za pobudo, za spremembo OPN, se na pobude ne odgovarja. Rok je odprt in se
pobude evidentirajo.
Gorazd Kovačič – svetnik
Vključil bi se k temu, kar je opozoril Klemen Zaletel. Na Odboru za finance je bila kar burna
razprava o razmerju med Občinskim svetom in tistimi, ki sprejemajo odločitve. Misli, da
imamo strukturni problem. Dejansko odločitve o investicijah sprejemajo skrbniki
proračunskih področij. Občinski svet ima bolj ali manj vlogo, da to potrdi, ko se sprejema
proračun ali rebalans. Pogosto pri večjih investicijah Občinski svet nima vpliva na vsebinske
odločitve – kot je zunanji izgled ali večje javne stavbe. Morda premalo uporabljamo institut
DIIP, ki je začetna faza investicije, ko se preveri različne variante izvedbe. Občinski svet bi
moral dati smernice, Občinska uprava pa to mora izvajati. Zaveda se, da na sprejemanje
odločitev pogosto vplivajo neki zunanji dogodki, ki se jim je treba hitro prilagoditi. Kjer je
potreben hiter odziv, ima izvršna veja oblasti nujno prednost. Tako je tudi prav. Po drugi
strani, bi moral Občinski svet delati bolj kompetentno, če bi hoteli igrati aktivnejšo vlogo. S
kompetentnostjo bi si pridobili tudi več vpliva. Ima še vprašanje o Upravni enoti. Pred nekaj
minutami je prvič izvedel, da je Upravna enot odšla. Pri pošti ga zanima, ali je nudenje
poštnih storitev javna služba? Ker če je, potem mora tisti, ki javno službo podeli, postaviti
tudi neke pogoje. Po drugi strani deluje pošta kot d. d. in deluje da optimizira svoje
poslovanje in bodo najbrž prostore prodali in oddali ter dobili prihodek in zmanjšali stroške.
Ta primer je svarilo, kam vodi komercializacija javnih storitev. Predlaga, da se preveri, ali
ima vlada ali ministrstvo kakšen vpliv na to, ko postavljajo pogoje za opravljanje javne
službe. Morda se moti in to sploh ni javna služba in smo na čistem trgu.
Metod Ropret – župan
Upravna enota ni odšla, se je samo skrčila in še vedno deluje. V najemu imajo manjše
površine, ostalo ostaja nespremenjeno. Dolgo časa je živel v prepričanju, da je pošta javna
služba. Pravila korporativnega upravljanja imajo neke svoje zakonitosti, ki jih uvajamo v vse
pore naše družbe. Govorili smo že o dimnikarjih in pogrebnih storitvah. Po njegovi oceni je to
pretirano, preveč stvari pavšalno prepuščamo trgu, ker vse kar je javno ni dobro. Taka
percepcija se uveljavlja. TTIP o katerem bomo govorili v nadaljevanju, je samo vrh te ledene
gore. Kompetentnosti ne bo komentiral, v kompetentnost sveta ni nikoli dvomil. Vedno je
imel dokumente, ki jih sprejemamo za usklajene. Nekaj je res, na kar smo naleteli ob tem
rebalansu in so se verjetno vsem pojavile težave. Eno je, da smo pri NRP-jih naredili nekaj
napak, ki so bile vezane na kompatibilnost programske opreme. To smo sestavljali ročno in
pri ročnem vnosu delali napake. S pomočjo odbora, smo te napake odpravili. Drugo je, na kar
ima pripombo in jo je tudi že povedal pri sprejemanju rebalansa. Za sprejemanje vsebin
proračuna imamo odbore in skrbnike postavk. Ne more pristati na to, da v okviru Finančnega
odbora prerekamo vsebine. To je delo odborov, ki pokrivajo posamezna področja. Ve se
kakšne naloge in pristojnosti ima Finančni odbor. Lahko nam zavrne dokumente, vendar iz
razlogov, kot je to tudi bilo storjeno – zaradi napak v samem dokumentu. Vsebina je predmet
vseh nas tukaj.
Damjan Rus – svetnik
Na zadnjih nekaj sejah Finančnega odbora nikoli niso komentirali vsebine in so pregledali
finančne zadeve. Lahko je bila kakšna zadeva rečena med njimi, ampak kar se tiče
sprejemanja, zadev niso komentirali. To je zadnjič že povedal, Finančni odbor se ni vtikal v
vsebino. Zanima ga, kaj je s parkiriščem pri železniškem prehodu v Vnanjih Goricah, ki je bil
včasih odprt za ljudi. Videl je, da so dali prepreke in se ne da več parkirati. Je to storila
železnica? Že pred gradnjo kanalizacije so parkirišče lahko uporabljali občani, da so lahko šli
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na avtobus. Ko smo sprejeli zadnji proračun, smo dali pobudo, da se župan pozanima za
parcelo in stopi v pogovore z lastnikom zemljišča, kjer naj bi bila bodoča dvorana. Zanima ga,
ali je bilo kaj narejeno na to temo ter kakšni so odzivi? Opazil je, da je most v Notranjih
Goricah, kjer se gre pod železniško progo, v zelo slabem stanju. Ali se bo tam kaj naredilo, ali
se ne bo več dalo voziti? Mostiček je v katastrofalnem stanju, vsako leto je cesta ožja za 10
centimetrov. Glede šolskih prevozov je vesel, kar je povedal župan. V šoli pa je bila na to
temo zelo velika zmeda. Ne ve, ali niso razumeli navodil ali so bila čudna. Omenili smo 2,4
kilometra oddaljenosti od šole. Šola si je to razlagala po svoje, najprej so gledali razdaljo po
zraku. Potem so gledali najbližjo pot, ne glede na to, ali je varna ali ne. Šele ko so se starši
pritožili, so vedeli, kako to pravilno narediti. Šolam je treba dati točna navodila, kako in kaj
narediti, drugače si lahko vsak po svoje razlaga. Podana je bila dezinformacija, da občini
Vrhnika in Borovnica uporabljata portal mojaobčina.si. Ne razume, kje so podatek dobili,
morali bi preveriti. Res je, da je bila stara spletna stran zastarela, srečen je, da so to uredili in
zamenjali. Motijo ga določene zadeve. Izginil je arhiv, ne ve če je to za občino prav. Novice
so nedostopne ali pa jih ne zna najti. To se mu ne zdi v redu. Moti ga prehod na privatno stran
mojaobčina.si. Ko greš na novice, te preusmeri. To je privatni portal, ki lahko dela marsikaj.
Kot velika občina, si tega ne moremo privoščiti, da z našo spletno stranjo upravlja tretja
oseba. Največje občine ne bodo nikoli šle na portal mojaobčina.si. Kar oni pravijo, da imajo
75 občin, jih imajo, vendar ne občinskih strani. To je velika razlika, treba je ločiti med uradno
stranjo in mojaobčina.si. Na Vrhniki obstaja mojaobčina.si in imajo dodane novice. Delajo pa
jih sami ljudje. Večje občine ne bodo šle na portal. Vsaka stvar zastari, tudi ta spletna stran bo
zastarela, če je ne bo nekdo na novo naredil. Meni, da smo preveliki, da smo šli v to. Tega ne
podpira, vendar so se tako odločili.
Metod Ropret – župan
Za čas gradnje so name Železnice dovolile zastonj uporabljati parkirišče. Kar je prebral bo
preveril. Za ostalo meni, da počakamo in bomo videli, kaj se bo zgodilo. Včeraj je bilo
izobraževanje, kako posredovati novice. Vse je bilo narejeno v najboljši veri, da postanemo
bolj dostopni, kot smo. Dejstvo je, da je najslabše od vsega, kar se lahko zgodi, da nas nihče
ne bere. Bilo smo blizu tega, obiskanost naše spletne strani je bila pod vsemi merili.
Marko Čuden – podžupan
Železnica je parkirišče zagradila iz enega razloga – zaradi odlaganja gradbenih odpadkov.
Parcela je lepo očiščena. Ko bi nekdo tam nekaj odložil, bi prišla inšpekcija in jih kaznovala.
Inšpektorica nam včasih naloži stvari, ki so na privatnih zemljiščih. Zaradi tega se je železnica
tako odločila. Ko se bo zgradila železniška postaja, bo tam javno parkirišče in bo to urejeno.
Metod Ropret – župan
Glede parcele za športni park, ni naredil na tej stvari nič. Do naslednjič bomo zbrali vsaj
osnovne informacije, za to bo moral nekoga zadolžiti.
Marko Čuden – podžupan
Glede mosta bomo obvestili vzdrževalca cest, to je Komunalno podjetje Kranj. Tam sta dva
mostička, eden je pri Klemenčiču, drugi pa je 10 metrov pred podvozom, ki je v zelo slabem
stanju.
Metod Ropret – župan
Kar zadeva avtobusa, so dali zelo natančna navodila, kaj morajo starši v dokumentih napisati.
Nihče ni pomislil na to, da bi lahko prišlo do dileme, da imajo nekateri otroci možnost hoditi
po več poteh. Najmanj je kdo razmišljal, da smo imeli v mislih zračno linijo. Tega zagotovo
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nismo imeli. Če sta možni dve liniji po cesti, bi rekel da izbereš tisto, ki je ugodnejša ali
varnejša. Šoli je bilo naročeno, da v obeh primerih to odobri. Nimamo veliko območij, kjer to
obstaja. Povsod smo šli v reševanje s pozitivnim predznakom, kjer je bila dilema, so vse
odobrili. Glede spletne strani bo preveril, tudi glede arhiva. Zdaj je na vrsti še TTIP.
Gorazd Kovačič – svetnik
Pobuda proti tem sporazumom je po njegovem mnenju dobrodošla. Težavo vidi edino v temu,
da je formulirana v žargonu simboličnih aktivističnih akcij. Pravno gledano občine tega ne
bodo mogle ne izvajati nekih določil mednarodnega sporazuma. Res je, da so to simbolno
izjavo sprejela številna evropska mesta in občine. Predlaga, da bodisi sprejmemo pobudo,
tako kot je ali pa sprejmemo poziv Vladi in Državnemu zboru, da naj zavrne te tri sporazume
TTIP, TiSA in CETA. Ni se nam treba bati, da za kaj takega nismo pristojni. To je načelno
politično stališče, za katerega si lahko vzamemo pristojnost.
Metod Ropret – župan
Ocenjuje, da morda kot Občinski svet stopajo na polje politike. To je bolj naloga politike na
drugem nivoju ne pa nas. Kakorkoli se bodo svetniki odločili, je pripravljen to dati na
glasovanje.
Damjan Rus – svetnik
Če že govorimo o odborih, potem naj gre ta zadeva skozi odbor. Meni, da 80 % svetnikov
sploh ne ve o čemu bi glasovali. Naj odbor to pregleda in da svoje mnenje. Ne ve o čemu bi
glasovali in se mu ne zdi smiselno, da to danes potrjujemo.
Metod Ropret – župan
Gre za dva dokumenta, ki naj bi utrjevala čezatlantsko sodelovanje med ZDA, Kanado in EU.
To samo po sebi naj ne bi imelo posebno slabega prizvoka, če ne bi bili ti dokumenti izrazito
naravnani v prid multinacionalkam. Obstajajo tudi dileme glede gensko spremenjenih
organizmov in še vrsta drugih stvari – uporaba kemičnih in bioloških sredstev ipd. Tukaj se
lomijo kopja, da bi prišlo do spremembe trga znotraj EU zaradi implementacije teh
dokumentov. Nekatere države to podpirajo, nekatere ne.
Gorazd Kovačič – svetnik
Temeljni problem sporazumov je v tem, da vsebujejo poglavje o nekakšnih zasebnih sodnih
sporih med korporacijo in državo. V primeru, da država zaostri regulacijo nekega področja, jo
korporacija lahko toži zaradi izgube dobička. Drugi segment je, da se v skupni gospodarski
prostor integrirajo države z različno regulacijo nekega področja, na primer ZDA in EU glede
vprašanja gensko spremenjenih organizmov. Država, ki ima strožjo regulacijo, bi se ji morala
odpovedati ali pa tvegati, da jo tožijo zaradi izgube dobička. Misli, da tak sporazum in
mehanizem pomeni ukinitev države v pomembnem segmentu. Prej smo se pogovarjali o pošti,
kaj se zgodi, ko javne storitve komercializiraš. Misli, da bi se to zgodilo na številnih
področjih, za katere smo danes navajeni, da so v pristojnosti države.
Metod Ropret – župan
Ali se lahko strinjamo, da poizkušamo dobiti prevode teh dokumentov in jih posredujemo
odboru, skupaj s tem, kar je pred nami. Pristojen je Pravno – statutarni odbor. Ti dokumenti se
pripravljajo že tri leta.
Gorazd Kovačič – svetnik
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Če se bo dovolj vlad odločilo, da se iz zgodbe umaknejo, bo zadeva padla. Imamo majhen
vpliv, vendar pa lahko prispevamo mali kamenček v mozaik.
Metod Ropret – župan
Če je nemški gospodarski minister to rekel, bo to veljalo tudi za celo EU. Danes lahko
sprejmemo mnenje, lahko ga podpiše in pošlje naprej, če se svetniki tako odločijo. Naslednja
seja bo čez en mesec. Če se to sprejema že nekaj let, v enem mesecu ne bomo nič zamudili.
Tudi pri pitni vodi nismo nič zamudili, ne glede na to, da pobuda ni bila obravnavana, tako
kot bi nekateri želeli. Zadevo naj najprej obravnava odbor. Dobili smo izračune in ocene s
strani našega JKP Brezovica, kar zadeva skladnosti predvidevanj in realnega razvoja situacije
ne terenu glede stopnje priključenosti. V skladu s predvidevanji iz elaborata, stvari ne grejo
popolnoma v smeri, kot smo si jo začrtali. Kakšne bodo številke konec leta, bomo še videli.
Lahko se zgodi, da bomo prihodnje leto v elaboratu morali poseči po spremembah. To je
odvisno od stopnje priključenosti. Pred nami je še ena naloga. Zaradi vsega tega in neke
logike, bo potrebno v JKP sprejeti določene racionalizacije. O temu danes ne bi govoril,
direktorico bi povabil na eno od naslednjih sej, da se dogovorimo, kako naprej. Investicije so
z nami. Gledati je treba v dve smeri. Ali JKP dodatno razvijati z novimi dejavnostmi na
primer dimnikarstvo, načrtovanje in še nekatere dejavnosti bi se našle kot dodatne. Če
ostanemo na obsegu nalog in del kot do sedaj, pa je potrebno razmisliti, če je tega trga dovolj,
da lahko v takšnem obsegu funkcioniramo. Same investicije glede kanalizacije se bodo
končale. Več danes ne bi, ker ni tukaj predstavnikov JKP Brezovica. Prihaja do razhajanj med
predvidenimi prihodki v elaboratu in dejanskimi prihodki. Ni nujno, da posegamo v ceno.
Cena je na zmernem nivoju in ni potrebno, da posegamo v ceno. Obstajajo tudi druge rešitve.

AD 5
Obvezna razlaga OPN
Peter Lovšin – urbanist
Zagata je nastala pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za vrtec v Notranjih Goricah. To je
povezano z gradnjo gasilskega doma. Težave so malenkostne. Pro vrtcu se je v bližnji
preteklosti meja izravnaval. Ko smo sprejemali OPN, smo imeli še star kataster in meja ni bila
ravna. Sedaj je meja izravnana. Ker z nekaj kvadratnimi metri posegamo tudi v drugo
namensko rabo, ni druge variante, kot da nekaj sprejmemo oziroma dopolnimo prostorski
načrt samo v besedilnem delu. Tako bodo izpolnjeni pogoji, da se v naslednjem tednu izda
gradbeno dovoljenje. Zapletlo se je tudi pri izdaji gradbenega dovoljenja za gasilski dom.
Čeprav imamo napisano, da je možno graditi do višine 20 metrov, je referent izjemno
natančen ali morda nevešč glede postopka. Na ministrstvu je zahteval, da se morajo izreči, če
je to požarno ogrožen objekt ali ni požarno ogrožen objekt, čeprav gre za gasilski dom.
Zadeva je bolj bizarna, referent na UE pravi, da je stolp drug objekt. Mi govorimo, da je
gasilski dom s stolpom isti objekt, ne gre za nekaj ločenega. V OPN imamo napisano, da je
dovoljena gradnja do 20 metrov višine. Če bomo vključili tudi stolp, bo izdal gradbeno
dovoljenje tudi za stolp. V skladu s pogodbo se na stolp prenaša tudi bazna postaja za
mobilnega operaterja. Na gasilskem domu sta predvideni dve frčadi, ena bo za čajno kuhinjo
in to referenta tudi moti. Sedaj so prilagodili obliko. Če bo obvezna razlaga objavljena v
Uradnem listu, kar pomeni, da mora iti skozi Občinski svet, bodo izpolnjeni pogoji, da se ta
kalvarija s projektiranjem gasilskega doma zaključi. V oktobru naj bi se potem pridobilo
gradbeno dovoljenje za oba objekta. Predvidena je že časovnica, kaj se bo delalo prej, gradilo
in rušilo. Prošnja je, da se ta obvezna razlaga potrdi in se jo nemudoma objavi v Uradnem
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listu. Zatem se bo obvestilo oba referenta na UE Ljubljana, preden zapadejo roki, da ne bo
prišlo do formalnih razlogov za zavrnitev celotnega postopka.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 81:
1. Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo obvezne razlage tabele
prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na enote urejanja prostora z
oznakami NG_1, NG_6 in NG_8 priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Brezovica.
2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema obvezno razlago tabele prostorsko
izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na enote urejanja prostora z oznakami NG_1,
NG_6 in NG_8 priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Brezovica.
3. Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu RS.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
SKLEP 82:
1. Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo obvezne razlage tabele
prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na enote urejanja prostora z
oznakami NG_1, NG_6, NG_8 in NG_15 priloge 1 Odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Brezovica.
2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema obvezno razlago tabele prostorsko
izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na enote urejanja prostora z oznakami NG_1,
NG_6, NG_8 in NG_15 priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Brezovica.
3. Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu RS.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Potrditev odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2016
Metod Ropret – župan
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Ne glede na to, da je letošnji proračuna bistveno manjši od tistih, ki smo jih sprejemali v
preteklih letih, še ne pomeni, da je bil zato rebalans kaj lažji. Nekaj zadev se nam je iz
preteklih let preneslo tudi v tekoče leto. Nekaj učinkov tako pozitivnih kot negativnih je.
Najbolj pozitivno je, da ni prišlo do zadolževanja za primer, če ne bi pravočasno izčrpali
evropskih sredstev. Do tega ni prišlo in ni bilo potrebno. Črpanje v prejšnji finančni
perspektivi smo zelo dobro zaključili. Po drugi strani se tudi ostali realni prihodki dvigajo.
Rastejo tudi odhodki, kar nekaj stvari je bilo, bilo je že izpostavljeno v razpravi. Nekatere
stvari so nas med letom presenetile in smo morali odreagirati. Lahko tudi ne bi, vendar smo
ocenili, da je prav, da se odzovemo. Če pride do npr. rekonstrukcije državne ceste, potem v
skladu z načeli kot drugod, tudi tukaj vgrajujemo vso komunalno infrastrukturo. Tudi pri
gradnji v Šolski ulici in drugje, so se nam zgodile nepredvidene stvari. Rebalans tudi to zdrži,
na nekaterih področjih iz takšnih ali drugačnih razlogov nismo porabili sredstev in jih do
konca leta ne bomo. Nekje bomo porabili manj od predvidenega, takšne primer je Virje. Iz
tega razloga je bilo nekaj sredstev tudi dodatno sproščenih. Kar zadeva prihodnjega
proračuna, bo definitivno dvoletni. Vsak čas bo dvoletni proračun tudi uzakonjen, država
pripravlja spremembo zakonodaje. Tako bo tudi država lažje uravnavala prihodke in odhodke
občin. Ena od tem je tudi povprečnina, sprejet je bil državni proračuna za dve leti. V letu 2017
bo povprečnina znašala 530 €, v letu 2018 pa 536 €. To pomeni za našo občino približno
dodatnih 100.000 € samo iz tega naslova. Računamo, da se bo nekaj odrazilo tudi skozi
število prebivalcev. Tudi na prihodkovni strani se bodo nekatere stvari obrnile nam v prid. S
problemi, kot so pri nas, se srečujejo vse občine. Povsod, kjer so zaključevali investicije, je
bilo treba proračun balansirati. V postopku sprejemanja rebalansa je prišlo do nerodnosti z
NRP-ji. V imenu Občinske uprave se vsem v Finančnem odboru opravičuje in upa, da do tega
ne bo več prišlo. Upa, da je ob vseh naporih, ki so jih člani odbora vložili, pred nami popoln
in pravilen dokument.
Damjan Rus – svetnik
Na odboru so dobili predlog odloka. Nanje je bilo kar nekaj pripomb. Numerični del odloka ni
bil usklajen z NRP-ji. Seja je bila v dveh delih, v treh dneh razlike. Zato so na prvi seji ta
odlok zavrnili zaradi nepravilnosti. V treh dneh je bil pripravljen popravljen odlok, ki ga
imajo svetniki pred sabo. Na ta odlok ni bilo pripomb in so ga potrdili. Predlaga, da se zadeva
potrdi.
Metod Ropret – župan
V tem trenutku gredo h koncu nekatere investicije in bodo izstavljene še situacije. Trenutno
imamo vezanih 700.000 € in imamo dovolj sredstev, da bomo investicije, ki so v teku,
ustrezno financirali.
Gorazd Kovačič – svetnik
Za leto 2017, ki sicer ni del rebalansa, predlaga da se konča prelaganje dveh investicij na
Rakitni. Zadevi ne staneta veliko, sta pa pomembni, o temu se pogovarjamo že nekaj let.
Govorilo se je, da se bo to že v letošnjem letu izpeljalo, potem je iz rebalansa razbral, da temu
ne bo tako. Ena zadeva je mostiček v bližini čistilne naprave. Pred nekaj leti je izgledalo, da
se ga da še sanirati, ker mu temelje spodjeda voda. Zdaj kaže, da smo to zamudili in upa, da
nas ne bo doletela tretja faza, ko se bo most pogreznil. Druga zadeva je začetek projektiranja
idejne zasnove za drugo fazo kanalizacije. Vemo, da bomo imeli težave s služnostmi.
Nekateri lastniki bodo nekooperativni, drugje bo težava neurejeno lastništvo. Takšne zgodbe
nam lahko vzamejo še nadaljnjih nekaj let, preden bomo lahko sploh pridobili gradbeno
dovoljenje, kaj šele pričeli investicijo. Apelira, da se ob sprejemu rebalansa s tema dvema
zgodbama v letu 2017 preneha odlašati.
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Metod Ropret – župan
Kar zadeva kanalizacije se strinja. V Rakitni nas čaka v prihodnjem letu še dograditev
manjših krakov. Drug del je, da bomo drugo leto pristopili k izdelavi idejnih načrtov za
kanalizacijo v Rakitni, vključno s popisom tras in parcel, na katerih bo treba pridobiti
služnost. To je zadostno izhodišče, da se lotimo najtežjega, kar nas čaka, to je pridobivanje
služnosti. Rakitna je dovolj široko območje, ki bi že bila primerna za naslednjo kandidaturo
za sredstva EU. Kaže se, da sedanja oblika operativnega programa ne bo zdržala do konca
perspektive. Nekje na sredini pride do revizije poteka črpanja in bo verjetno prišlo do
sprememb operativnega programa. To pomeni po mnenju ministrstva, da bo prišlo do
sprememb in bo del sredstev iz mehkih vsebin prestavljen na področja infrastrukture. Takrat
je na to potrebno biti pripravljen, to se zna zgoditi v letu 2019. Že zdajšnja perspektiva je bila
podaljšana za dve leti in naj bi trajala do leta 2022 in ne samo do 2020. Ob dinamiki črpanja
lahko na koncu spet pridemo v škripce, če infrastruktura ne bo vključena. Prihodnje leto se
bodo pričeli pripravljati idejni načrti in popisi, s katerimi se lahko lotimo pridobivanja
služnosti.
Marko Čuden – podžupan
Mostiček so si ogledali, prisoten je bil tudi izvajalec. Sanacija ni možna, mostiček bo treba
dodati v proračun za prihodnje leto. Če se ne bi zgodile določene stvari, ki so jih že pojasnili,
bi se gradnja lahko zgodila že letos. Misli predvsem na Goričico.
Damjan Rus – svetnik
V NRP-ju na strani 8 od 13, se pojavlja Gonzaga. Zanima ga, ali je to poravnano in
zaključeno? Kaj je z garancijami in ali so odpravljene vse zadeve z garancijami?
Metod Ropret – župan
Kolikor ve, je bilo zapisniško ugotovljeno, da so bile vse evidentirane napake odpravljene.
Upa, da to drži. Do izvajalca nimamo več zahtev. Nekaj sredstev smo mu odšteli, ni bil v
celoti poplačan za znesek, ki ga je pričakoval. S tem je bila zgodba z njimi zaključena, drug
do drugega nimamo več razmerij. Zadržanih je bil nekaj sredstev iz tega naslova.
Klemen Zaletel – svetnik
Pod točko pobude in vprašanja ga je zanimalo, kako bo s sredstvi za kanalizacijo v letih 2017
in 2018. Rečeno je bilo, da se bo pojasnilo pod to točko. Gledal je realizacijo po postavkah,
nekje je nizka, samo od 10 do 30 %. Ali bomo s sprejetim rebalansom uresničili realizacijo?
Ali bo precej prenesenih obveznosti? Na Odboru za komunalo je bilo rečeno, da se bo že
sedaj začelo graditi gasilsko dom v Notranjih Goricah in da naj bi bilo financiranje s strani
občine urejeno, ostalo bodo potem uredili gasilci sami. Vidimo, da imamo financiranje v
NRP-ju do leta 2019. Bodo gasilci notri že drugo leto ali v letu 2019? Kaj je s kombijem na
Brezovici, da je nenačrtovana zadeva?
Klemen Velkavrh – svetnik
Glede kombija za prevoz otrok so standardi, koliko staro je lahko vozilo. Omejitev je 10 let,
vozilo ne bi več ustrezalo pogojem za prevoz otrok.
Metod Ropret – župan
Obstoječe vozilo smo prodali JKP Brezovica za 3.000 €. Na to so nas prišli opozoriti na
začetku leta. Ni stvar, ki bi se zgodila sedaj, vendar je bilo vseeno prepozno za redni proračun
in smo to morali urediti pri rebalansu. Kombi je bil kupljen pri Španu in ga ima šola že v
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uporabi. Kar zadeva kanalizacijo na Brezovici, je bilo in še bo letos vloženo ogromno denarja.
Če seštejemo črpališča in vode, bo številka blizu 1 milijona €. Zagotovo številka drugo leto ne
bo taka, ker drugo leto nismo na vrsti za sredstva Holdinga. Naš presežek za črpanje sredstev
je tako velik, da so nas za eno leto ustavili ostali družbeniki. Razlogi so bili v glavnem v
temu, da ostale občine niso imele pripravljene dokumentacije, da bi lahko črpali sredstva. Kot
mu je znano, je sedaj v Medvodah, Dobrovi - Polhovem Gradcu in Horjulu dokumentacija
pripravljena. Ponekod tudi že gradijo čistilne naprave in kanalizacija. Mi in Škofljica smo
trenutno na stand by-u in bomo eno leto morali počakati na sredstva. Poleg črpališč na
Podpeški cesti smo lani v višini 600.000 € uredili vodooskrbo na Rakitni. Urejeno je bilo
zajetje in čistilna naprava. Sredstva gredo z veliko dinamiko v našo občino in so dobrodošla
za stvari, za katere bi sami težko zagotovili sredstva. V letu 2017 bomo poizkušali z lastnimi
sredstvi v največji meri izvesti priključevanje objektov ob Podpeški cesti. Nekaj se je naredilo
že letos, vse ostalo se bo poizkusilo urediti drugo leto. Pripravljalo se bo dokumentacijo za
področja, ki nam še ostajajo. Ne gre samo za Brezovico – del proti postaji in del proti cerkvi,
tukaj je še Rakitna, nedokončan je še del Plešivice, Žabnica in Podplešivica. Ostaja Gornja in
Dolnja Brezovica ter Goričica. To so področja, ki jih bomo morali iz različnih virov
kombinirati. Okoli 70 % občine je pokrite, za dokončanje 30 % bo potrebno še precej dela.
Do leta 2020 bi s sredstvi Holdinga in finančne perspektive morala biti kanalizacija povsod po
občini zgrajena. Za gasilski dom Notranje Gorice je bilo potrjevanje obveznih razlag
namenjeno ravno temu. Znašli smo se v zagatah in ovire, ki jih nismo pričakovali sedaj
rešujemo po najboljših močeh. Upamo, da bodo obvezne razlage zagotovile, da dobimo
gradbeno dovoljenje v 10 dneh. Potem naj bi se začeli postopki glede priprave in gradnje.
Zaradi samih zamud pri pripravi dokumentacije, bo prišlo do zamud tudi pri naslednjih
korakih. Lahko se zgodi, da bo zamuda tudi pri odprtju vrtca. Že od začetka se stvari podirajo.
Rok za izgradnjo vrtca je relativno kratek, 14 mesecev. Če nam bodo stvari šle na roko bolj,
kot sedaj, bi to moralo biti zgrajeno v letu 2018.
Damjan Rus – svetnik
Na odboru ni bilo pravilno pojasnjeno glede centra RCERO. Lahko kdo pojasni, koliko je
končni znesek? Kaj je z aneksi, ali je v letu 2017 zadnji znesek?
Metod Ropret – župan
Imeli so sejo Sveta Holdinga in so načenjali tudi to temo. Cel projekt je težak okoli 170
milijonov €. Mi imamo 2,66 % lastniški delež. 85 % je bilo pridobljenih iz evropskih
sredstev. Kot lastnikom na nas pade sorazmeren delež financiranja preostalih 15 %. Zaradi
črpanja evropskih sredstev je bila prioriteta, da se čim prej porabijo ta sredstva in so se
izstavljale situacije za investicijo. Ko so se sredstva EU izčrpala, smo prišle na vrsto občine s
svojim deležem. Takrat se nam je to zdelo dobro, ker nami ni bilo treba sproti zagotavljati
denarja. Ko je prišel obračun, je na našo občino odpadlo 754.000 €. Ta denar je treba nekako
v letošnjem letu zagotoviti, takšno je stališče ministrstva. Vsega denarja ne moremo
zagotoviti, to smo dali jasno vedeti. V težavah nismo samo mi ampak tudi vsi ostali. Na seji
Holdinga je bil sprejet sklep, da se po sorazmernem deležu med družbenice razdeli 5.600.000
€ sredstev iz naslova dobička Javnega holdinga. Za našo občino to pomeni 157.000 €. To
pomeni, da imamo za plačati še okoli 600.000 € v letošnjem letu. Nekaj od tega smo že
plačali, vendar naš proračun ne omogoča, da bi vse plačali v celoti. Zmanjkalo naj bi nam
nekje 350.000 €. Zato smo se pogovarjali o rešitvah, ker so v težavah tudi ostale občine. Na
ministrstvo je bil posredovan predlog, če del plačila lahko prenesemo v prihodnje leto.
Odgovora na dopis še nimamo, čakamo kaj se bo zgodilo. V najslabšem primeru bomo
poizkusili zaprositi za ukrep, da bi kratkoročno zadolževanje potekalo preko novega leta.
Lahko se zadolžiš v decembru in januarja ali februarja sredstva vrneš, ko jih imaš. Ko bo
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poizkusno obratovanje zaključeno, bo zaradi lastniškega deleža naraslo tudi naše premoženje.
Imeli bomo tudi trajno urejeno odlaganje odpadkov. Predvsem bomo bogatejši tudi za
najemnino, ki jo bomo dobivali. Trenutno je to za nas strošek in obremenitev, vendar bomo v
nadaljevanju dobivali najemnino od RCERO-a v sorazmernem deležu. Sredstva bi težko vrnili
natančno na področje, s katerega so bila vzeta. V smeti tega v tem obsegu nimamo kam
investirati. Za enkrat velja ohlapna dikcija, da bomo sredstva lahko porabljali na področju
drugih obveznih javnih služb – vodooskrba, kanalizacija ipd.
Damjan Rus – svetnik
Vse razume, vendar so številke v rebalansu drugačne. Letos je predvidenih 430.000 € in še
drugo leto 400.000 €. Župan je govoril o 754.000 €. Koliko od 430.000 € bomo plačali letos?
Metod Ropret – župan
Še zdaj nimamo računa v hiši in ne poznamo točnega zneska. To so ocene, situacij še nimamo
in je vprašaje, če jih bomo dobili do novega leta. Spraševali so se, kaj se bo zgodilo, če ne
bomo do novega leta dobili niti računov. Letos bomo plačali okoli 400.000 €.
Marko Čuden – podžupan
Realizacija, ki jo vidimo v letu 2015, so evropska sredstva, ki so bila pisana na družbenike.
Toliko denarja nismo dali, to je naš delež pri črpanju sredstev. Denar, ki ga bomo dobili od
dobička, bomo samo prenakazali nazaj.
Klemen Zaletel – svetnik
Ni dobil odgovora, zakaj je tako nizka realizacija na nekaterih postavkah. Ali se sredstva
mogoče varčujejo zaradi investicij?
Metod Ropret – župan
To težko odgovori, morali bi povedati skrbniki postavk.
Marko Čuden – podžupan
Sredstva se varčujejo. Na komunalnem področju so prerazporejali sredstva, da so preživeli do
rebalansa. Manjkalo jim je 400.000 € za Goričico, za kanalizacijo in vodovod. To je bila
velika obremenitev, kako zagotoviti sredstva. Ko bo potrjen rebalans, bodo prišle situacije.
Trenutno imamo višek denarja, ko bodo prispele situacije, bomo denar takoj porabili. Denar
vežemo sproti na odpoklic, ker drugače moramo plačevati negativne obresti. Dnevno
spremljajo koliko je denarja in ga takoj lansirajo, da nas ne obremenjujejo negativne obresti.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 83:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predlog Odloka o I. rebalansu proračuna
Občine Brezovica za leto 2016.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
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AD 7
Potrditev Statuta Občine Brezovica
Damjan Rus – svetnik
Zadeva je prečiščena in usklajena z zakonodajo. Pravno statutarni odbor je to obravnaval. Dali
so dva sklepa, lahko danes statut sprejmemo ali pa opravimo prvo branje. To je temeljni akt
občine. Če ga že sprejemamo, naj ga vsi dobro pregledajo, če je potrebna še kakšna
sprememba, da ga ne bomo čez dva meseca ponovno popravljali. Nekih bistvenih sprememb
od prejšnjega statuta ni. Če ima kdo kakšen predlog, je pravi čas da se to spremeni. Če ni
pripomb in svetniki menijo, da je vse v redu, lahko statut tudi danes potrdimo.
Metod Ropret – župan
V časovni stiski nismo. Ena pobuda je že bila izražena s strani gospoda Kovačiča. Če imamo
možnost, lahko opravimo še en krog sprejemanja.
Gorazd Kovačič – svetnik
Glavni problem je, da je dosedanji statut precej podrobno navajal pristojnosti krajevnih
skupnosti. Ta statut je bolj ohlapen, ta vprašanja delegira ustreznemu odloku. Odlok o
nalogah in financiranju KS po njegovi oceni zastarel in pravno nekonsistenten. Bolje bi bilo,
da bi oba dokumenta pripravljali skupaj. Ne glede na to meni, da bi statut lahko sprejeli
danes, če bi vključili manjši popravek. Nanaša se na prvi odstavek 63. člena, ki govori o
temu, kdaj je KS pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno. Te
naloge praktično niso opredeljene, razen upravljanja same sebe in svojega premoženja.
Predlaga dopolnitev zaključka te povedi. Zdaj se glasi: da je pravna oseba takrat, ko opravlja
naloge samostojno v skladu s tem statutom. Prav bi bilo, da bi poved zaključil takole: v skladu
s tem statutom ali odlokom. Ne gre nujno za odlok o nalogah in financiranju KS, lahko gre za
kakšen specialni odlok, ki neko KS že danes pooblašča za določeno nalogo in bo to verjetno
ostalo. Primer je odlok o parkirnini, ki smo ga sprejeli nekaj mesecev nazaj. Prav bi bilo iz
pravno – formalnega stališča, če bi statut imel na tem mestu odkazilno normo, da lahko
delegira določitev nalog, ki jih KS opravljajo samostojno tudi v nekem odloku. Predlaga
amandma, da se prvo poved prvega odstavka 63. člena preformulira tako, da se glasi:
Krajevna skupnost je oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno v skladu
s tem statutom ali odlokom. Potem je stvar prihodnjih mesecev, kako bomo dodelali ključni
odlok o krajevnih skupnostih. Potem sledi še stavek, da KS ne more biti delodajalec.
Klemen Zaletel – svetnik
Se strinja s predsednikom odbora, da bi to bilo prvo branje in da lahko vnesemo še kakšne
dopolnitve. Še dve seji nazaj je bilo to v gradivu Finančnega odbora in potem ni šlo na
Občinski svet. Navedene so bile tudi spremembe. V bodoče bi bilo dobro, da bi tudi svetniki
dobili spremembe, kot jih je dobil Finančni odbor.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Ministrstvo za javno upravo je izbralo 8 naših aktov, med drugim statut, poslovnik, poslovnik
NO, odloke o krajevnih skupnostih in odlok o organiziranju Občinske uprave in jih
pregledalo. Začeli smo s statutom. Noben akt ni neveljaven, vendar je minilo že nekaj časa od
sprejema aktov in se je medtem spreminjala zakonodaja. Z ministrstvom je bilo dogovorjeno,
da bomo šli v spremembe letos po zaključku kanalizacije. Pri statutu so nas opozorili, da
imamo definiranih preveč stvari, ki jih določajo že zakoni, sploh Zakon o lokalni samoupravi.
Na primer: nezdružljivost funkcije, kdaj se skliče Občinski svet, kako je z glasovanji,
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združljivosti funkcij za župana in podžupana. Ožje dele lokalne skupnosti smo imeli preveč
na široko, glede na to, da smo imeli o temu že posebej odlok. Svetovali so nam, da navedemo
samo naloge, ki jih opredeljuje sam Zakon o lokalni samoupravi. V naslednji fazi je na vrsti
poslovnik in odlok o krajevnih skupnostih. Sledila bo še posodobitev ostalih aktov.
Marko Čuden – podžupan
Tudi on predlaga, da danes opravimo prvo branje. Določiti moramo rok, do kdaj se lahko dajo
pripombe, katere bo obravnaval odbor in potem pripravil čistopis.
Metod Ropret – župan
Potem to danes štejemo kot prvo branje in nato nadaljujemo dvofazni postopek. Na
glasovanje je dal:
SKLEP 84:
Občinski svet Občine Brezovica zaključuje prvo branje predloga Statuta Občine
Brezovica in nadaljuje s postopkom sprejemanja.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet
Pripombe bomo sprejemali do petka, 14. oktobra.

AD 8
Podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2016
Breda Jesenko – svetnica
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 6. redni seji 20.9.2016
obravnavala prejete predloge za priznanja. Letos je bilo več predlogov, kot smo lahko podelili
priznanj, do zdaj te prakse ni bilo. Na podlagi prejetih predlogov in po daljši razpravi so se
odločili za dobitnike priznanj, ki so predlagani. Upa, da so se odločili pravilno, končno
besedo pa imajo svetniki.
Nejc Vesel – svetnik
Da ne bo kdo napačno razumel, bila sta samo dva predloga več od možnih priznanj, ki jih
lahko podelimo. Predlogov ni bilo tako ogromno, nekaj so se morali odločiti.
Metod Ropret – župan
Praksa v 10 letih kaže, da kdor si zasluži priznanje, slej ko prej pride na vrsto. Dodeljeni bosta
še dve posebni priznanji, kar je tudi obrazloženo v gradivu. Na glasovanje je dal:
SKLEP 85:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje podelitev priznanj Občine Brezovica za leto
2016 po naslednji razvrstitvi:
Naziv: Častni občan Občine Brezovica
HELENA POGAČAR, Rakitna 51A, Preserje
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Predlagatelj
KS Rakitna

Naziv: Grb Občine Brezovica
SONJA SOJER,
Brezovica

Jakominova

ulica

Predlagatelj
1, KUD Brezovica

Naziv: Priznanje Občina Brezovica
Predlagatelj
KS Podpeč - Preserje
KS Rakitna
Marko Bojc

PODPEŠKI OKTET
LOVSKA DRUŽINA RAKITNA
LOVSKA DRUŽINA BREZOVICA
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet

Letos bo osrednja prireditev ob občinskem prazniku 13. oktobra in ne 4. oktobra, kot je to
običajno. Razlog je v njegovi odsotnosti, saj potuje v Argentino. Prireditev bo v OŠ
Brezovica, pričakovati je tudi goste. OŠ Brezovica sodeluje z drugimi šolami, z eno v
Beogradu in eno v Zagrebu. Prosili so nas, da vabila pošljemo tudi njihovim županom. Ne ve,
če so bodo odzvali, bo pa zagotovo nekaj predstavnikov šol na prireditvi.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 22:00 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 13. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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