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ZAPISNIK
14. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 24.
novembra 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. Eva Povirk – Radio 1 Orion
4. Tomi Cigoj – MojaObčina.si
5. Boštjan Štrukelj – MojaObčina.si
6. 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. Pri dnevnem redu je prišlo do spremembe,
kar je razvidno tudi iz gradiva na mizi. Vsled potreb za prijavo na razpis, moramo potrditi
DIIP in IP za energetsko sanacijo MKZ Rakitna in POŠ Notranje Gorice. To točko bi
obravnavali kot 5. točko dnevnega reda. Zdajšnjo 5. točko - Predstavitev spletne strani Občine
Brezovica – MojaObčina.si, bi premaknili na zadnje mesto, ker imamo gosta in je prosil, da
točko premaknemo na konec dnevnega reda. To so njegovi predlogi za spremembo.
Klemen Zaletel – svetnik
Predlaga, da obdržimo 11 točk dnevnega reda, ker bi bilo dobro, da izločimo 11. točko Predlog za vpis pravice do pitne vode v ustavo, ker so poslanci zakon že sprejeli. Čas za to je
bil na prejšnjih sejah, nima smisla, da zadeve rešujemo post festum. Predlaga, da se točka
umakne, ker nima nobenega pomena. 10. točka naj ostane, ker so stvari še nejasne. Trump je
napovedal preobrat glede tega, vendar še počakajmo.

Metod Ropret – župan
Mišljena je bila zgolj seznanitev. Stvar je šla v smer, ki smo jo tudi mi nekako začrtali. Potem
bo dal na glasovanje še to spremembo dnevnega reda.

AD 2
Potrditev zapisnika 13. redne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnik. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje:
SKLEP 86:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 13. redne seje z dne 29.9.2016.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Predlagana je sprememba 5. točke dnevnega reda. 11. točka se umakne in se jo nadomesti s
predstavitvijo spletne strani Občine Brezovica – MojaObčina.si. Na glasovanje je dal dnevni
res s spremembami:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Energetska sanacija PŠ
Notranje Gorice in MKZ Rakitna ter Investicijski program (IP) - Energetska sanacija
PŠ Notranje Gorice in MKZ Rakitna;
6. Predlog Statuta Občine Brezovica II. obravnava;
7. Predstavitev predloga Odloka o proračunu Občine Brezovica za leti 2017 in 2018;
8. Predlog višine točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto
2017;
9. Ukinitev javnega dobra;
10. Razglas za TTIP free zone – občino brez tajnih sporazumov;
11. Predstavitev spletne strani Občine Brezovica – MojaObčina.si.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.
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AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Novica današnjega dne, ki zadeva lokalno skupnost je, da je bil izglasovan v Državnem svetu
veto na Zakon o izvrševanju proračuna. Samo trije so nasprotovali vetu. Od kar sedi tam, se
kaj takšnega še ni zgodilo. Nezadovoljstvo je generalno, vsled tega, kar se na splošno dogaja.
Vse interesne skupine so začutile, da je morda še kakšna možnost, da se v obstoječem
proračunu še kaj spremeni. Sam meni, da bo šel zakon v popolnoma takšni obliki tudi skozi
parlament. Kar zadeva samih lokalnih skupnosti, je glavarina za prihodnje leto omejena na
530 € in v letu 2018 v višini 536 €. Spreminja se participacija za investicije po 21. členu. Do
sedaj je bilo na voljo 1 %, prihodnje leto bosta občinam namenjena 2 %, še leto kasneje bodo
na voljo 3 %. Nam se bodo prihodki povečevali, tudi iz naslova večjega števila prebivalcev.
Dejstvo je, da smo v lokalnih skupnostih najdlje od tistega, kar nam zakon dovoljuje. Zakon
nam predpisuje 652 € glavarine, od tega smo zelo oddaljeni. Na kratek rok verjetno ne bo
prišlo do sprememb. Vsi skupaj so ocenili, da je primerno, da na svoje težave opozorimo.
Nekaj težav izvira tudi iz same organiziranosti lokalnih skupnosti pri nas. Imamo nekatere
občine, ki po številu prebivalstva, obsegu ter po proračunu ne izpolnjujejo meril, da bi občine
bile. Ne ve kdaj in kdo bo pripravljen v državi ugrizniti v to kislo jabolko in lokalnim
skupnostim nalil čistega vina. Do sedaj še nihče v to ni upal ugrizniti, slej ko prej bo nekdo
moral. Z dodatnim nalaganjem nalog in z reduciranjem sredstev, ki jih dobivamo, vse več
občin postaja ne samozadostnih. Mi nismo med temi občinami, nam se stvari celo obračajo na
bolje. Prihodnje leto bomo med prvimi, ki bomo presegli kvoto, ki jo pridobivamo. K sreči
zakon prinaša spremembo, po kateri bo presežek, ki ga občina ustvari, dodeljen občini v višini
50 %. Upa, da bo stvar ostala v takšni obliki in si lahko obetamo malenkost večji proračun.
Uvrstili smo se med občine, ki presegajo zakonsko določen limit. Število takšnih občin
narašča, zdaj smo nekje med 25 občinami tudi mi. Prihodki v naš proračun se nekoliko
povečujejo. Stalno pa se povečujejo tudi naloge. Nekatere občine so v resnih težavah, kako
izpolnjevati zakonsko naložene obveznosti.
Marko Čuden – podžupan
Začel bo z največjo investicijo, ki trenutno poteka, to je vodarna Virje. Letos so planirali, da
bo narejenega kaj več, vendar se je na terenu pojavila zelo trda skala. Pogoj je, da se ne sme
minirati, da se ne bi kaj zgodilo na vrtini. Skalo je bilo treba odkopati s stroji, to je sedaj pri
koncu. Začela se bo izgradnja samega objekta vodarne in v nadaljevanju vodohrana. Smo na
začetku koriščenja kohezije in ni panike glede rokov. Vodarna naj bi bil v polni funkciji do
jeseni v prihodnjem letu. Bistvenih zapletov se ne pričakuje, investicija se bo zamaknila za
nekaj mesecev. Reciklaža ceste med Prevaljami od gostilne Nana in do začetka Goričice je
končana. Bilo je tudi kar nekaj zamude, več kot mesec. Od tam naprej je prvi del
rekonstrukcije skozi Goričico že v grobem asfaltu. Drugi del pričakujemo v prihodnjem
tednu. Kjer je bila investicija načrtovana, bo do zime končano. Če bo vreme dopuščalo, bodo
izvedli tudi fino asfaltiranje. So v intenzivnih pogovorih in skoraj pri končni rešitvi, da se bo
rekonstrukcija podaljšala do gasilnega doma. Tam še manjka okoli 130 metrov, ki niso bili v
projektu. V ta del bomo šli tudi mi s kanalizacijo in Goričico do gasilnega doma popolnoma
obnovili. Dela se bodo verjetno potegnila v naslednje leto. Cesta bo rekonstruirana do kjer so
hiše naših občanov. Na dodatnem delu se bo zgradila kanalizacija in hišni odcepi za gasilski
dom in Grič. Tako bo vse pripravljeno, da ne bomo več posegali v državno cesto. Kar se tiče
Podpeške ceste in črpališč, je suho črpališče končano in čaka na priklop. Na črpališču z
grabljami opravljajo še zadnje montaže grabelj. Po oceni izvajalcev naj bi bil projekt končan
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do konca leta in se bo pričelo poizkusno obratovanje, potem sledi še tehnični pregled. Šolsko
ulico se bo vključilo v sistem takoj, ko bo to možno. V sistem morajo dotekati fekalije in ne
samo voda, da se vidi, če zadeva funkcionira ali bodo potrebni še kakšni popravki. Šolska
ulica je končana, tudi malo z zamudo. Eden večjih problemov na področju komunale je, da v
Sloveniji ni asfalterjev. Zdaj naj bi se izvajalci sprostili, ker se zaključujejo dela na državnih
cestah, da bomo še mi končali z deli. Verjame, da december ne bo preveč zimski, vsaj v
zadnjih letih je bilo tako. Podpeško krožišče so lani asfaltirali dan pred Božičem. Računa, da
bomo letos še asfaltirali stvari, ki jih moramo. Trenutno poteka gradnja kanalizacije proti
Brezovim trojčkom, to je ulica Za grabnom. JKP Brezovica je dela praktično končalo na trasi
stare železnice. V nekaj dneh bodo naredili še kanalizacijo do naselja. Potem se bo počakalo,
da bodo izpolnjeni pogoji za priklop. Ena večjih investicij na Brezovici, ki je bolj skrita očem,
je oporni zid na Brezoviški cesti. Malokdo ve, kje je zid. Situacija je bila slaba, cesto bi
morali zapreti. Cesta je v grobem preplastena. Naleteli so na odpor občanov glede odvajanja
meteornih voda iz ceste. Odločili so se, da se potegne še meteorno kanalizacijo po cesti v
dolžini okoli 100 metrov. Istočasno se bo rešilo kar nekaj hiš, ki imajo probleme z meteorno
vodo. S tem posegom bomo zajeli padavinsko vodo z drenažnimi cevmi in ta del uredili.
Investicija je bila financirana preko 23. člena, preko lokalne samouprave. Za investicijo bomo
dobili 86.000 €. Celotna investicija je stala okoli 100.000 €, dodatnih 30.000 € bo stalo
odvodnjavanje in neka dodatna dela. Ulica je zelo ozka, treba je bilo narediti tudi oporni zid
za zgornji del, da ne bi nabrežina zdrsnila na cesto. V Žabnici se ja razširjal ovinek, odstranil
se je hrib in razširilo cesto. Varnost se je izdatno povečala, prej se je bilo skoraj nemogoče
srečati. Drugo leto se bo ta del tudi preplastil. Po začetnih načrtih za kanalizacijo je tam
najvišji del in tam ne bo potekala kanalizacija. Tam bi imeli ogromne težave z vakuumom in
je že sedaj načrtovano, da bo trasa drugje. Zato lahko cest saniramo, ampak prihodnje leto.
Zadnje čase se dogaja, da so projektantske ocene precej višje od cen, ki jih dobimo na
razpisih. Tako je bilo pri opornem zidu in črpališčih na Podpeški cesti. Za črpališče je bila
obremenitev za nas 340.000 €, ko so izbrali izvajalca, se je to drastično znižalo. Letos nam
sledi 142.000 € in drugo leto še 82.000 €. Investicija bo za občino skoraj 100.000 € cenejša od
predvidenega. Zadnjič smo se pogovarjali, koliko sredstev za RCERO bomo morali prenesti v
prihodnje leto. Čisto končnih številk še nimamo, ker še nismo dobili računa za zadržana
sredstva. Če bo vse prav, bomo glavnino za RCERO odplačali v letošnjem letu. Dobili smo še
račun za 344.000 €. Glede na finančno kondicijo, bi s prerazporeditvami na kanalizaciji in
varovanju okolja, ta denar zagotovili že letos. Drugo leto sledi manjši znesek in potem smo s
tem končali. Od takrat naprej bo v občinski proračuna prihajala najemnina, investicij ne bo
več. Na 24.11. je možnost priklopa imelo 2.065 objektov. Priključenih je bilo 1.680 odjemnih
mest. 256 občanov se še ni priklopilo na kanalizacijo, vendar imajo že kar nekaj časa možnost
priklopa. Nekaj dni nazaj je bilo teh 256 naslovov predano Medobčinskemu inšpektoratu in
bodo začeli obiskovati krajane. V zadnjih dneh se je drastično zmanjšalo število tistih, ki še
niso plačali komunalnega prispevka za kanalizacijo. Ostalo je še okoli 15 – 20 ljudi. Ljudi so
poklicali in obiskali in preverili, če je kaj narobe. Iz številke 70 smo prišli na slabih 20. Nekaj
dni bomo še počakali, pri ostalih bomo šli v izvršbo. Od 2.300 priključkov bomo dali na
izvršbo nekje od 10 do 15 oseb, kar je velik uspeh. Križišče pri Eurospinu je bilo naloženo
izvajalcu trgovine Eurospin, da ga uredi v neki pol izvedbi. Zagotovili so zavijalni pas do
trgovine, niso pa zagotovili drugi del pločnika do avtoceste, zavijalnega pasu na postajo ter
avtobusne postaje. Z direkcijo smo se že dogovorili, občina je financirala projekte za ta del.
Direkcija pripravlja sofinancerski sporazum in v prihodnjem letu bomo dobili obojestranski
pločnik do avtoceste, zavijalni pas na postajo ter avtobusno postajo pri Kavčiču. To križišče
bo dobilo končno podobo, kot je bila zahtevana s strani direkciji pri gradnji Eurospina.
Pomembno je, da ne potrebujemo nobenih odkupov in je potrebna zemlja na voljo. Do mostu
bo narejen obojestranski pločnik, pri Prigotu pa je zgodba za naprej. S predsednikom KS
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Brezovica imata to predvideno. Tam se bo morda zataknilo zaradi lastništva. KS je pristopila
k temu in naročila projekte, na temu se intenzivno dela.
Metod Ropret – župan
Gre za skupen projekt direkcije in občine. Financiranje bo potekalo po principu, ki je bil
uveljavljen že kar nekaj let nazaj na temu odseku. To pomeni, da je participacija občine
relativno nizka. Končne številke še čakamo. Na področju družbenih dejavnosti je novost, da
smo dobili še četrto splošno zdravnico, gospo Lokovšek. Začasno deluje izmenoma v
ambulanti v Vnanjih Goricah. Izdelava ordinacije v Notranjih Goricah je gotova, poteka še
opremljanje prostorov, kar je na strani zdravnice. 12.12. je predvidena otvoritev prostorov,
ambulanta pa naj bi začela z obratovanjem 1.1.2017. Če še kdo potrebuje splošnega zdravnika
ali ni zadovoljen v okolju, kjer trenutno je, se lahko prijavi k novi zdravnici. Pred nami so
dogodki povezani z novim letom. Organiziran bo tradicionalni dobrodelni bazar v OŠ
Brezovica, 9.12. z začetkom ob 16. uri. Naslednji dan bo obisk Božička po vseh KS po
občini.
Klemen Zaletel – svetnik
Rečeno je bilo, da bo Snaga poizkusno za Brezovico ter Vnanje in Notranje Gorice dostavila
modre zabojnike za papir. Zanima ga, kaj se s tem dogaja? Druga stvar, ki se vleče že več kot
eno leto, je ogledalo na Podpeški cesti. To naj bi bilo urejeno že čez poletje, zanima ga, kako
daleč je zadeva?
Marko Čuden – podžupan
Glede Snage nima prave informacije. Dogovorjeno je bilo, da letos Snaga opremi KS
Brezovica, ker drugače bi morali iti še v poseben razpis za zabojnike. Prihodnje leto naj bi se
opremile še Notranje in Vnanje Gorice. Ne ve kako daleč so s tem postopkom. Na ekoloških
otokih so se umaknili rumeni zabojniki, ki jih imamo vsi pri hišah. Višek se lahko vozi na obe
deponiji. Imeli smo nekaj intervencij z Medobčinsko inšpekcijo, ker so bili kupi smeti. Na
vseh lokacijah so odkrili kršitelje, ki niso samo iz naše občine. Glede ogledala ne ve. Soglasje
je šlo na Cestno podjetje Kranj, ki bi moralo postaviti ogledalo. Za to področje so zadolženi.
Vzpostavil bo stik in preveril, kje smo. Težko je, ker je naša občina razdeljena na tri različne
službe na državnih cestah. Gre za Cestno podjetje Kranj, Cestno podjetje Gorica in Cestno
podjetje Koper. Videl je, kako so postavljali snežne kole v Podpeči. Nekdo je pripeljal kole,
dva delavca sta jih ročno zabijala.
Marija Veršič – svetnica
Iz medijev so izvedeli, da je v RCERO pristopilo premalo občin. Zato imajo za obdelavo
bioloških odpadkov že 2 milijona € izgube. Kako bo to vplivalo na cene komunalnih storitev
v naši občini? Prosi za pismeni odgovor.
Metod Ropret – župan
Odgovoril bo ustno, pridobili bomo pisni odgovor. Za enkrat to na cene še nič ne vpliva, ker
je objekt v fazi poizkusnega obratovanja. Stroške obratovanja nosi izvajalec Strabag. Nekatere
občine so požrle dano besedo ali podpisane dogovore. V Sloveniji poteka mala vojna med
izvajalci te javne službe, očitno je v smeteh relativno veliko denarja. Slej ko prej se bodo
stvari razčistile in umirile. Za naš je najbolj pomembno, da imamo ta problem dolgoročno
rešen. Cena, ki bo veljala za tretjino Slovenije, bo tudi za nas. Cena ne bo odstopala od
povprečja, o temu so se dogovorili. Obstaja poseben svet, v katerem sedijo župani. Kaj bo po
izteku poizkusnega obratovanja, bomo še videli. Potekajo pogajanja z Občino Koper, k
odvažanju smeti v Ljubljano se nagiba tudi Občina Kranj. Vse več občin se odloča, da bodo to
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na ta način izvajale. Nekatere odlagališča še vedno delujejo, kljub negativnim
okoljevarstvenim soglasjem. Kaos na področju ravnanja z odpadki je pri nas relativno velik.
Misli, da posebnega pritiska na cene ne bo. Bomo pridobili pisni odgovor.
Marija Veršič – svetnica
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani Občinskega sveta, izvoljeni iz istoimenske liste ali
dveh ali več kandidatnih list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku. Vsled temu
tudi v proračunu ni potrebne posebne postavke za delovanje svetniških skupin. Daje pobudo,
saj so občinski svetnik in njihovi klubi prikrajšani za zakonito financiranje njihovega dela z
volivci. Občina nima niti pravilnika niti proračunske postavke, iz katere bi financirali svoje
delo z volivci, kot je to v večini občin v Sloveniji. Župan in občinske službe naj pripravijo
ustrezen pravilnik in v proračunu zagotovijo dodatno postavko za financiranje klubov
svetnikov Občinskega sveta za njihovo delo z volivci. V ta namen prilaga še pravilnike, po
katerih je rešeno financiranje v Občini Jesenice, Mestni Občini Ljubljana in Maribor itd.
Financiranje Barjanskega lista, poštnine ter Radia 1 Orion, ne spada v proračunsko poglavje
1000 Občinski svet in politični sistem, oziroma obveščanje javnosti poglavje 04 Skupne
administrativne službe ampak med materialne stroške, poglavje 14 gospodarstvo, 14039001
promocija Občine Brezovica. Meni, da to pobudo lahko podprejo vsi svetniki in bi to dala na
glasovanje.
Metod Ropret – župan
Tako enostavno ne gre. Prosi svetnico, da to poda v pisni obliki. Potem se bodo o temu
pogovorili najprej na odboru. Dopušča, da se o temu pogovorimo. To bo odločitev svetnikov,
če ocenjujejo, da bo to potrebno in smiselno. Do tega se ne bo opredeljeval. Naštete občine
odstopajo od naše, ampak treba je videti, kaj je splošna praksa po Sloveniji, o kakšnem
znesku govorimo in ali je to smiselno.
Tomaž Kermavner – svetnik
Zanima ga, kdaj bodo odpravljene napake oziroma reklamacije, ki so jih posredovali pri
gradnji kanalizacije? Gre za jaške, podžupan je takrat interveniral pri izvajalcu, vendar je od
takrat že več kot leto in se ni nič zgodilo. Jašek se še kar naprej pogreza.
Marko Čuden – podžupan
Ponovno bo obvestil nadzornega in si bodo stvar ogledali in ocenili, kakšna je situacija.
Metod Ropret – župan
Nenazadnje garancije še vedno obstajajo in če ne bo odziva, bomo to sanirali iz garancij.
Gorazd Kovačič – svetnik
Najprej replika Mariji Veršič. Postavka obveščanje v proračunu ni uvrščena na področje 01
politični sistem, ampak na področje 04 administrativne službe in splošne javne storitve, kar je
tudi prav. Prva pobuda je prišla od krajanov Rakitne. Kadar mestni avtobus 6 B zamuja v času
prometne konice, se dogaja, da lokalni avtobus Notranje Gorice – Rakitna odpelje. Kar je
najbolj zoprno na končni postaji nimaš kam iti – ni postaje, trgovine ali lokalov. Predlaga, da
se pri LPP pozanimajo, če je možno vezati urnik lokalnega avtobusa proti Rakitni na progo 19
B. Treba je pogledati, kako bi potekalo logistično itn.
Metod Ropret – župan
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To lahko preverijo. Kar se tiče usklajenosti urnikov, to ne bi smel biti problem. Dogovor je,
da če en avtobus zamuja, bi moral drugi počakati. Včasih se to ne izvede tako, kot bi se
moralo. Obstaja pa dogovor, da mora v primeru zamud zadnja povezava čakati.
Gorazd Kovačič – svetnik
Verjetno se lokalni voznik boji, da če bo pridelal eno zamudo, se mu bo se podrlo in vleklo še
skozi vrsto ur. Ne ve kakšne ima pavze na končni postaji. Drugi predlog je, da bi dali v
gasilski dom na Rakitni defibrilator. Za druge kraje ne ve, če je defibrilator javno dostopen. V
nedeljo se je zgodilo, da je oseba na Rakitni omedlela. Kazalo je, da bi lahko šlo za infarkt.
Ljudje so v nekaj minutah našli dve medicinski sestri in poklicnega gasilca. Potrebovali so kar
nekaj časa, da so prišli do defibrilatorja, ki je v MKZ Rakitna. Reševalci vozijo kar precej
časa iz Ljubljane, v primeru da doživiš infarkt je lahko prepozno. Predlaga, da enkrat v
prihodnosti občina to kupi in da je defibrilator na javno dostopnem mestu, najboljše v
gasilskem domu. Rečeno je bilo, da bi v letu 2017 dogradili manjkajoče krake iz prve faze
kanalizacije na Rakitni. Ali že imamo narejene projekte in služnosti po zemljiščih, ker je to
bil največji problem? Ali smo že tako daleč, da imamo morda gradbeno dovoljenje?
Metod Ropret – župan
V tem trenutku tega ne ve, v kateri fazi je zadeva. Projekti definitivno obstajajo, ne ve pa, kje
smo s služnostmi. Lahko pripravijo odgovor na to.
Gorazd Kovačič – svetnik
Kdaj se po informacijah iz Ljubljane obeta rekonstrukcija črnovaške ceste? Prav veliko let ne
bo več zdržala.
Metod Ropret – župan
Črnovaška cesta čaka kanalizacijo. Kanalizacija je v skupnem projektu, ki je v presojanju v
Bruslju, ker projekt presega 50 milijonov €. Sredstva naj bi bila odobrena vsak čas, čeprav to
traja že skoraj dve leti. Kaj je razlog za zamude ne ve. Ve da stalno potujejo v Bruselj in
argumentirajo in dopolnjujejo dokumentacijo predstavniki Holdinga in MOL-a. kdaj bo denar
res sproščen, je težko napovedati. Bojda naj bi bila v prihodnjem letu v celoti sanirana tudi
Ižanka. Recimo, da bi do rekonstrukcije po najboljši varianti prišlo drugo leto, vendar kar
malo dvomi.
Boris Malovrh – svetnik
Prva zadeva je parkirišče pri OŠ Brezovica. Črte so narisane in parkirišča označena. Ko starši
prihajajo po otroke, je parkirišče polno in nastane velik zastoj. Nekaj bi bilo treba narediti
glede tega.
Metod Ropret – župan
Za sprotno pobiranje otrok je pri šoli krožišče. Za šolo je krožni tok za tiste, ki hodijo v vrtec.
Da bi imeli še na parkirišču krožni tok in se odpovedali vsaj šestim parkiriščem, ne vidi
posebnega smisla. Za tiste, ki se organizirajo in pripeljejo ali poberejo otroka, je trenutna
ureditev primerna. Za enkrat kakšnih večjih pripomb na zdajšnjo ureditev ni bilo.
Boris Malovrh – svetnik
Druga zadeva so robniki na Podpeški cesti. Slišal je, da je to že v načrtu in naj bi se uredilo.
Metod Ropret – župan
Rečeno je bilo, da bo to urejeno do zime. To cesto vzdržuje koncesionar.
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Martin Cvetko – svetnik
Navezal bi se na svetnika Kovačiča, tudi sam je želel govoriti o defibrilatorjih. Povabljen je
bil na predstavitev prve pomoči, ki ga je organiziral Rdeči križ iz Notranjih Goric. Ne bi bilo
slabo, da bi vsako leto občina prispevala nekaj denarja za defibrilatorje. Nekaj bi dala tudi
KS, v njihovi KS so se o temu pogovarjali na zadnji seji. Zadnjič je bil organiziran tečaj, ki se
ga je udeležilo okoli 25 ljudi. Vsak mesec bo tak poziv, da ljudje pridejo malo pogledat. Na
RK so se pogovarjali, da vsak po svoji moči prispeva, da bi ljudje osveščali. Na RK bi
pripravili projekt in bi se naredila mreža. Misli, da imajo Notranje Gorice defibrilator v
gasilskem domu, vendar je naselje tako veliko, da bi bil potreben še kakšen. Imeli bi lepo
pokritje in bi lahko bili zgled tudi drugim občinam. Če je prav seznanjen, 1.500 ljudi na leto
umre zaradi srčne kapi, 4.000 pa zaradi možganske. Večino življenj se lahko reši, če pravilno
masiraš. Defibrilatorji so narejeni, da te vodijo skozi proces. Ljudje se po navadi ustrašijo in
ne pomagajo. Naredi se lahko mreža prostovoljcev, izpeljal bi se nek projekt. Morda bi se
naredila neka študija povezave naše občine z glasbenimi šolami, kako bi lahko čim bolj
kvalitetne programe pripeljali iz Ljubljane – Vič ali Vrhnike. Z Vičem že nekaj imamo,
vendar je manjše število inštrumentov. S predstavniki iz Vrhnike so se tudi že pogovarjali in
bi bili pripravljeni priti na nek sestanek.
Metod Ropret – župan
Pri drugem ne vidi težave, treba se je organizirati in pogovoriti, če ta interes pri nas obstaja.
Kar zadeva defibrilatorjev, jih je občina do sedaj kar nekaj nabavila in namestila. Na neka
obdobja smo jih kupovali, dva smo dobili celo kot donacijo. V prvi vrsti bi morali pregledati,
če so lokacije, kjer imamo defibrilatorje nameščene, smiselne in primerne. Razmisliti je treba,
do katere meje je smiselno to mrežo širiti. Absolutne pokritosti zagotovo ne bomo dosegli.
Sam defibrilator ni kakšen poseben strošek. Težava je, ker je potem treba za to skrbeti, nekdo
mora to imeti ves čas v mislih in vzdrževati. Ne sme biti na mestih, kjer lahko pride do
vandalizma. To je relevantna tema za sejo odbora, da se to pogleda, kje so obstoječe lokacije
in kaj se tam dogaja. Kaj nam je zdajšnja mreža prinesla, kakšna je izkoriščenost obstoječega?
Kaj lahko z nadaljnjimi vlaganji lahko pričakujemo v prihodnje? Če imamo v občini 10
defibiraltorjev in še nismo uporabili nobenega, bo pri petnajstih situacija verjetno podobna.
Nima nič proti, ostati pa moramo v realnih okvirih.
Nejc Vesel – svetnik
Gasilci na Brezovici imajo defibrilator. Največja težava je vandalizem. Zadeva mora biti na
odprtem mestu, vendar pod kamero. Namestitev takega sistema za sabo potegne kar nekaj
stroškov. Razmišljali so že, da bi dali defibrialtor ven, vendar se bojijo, da bo izginil iz
omarice na zunanji strani. Na sproti OMV-ja pod cerkvijo na Brezovici je že nekaj časa odprt
kanal. Na zemljišče so se polagale cevi. Iz nepreverjenih informacij je izvedel, da naj bi
polaganje cevi zaustavila inšpekcija. Zanima ga, kaj je na tej stvari? Kdo je odredil, da se
vgradijo taki premeri cevi in kako se je zadeva peljala, da je prišlo do situacije, da je
posredovala inšpekcija? Zanima ga, kdo skrbi za table, ki označujejo začetek in konec občine?
Namreč nekatere table so v načetem stanju, z rjo. Ali bi se dalo table popraviti? To ne bi bil
velik strošek, potrebne je samo nekaj dobre volje in zadevo urediti. Tabla je odraz nekega
stanja v občini. Župana drži za besedo glede ogleda RCERO, o temu se že nekaj časa
pogovarjajo.
Metod Ropret – župan
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Glede ogleda je že spraševal, vendar je bilo na zadnji seji Holdinga rečeno, da naj še malo
počakamo in opravimo ogled po novem letu. Za ogled smo zaprosili in si bomo to šli vsi
skupaj pogledati.
Marko Čuden – podžupan
Kar se tiče kanala, smo res imeli inšpekcijo. Kolikor mu je znano, naj bi se inšpekcijski
postopek ustavil. Inšpektorici je napisal, zakaj cevimo ta jarek. Ta jarek bomo zacevili zato,
da bomo imeli boljše pogajalsko izhodišče pri nakupu zemlje za pokopališče in širitev
parkirišča. Dana je bila možnost, da smo z manjšimi sredstvi to naredili. Presek cevi je še
enkrat večji, kot prihaja do tja. Vedeti moramo, da je jarek do tam že zacevljen. Meni da ne
bo nič narobe, če smo jarek zacevili, to se je izkazalo tudi zdaj pri deževju. Del proti Tržaški
cesti bo ostal nezacevljen in odprt. Če bo višek vode, so bo tam razlila. Odprti jarek so bo
verjetno še v decembru zaščitil s cestno ograjo. Tam se je že zgodila nesreča, da je avto
zdrsnil proti temu jarku. Zagotovili bodo, da bo varno.
Metod Ropret – župan
Kar zadeva tabel, se strinja. Predlagal bi, da to zimo še preživimo. Vmes pa damo priložnost
še komu iz oblikovalske stroke, da se poigra s tem, če so rešitve in table sedaj ustrezne ali pa
je potrebna kakšna sprememba. Mogoče ponekod večje ali manjše table ter da je vse
poenoteno. Sedaj je to neenotno urejeno. Na vsak način je to potrebno urediti, to je ogledalo
občine, ko vstopiš v občino.
Nejc Vesel – svetnik
Ali zadevo odpre na kakšni spomladanski seji, ali se bo vmes že kaj uredilo? Da se to ne bo
pozabilo. Kar se tiče jarka, ni proti in je za to, da se zadeva uredi. Se strinja, da je boljši
izhodiščni položaj za nakup zemljišča, ki ga krvavo potrebujemo. Pozdravlja, da se bo zadeva
uredila, treba pa se je dokončno dogovoriti z inšpekcijo. Bilo bi neugodno, da bi morali cevi
odstraniti in zemljišče povrniti v prvotno stanje.
Metod Ropret – župan
Zadeva je evidentirana v zapisniku. Te stvari spravljamo in jih obkljukamo, ko je kaj rešeno.
Pri inšpekcijskih nadzorih lahko tudi to kdaj pričakujemo. Naša razmišljanja in njihovi odzivi
se kdaj zelo razlikujejo. Misli, da se bomo tukaj nekako uspeli dogovoriti. Dejstvo je, da s tem
posegom območje bistveno izboljšujemo, tudi če odmislimo, da v bodoče to potrebujemo
zaradi sebe. Če je bila dopustna zacevitev za ves del jarka med hišami, bi bilo dvolično, da bi
inšpekcija zahtevala, da cevi izkopljemo. Misli, da do tega kljub vsemu ne bo prišlo.
Damjan Rus – svetnik
Na križišču Tržaške in Podpeške ceste ponovno teče voda iz hiš nad cesto. Ali se to ne da
urediti? Na pločniku je voda, prihaja zima in bo zaledenelo, pločnik bo zaprt za ljudi.
Potrebno bi bilo urgirati, da se to uredi, to se dogaja že tretje leto. Nekdo je lastnik tega, če ne
drugega, se naj tja pošlje inšpekcijo.
Metod Ropret – župan
Gre za projekt, ki je bil dvakrat ali trikrat preprodan, na koncu je prišlo do stečaja. Objekti so
v lasti banke, etažna lastnina je neurejena. Če etažna lastnina in lastništvo ni rešeno, potem ne
dobiš nikogar, ki bi se hotel brigati za ostalo glede tega. Verjetno čakajo nas, naša naloga pa
ni da rešujemo nasedle privatne investicije. Inšpektor je že bil na terenu, takrat so nekaj
začasno uredili.
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AD 5
Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Energetska sanacija PŠ
Notranje Gorice in MKZ Rakitna ter Investicijski program (IP) - Energetska sanacija
PŠ Notranje Gorice in MKZ Rakitna
Metod Ropret – župan
Kot vsi ostali svetniki, je gradivo dobil danes predse. Oba projekta skupaj znašata približno
1,2 milijona €. Predhodno smo morali zaključiti tudi postopek izbire izvajalca, če sploh
želimo kandidirati na razpis, ki je pred nami. Namen teh dokumentov je, da si kupimo
vstopnico za sofinanciranje z evropskimi sredstvi. Sam razpis je odprt do 12.12., zato moramo
tako hitro obravnavati in sprejeti ta dva dokumenta. To pa še ne pomeni, da bomo na razpisu
zagotovo tudi uspešni. Sprejeli smo zaveze, da zdravilišču v primeru, da razpis uspe,
priskočimo na pomoč z zneskom do višine 200.000 €. Pri osnovni šoli so številke bistveno
manjše. Potem imamo še kar nekaj časa, da se projektov lotimo. Če želimo kandidirati, je v
decembru na voljo 10 milijonov €. Številko je težko komentirati, ker je relativno nizek
znesek, je morda to pripravljeno že za nekoga v naprej ali pa je to resnično namenjeno
splošnemu dostopu do evropskih sredstev. Ob zaključku razpisa bomo to kmalu videli. Če je
razpis odprt in imamo možnost, se bomo nanj prijavili. To je namen teh dveh dokumentov –
prijava na razpis. Ko bo znan izid razpisa, se bomo morali ponovno skupaj usesti in
dogovoriti kako ter kdaj dalje. Višina financiranja pri tovrstnih projektih je sedaj bistveno
nižja – 40 % neto vrednosti je sofinancirane. To pomeni, da mora investitor zagotavljati
ostalih 60 % in DDV. Razpisi v novi finančni perspektivi še zdaleč niso tako ugodni, kot so
bili v preteklih letih. K sreči se nam je vodarna Virje prenesla iz prejšnje perspektive v to in
smo uspeli izposlovati zagotovila, da veljajo za prenesene projekte isti pogoji, kot so veljali v
prejšnji finančni perspektivi. Drugače bi se debelo gledali glede številk, saj gre za 2,5
milijona €. Ključni podatki glede vsebine so na strani 22, številke glede finančne konstrukcije
so na strani 16. Na strani 31 so navedeni prihranki. To je začetni dokument, ki predstavlja
vhodne podatke, vse ostalo bo stvar detajlnih projektov. Zaveda se, da ni najbolje, da se na tak
način zadeve postavijo pred svetnike. Zaradi njega lahko zadevo sprejmemo tudi
korespondenčno čez en teden. Prosi, da stvar realiziramo dovolj zgodaj, da se bomo lahko
prijavili na razpis.
Klemen Velkavrh – svetnik
Zadnjič smo se pogovarjali o potresni varnosti. Skrbi ga, da si ne bi s tem zaprli vrat za
potresno sanacijo, če se to izkaže kot potrebno. V okviru tega projekta potresne sanacije ni
videti.
Metod Ropret – župan
Tukaj gre samo za energetsko sanacijo. Obseg del je bistveno povečan glede na prejšnje
razpise. Zdaj prihajajo zraven tudi kurilnice, kotlovnice, biomasa. V prejšnjih razpisih tega ni
bilo. Po tej plati je razpis ugodnejši, po drugi strani pa je delež sofinanciranja bistveno nižji.
Prihranki iz energetske sanacije so povzeti na strani 31. Kaj je s šolo v Notranjih Goricah ne
ve. Misli, da so enkrat v preteklosti celo dali preverjati in ni tako zelo kritično. Vsi vemo, da
na Jezeru je kritično. Zagotovo je smiselno, da to preverimo, preden kakorkoli posegamo. To
je še vedno samo kandidatura. Do tega, če bomo posegali in kdaj ter v kakšnem obsegu, bo
minilo še nekaj časa. Objekt bo dolgoročno služil temu namenu, za razliko od POŠ Jezero, za
katero nimamo neke prave rešitve. Tam je težav in zapletov bistveno več, vključno s potresno
varnostjo.
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Klemen Zaletel – svetnik
Predlagal bi, da se odločimo korespondenčno, da bi bili vsaj seznanjeni, za kaj se bomo
odločali. Zadevo bodo vsaj prebrali.
Martin Cvetko – svetnik
So tudi že kandidirali v Notranjih Goricah. DIIP je namenjen temu, da lahko kandidiramo, to
je dokument, kjer piše kakšni so postopki. Če to potrdimo, ne naredimo ničesar narobe. Važno
je, da smo seznanjeni. Smo odgovorni, vendar bi to podprl. Škoda je izgubiti pet dni. Za ljudi,
ki bodo projekt pripravljali, je pomemben vsak dan. Če bodo našli namen, da nas izvržejo,
bodo že našli luknjo, da to storijo.
Gorazd Kovačič – svetnik
Občinski svet ima največjo moč odločanja v nekih dilemah, v delu DIIP-a, kjer so
predstavljene različne variante in rešitve neke investicije. Tukaj imamo samo dve varianti, ali
se investicija izvede ali pa se ne izvede. V številke, ki so jih izračunali projektanti nekako ne
more dvomiti. Misli, da ni nič narobe, če danes glasujemo za to. Sploh zaradi tega, kar je
povedal svetnik Cvetko, da lahko priprave na prijavo čim hitreje stečejo. Na svetnikih je, da
po seji preučijo te dokumente, za katere bomo glasovali.
Metod Ropret – župan
Če se pojavijo pomisleki ali dvomi, se lahko o njih pogovorimo na naslednji seji. Kar nam je
do sedaj pripravljalo dokumentov to podjetje, so stali in smo bili na razpisih relativno uspešni.
Predlaga, da dokument potrdimo in se prijavimo na kandidaturo. Potem bomo videli, kaj je
realno s tem denarjem. Na glasovanje je dal:
SKLEP 87:
Občinski svet sprejme predlagan Dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) – Energetska sanacija PŠ Notranje Gorice in MKZ Rakitna ter Investicijski
program (IP) - Energetska sanacija PŠ Notranje Gorice in MKZ Rakitna.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Predlog Statuta Občine Brezovica II. obravnava
Gorazd Kovačič – svetnik
Odbor je preučil pripombe, ki jih je prejel. Glavnino jih je poslal Klemen Zaletel. Nekaj
pripomb je bilo tudi na seji. Glavna dilema je bila, ali naj statut navaja in prepisuje določila iz
raznih zakonov, ali pa naj bo relativno skop. Presodili so, da je primerno, da je navedeno
toliko kot je, ne pa manj. Na ta način imajo občani, ki ne morejo poznati vseh zakonov, na
enem mestu pregled nad pristojnostjo občine in organi, delitvijo oblasti itd. To je tudi neke
vrste priročnik za občane. Statut je usklajen z Ministrstvom za javno upravo in posodobljen z
aktualno zakonodajo. Odbor je ocenil, da je kvalitetno pripravljen in ga predlaga Občinskemu
svetu v sprejem.
Nejc Vesel – svetnik
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To je eden najpomembnejših dokumentov za delovanje Sveta in občine, zato prosi, da bi
dobili statut na naslednji seji v vezani obliki.
Marija Veršič – svetnica
Vidi, da je sedaj že prepozno za pripombe, ker je poslovnik pripravljen za sprejem. Moti jo,
ker so v Notranjih Goricah omenjeni vsi zaselki – Plešivica, Podplešivica. Tudi Brezovica in
Vnanje Gorice imata dosti zaselkov, pa niso omenjeni. Zakaj taka razlika?
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Navedena so samo naselja, ki so tudi v GURS-u. Zaselki niso navedeni. Naselja imajo svoje
hišne številke in so del krajevne skupnosti. Na primer Žabnica in Plešivica sta naselji, ki sta
del KS Notranje Gorice. Brezovica je eno naselje, ki ima ulični sistem. Ravno tako imajo
ulični sistem Vnanje Gorice. Tudi Rakitna ima več zaselkov.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 88:
• Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Statut Občine Brezovica.
• Statut Občine Brezovica se objavi v Uradnem listu RS.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Predstavitev predloga Odloka o proračunu Občine Brezovica za leti 2017 in 2018
Metod Ropret – župan
Tokrat s predlogom proračuna prihajamo pred svetnike pravočasno, imamo še mesec časa, da
proračun dokončno uskladimo. Proračun sprejemamo za dve leti, skladno s potekom mandata.
Zadnja dva proračuna sta bila enoletna, razlogi za to so bili jasni. Nov predlog proračuna
prinaša nekatere ključne izzive. To je na primer vrtec, kot ključna investicija naslednjega
obdobja ter nadaljevanje gradnje infrastrukture. Proračun vključuje še pretežen del želja in
potreb, ki smo jih pri usklajevanju proračuna iz različnih strani dobili. Da vse stvari
definiramo, imamo časa še dovolj. Proračuna za leto 2017 se na strani prihodkov giblje okoli
11,4 milijona €, na odhodkovni strani pa v višini 12,3 milijona €. Razlika bo pokrita s
prenosom ter za potrebe gradnje vrtca tudi z zadolževanjem. Nekaj sprememb bomo
predlagali že sami kot občinska uprava, saj za njih vemo, da bodo potrebne. Naslednje leto bo
nekoliko nižje. Razlog je, da bomo v letu 2017 izčrpali vsa sredstva namenjena za vodarno.
Vsled tega prehajamo na običajen in za naše okvire normalen proračun. K sreči se nam z
rastjo dohodnine in ostalih dohodkov proračun iz leta v leto nekoliko povečuje. V letu 2018
ne pričakujemo dodatnih potreb po eksternem financiranju, leto naj bi financirali
samozadostno. Celo nasprotno, v letu 2018 naj bi že velik del kredita za kanalizacijo vračali.
Tako bo tudi naslednja leta, dokler tega ne poplačamo. Pretežen del zadolžitve v višini 3,5
milijona € je za kanalizacijo. Kredit je najet je pri Eko skladu in je dolgoročen, 15 letni.
Kanalizacijo pokrivajo vlaganja sama. Posebnih težav z zapiranjem tega ni. Je pa težava pri
kvoti, ki jo imamo kot občina, kjer smo limitirani. Zato smo posegli tudi po ukrepu, ki ga bo v
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nadaljevanju obrazložil. Proračun je bil predstavljen in usklajen s krajevnimi skupnostmi. Z
nekaterimi na ločenih sestankih, na koncu je bil še skupni sestanek. Večino potreb in želja
smo uspeli umestiti, vseh ni nikoli moč. Najbolj ključne in prioritetne svati smo zajeli. O
prihodkih iz naslova dohodnine smo govorili že prej. Leto 2017 nam prinaša 530 € na
prebivalca, leto 2018 pa 536 € na prebivalca. Veča se nam delež sofinanciranja za razvoj.
Letos smo bili na 1%, kar je nekaj manj kot 90.000 €. Drugo leto bo tega 2 %, kar pomeni
okoli 180.000 €. Še leto kasneje bo višina 3 %. Želja in ambicija je, da bi se vrnili na
zakonsko predpisanih 6 %. Najbrž to prav kmalu ne bo možno, vsaj trend rasti teh sredstev pa
je počasi opazen. V osnutku proračuna je predvideno zadolževanje v višini 600.000 €. Ker
smo ocenili, da imamo v portfelju en kredit v višini 500.000 € neugoden in drag, smo se
odločili, da bi šli v dodatno zadolževanje za 1,1 milijona €. Kvota nam to omogoča, teh
500.000 € bi spremenili v bistveno ugodnejši kredit. Trenutne razmere na trgu prinašajo
občinam kredite z obrestno mero od 1 % do 1,5 %. Kredit, ki smo ga nujno potrebovali pri
kanalizaciji bi reprogramirali in bistveno znižali. Kot je že povedal v letu 2018 ni dodatnih
zadolževanj in bi se obseg zadolženosti znižal za 600.000 €. Tudi to je prej povedal že
podžupan, da RCERO letos poplačujemo do konca – še manjkajočih približno 360.000 €. Iz
leta 2017 bomo v leto 2018 prenesli približno 670.000 €. Glede na to, kaj se bo zgodilo z
RCERO-m, je lahko tega tudi nekaj manj. Prihodnje leto bo RCERO izpadel iz proračuna, če
ga letos poplačamo. Bil je opozorjen s strani svetnikov in zato bomo v nadaljevanju postopka
dodali v NRP-je tudi pripravo na gradnjo športne dvorane. Vemo, da gradnje ne bomo mogli
začeti, dokler ne dokončamo vrtca. V NRP-jih moramo vsaj imeti postavko, da lahko
aktivnosti, ki ne stanejo nič, v tem obdobju že lahko pričnemo. Razprave pri predlogu
proračuna ni. Vsi bomo v nadaljevanju preko odborov in na naslednjih sejah imeli dovolj
časa. Predlaga, da na tej točki predlog zaključimo in se s proračunom vsak zase seznanimo.
Nato podamo svoje pripombe in priporočila ter oblikujemo končni predlog. Želja in ambicija
občinske uprave je, da na naslednji seji proračun tudi sprejmemo. Do takrat nas čaka postopek
usklajevanja. Novo leto želimo začeti s sprejetim proračunom, da ne prihaja do težav pri
financiranju tekočih programov. Dejstvo je, da so proračuni, ki so pred nami, bistveno bolj
obvladljivi, glede na proračune v zadnjih treh letih, ki so presegali 20 in 30 milijonov €. Kljub
temu smo uspešni prišli do konca.

AD 8
Predlog višine točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2017
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Predlog je obravnaval Finančno – pravno statutarni odbor. Predlog občinske uprave in odbora
je, da se višina točke za leto 2017 ne spremeni in ostane v isti višini, to je 0,0036 €. To ne
pomeni, da položnice letošnje leto niso bile nekaj višje, ker je bila vključena že gospodarska
javna infrastruktura – kanalizacija, ki se je zgradila.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 89:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje vrednost točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 v Občini Brezovica, ki znaša 0,0036 €.
Izid glasovanja:
ZA:
18
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PROTI:
0
Sklep je bil sprejet

AD 9
Ukinitev javnega dobra
Marko Čuden – podžupan
Pri načrtu razpolaganja z nepremičninami v občini Brezovica, je bila tudi parcela 3565/2 k. o.
Brezovica, v skupni izmeri 515 kvadratnih metrov. Za to parcelo smo dobili ponudbo za
odkup. Parcela leži v Žabnici ob bivših Lajčijevih hlevih in predstavlja funkcionalno
zemljišče tega objekta. Na parceli je še vpisano javno dobro in kot take je občina ne more
prodati. S sklepom lahko javno dobro prenesemo v last občine in potem parcelo prodamo.
Klemen Zaletel – svetnik
Ima pripombo, da odbor tega ni obravnaval.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Pri pripravi pogodbe in vpisu v zemljiško knjigo nismo bili pozorni in opozorjeni s strani
notarke, da je na zemljiški knjigi tak problem, ker je vpisano javno dobro. Imeli smo že
izkušnjo, ko je to šlo skozi, v tem primeru je bilo zavrnjeno. To je bilo v predlogu za
obravnavo na Odboru za komunalo, vendar so prosili podžupana, da to obravnavamo
prednostno direktno na Občinskem svetu. Ostale točke bo obravnaval odbor in potem
Občinski svet.
Marko Čuden – podžupan
Prodaja se del ceste, vendar je ta del funkcionalno zemljišče hlevov. Dostop do vseh
kmetijskih zemljišče se ne spremeni. Zemljišče je v nivoju samega hleva. Hlev je v zadnjem
delu celo kakšen meter na temu zemljišču, ki ga prodajamo. Prodaja se po ceni 20 € za
kvadratni meter.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 90:
Na nepremičnini, parcela št parc. št. 3565/2 k.o. 1724 - Brezovica (ID 4907819), v izmeri
515 m2, se ukine status javnega dobra, nepremičnina s tem sklepom postane last Občine
Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, matična št. 5874971.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
1
Sklep je bil sprejet

AD 10
Razglas za TTIP free zone – občino brez tajnih sporazumov
Metod Ropret – župan
To je ena od tem, ki smo jo imeli že na prejšnjih dveh sejah.
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Gorazd Kovačič – svetnik
Pri tej zadevi obstajata dve vprašanji. Prvo vprašanje je, kaj vsebinsko menimo o tej pobudi.
Drugo vprašanje je, če Občinski svet sme glasovati o taki pobudi. Odbor je zadevo
predebatiral in ocenil, da Občinski svet lahko glasuje o takem sklepu. Gre za politično stališče
o neki nacionalni zadevi, ki bo lahko vplivala tudi na nas. Tu ni prepovedi, da ne bi smeli
zavzeti stališča. Kako bo kdo glasoval vsebinsko, pa je stvar pogledov in nazorov. Besedilo
sklepa bi morda lahko bilo drugačno. Ampak če gre za tekst, h kateremu je pristopilo že več
kot 1850 evropskih občin, mest in regij, potem je smiselno, da tudi mi glasujemo o tem tekstu.
Verjetno bo izid glasovanja mešan, odločila bo večina. Pove lahko svoje osebno stališče. Je
proti temu, da država preda pomemben del svoje suverenosti multinacionalkam, ki bi nas
lahko na zasebnih arbitražnih sodiščih tožile, če bi ocenile, da naša zakonodaja preveč ščiti
socialne pravice ali okolje. Na Trumpa ali druge politike ni za računati, ker si bodo še
velikokrat premislili. Če smo proti sprejemu takega sporazuma, je pametno da smo aktivno
zraven. Kot občina lahko vršimo en del pritiska, kajti na drugi strani lobiji delajo v nasprotni
smeri.
Metod Ropret – župan
Med tem časom je že kar nekaj tega za nami. CETA je bila v evropskem parlamentu sprejeta,
čaka jo še postopek ratifikacije v nacionalnih in evropskem parlamentu. Predviden rok za
ratifikacijo je februar prihodnje leto. Nekatere ključne stvari iz CETE so na pritisk različnih
držav in politike bile izvzete. Med drugim tudi tisto, o čemer smo se pogovarjali –
razpolaganje z vodnimi viri in pitno vodo. Tega v najnovejšem sporazumu ni več. Kljub
vsemu v sporazumu še ostaja arbitražno odločanje sodišč o tem, kdaj je multinacionalki
oviran prost dostop na neko tržišče in s tem povzročena škoda. O temu se bodo kopja lomila
pri ratifikaciji. Dvomi, da se bo kaj posebnega glede tega v nadaljevanju še spremenilo.
Strinja se, da se lahko tudi v ZDA zgodi preobrat. Čeprav trenutno velja, da naj bi bil TTIP
mrtev, se lahko glede na to kako velik kapital je v prostotrgovinskih sporazumih, mnenje še
obrne. Verjetno je prav, da smo na to pozorni, da se okrog tega tudi izjasnimo. Na koncu se
bo morala izreči še država in uradna politika. Mi bomo zavzeli svojo pozicijo, kakšne posebne
škoda ali koristi pa od tega ne bo.
SKLEP 91:
Občinski svet Občine Brezovica je sklenil, da se Občina Brezovica pridruži skupini že
več kot 1850 občin, regij in skupnosti v državah EU in se razglaša za TTIP Free Zone –
občino brez tajnih sporazumov.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
1
Sklep je bil sprejet

AD 11
Predstavitev spletne strani Občine Brezovica – MojaObčina.si
Metod Ropret – župan
Spreminjamo vsebino prejšnje 11. točke dnevnega reda. Predlog za vpis pravice do pitne vode
v ustavo imamo v gradivu, upa da so si svetniki to prebrali. Štiri točke, ki so bile na koncu s
pogajanji dosežene in veljajo kot ustavni predlog, so velik korak naprej. Zdi se mu ključno,
kdo upravlja z vodnimi viri. Med vodne vire so zajeti vsi viri, ne samo naravni, tudi grajeni
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vodni viri. Bistveno je, da po dikciji, ki bo šla v ustavo, z viri razpolagajo samoupravne
lokalne skupnosti. Tukaj je bilo veliko težav pri usklajevanju, pripravljavci so si bili na
različnih bregovih. Na koncu so se uskladili, da izvorna pravica pripada lokalnim skupnostim.
Tudi najtežje je bo odtujiti, če bi kdaj v prihodnje komu to prišlo na misel. Zadeva bo v
kratkem v ustavi, glasovanje je že bilo. Dočakali smo goste in jim predaja besedo. Povedal bo
še par stavkov, kako je prišlo do sodelovanja. Gospodje iz podjetja Prims so se najavili na
naši občini in prišli do nas. Predstavili so nam koncept in vsebino morebitne pogodbe. Za ta
koncept smo se potem tudi odločili in v pogodbi opredelili naloge izvajalca in naše skupne
cilje. Prosi predstavnika podjetja, da na kratko predstavi, kaj je bilo dogovorjeno.
Tomi Cigoj – MojaObčina.si
Je vodja projektov pri podjetju Prims oziroma pri projektu MojaObčina.si. Občini Brezovica
so predstavili predlog prenovitve spletne strani, ki je bila po njihovem mnenju in po mnenju
zaposlenih na občini, bila potrebne spremembe zaradi zastarelosti tehnologije in platforme.
Danes je pripravil predstavitev, kjer na grafični način ponazori tehnične lastnosti in
značilnosti, da ne bo tako suhoparno ter lažje predstavljivo. Pogodba obsega dve strani,
nanaša se na njihove obveznosti in dolžnosti. Zasnovana je na tem, da dolgoročno sodelujejo
z občino, zato ima nekatera varovala, med drugim tudi, da je spletna stran zgrajena na prosti
platformi. To pomeni, da kadarkoli občina z njimi ni zadovoljna, jih lahko odslovi s
trimesečnim odpovednim rokom, da se stvari prenesejo. Interes jim je delati dolgoročno, z
obojestranskim zadovoljstvom. Finančno breme za občino je vezano na rezultate. Dokler
rezultati niso zagotovljeni, ni bilo izstavljene nobene fakture. Občinska spletna stran deluje
približno dobra dva meseca. Narejenih je bilo kar nekaj izobraževalnih delavnic, tako za
urednike, kot tudi za neprofitni sektor – društva, šole, zavode in vrtce. Ima nekaj izjav z
delavnice, ki si jih lahko pogledamo, naj povedo udeleženci s prve roke, kako so bili s tem
zadovoljni. Želeli so vključiti lokalni utrip tudi v občinsko spletno stran, da ni predstavljeno
samo delo občine, ampak tudi kaj se še ostalega dogaja in kaj je novega. Po predstavitvi je na
voljo za vprašanja. Če koga zanimajo bolj tehnične stvari, lahko odgovori na vprašanja tudi
po seji. Predstavil je izgled spletne strani. Prenova je bila potrebna, ker se zadeve v
tehnologiji hitro spreminjajo. Nekateri menijo, da so spremembe v pasjih letih – eno leto ima
7 pasjih let. Stara spletna stran bi tako bila stara 30 do 35 let. Naštel je nekaj referenc občin,
ki z njimi sodelujejo. Letos so prejeli z Občino Dobrovnik nagrado za najboljšo dvojezično
spletno stran v Sloveniji. Spletna stran Občine Brezovica je zgrajena na enaki platformi.
Odgovor je preprost, spletna stran je kvalitetna, to je mnenje Slovenske zveze za kakovost in
odličnost v digitalni družbi. Pomembno je, da so spletne strani prijazne mobilnim napravam.
Vsak lahko sam preveri, v google se lahko vtipka mobile friendly user, vtipka se spletni
naslov in dobite odgovor. V sklopu prenove spletne strani so bile izvedene izobraževalne
delavnice. Predstavil je nekaj mnenj udeležencev izobraževanja. Če si kdo želi še dodatna
mnenja, se lahko vzpostavi link ali pa dobi CD. Svetniki so si pogledali še mnenje direktorja
občinske uprave Bled. Pojavljalo se je vprašanje, zakaj se je potrebno povezovati? Statistični
urad RS je leta 2013 povedal, da 74 % ljudi v Sloveniji uporablja internet. Od tega samo 18 %
ljudi obiskuje uradne spletne strani. Samo vsak peti občan spremlja uradne strani, ostale
informacije dobijo drugje – na radiu, televiziji, tiskanih medijih, po mailu, na mobilnih
platformah itd. Novice iz Občine Brezovica so vidne po celotni regiji, tudi v Ljubljani, Igu,
Litiji itn. Informacije dosežejo tudi ljudi izven občine. To je tudi smisel, če se zgodi nekaj
dobrega, je prav, da se to razve tudi širše. Možna je tudi turistična promocija občine, saj
pomagajo tudi na temu področju preko socialnih omrežij, kot so facebook, twiter. Upa, da bo
jih bo tudi Občina Brezovica koristila v ta namen. Vse to je v all inclusive paketu, občina s
tem nima dodatnih stroškov. Če so kakšna bolj splošna vprašanja z veseljem odgovori.
Izobraževanje se izvajajo v OŠ, v računalniški učilnici v popoldanskem času. Predvidena je še
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ena delavnica do novega leta. Druga po potrebi še nekje marca. Če se zbere določeno število
ljudi, ki bi imeli delavnico, z veseljem pridejo. To nič dodatno finančno ne obremenjuje
občine.
Klemen Zaletel – svetnik
Kaj pomeni unikatni obiskovalec?
Tomi Cigoj – MojaObčina.si
Unikaten obiskovalec je precej merodajen kazalec. Če nekdo pride na neko mesto enkrat,
petkrat ali desetkrat ga še vedno štejemo za enega. To se meri preko navskrižnega preverjanja
IP-ja in piškotkov. Če kdo klikne, da ne sprejme piškotkov, ga ne smemo šteti. Pri 30 % glede
na število prebivalcev občine ne pomeni, da so vsi občani Občine Brezovica. Po vsej
verjetnosti ne, so pa to ljudje, ki jih zanima Občina Brezovica – lahko tukaj delajo, imajo
sorodnike ali hobije. Zelo verjetno pa to niso ljudje iz na primer Murske Sobote, ki nimajo na
Brezovici nobenega interesa. Ne morejo zagotavljati, da je vseh 30 % iz občine Brezovica.
Damjan Rus – svetnik
Ali so podatki iz portala www.brezovica.si ali iz www.mojaobcina.si/brezovica/?
Tomi Cigoj – MojaObčina.si
Podatki o unikatnih obiskovalcih so za www.mojaobcina.si/brezovica/. Kjer imajo občinske
spletne strani oziroma so jih naredili, se izkazuje podoben odstotek, kot ga je ugotovil SURS
– približno 20 % od obiska.
Damjan Rus – svetnik
Zadnjič je bilo na seji rečeno, da izdelujejo spletne strani še za sosednje občine. To ni res,
izdelujejo samo za sosednjo občino Ig, druge občinske spletne strani ne delajo?
Tomi Cigoj – MojaObčina.si
Treba je ločiti dve stvari, projekt MojaObčina.si ima vključenih 75 občin. V vseh teh občinah
ne delajo spletnih strani. Od teh okoliških so Litija, Ig, Šmartno pri Litiji bo kmalu.
Damjan Rus – svetnik
Osebno loči zasebni portal MojaObčina.si in občinski portal. Govori glede na to kar ve, ne ve
vseh stvari, ker je lahko izvedeno na različne načine. Če nekdo gre na www.brezovica.si in ne
gre na novice ali aktualno, ali se ga šteje?
Tomi Cigoj – MojaObčina.si
Se ne šteje takega obiskovalca.
Damjan Rus – svetnik
Se pravi so rezultati izključno za tiste, ki kliknejo na MojaObčina.si ali pridejo tja preko
aktualno.
Tomi Cigoj – MojaObčina.si
Tako je. Če je želja, lahko merijo tudi obisk na sami občinski spletni strani, ker to google
analytics omogoča.
Damjan Rus – svetnik
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Nekaj je zasebni portal, na katerega s pomočjo občine dobivajo klike. To ga moti, povezava
občinske spletne strani z zasebno. Druga stvar je, da je občina kar nekaj let delala novice,
vendar ni našel nobenega arhiva. Če obstaja se moti in se opravičuje. Ne zdi se mu v redu, če
se nekaj dela 10 let in se potem izbriše vse za nazaj.
Tomi Cigoj – MojaObčina.si
Kar se tiče zasebnega portala, ni njihov, ampak je v najemu občine. To je enako kot na primer
facebook, načeloma je od Zuckerberga, ampak ga lahko uporablja občina, organizacija,
društvo ali posameznik za svoje lastne interese in promocije. Ne posegajo v uredništvo, ki je
izključno v domeni občine, razen v primeru, da bi prišlo do hujših kršitev zakonodaje, kar se
v 75 občinah še ni zgodilo. Kar se tiče arhiva, ne ve kakšna je bila pogodba s prejšnjim
ponudnikom občinske spletne strani. Trenutna pogodba je taka, da je občina avtorski lastnik
vseh vsebin, ne glede na to kje so strežniki. Enako občino ščiti slovenska zakonodaja,
avtorstvo vsebin je na občini, kot instituciji. Glede arhiva se ne bi spuščal, ker nima vseh
informacij in ni korektno, da to komentira.
Gorazd Kovačič – svetnik
Prag, pri katerem občina začne plačevati storitve, je 30 % unikatnih obiskovalcev glede na
število prebivalcev. Ali gre za število unikatnih obiskovalcev ali računalnikov? Marsikatero
gospodinjstvo ima več članov, kot računalnikov. Zanima ga, če število računalnikov
faktorizirajo, da bi na primer en računalnik šteli za dva občana? Na kakšen način občina
lahko preverja število unikatnih obiskovalcev? Pri ponudniku obstaja poslovni interes, občina
pa verjetno nima programerja, ki bi imel vpogled v njihov program in podatke.
Tomi Cigoj – MojaObčina.si
V zelo majhnih občinah je prag postavljen tudi na 50 %. Pri občinah, ki so srednje velike, je
prag 30 %. Če ima gospodinjstvo en internetni naslov in nekaj računalnikov ali tablice, se
šteje vsaka naprava. Ne, ne faktorizirajo. Recimo v knjižnici je en računalnik, ki ga uporablja
30 ljudi na mesec in ga še vedno smatrajo kot enega. Če bi občina izrazila željo po vpogledu,
se lahko to preveri direktno na njihovih serverjih.
Metod Ropret – župan
Meni, da je prav, da so slišali gospoda iz prve roke. Če je zadnjič prebral, kar ni bilo čisto
točno, je to lahko, ker tudi sam zadosti natančno ne ve. Dejstvo je, da je imel to napisano.
Naša želja je bila, da spremenimo koncept in izboljšamo obveščanje, kar se tiče delovanja
občinske uprave. Da je bila naša prejšnja spletna stran težka je dejstvo. Dejstvo je tudi, da
nismo bili prisotni v ostalih medijih. Ocenili smo, da gremo v skladu s tendencami korak
naprej. Ta pogodba daje proste roke nam in njim. Podjetje mora doseči neke cilje, da bodo
dobili denar. Mi imamo možnost, da svoje zadovoljstvo skozi čas preverjamo in presojamo.
Tomi Cigoj – MojaObčina.si
Vse je narejeno na platformi word press iz razloga, če občina z njimi ni zadovoljna, jih lahko
odslovijo in na identični platformi uporabljajo spletno stran naprej. To je last občine, vključno
z vsebino. V takem primeru se pove novi server in se pretočijo vsebine ter lahko nekdo drug
upravlja naprej s spletno stranjo. Celotna vsebina občine na portalu MojaObčina.si, je prav
tako last občine. Pove se mesto serverja, kamor se pretočijo vsebine, ali se prenese na zunanji
disk, po želji.
Martin Cvetko – svetnik
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Na primer, da nekdo nekaj organizira in objavi. Ali lahko objavi sponzorja, se lahko
pojavljajo sponzorji? Občina je dala nek znan produkt, svojo spletno stran, neko hiško, katero
je določeno število ljudi rado obiskovalo. Občina je vstopila v projekt kot partner, ki je
pripeljal toliko in toliko ljudi, katere je občina prej negovala z informacijami. Občina
Brezovica ni bila nebogljena, mogoče je bila zastarela spletna stran. Dali smo nek produkt v
upravljanje, na katerem smo delali 10 ali 15 let. Kakšen je njihov poslovni model, kako vidijo
svoje podjetje in finance? Ta projekt se mu zdi podoben kot Naš časopis v sosednjih občinah,
kjer se vse križa.
Tomi Cigoj – MojaObčina.si
Oni ne posegajo v uredništvo. Uredniki na strani občine presodijo, kaj je primerno in kaj ne.
Če pa bi nekdo izrazito kršil zakonodajo, potem so dolžni posredovati. To je v primeru rasne,
verske nestrpnosti in tako dalje.
Metod Ropret – župan
Tudi staro spletno stran smo upravljali sami.
Tomi Cigoj – MojaObčina.si
MojaObčina.si je produkt, ki je bil na začetku sofinanciran s pomočjo Slovenskega
podjetniškega sklada, z dobršno mero investicije v znesku okoli 60.000 €. To pomeni, da so
bila to zagonska sredstva, s katerimi so si lahko privoščili iti v poslovni model, da
zaračunavajo šele takrat, ko so doseženi rezultati. Obstajajo tudi primeri, ko so svoje naredili,
vendar niso dobili plačila, ker se rezultati niso generirali. Če neka vsebina ni sprejeta s strani
bralcev oziroma občanov, potem niso plačani. Delno se financirajo iz razpisov delno pa s
participacijo občin, ki so vključene v projekt. Glede izgleda spletne strani in komentiranja
preferenc, kaj je komu všeč, je nehvaležna tema. Tukaj nas je 25 in bi verjetno bi vsak imel
svoj vidik. Lahko zagovarjajo kaj je kvalitetno in dobro po raziskavah, tako po slovenskih in
mednarodnih. Vsaka sprememba je stresna, tudi ko menjaš telefon, si nekaj dni nervozen.
Meniji so drugačni, stvari niso take kot prej. S časom ugotoviš, da je zadeva bolj topla in
uporabna. Treba se je zavedati, da je spekter uporabnikov spletne strani od 15 let do 75 let. Če
hočemo iti v korak s časom, so nekatere stvari narejene tako, da je zadeva prilagojena
tablicam in mobilnim telefonom, kar starejšo populacijo verjetno moti. Ko se enkrat človek
navadi, so stvari narejene, da so uporabniku prijazne.
Metod Ropret – župan
Imeli smo spletno stran, kaj nam nova spletna stran omogoča dodatno?
Tomi Cigoj – MojaObčina.si
Vsaka spletna stran se deli na statične vsebine in dinamične vsebine. Kar se tiče statičnih
vsebin – kontaktnih podatkov, urnikov ipd., se stvari spreminjajo malo ali nikoli. Drugi del,
dinamične vsebine, v kar spadajo dogodki, novice in razpisi, niso samo na spletni strani
www.brezovica.si. Z enim samim vnosom se razpršijo na družbena omrežja, multimedijske
portale, ljudje jih dobijo po mailu. Platforma je narejena tako, da se v primeru novih
medijskih kanalov, zadeve lahko prilagajajo. V ozadju je pripravljen celoten izvoz za tisk, kar
olajša oblikovalcu postavitev tiskanega medija. Rešena je avtorska zakonodaja. Rešene so
tudi stvari glede mailing baz, informacijske pooblaščenke in možnost odjav, prijav,
očiščevanja mailov, čiščenje bounce-ov itd. Lahko imamo zelo dolgo razpravo. Škarje in
platno ima še vedno občina. Oni imajo tehnični del in se ne vmešavajo v uredniško politiko.
Vse je nalašč delano na odprti kodi, da lahko kdorkoli nadaljuje s tem delom. Če bi to bilo
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narejeno na nekem butičnem sistemu, potem se zaklepa občino na njih in se oteži prehod na
koga drugega.
Klemen Zaletel – svetnik
Prej je bila pozitivna stvar, da je novinarka hodila naokrog na določene dogodke. Starejši so
za to tehnologijo manj dojemljivi, da pripravijo prispevke in slike. To manjka, vidi se, katera
društva so sistem osvojila in so pripravljena kaj narediti sama. Prej smo imeli servisno službo,
ki je skrbela za to. Treba je narediti čim več, da društva osvojijo sistem, tudi z dodatnimi
delavnicami.
Metod Ropret – župan
Novinarko imamo še vedno. Potreben je čas, da se stvari utečejo.
Tomi Cigoj – MojaObčina.si
Na novinarko nimajo vpliva. Imajo vpliv na to, koliki delavnic lahko naredijo. Naredili bodo
toliko delavnic, kot jih bo občina potrebovala. Če so zbrani ljudje ali če se čuti potreba, naj jih
kontaktiramo. Z veseljem bodo prišli in pomagali. Dogaja se, da nekdo ne zna dodati slike ali
imajo težave. Pri njih je podporna služba, če kdo česa ne zna, se lahko obrne na njih in s tem
dodatno ne obremenjuje občinske uprave.
Metod Ropret – župan
Urejamo podaljšanje pogodbe in nov razpis kar zadeva obveščanja. Če se bo pokazalo, da bo
potrebno še kaj regulirati, kar zadeva prisotnosti na terenu in formiranja novic, bomo to tudi
naredili. Vsa društva takoj ne bodo sposobna pokrivati dogodkov. So tudi nekateri dogodki, ki
ne spadajo v nobeno društvo in jih nekdo mora obdelati. Nekateri dogodki so občinski ali
medobčinski. Nekdo to mora narediti. Ta del obveščanja bomo morali do neke mere obdržati.
Ni pa potrebe, da hodi novinar prav na vsako društveno zadevo. Društva znotraj sebe lahko
najdejo nekoga, ki to zna. Če nas bo še kdaj kaj zanimalo, bomo prosili, da se predstavniki
podjetja ponovno oglasijo pri nas.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 21:30 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret
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