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ZAPISNIK
15. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 22.
decembra 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. 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 14. redne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnik. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje:
SKLEP 92:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 14. redne seje z dne 24.11.2016.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Pripombo ima svetnica Marija Veršič.
Marija Veršič – svetnica
Zadnjič je dala pobudo, direktorica je obljubila, da bo to dala na glasovanje in te pobude
danes ni priložene.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Odgovor glede delovanja in financiranja svetniških skupin je poslala gospe Poloni. Pobuda se
bo obravnavala v sklopu priprave novega poslovnika na Finančno, pravno – statutarnem
odboru. Gospa Polona je odgovorila, da se s tem strinja. Če bo posledično prišlo do sprememb
v proračunu, se bo to izvedlo pri rebalansu.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 14. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Pooblastilo županu za sprejemanje dokumentov identifikacije investicijskega
programa;
6. Predlog Odloka o proračunu Občine Brezovica za leti 2017 in 2018;
7. Ukinitev javnega dobra;
8. Imenovanje predstavnikov Občine Brezovica v Svet zavoda Vrtci Brezovica;
9. Imenovanje predstavnikov Občine Brezovica v Svet zavoda Osnovne šole Preserje;
10. Letni program športa v občini Brezovica za leto 2017;
11. Letni program kulture v občini Brezovica za leto 2017;
12. Soglasje k ceni pomoči na domu 2017.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Podal bi nekaj informacij iz zadnje seje Razvojnega sveta ljubljanske urbane regije. Bilo je
precej govora o prioritetah, projektih, kaj naj bi se v regiji v prihodnje dogajalo. Izpostavljeno
je bilo tudi, da moramo dobiti natančnejše usmeritve in navodila, kako ravnati v novi finančni
perspektivi. Občine niso zadovoljne z načinom in s prednostnimi osmi, ki so bile na začetku
razpisane. Tudi naši programi so bili šele pred kratkim akreditirani. S črpanjem spet solidno
zamujamo, pravzaprav evropskih sredstev še nismo začeli črpati ampak trenutno zalagamo
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državna sredstva. Iz razprave je bilo razbrati, da se je v prihodnjem letu ali dveh smiselno
lotiti projektiranja tudi komunalne infrastrukture na zaščitenih ali bolj obremenjenih
območjih. Predvidevati je, da bo prišlo do spremembe. Tudi naše aktivnosti bodo naravnane v
to smer, da bomo s projekti – s pridobivanjem dokumentacije, nadaljevali na območjih, kjer s
komunalno infrastrukturo še nismo opremljeni. Morali bomo angažirati lastna sredstva ali pa
bodo v tej perspektivi namenjena še neka sredstva za infrastrukturo. Župani območja
Ljubljanskega barja so se dogovorili za skupno srečanje v januarju. Gostili naj bi ga pri nas,
opredeljevali naj bi se do treh ključnih razvojnih pobud ali načrtov na območju barja. Eno je
vezano na infrastrukturo, drugo na razvoj, dopolnitev in uskladitev kolesarskih poti. Tretja
ključna prioriteta, o kateri bi razpravljali, je plovnost Ljubljanice. Za vse tri teme bi na
srečanje povabili strokovne službe občin s tega območja, urbaniste ter predstavnike komunal.
Na drugi strani bi pridobili kompetentne sogovornike, kar pomeni predstavnike razvojne
agencije ter ministrstev oziroma enega ministrstva z različnih področij, ki pokrivajo
posamezne problematike. To nas čaka in upa, da se bomo uspeli bolj detajlno dogovoriti glede
tega, kako nadaljevati. Svetovano nam je, da s projektiranjem nadaljujemo in čakamo
priložnosti. Ob spremembi razvojnega programa ljubljanske urbane regije, so bile
spremenjene tudi prioritete. Točno jih na pamet ne ve. Za nekatere pobude jim je bilo rečeno,
da sredstev ni. Za nekatere druge pobude so bili predstavljeni drugi viri financiranja in druga
obdobja. Nabor prioritet se je spremenil, kar je za nas ključno. Na tretje mesto v naboru
prioritet je prišla kanalizacija v sosednji občini Log – Dragomer. To nas zadeva v kontekstu
tega, kar smo se že pogovarjali, da se po najnovejših projekcijah kot najugodnejša varianta
predlaga združena čistilna naprava na območju Vnanjih Goric. Tja bi bila navezana vsa
infrastruktura z območja občine Log – Dragomer. Celotno območje bi upravljalo in storitve
izvajalo naše komunalno podjetje. Pobuda je prišla s strani načrtovalcev, kot tudi s strani
služb na ministrstvu. Ideja je s strani ministrice dobro sprejeta. Potekajo še preverbe in
možnost umestitve tega. Dejstvo je, da bo v tej finančni perspektivi projekt stekel, časa je do
leta 2020 plus dve.
Marko Čuden – podžupan
Največje gradbišče, ki je še odprto in aktivno, je gradna vodarne Virje. Končalo se je
odkopavanje trde kamenine. Trenutno je narejena povezava od transformatorja do nove
vodarne s kablom ter od vrtine do same vodarne je položen vodovod. Delajo še jutri, potem se
dela čez praznike ustavijo. Pripravljeno je že tako daleč, da potem začnejo z gradnjo temeljne
plošče za objekt in za začetek gradnje vodohrana. Terminski plan se je malo zamaknil. Kot
končni datum so potrjevali na koordinaciji konec maja. Takrat se konča gradnja in prične
poizkusno obratovanje. Kar se tiče asfaltiranja državne ceste v Goričici, je po osnovnem
projektu, za katerega smo imeli sofinancerski sporazum z Direkcijo za ceste, cesta asfaltirana
v grobem stanju. Jaške in ostale stvari so zaščitili z asfaltom, če bo prišlo do pluženja, da ne
bi delali škode. Gradnja se ustavlja, nazaj na gradbišče pridejo 15. januarja. Od takrat naprej
se od končanega dela naprej do gasilnega doma v Goričici, začne gradnja kanalizacije in
rekonstrukcija ceste. Direkcija je zagotovila sredstva za manjkajoči del, mi moramo
zagotoviti sredstva za kanalizacijo in javno razsvetljavo. Spomladi bo v celoti cesta
preplastena še s finim asfaltom skozi celotno naselje Goričica. Kar se tiče ostalega
asfaltiranja, so po Sloveniji velike težave. Asfalterjev ni, odprta ostaja cesta za Grabnom, ki
ne bo asfaltirana v letošnjem letu, glede na situacijo tudi ne do spomladi. Tam je kanalizacija
zaključena. Prav tako še ne bo asfalta na delu Drobtinške ceste, kjer so delali oporni zid.
Glavni del je grobo asfaltiran, ostali manjši deli ostajajo v makadamu. Naši izvajalci so kar
vezani na Cestno podjetje Koper. Tam pravijo, da asfaltna baza v Senožečah začne obratovati
mnogo prej, kot ostale baze v osrednji Sloveniji. Ko bo prva prilika, bodo še preostalo
asfaltirali. Ljudem so to povedali in razumejo. Na Podpeški cesti so ta teden še čistili tlačni

Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta

3

vod. Elektro omare so montirane, v kratkem bo elektrika pripeljana in priključena, tako da
bodo lahko zagnali črpališča. Na črpališču pri železniškem prehodu še izvajajo finalna dela,
polagali so epoksi. V začetku januarja naj bi zaprosili za tehnični pregled, konec januarja
računa, da bi prejeli uporabno dovoljenje. Potem bi začeli s priklopi, najprej Šolsko ulico,
potem tudi ostale. Modre zabojnike bodo v začetku januarja dobili v KS Brezovica. To je
dogovorjeno, za gasilski dom na Brezovici bo Snaga pripeljala večjo količino zabojnikov.
Potem jih bodo razvažali po posameznih gospodinjstvih. Nato sledijo Vnanje ter Notranje
Gorice. Ko bo minila poizkusna doba enega leta in bomo videli, kako bo stvar potekala, sledi
potem tudi KS Podpeč – Preserje in KS Rakitna. Glede ogledal na Podpeški cesti z izvajalcem
niso uspeli tega izvesti. V začetku prihodnjega leta pričakuje, da se bo to uredilo. Ne gre samo
za ogledalo, za katerega sprašuje svetnik Zaletel, ampak je treba postaviti okoli 8 ogledal. Žal
nikakor ne pridejo na pravo valovno dolžino z vzdrževalci te državne ceste. Zadnjič je bilo
tudi vprašanje glede tabel pri vhodu v občino. Prve aktivnosti so že storili. Ko bodo narejeni
koncepti, bodo predloženi svetnikom, da si jih bodo ogledali in odločili, kateri bi bil pravi.
Potem se bodo postavile table za lepši izgled naše občine. Kanalizacija nasproti Mercatorja na
Brezovici ne izteka več na pločnik in cesto. Jaški po ulicah ob Novi poti se bodo sanirali
spomladi, v tem času bo verjetno še prišlo do posedanja. Danes je bil ogled križanja cest
Podpeč – Borovnica in Podpeč – Rakitna pri Grebenčevi stari apnenici. Prisotna je bila
projektantka projektne naloge ter gospa iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Gospe so
povedali, da križišča ne bo možno urediti, če ne bodo podrli stare apnenice. Ogledali so si tudi
novo lokacijo Grebenčeve apnenice. Lastnik je preselil apnenico in tam dela, apnenica je
kopija stare. Narejena je tako, kot je treba. Pričakuje, da ne bo zadržkov in bo Ministrstvo za
kulturo umaknilo zaščito kulturne dediščine na stari apnenici in se jo bo preneslo na novo
apnenico. Potekajo aktivnosti, da bo projekta naloga potrjena. Mogoče se bo v naslednjem
letu tudi tam že kaj zgodilo. Gotovo pa se bo premaknila zadeva na nadvozu čez avtocesto na
Brezovici proti gostilni Kavčič. Z Direkcijo za ceste imamo podpisan sofinancerski sporazum.
Ko bo spomladi izbran izvajalec, se bo pričelo z deli. Gre za prestavitev pločnika, če gledamo
od Kavčiča proti nadvozu, se bo premaknil desni pločnik in uredil nov pločnik po levi strani.
Uredil se bo zavijalni pas za cesto na postajo, da ne bo potrebno stati tako kot sedaj, če kdo
zavija na postajo. Uredila se bo tudi avtobusna postaja.
Metod Ropret – župan
Ta sofinancerski sporazum je bil podpisan nekaj dni nazaj v skupni višini 299.000 €. Od tega
118.000 € prispeva Občina Brezovica, ostalo pa Direkcija RS za ceste. Mani, da je gleda na
obseg, to ugodno razmerje. Bila je otvoritev nove zdravstvene ambulante, aktivno obratovanje
ambulante se začne s 3.1.2017. Do konca marca je potrebno urediti še sanitarije za invalide in
dostop za invalide do ambulante. Kar zadeva vrtca v Notranjih Goricah, naj bi bilo gradbeno
dovoljenje izdano v teh dneh, obljubljeno je bilo, da ga bomo prejeli do konca leta. Gradbeno
dovoljenje za gasilski dom je že bilo izdano. Dela so se tudi že pričela, trenutno pilotirajo.
Gorazd Kovačič – svetnik
Ima tri vprašanja, ki jih bo ponovil od prejšnje seje. Prvo vprašanje je glede projektov, za
dokončanje prve faze kanalizacije na Rakitni. Veseli ga, da se tudi zadeve na Svetu urbane
regija odvijajo v tej smeri in bomo lahko računali na evropska sredstva za komunalno
infrastrukturo. Zato ponavlja vprašanje, če imamo projekte do neke faze narejene, kaj nam še
manjka? Druga faza je druga zgodba. Dal je pobudo, da bi z LPP preučili, če bi bilo možno,
da bi urnik avtobusa Notranje Gorice – Rakitna vezali na urnik 19 B? To pomeni, da tisti, ki
se odpravljajo proti Podpeči in Rakitni, bi šli iz mesta z avtobusom 19 B. Če bi se slučajno
zgodilo, da bi lokalni avtobus odpeljal, imajo v Podpeči kam za iti, medtem ko v Notranjih
Goricah žal ne. Tretje je vprašanje glede defibrilatorja. Župan je zadnjič rekel, da bi bila hitra
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rešitev, da se defibrilator premakne iz notranjosti MKZ Rakitna nekam ven. Pozanimal se je
in izvedel, da so se o temu dogovorili že pred kakšnim letom. Poveljnik CZ je povedal, da je
edino, kar je treba priskrbeti neka primerna omarica. Te omarice še vedno ni, pred kakšnim
mesecem so se to ponovno dogovorili in se še vedno ni nič zgodilo. Tudi v gasilskih krogih in
gasilskih društvih ugotavljajo, da je ta gospod ne operativen, kar je za tako funkcijo precej
nerodno. Pričakoval bi, da se bo kaj zgodilo tako ali drugače.
Metod Ropret – župan
Kar zadeva projektov za Rakitno, projekti za tisto, kar ni bilo zgrajeno v prvi fazi obstajajo.
Preverjajo še manjkajoče služnosti, za izvedbo tega bo treba zagotoviti še sredstva. Iz dopisa,
ki smo ga prejeli s strani svetnice Marije Veršič, je razvidno, da naj bi Regijski center za
ravnanje z odpadki začel z rednim obratovanjem že v marcu 2017. To je prej, kot smo vsi
skupaj pričakovali. To pomeni, da bomo iz naslova amortizacije oziroma najemnine pridobili
nek dodaten dolgoročen vir. Tako bomo območja, kot sta Rakitna in Brezovica, lahko s tem
dodatnim virom opremljali. Tisto, kar je govoril prej, bodo evropska sredstva predvidoma
namenjena zavarovanim območjem ali pa območjem posebnega pomena, kjer se ogrožajo
vodni viri ali kaj podobnega. Natančne informacije glede tega bomo še dobili. Viri za gradnjo
kanalizacije na teh dveh območjih bodo drugje. Na zavarovanih območjih, kamor sodijo naša
nižinska, še ne opremljena območja, bi bilo možno graditi tudi z evropskimi sredstvi.
Relativno težko je napovedati, kdaj bi to bilo izvedljivo. Kar zadeva defibrilatorjev, je bila to
tudi tema zadnje seje izvršilnega odbora GZ Brezovica. Bila je relativno vroča tema, na
Rakitni bo definitivno prišlo do spremembe. Defibrilator naj bi bil v omarici. Dogovorili se še
bodo, na kateri lokaciji. Kljub vsemu ocenjujejo, da bi bila glede na usposobljenost za
ravnanje z defibrilatorjem, primernejša lokacija gasilski dom. To bo še tema razprave znotraj
operative. Res je, da je bilo na seji odbora izpostavljenih nekaj točk, ki se tičejo tudi nas. Ena
je bila tudi glede poveljnika CZ. Ne bi rekel, da gre za neangažiranost in ne operativnost.
Težava je večplastna, v principu gre za problem subjektivne narave, problem v komunikaciji
ali nekompatibilnosti določenih ljudi, ki zasedajo ključne funkcije znotraj naše strukture
zaščite in reševanja. Sklenjeno je bilo, da v drugi polovici januarja Občina Brezovica in GZ
Brezovica skupaj skličeta sestanek, z vsemi tistimi, ki so udeleženi v sistemu zaščite in
reševanja. Odkrito se bomo pogovorili in videli, kdo s kom zmore in ne zmore sodelovati.
Ugotovilo se bo, ali so težave rešljive v sestavi, kakršna je sedaj ali temu ni tako. Ljudje si
bodo pogledali v oči in se pogovorili in poizkušali najti rešitve ali pa bodo povedali, da niso
zmožni najti rešitve. Nekajkrat je bila izpostavljena tema defibrilatorjev. Misli, da je čas za
revizijo vseh lokacij defibrilatorjev in za nov koncept postavitve ter ravnanja. Po potrebi tudi
do dokupa na določenih lokacijah.
Marko Čuden – podžupan
Kar se tiče avtobusa, je preveril bolj kot ne govorice. Kar se tiče odhoda iz Notranjih Goric,
avtobus niti slučajno ne spelje. To se da vse preveriti, ker imajo nameščene GPS naprave.
Povezave na Rakitno iz 19 B še niso preigrali, bo pa poklical prometnika, da se pogovori o
zadevi.
Tomaž Kermavner – svetnik
Skoraj tedensko dobiva pripombe občanov glede na ceno vode. Predvsem pri novih računih z
vključeno kanalizacijo so občani pričakovali, da podražitve ne bodo tako drastične. Nekateri
celo govorijo, da je bilo s strani samega vodstva občine rečeno, da voda ne bo toliko dražja in
se ne bo tako veliko spreminjalo. Večina kliče na JKP, kjer dobijo odgovor, da so cene uradne
in da jih je Občinski svet potrdil in da ni druge rešitve. Ljudi moti vse, zakaj so dvakrat
dajatve itd. Nekateri z nižjimi prihodki morajo plačevati skoraj 100 € za vodo, tudi za 19
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kubičnih metrov. Razlika je velika. Skrajni čas je, da se na kanalizacijo priključi tudi
Brezovica, ker se kvari povprečje. Za primerjavo pove, da na Podpeški cesti, kjer ni
kanalizacije, stane 9 kubičnih metrov 17 €. Na Novi poti, kjer je kanalizacija, stanejo 4
kubični metri vode 24 €. Ljudi to moti, morda bi bilo smiselno, da se kaj o tej zadevi ponovno
napiše v naš časopis, da se to pojasni in pomiri ljudi. Stalno dobiva pripombe občanov.
Metod Ropret – župan
Po kalkulacijah, ki smo jih imeli pred sabo, ko smo sprejemali elaborat, to ne bi smelo biti
tako. Da ne bomo nekaj trdili na pamet, predlaga, da na naslednjo sejo povabimo direktorico
komunale, da nam pripravi te izračune. Ne ve, do kdaj bo pripravljen nov elaborat, ki bo
določal cene za naslednje leto. Morda bo to že do naslednje seje. Misli, da je prav, da pride
direktorica na sejo in komentira dokumente. Če ne bi bil problem, bi ji lahko posredovali
zaradi priprave odgovora, tudi te dokumente, ki jih ima svetnik pri sebi. Tako bi direktorica
lažje pojasnila, zakaj prihaja do takih razlik. Po projekcijah, ki smo jih takrat imeli pred sabo,
temu ne bi smelo biti tako. Dejstvo je, da je razlika, imamo vakuumski sistem, ki je dražji.
Imamo manjšo in ne tako gosto poseljenost. Na drugi strani je ogromen sistem, ki spada pod
Vo-Ka. Pri njih je že amortiziranost omrežja visoka. Sistem je popolnoma drugačen, število
priključenih enot je bistveno večje. Prepustimo to stroki, direktorica naj pride sem in to
pojasni – predvsem tudi v kontekstu novega elaborata, da vidimo, kaj nas čaka.
Marija Veršič – svetnica
V programu za leto 2017 je videla širitev uvoza v Remškarjevo cesto. To je bilo pred leti
mišljeno kot zamenjava. Škarpa je delno na občinski parceli, občina je dala odmeriti zemljišče
na drugi strani, da bi se naredila zamenjava. Občina je zamudila in tega ni sprovedla, ali je to
bilo tako? Sedaj je lastnik enega in drugega Urbančič, ker je občina to zamudila vnesti v
zemljiško knjigo.
Metod Ropret – župan
To zagotovo ni tako.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Bila je tudi na krajevni skupnosti in so o temu govorili pred približno mesecem. Pogledali so
si karte, kako so bile narejene izmere. Na Urbančičevi strani je šlo za izravnavo in je vse
evidentno, koliko kvadratnih metrov je bilo izravnave z občino in koliko je tega na drugi
strani. Takoj po novem letu, ko se bodo začeli ukvarjati z zemljišči, se bomo usedli in
pogovorili. Bil je predlog KS, da bi se tam pogovarjali o še nekaj večji kvadraturi, kot je sedaj
– zaradi boljšega uvoza. Občina ni ničesar zamudila, elaborat je bil dan naprej. Misli, da tam
ne bi smelo biti problemov. Pri izravnavi je dobil 10 kvadratnih metrov, na drugi strani pa je
bilo odmerjenih 10 kvadratnih metrov. Postopek je samo treba izvesti do konca.
Metod Ropret – župan
Ne ve, kaj bi tam lahko zamudili, ali je bilo kupljeno ali pa ne. Če je bila zamenjava, je bil
sočasen vpis za oba, drugače ne gre. Šlo je za zamenjavo na drugi strani ceste.
Nejc Vesel – svetnik
Zasledil je v medijih, da je možno dobiti subvencije za elektro polnilnice, Eko sklad nekaj
razpisuje. Mogoče ne bi bilo slabo razmišljati v tej smeri, da bi postavili neko polnilnico.
Prostora na mestu pred občino je dovolj, če bi se dogovorili s KS. Dve parkirni mesti bi se
namenilo v ta namen. Zadeva je aktualna, vsak dan je več teh avtomobilov in tudi v
prihodnosti jih bo več. Drugo je uporaba nove spletne strani. V Občinskem svetu so zastopane
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različne stranke, tega portala bi se mogoče lahko posluževali tudi oni. Ali je kakšna omejitev,
da to lahko uporabljajo za politične namen? Je to omejeno na dogodke v občini Brezovica?
To področje je še nedorečeno, morda bodo v prihodnje neka besedila, ki bi to omejevala in
urejala, v kakšnem smislu se to lahko uporablja. Zanima ga na primer, če bi lahko stranka
objavila voščilo občanom za novo leto?
Metod Ropret – župan
Kar zadeva polnilnic, za to zadevo vedo. Nekatere lokacije so bile že preverjene.
Marko Čuden – podžupan
Dve lokaciji sta vključeni pri toplotni sanaciji MKZ Rakitna in POŠ Notranje Gorice. Imamo
ponudbe, razpis bo tudi podaljšan, to je dobil informacijo. Se strinja, da bi zapeljali aktivnosti
vsaj za lokacijo pred občinsko stavbo. To je tudi neko ogledalo občine.
Metod Ropret – župan
Misli, da imamo za Barjanski list dogovorjena neka pravila, kaj od strankarskih prispevkov
objavljamo ter omejitve obsega. Na nas je, da se dogovorimo, ali to odpremo ali ne. Voščilo
zagotovo ne more biti problem. Da bi razreševali državne probleme na naši spletni strani pa
najbrž tja ne sodi.
Damjan Rus – svetnik
Primerno je, če se piše na primer, da so imeli večerjo na občinskem nivoju in se ne spuščaš na
nivo države na primer, da so imeli nekje tabor stranke. Nekateri imajo več taborov, drugi
manj tega bi bilo preveč.
Metod Ropret – župan
Z voščili in podobnim do sedaj nismo imeli težav. Ostalih tem bi se na lokalni ravni
poizkušali izogibati.
Marko Čuden – podžupan
Če pogledamo spletne strani ostalih občine, tega nima nihče. Temu bi se izognil. Težko je
postaviti pravila, koliko, kje itd. Temu je namenjen Barjanski list, tam je možnost člankov in
voščil.
Metod Ropret – župan
Potem bi se lahko pripeljalo še komentiranje in se je temu bolje izogniti.
Gorazd Kovačič – svetnik
Meni, da naj politične stranke poročajo o temu, kaj delajo v lokalni skupnosti. Moti ga, da v
občinskem časopisu prebiramo nekakšna poročila poslancev iz naših okrajev. Ničesar ne
pišejo v zvezi z lokalnim okoljem, pišejo kaj se dogaja v parlamentu. V glavnem gre za to, da
se drži fronto vlada proti opoziciji. Kaj ima to zveze z nami in tukajšnjimi problemi, tega ne
vidi. Če nimajo kaj takega za pokazati, naj bodo raje tiho.
Metod Ropret – župan
To debato bi ustavil, ker je neproduktivna. Tukaj se dogovorimo, da se na spletni strani
tovrstnih komentiranj in pojavljanj v raznih oblikah ne gremo.
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AD 5
Pooblastilo županu za sprejemanje dokumentov identifikacije investicijskega programa;
Gorazd Kovačič – svetnik
To je povezano s tem, kar se dogaja pri LAS Barje oziroma z zahtevami Ministrstva za
gospodarstvo in Agencije za kmetijske trge, ki so projekte za financiranje preko LAS-a precej
zbirokratizirali. Pomembni sta dve stvari. Projekti, ki so financirani preko LAS-ov, bodo
morali imeti tudi mehke vsebine. Kakšne bodo mehke vsebine pri nekih projektih, ki so
pretežno investicijskega značaja, recimo postavitev neke opreme, bo to možno do konca
razmisliti šele, ko bo objavljen razpis, konkretno razpis LAS-a Barje. Na LAS-u so
obljubljali, da bo prvi razpis že novembra, vendar ga še ni. Zadnja informacija je, da bo
januarja, ali pa še to ne. DIIP bo možno sestaviti šele, ko bomo videli, kaj bo v razpisu. Drugi
problem je, da je formalni pogoj med drugim tudi ta, da je DIIP sprejet pred NRP-jem. NRPje mi sprejemamo s proračunom, to je danes. DIIP-ov še nimamo za tisto, kar bi želeli
zapeljati preko LAS-a, ker so se stvari nenormalno upočasnile. Edina formalna možnost je, da
pred točko sprejem proračuna, pooblastimo župana za sprejemanje DIIP-ov do neke
vrednosti, predlagal je 20.000 €. To je pogoj, da na prvem od štirih razpisov prek LAS-a v
naši občini sploh izčrpamo sredstva.
Metod Ropret – župan
Vsled nelogičnosti, ki jih prinaša ta regulativa, se tega ne boji s pooblastilom Občinskega
sveta.
Martin Cvetko – svetnik
S takim razpisom so se že srečali. Na občini je težko najti človeka, ki bi ti znal kakorkoli
pomagati. Bilo bi dobro, da se naredi nek scenarij, če nekdo pride po pomoč, kdo je tista
oseba, ki te usmerja in vodi. Njega so preusmerili na agencijo in so bili tam zelo korektni. Pri
razpisu so vse pravilno naredili, tudi DIIP so sprejeli. Zapletlo se je, ker imajo v NRP-jih neka
svoja besedila, ki niso čisto ista, kot bi jih oni radi slišali. Oni so iz tega razumeli, da je bil
denar naložen nekam drugam, čeprav je denar bil realno tam. Potem se v to niso spravili, ker
so skoraj mesec in pol zamujali z odgovorom in so ga prejeli šele pred novim letom. Če bi se
tega lotili z odvetnikom, bi jim dokazali, da nimajo prav. Fino bi bilo, da se obvesti, kdo na
občini lahko pomaga glede tega.
Metod Ropret – župan
Do nekega elementarnega nivoja smo to zmožni sami pripravljati in opravljati. Ko so časovne
stiske ali bolj zapleteni razpisi, se poslužujemo zunanje pomoči.
Klemen Zaletel – svetnik
Ali ima občina kakšen projekt v NRP-ju, ni ga zasledil?
Metod Ropret – župan
Tudi občina ima svoje projekte. Vendar ne gre za jezero. Predvidena je Sveta Ana in Kobijeva
vila. Za to dvoje ve, lahko da je še kaj. Na glasovanje je dal:
SKLEP 93:
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Občinski svet Občine Brezovica pooblašča župana Občine Brezovica za sprejem
dokumentov identifikacije investicijskega projektov v vrednosti do vključno 20.000
EUR.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Predlog Odloka o proračunu Občine Brezovica za leti 2017 in 2018
Metod Ropret – župan
Proračune smo prejeli, razprave so bile opravljene. Dokument je pred nami, več o njemu bo
povedal predsednik odbora. Proračun je dvoletni. Popolnoma natančno je leto 2018 težko
definirati in načrtovati. Dvoletni proračun nam zagotavlja neko kontinuiteto zaključevanja
investicij. Ob koncu drugega leta se nam tudi izteka mandat, zato bi bilo škoda, da izgubljamo
čas v vmesnem času za dodatno sprejemanje. Seveda bodo rebalansi nujni. Proračuna sta bila
predstavljena tudi krajevnim skupnostim in sta bila z njihove strani dobro sprejeta. Vedno ne
moremo vključiti vsega, kar bi si želeli. Kaj mora ostati tudi za v prihodnje. Proračuna dobro
zadevata bistvo, kar je v prihodnjih dveh letih v tej občini nujno in potrebno narediti.
Damjan Rus – svetnik
Odbor je zasedal, sejo so hitro zaključili. Ugotovili so, da je proračun v skladu z zakonodajo.
Bila je nejasnost glede projekta jezero in bi prosil direktorico za pojasnilo. Nekaj je bilo
finančnih nejasnosti glede tega projekta. Odbor je proračuna potrdil in predlaga, da se to
danes sprejme.
Metod Ropret – župan
Vemo, da znaša projektantska ocena, ki je relativno visoka in je potrebna korekcij, skoraj
500.000 €. Projekt je razdeljen na dve fazi. Dan nazaj so imeli sestanek z v. d. direktorja
krajinskega parka in so preučevali možnosti. Projekt bo izvedljiv in realiziran samo v
primeru, da zanj uspemo pridobiti zunanje vire sredstev. Ideja za enkrat je, da poizkušamo
preko čezmejnega sodelovanja, ki edini v tej finančni perspektivi prinaša možnost
sofinanciranja do 85 %. V tem konceptu čezmejnega sodelovanja je bilo z direktorjem
preigranih nekaj možnosti. Kot potencialni partnerji pri nastopu so se nam ponudile nekatere
občine, s katerimi imamo iz preteklosti preko meje relativno dobre odnose. Zagotavlja, da pri
temu projektu izpod 50 % eksternega financiranja ne bomo vstopali. Če je le možno bi morali
priti do 85 % sofinanciranja. Projekt je razdeljen v dve fazi, kaj natančno vključuje bo
povedala direktorica.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Ta projekt je zasnovan že v sami strategiji razvoja turizma, ki je bila potrjena pred nekaj leti.
Idejno zasnovo so pripravljali že študenti arhitekture. Lani je bila narejena poizvedba za
izdelavo IDZ – ja in PGD-ja z PZI – jem. Lansko leto je bil narejen IDZ s projektantskim
podjetjem Dans, pogodba je bila v vrednosti 19.000 €. To je bilo lani tudi narejeno in plačano.
Poleg tega je bil narejen in plačan geodetski posnetek, v znesku okrog 850 €. Letos so začeli s
PGD-jem in PZI-jem. Ker PGD na Upravni enoti ni šel skozi, so prekinili postopek
pridobivanja gradbenega dovoljenja. Nismo dobili vodnega soglasja in je bilo treba projekt
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spreminjati. Projekt se je spremenil tako, da se ga je razdelilo v več faz – 3 faze. Prejšnji
teden je bilo zadnje usklajevanje za dokončanje PGD v 3. fazah in sicer: 1. del bo kot
gradbeno dovoljenje pod cesto, priobalni del vse do gozda. Pod cesto se bo urejala pohodna
ploščad, ki bo precej dolga, skoraj do konca jezera in se bo zaključila z razglednim stolpom.
Tudi ta razgledni stolp je bil dolgo časa problem na Direkciji RS za vode zaradi poplav. To so
rešili, ker gre za inženirski objekt, je lahko tudi v poplavnem območju. Drugi, gornji del
posega na zasebna zemljišča nad cesto. Z enim lastnikom smo že pridobili stavbno pravico –
pravico graditi. Na tej lokaciji bodo urejena parkirišča z minimalnimi posegi. Tretji del je
postavitev enote za WC- je in gospodarske javne infrastrukture in je izven poplavnega
območja. Sanitarna enota bo premičnega značaja in zanjo ne bomo pridobivali gradbenega
dovoljenja, ker se to po uredbi lahko postavi samo s soglasjem, čeprav smo za celotno
območje že pridobili presojo vplivov na okolje, ki je potrebna zaradi območja poplavne
ogroženosti. Projektantska ocena 500.000 € je res visoka, vendar ko si ogledaš popise del in
projekt, prideš do take številke. Projekt in popise ima s seboj in si jih svetniki lahko ogledajo.
Če pogledamo samo strošek javne razsvetljave, znaša več kot 20.000 €.
Metod Ropret – župan
Projektantskim ocenam ne gre vedno slepo verjeti. Od projektantskih ocen do končnih
vrednosti na razpisih je razlike lahko tudi več kot 30 %.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Danes smo projekt poslali tudi Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj so nas
zaprosili, če imamo kakšen projekt s področja turizma, ki je več kot 500.000 €. Potem bomo
videli, če lahko projekt kam vključijo in bomo na to pripravljeni. Če bi projekt financirali
preko Krajinskega parka, bi ga vključili v Interreg.
Metod Ropret – župan
Preden bo projekt operativen, se bomo o temu še zagotovo pogovarjali. Potrebno bo sprejeti
še določene dokumente, preden bomo kandidirali. Svetniki bodo o vsem pravočasno
obveščeni. Kar imamo v proračunu, je nujno potrebno, da lahko postopke sploh nadaljujemo.
Damjan Rus – svetnik
Rečeno je bilo, da smo za eno parcelo v privatni lasti dobili pravico graditi. Zanima ga, kaj je
z drugo parcelo? Koliko časa imamo na prvi parceli pravico graditi? Kaj je z infrastrukturo, ki
jo na parcelo postavimo? Kaj pomeni, če drugi lastnik ne da dovoljenja ali ima to povezavo z
gradbenim dovoljenjem?
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
To ima povezavo z gradbenim dovoljenjem. Z drugim lastnikom smo že bili dogovorjeni,
pogodba je pripravljena za podpis. Vendar ko smo se začeli pogovarjati o več fazah ureditve,
je bilo to povezano še z infrastrukturo. Raje smo počakali, ker moramo uvesti še služnosti za
kanalizacijo, za elektriko in vodo. Dokler PGD ne bo pripravljen do mere, da bo jasno, kje
bodo potekali vodi in kaj moramo vključiti v pogodbo, tega še nismo dokončali. Z obema
lastnikoma parcel bo po novem letu sklican sestanek in predstavljen projekt. Ne vidi
problemov, da ne bi dal še drugi lastnik stavbne pravice. Stavbna pravica je sklenjena za dobo
petih let. Lahko bomo razmislili tudi o odkupu teh dveh parcel, o temu se še niso veliko
pogovarjali. Najbolj pomembno je, da dobimo stavbno pravico in lahko po novem letu takoj
zaprosimo in pridobimo gradbeno dovoljenje. Na podlagi tega lahko tudi kandidiramo za
sredstva. Če v petih letih ne bomo začeli graditi ali dokončali projekta, te stvari pač
propadejo.
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Klemen Zaletel – svetnik
Ker gre za po milijonski projekt, bi kot svetnik pričakoval, da bi bili vsaj prej seznanjeni z
vsebino idejne zasnove, v preteklosti je bila taka praksa. Tudi pri rekonstrukciji prosvetnega
doma, ki smo ga preuredili v vrtec, so bili seznanjeni. O temu pa do danes niso veliko vedeli.
Metod Ropret – župan
Upa, da je bil seznanjen vsaj pristojni odbor. Do realizacije projekta je potrebnih še kup
odločitev, v glavnem svetnikov.
Gorazd Kovačič – svetnik
Pri tem projektu sta dva temeljna problema. Prvi problem ga spominja na TEŠ6 in drugi tir.
Kakšna investicija je lahko koristna, problem pa je, če je preveč razkošno zastavljena. Že v
začetku so jo predlagali in vsebinsko trasirali arhitekti in študentje arhitekture, ki so se seveda
hoteli pokazati z estetskim objektom. To je bil recept za to, da bo zadeva draga. Mogoče bi
bilo za razmisliti o poenostavitvi samih objektov. Ali res potrebujemo tako drago stvar? Drugi
temeljni problem je po svoje spet povezan z višino cene. Nek javni interes obstaja, ne ve pa,
če je tako velik, da bi mu lahko dali pol milijona občinskega denarja. Če bi šlo za nekaj deset
tisoč evrov, potem bi rekel v redu, pa uredimo zadevo, da bo rekreativni kotiček lepši. Zakaj
ne bi občina pri pol milijonski investiciji poizkusila pridobiti zemljišča za parkirišča? Govori
na pamet, ker ne pozna točno prostorskih in lastniških razmer. Problem je, če ni parkirišč in
urejenega parkiranja, občina bi se lahko šla mogoče dejavnost urejanja parkirnega prometa.
Že lani so bili na odboru za prostor seznanjeni s temi skicami. Šele zdaj so videli, za kakšne
številke gre. Takrat so mislili, da gre za mali, olepševalni projekt, kar je v redu, zakaj pa ne.
Osebno si ni predstavljal, da gre za pol milijona. Razkošnost in velikost tega projekta v
celotnem kontekstu, je največji problem. Namesto, da investiramo v PGD in pridobivanje
gradbenega dovoljenja za nekaj, kar je bilo že v začetku prerazkošno zastavljeno, bi raje
naredili revizijo projekta in potem prišli do nekih sprejemljivih zneskov. To bi bil njegov
predlog.
Metod Ropret – župan
Nekateri koraki v tej smeri so bili že narejeni. Projektantom je bila naročena racionalizacija
projekta. V tem trenutku razpolagamo s tem, kar je pred nami. Lahko se odločimo, da projekt
prestavimo tudi nekam v prihodnost. Kar imamo danes pred sabo, nam omogoča, da
nadaljujemo in kandidiramo ali pa se odločimo, da bomo vse skupaj drastično zreducirali ali
pa mogoče prestavili nekam v prihodnost. Na vsak način ne bomo šli s projektom naprej,
dokler stvari po višini in vsebini ne boste potrdili svetniki.
Marija Veršič – svetnica
Podprla bi gospoda Kovačiča. Tudi opazovalnica ptic stane 18.000 €. Toliko stane celotna
streha s konstrukcijo in ne neka opazovalnica ptic, to se ji zdi preveč.
Metod Ropret – župan
Tako bi lahko šli od postavke do postavke in rekli, da stene preveč. Te stvari so podkrepljene
z nekimi ocenami. Postaviti projektante na dejstvo, da nobene stvari ne naredijo prav, je tudi
težko. Verjetno pa je vse projekte možno racionalizirati. Če delamo nekaj trajnega, nismo pri
nobenem projektu v občini vedno zasledovali zgolj najcenejšega. Kar smo delali, ni bilo
prebogato, vedno pa solidno ali pa vsaj nekje v višjem rangu. Prav je, da to zasledujemo, neke
meje pri nekaterih projektih pa morajo obstajati. Območje jezera smo pridobili v last. Odkar
imamo to območje v lasti, se na občino zgrinjajo očitki, da za jezero slabo skrbimo in da je
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treba pripraviti interpretacijo vsebine in urediti okolico, da bo možno uporabljati sanitarije, da
bo urejeno s smetmi, da bodo električni priključki ipd. Na nek način bomo to enkrat v
prihodnje morali urediti. Kot odgovorni lastniki, se bomo tega morali lotiti. Interpretacija je
bila zastavljena na način, kot jo imajo svetniki pred sabo. Še vedno lahko zadevo
racionaliziramo, to je bil tudi naš pomislek znotraj kolegija. Ocenjujemo, da ta projekt da
izpeljati tudi ceneje in verjame, da ga tudi bomo.
Martin Cvetko – svetnik
Nekaj bi pohvalil, čeprav projekta še ni videl. Jezero mu je drag kraj, ker je res biser, ne samo
v naravnih lepotah. Ne smemo pozabiti, da tam živijo tudi ljudje. Upa, da so ti ljudje videli
projekt in so ga spoznali. Jezero ni samo jezero, ti vaščani imajo posebno dušo in so posebni
ljudje in imajo svoje želje. Jezero je poseben kraj, kjer bi se dalo razviti poseben turizem. Šel
bi v korak razvoja tega kraja, ampak z zdravim razumom, kaj se tam sme narediti. S končno
avtobusno postajo smo temu kraju morda naredili nekaj škode. Tja smo pripeljali vse kar
lahko pride. Ti ljudje včasih nimajo kulture in v kraju lahko naredijo marsikaj, ker v sebi
nimajo zavedanja in za sabo pustijo marsikaj, kar ne bi smeli pustiti. Reči moramo, da v tem
kraju želimo imeti tak turizem in določiti red. To je miren slovenski kraj in ga moramo takega
pustiti. To je prostor za ljudi, ki hočejo imeti lep mir. Tam je preživel približno 17 let, 12 let
delovne dobe. Tega ne smemo uničiti. Vesel je, da se projekt razvija. V času, ko je bil tam
dijak in študent, so sami pobirali kamenčke in vsakodnevno čistili, ni bilo nobenega reda, vse
je bilo stihijsko. Kar se dela, je pravilno. Tudi arhitekturno je treba narediti red, to je celostni
problem, ne samo tega, kar so predlagali. Vsi, ki poznajo jezerske slapove vedo, kakšen
poseben kraj je Jezero.
Gorazd Kovačič – svetnik
Ima še drugo pobudo. Če pogleda NRP kanalizacija Rakitna druga faza, vidi da je za
naslednje leto predviden en manjši znesek, za 2018 pa 60.000, ko naj bi se nekaj gradilo. V
Rakitni bo treba zgraditi še tri četrtine kanalov. To pomeni, da bo ta NRP odprt še vrsto let.
Zato bi predlagal, da se tudi za leti 2019 in 2020 evidentira vsaj nek simboličen znesek, na
primer 1.000 €, da bo NRP aktiven. Kakšni bodo konkretni zneski in dinamika, se bo videlo v
prihodnjih letih.
Metod Ropret – župan
Glede na to, da gre za malo bolj oddaljena obdobja predlaga, da to vključimo pri prvem
rebalansu, da dokumenta ne spreminjamo.
Igor Gabriel – svetnik
Poslušal je debato in bi se vrnil k Jezeru. Mora reči, da se strinja z gospodom Cvetkom.
Namreč ureditev okolja diktira verjetno populacijo, ki se bo tam zgrinjala. Sedaj je problem
jezera, da se tam zgrinja velika masa ljudi, ki je včasih zelo rabiatna. To povzroča revolt
prebivalcev in stanovalcev. Ureditev na nekem določenem nivoju bo zagotavljala, da se bo
verjetno filtriralo to populacijo. Povsod se tako dogaja. Ne ve kako pobrati sredstva in kako
diktirati projektantom, verjetno bi bilo neracionalno. Do neke mere da, ampak da bi ne vem
kako oklestili projekt, pa ne bi bilo na mestu.
Metod Ropret – župan
Imel je namen predlagati, da pustimo strukturo in proračun takšen kot je in se potem kot
Občinski svet sproti odločamo o projektu. Znesek pustimo kakor je, ker nam je to podlaga. V
nadaljevanju bomo videli, kaj nam bodo prinesli postopki.
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Klemen Zaletel – svetnik
Zanima ga postavka investicije na kurilnici OŠ Brezovica. Pred kratkim, približno dve leti
nazaj je bila tam nameščena plinska peč in priključen plinovod. Zanima ga, zakaj gre tukaj?
Metod Ropret – župan
Kurilnico je treba dograditi. Predvsem v starem delu šole se dogaja, da ne zagotavljamo
zadostne temperature vode na iztoku. Zato je treba kurilnico posodobiti z dodatnimi
črpalkami in prevezavami. Na to nas opozarja inšpekcija, da se nam ne bi zgodila legionela ali
kaj podobnega. Drugače imamo tam najsodobnejšo kogeneracijo in dve izredno zmogljivi in
sodobni peči. Problem je bolj v črpalkah in inštalaciji v starem delu šole. Bil je narejen popis
in bila je pripravljena ocena. Na podlagi popisa bo razpis in potem bomo videli, kaj bo iz tega
padlo. Na ogledu je bil mojster in pripravil popise. Težava je, da so linije dolge, ker je objekt
velik. Na koncu linij pade temperatura vode. Zato je treba izboljšati hitrost pretoka in dodatno
izolirati cevi, vgraditi črpalke ipd. Na glasovanje je dal:
SKLEP 94:
1. Občinski svet Občine Brezovica je skladno s 86. členom Poslovnika Občinskega
sveta (Ur.l. 80/2010) opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu
Občine Brezovica za leti 2017 in 2018, ter nadaljuje s postopkom sprejemanja.
2. Občinski svet Občine Brezovica sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Brezovica za leti 2017 in 2018.
3. Občinski svet Občine Brezovica potrjuje kadrovski načrt za leti 2017 in 2018, kot
prilogo k predlogu Odloka o proračunu Občine Brezovica za leti 2017 in 2018.
4. Občinski svet Občine Brezovica potrjuje načrt razpolaganja s premoženjem
Občine Brezovica za leti 2017 in 2018, kot prilogo k predlogu Odloka o
proračunu Občine Brezovica za leti 2017 in 2018.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Ukinitev javnega dobra
Marko Čuden – podžupan
Na Odboru za komunalo so pripravili zbirko parcel. To so parcele, ki so vpisane kot javno
dobro. Če mi s parcel umaknemo to oznako, kar lahko stori Občinski svet, potem parcele
preidejo v last Občine Brezovica. Največkrat gre za potrebe pri menjavah parcel, posebej pri
cestah ali za ureditev zemljiško – knjižnega stanja ali pri gradnji kanalizacije. Za parcele na
katerih je javno dobro, je potrebno pridobivati služnosti in jih ne moremo menjati. Z
ukinitvijo javnega dobra preidejo parcele v last občine in lahko z njimi potem razpolagamo.
Bolj kot ne, gre za formalnost in se potem lahko vodijo določeni postopki na komunalnem
področju – da se na primer zamenjajo določene ceste, ki v naravi potekajo čisto drugače kot v
katastru. Odbor predlaga, da se zadeva sprejme.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
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SKLEP 95:
Občinski svet Občine Brezovica sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra, ki se glasi:
Na navedenih nepremičninah se ukine status javnega dobra:
parcela št. 1714/5, k.o. 1652 - RAKITNA (ID 6619846), v izmeri 78 m2,
parcela št. 1687/1, k.o. 1652 - RAKITNA (ID 6616530), v izmeri 193 m2,
parcela št. 1698/2, k.o. 1652 - RAKITNA (ID 6330984), v izmeri 231 m2,
parcela št. 1711/3 k.o. 1652 - RAKITNA (ID 6515486), v izmeri 40 m2,
parcela št. 1711/4 k.o. 1652 - RAKITNA (ID 6515485), v izmeri 203 m2,
parcela št. 1711/5 k.o. 1652 - RAKITNA (ID 6515484), v izmeri 242 m2,
parcela št. 3380/2, k.o. 1704 - KAMNIK (ID 3419437), v izmeri 4545 m2,
parcela št. 1712/2 k.o. 1652 - RAKITNA (ID 991160), v izmeri 354 m2,
parcela št. 1713/1 k.o. 1652 - RAKITNA (ID 6612414), v izmeri 73 m2.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 8
Imenovanje predstavnikov Občine Brezovica v Svet zavoda Vrtci Brezovica
Breda Jesenko – svetnica
Komisija za Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 7. redni seji, 12.12.2016,
obravnavala imenovanje predstavnikov Občine Brezovica v Svet zavoda Vrtci Brezovica.
Sprejet je bil sklep, da občinskemu svetu v potrditev predlagamo za člane Sveta javnega
zavoda Vrtci Brezovica Urško Pikec Vesel, Veroniko Susman ter Klemna Zaletela. Slišala je
več pripomb, da so samo eni predlagali predstavnike, ostali pa niso imeli prilike. Za
naslednjič prosi, da se vse obvesti in lahko še drugi predlagajo svoje kandidate.
Metod Ropret – župan
Ali se dogovorimo, da se obvesti vse Občinske svetnike? Svetniki se s tem strinjajo. Na
glasovanje je dal:
SKLEP 96:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predstavnike Občine Brezovica v Svet javnega
zavoda Vrtci Brezovica v sestavi:
- Urška Pikec Vesel, V Radno 16, 1351 Brezovica
- Veronika Susman, Jezero 80, 1352 Preserje
- Klemen Zaletel, Cesta na postajo 1, 1351 Brezovica
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet

AD 9
Imenovanje predstavnikov Občine Brezovica v Svet zavoda Osnovne šole Preserje
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Breda Jesenko – svetnica
V Svet zavoda OŠ Preserje so bili predlagani Mojca Kranjc, Gregor Fefer in Aleš Ogrič.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 97:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predstavnike Občine Brezovica v Svet javnega
zavoda OŠ Preserje v sestavi:
- Mojca Kranjc, Rakitna 110 C, 1352 Preserje
- Gregor Fefer, Jezero 120, 1352 Preserje
- Aleš Ogrič, Rakitna 396, 1352 Preserje
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet
Gorazd Kovačič – svetnik
Prej smo se dogovorili, da se bo obveščalo vse občinske svetnike. Predlaga, da o temu
sprejmemo še sklep.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal še:
SKLEP 98:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predhodno obvesti o pričetku
postopka izbire kandidatov vse občinske svetnike Občinskega sveta Občine Brezovica.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet

AD 10
Letni program športa v občini Brezovica za leto 2017
Klemen Velkavrh – svetnik
Ker je proračun že potrjen, je to samo še formalni del. Za letos je bil obljubljen nov
nacionalni program športa, vendar se ni nič spremenilo. Tudi novega zakona še ni, zato je
osnova ostala enaka. Glede na lansko leto se je višina sredstev povečala iz 74.000 na 90.000
€. Povečanje je enakomerno razporejeno med vse deležnike. Kar nekaj let se višina te
postavke ni spreminjala. Način točkovanja je ostal enak.
Klemen Zaletel – svetnik
Pozdravlja dvig postavke za šport, čeprav ni velik, upa da se bo v bodoče postavka še kaj
dvignila. Včasih so rekli, daj naj bi bil šport približno v istih okvirih kot kultura. Vendar tam
še nismo in upamo, da bomo.

Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta

15

Metod Ropret – župan
Še bolj bo vesel, ko bomo na nacionalnem nivoju na višini kulture, vendar je do tja še sploh
daleč. Tam je razlika dvanajstkratnik. Obstajajo celo priporočila, kakšne naj bi bil delež
sredstev za šport in kulturo znotraj občinskega proračuna. Za nas je bolje, da tega ne gremo
preračunavati, ker smo še kar daleč od tam. Ocenjujemo, da s tem kar namenimo, so tudi naša
društva zadovoljna in uspemo držati nek spodoben nivo. Res je tudi, da so društva
nezahtevna. Na glasovanje je dal:
SKLEP 99:
Občinski svet sprejme predlagan Letni program športa v občini Brezovica za leto 2017.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet

AD 11
Letni program kulture v občini Brezovica za leto 2017
Klemen Velkavrh – svetnik
Tukaj je znesek večji, vendar je od tega polovica knjižnic in založništva, kar smo dolžni
plačevati. Ta postavka ostaja približno taka kot je, dvignil pa se je znesek, ki vpliva na naša
društva – ljubiteljska kultura in drugi programi v kulturi, približno 7.000 € na obeh področjih.
Glede na lansko leto se namenja 14.000 € več za kulturo.
Metod Ropret – župan
Pred kratkim so bili na obisku predstavniki knjižnic. Pri njih obstajajo ambicije, da bi število
zaposlenih v knjižnicah še nekoliko povečali. Mi smo ocenili, da je dovolj, kar za enkrat temu
namenjamo. Naše knjižnice sodijo med bolje obiskane, izposoja knjig je na visokem nivoju.
Gorazd Kovačič – svetnik
Ima vprašanje v zvezi s prvo točko 6. poglavja – druge določbe. Rečeno je, da se sredstva za
investicije in vzdrževanje infrastrukture razdelijo na podlagi NRP. Če gleda na seznam NRPjev, je na področju kulture samo NRP, ki ima naslov MKL – to je Mestna knjižnica Ljubljana.
Vrednost je 4.000 €, če gleda opis, vidi da gre za investicijski transfer za stroške delovanja
knjižnic. Ali so sploh kakšne prave investicije v igri?
Metod Ropret – župan
Ne, ni investicij. Je kakšno tekoče vzdrževanje, tega smo dolžni zagotoviti. Kaj posebnega,
širitve, prenovitve, ni v planu. Še vedno se čaka, kaj bo s prostorom bivše pošte v Kulturnem
domu v Podpeči. Tam se vsebine še preigravajo. Ko bo kaj znanega, bodo svetnik obveščeni.
Na glasovanje je dal:
SKLEP 100:
Občinski svet sprejme predlagan Letni program kulture v občini Brezovica za leto 2017.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
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Sklep je bil sprejet.

AD 12
Soglasje k ceni pomoči na domu 2017
Klemen Velkavrh – svetnik
Zadeva je identična kot zadnje dve ali tri leta. Priložili smo priloge za nazaj, da se lahko
primerja. CSD izračuna priporočeno ceno, mi smo dolžni sofinancirati 50 %. Naši stroški so
enaki, spremembe so minimalne.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 101:
Občinski svet sprejme predlagano Soglasje k ceni pomoči na domu 2017.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Svetnikom se je zahvalil za aktivno sodelovanje in delovanje. Vedno, ko ima priložnost, reče
da ima srečo, da ima okrog sebe svetnike, kakršne ima. Prepričan je, da bo tudi v prihodnje
tako in bomo shajali drug z drugim in se bomo znali poslušati in pogovarjati. To vsem ni
dano, nam je. Vsem želi uspešno, prijetno in zdravo novo leto. Naslednjič se verjetno
sestanemo v februarju.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 20:40 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 15. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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