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Občinski svet

ZAPISNIK
19. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 15.
junija 2017, 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. Miran Repar
12. Damjan Rus
13. Veronika Susman
14. Klemen Velkavrh
15. Marija Veršič
16. Nejc Vesel
17. Klemen Zaletel

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica
2. Darko Jurca – predsednik Nadzornega odbora
3. Irena Komatar – Locus d.o.o.
4. Predstavniki občinske uprave:
– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Seja je sklepčna, prisotnih je 17 svetnikov, Aleš Ogrič je opravičeno odsoten.

AD 2
Potrditev zapisnika 18. redne seje in 3. korespondenčne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnika. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje:
SKLEP 122:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 18. redne seje z dne 20.4.2017 ter
zapisnik 3. korespondenčne seje z dne 12.5.2017.
Izid glasovanja:
ZA:
13
PROTI:
0

Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Predlaga umik 5. točke dnevnega reda – Obravnava in sprejem Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Brezovica - druga obravnava. Na prejšnji seji je bilo kar nekaj besed
za argumentacijo takšnih in drugačnih rešitev znotraj odloka. Med tem smo dobili tudi mnenje
k predlogu odloka, ki nam nakazuje rešitve. Najbolj pomembno je, da je tudi na najbolj
spornem delu odloka videti rešitev. Obe strani, ki imata interes na tistem delu ceste,
prispevata k temu, da oblikujemo nek dogovor. Žal nam to ni uspelo do današnje seje, sicer bi
odlok danes že potrdili v končni obliki. Vsled tega, da v miru oblikujemo ta dogovor in da
imata obe strani možnost izpolniti zaveze iz dogovora, to točko danes umaknemo in odlok
potrdimo na prvi seji po počitnicah. Predlaga umik 5. točke in smiselno premik vseh
naslednjih točk za eno mesto navzgor. Na glasovanje je dal:
SKLEP:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se iz dnevnega reda umakne 5. točka Obravnava in sprejem Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brezovica druga obravnava.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Umik točke zavezuje obe strani, bila je dana tudi obljuba, da se v tem obdobju najde rešitev.
Sicer bomo prisiljeni odlok v jeseni sprejeti v obliki, v kakršni smo ga danes umaknili. Trdno
verjame, da bomo rešitev našli in smo blizu nje. Na glasovanje je dal še:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 18. redne seje in 3. korespondenčne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o.;
6. Odlok o razglasitvi Kušljanovega gradu na Podplešivici za kulturni spomenik
lokalnega pomena;
7. Sprememba in dopolnitev Odloka o pobiranju takse za urejanje prometa na območju
naselja Rakitna;
8. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Brezovica za programsko obdobje 2017-2020;
9. Pojasnilo Občinskega sveta Občine Brezovice v zvezi z besedilnim delom Občinskega
prostorskega načrta Občine Brezovica Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik;
10. Sprememba Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2017.
Izid glasovanja:
ZA:
15
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PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
V zadnjem času je bilo izjemno veliko aktivnosti na Regionalni razvojni agenciji, bilo je
veliko sej. Govora je bilo predvsem o spremembah operativnega programa, kar postaja
dejstvo. Znotraj programa prihaja do spremembe finančnih kvot po posameznih prednostnih
oseh, kot tudi do prerazporeditve sredstev med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo znotraj
Slovenije. Na zahodu smo nekoliko pridobili. V nadaljevanju sledijo sestanki o gradnji
kolesarske infrastrukture na območju krajinskega parka. Govorili bodo o temu, kateri so
prednosti načrti posameznih občin pri črpanju tega. Težava je, da so znotraj prednostnih osi
proračuni trdno določeni. Kot občina imamo željo, da bi sredstva namenili za okoljske
projekte, sredstev na tem programu pa je omejeno. Župani se morajo uskladiti, kdo bo lahko
do kakšnega vira prišel. Če bi bilo po naše, bi verjetno vsi EU sredstva porabljali samo za
kanalizacijo. V prihodnosti bo več znanega, kako se bodo uspeli pogajati. Danes je na MOL-u
dobil potrditev o ureditvi ceste od Gmajnic proti postaji. V prihodnjem letu se na tem
območju pričakuje gradnja kanalizacije, ta obvozna cesta bo izredno potrebna. Imamo
zagotovila, da bodo dela potekala v avgustu in septembru, dela naj bi bila septembra
zaključena. Prispevati bomo morali svoj del stroškov. Kar nekaj sestankov so imeli z
Direkcijo za infrastrukturo. Ključne teme so ureditev križišča pri nadvozu na Brezovici, kjer
je revizija projekta zaključena. Revizija je bila zahtevana, ker gre za občutljivo križišče iz
varnostnega vidika. Sedaj se pričakuje soglasje in potem naj bi bila nova prometna ureditev
izvedena. Računamo, da bo letos to zaključeno, vse skupaj se je zamaknilo za pol leta. Ena od
tem je bila ureditev križišča v Podpeči proti Rakitni. Tam so med sedmimi variantami skupaj
s strokovnjaki izbrali rešitev, ki je relativno sprejemljiva in prinaša levi zavijalni pas proti
Rakitni iz obeh smeri. Potrebno bo kar konkretno poseči v prostor – predvsem na spodnji
strani proti Ljubljanici. Tam je še prosto zemljišče, del je celo v občinski lasti, pretežen del pa
v zasebni lasti. O temu se bo potrebno še dogovoriti, nobena rešitev pa brez tega dogovora ni
možna. Ogromno se je dogajalo tudi na področju menjav, prodaj, nakupov zemljišč. Ena od
stvari, o kateri se bo potrebno kmalu odločati, je nakup zemljišča ob OŠ Brezovica, nekaj čez
1.000 kvadratnih metrov. To ni v sklopu tistega, kar bo v prihodnje potrebno za športno
dvorano. S tem bi v prihodnje omogočili širitev šole, če bo to potrebno, parkirišče pa bi se
premaknilo na dodatno kupljeno zemljišče. V skladu s sklepom smo naročili študijo
demografskega razvoja občine z dvema presečnima obdobjema – 10 in 20 let, da se ugotovi,
kako to vpliva na kapacitete šolske in predšolske vzgoje v naši občini. Ocenjuje, da bo to
narejeno nekje do jeseni, da se potem vsi skupaj seznanimo z zadevo na Občinskem svetu.
Potekajo aktivnosti na avtocestnem izvozu, bile so opravljene izmere in zakoličbe. Potekajo
pogovori z lastniki glede odkupov. Kaj posebej nismo vpleteni, podžupan nas zastopa v
mejnih postopkih, kjer je občina mejaš. Ostale postopke vodi DARS avtonomno. Finančni
odbor in občinska uprava ste se ukvarjala s spremembami sejnin, o temu smo govorili na
prejšnjih sejah. Nek predlog je bil oblikovan. Ocenjuje, da bomo na jesenski seji prišli pred
svetnike tudi s predlogom sprememb, verjetno v skladu s tistim, kar je predlagal finančni
odbor.
Marko Čuden – podžupan
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Državna cesta v Goričici je dokončana po načrtih in investicijskem planu. Med tem časom je
DRSI z vdrževalnimi deli asfaltiral tudi cesto od mostička proti gasilskemu domu. Tam je
ostalo 60 metrov stare ceste. Uspeli so se dogovoriti, da bodo še ta del asfaltirali in bo v celoti
nova cesta. Izvedena je bila še kanalizacija, javna razsvetljava, avtobusno postajališče in
pločniki. Tisti del naselja je sedaj zelo dobro opremljen. Pri vodarni Virje je vgradnja črpalk
in okolice praktično končana oziroma gre h koncu. Dela potekajo še ne elektro instalacijah.
Potem se dela selijo na državno cesto. Pri pridobivanju soglasja je bil pogoj, da moramo na
delu, kjer je bila državna cesta prekopana, urediti nov asfalt od vrtine do naše nove vodarne.
Plan je, da bo cesta zaprta 1.7., da se jo asfaltira. Potem bomo oddali vlogo za uporabno
dovoljenje in tehnični pregled. Na Ministrstvu za okolje in prostor ter Službi vlade za razvoj
in kohezijsko politiko, so v tem času šli v menjavo programa, v katerega vnašamo naše
mesečne situacije. To pomeni, da še nismo dobili plačanih situacij, ki smo jih vnesli v marcu
in aprilu. Naslednjih situacij sploh nismo mogli več vnašati, ker so zaprli program.
Uslužbenec je bil sedaj na izobraževanju za nov program. Verjetno denarja ne bo še mesec ali
dva. Že vneseni situaciji bomo morali ponovno vnesti. Nastopil je večji problem, država nam
je dolžna 475.000 €. Naslednja situacija bo 130.000 €, zatem sledi še višja situacija, ker bo
obračunana že strojna oprema. Občina je prišla v težek položaj, treba bo odreagirati in najeti
kratkoročni kredit. Z izvajalcem se bo treba dogovoriti, da bo na denar potrebno počakati.
Obljubili so, da bodo počakali in končali investicijo.
Metod Ropret – župan
Tega prej ni povedal. Pisno so obvestili izvajalca, bili smo prva občina, ki smo se težave do te
mere zavedali, da nam to lahko začne rušiti finančno konstrukcijo projekta. Ravno pri koncu
pridejo največje situacije zaradi montaže strojne opreme. K sreči imamo izvajalca, ki ga
takšne motnje ne zmotijo pretirano. Bil je v kontaktu z generalnim direktorjem, tudi oni bodo
vzpostavili kontakte in pritiske. Verjetno bo prišlo do skupnega sestanka. Kolektor je kot
največji slovenski gradbinec na vrsti gradbišč, kjer je situacija podobna. Na sestanku z
ministrstvom, izvajalci in predstavniki občin, bo treba najti neko rešitev. Morda bo to šlo v
smeri vrnitve na star sistem ali da nov sistem uvajajo preko zime, ko so gradbišča zaprta.
Trenutno je situacija nevzdržna.
Marko Čuden – podžupan
Računa, da bo preko poletja opravili tehnični pregled za Virje in bodo pričeli s poizkusnim
obratovanjem. V jesenskih mesecih bi bilo preizkusno obratovanje končano in bi bila vodarna
vključena v vodovodni sistem. Pri kanalizaciji dokončujejo ulico na Brezno, za katero so
dobili kasneje gradbeno dovoljenje. Ureja se še odvodnjavanje, dela gredo h koncu. Druga
ulica, kjer se izvajajo dela, je prva ulica od gostilne Mrlačnik naprej. Tam so tudi dela kar se
tiče kanalizacije praktično končana. Urediti je treba še hišne priključke in asfaltirati cesto.
Potem se selimo na ulico, ki je nasproti ulice na Laze. Potem je v planu do konca leta še ena
ulica ob Podpeški cesti. Kar se tiče dokumentacije, se dela novelacijo gradbenih dovoljenj za
zapadno Brezovico in del postaje – predvsem prvi del postaje, za katerega bo kmalu vloženo
gradbeno dovoljenje. S tem bi dobili možnost, da bi drugo leto tudi tam začeli z gradnjo
kanalizacije. Občina dobiva po 23. členu od Ministrstva za lokalno samoupravo vsako leto
neko kvoto sredstev, ki jih lahko namenimo za komunalno ureditev in infrastrukturo. Tega
denarja je okoli 86.000 €. Pripravljamo DIIP, da nam ga potrdijo. V sklopu tega bomo uredili
asfalt v Žabnici, kjer se je razširilo lani cesto, pločnik do vrtca v Podpeči, dve avtobusni
postajališči v Podpeči ter most na Rakitni. To se bo delalo preko poletja. Glede na finančno
stanje, bomo pri nekaterih projektih morali celo malo počakati, da vidimo kako bo s sredstvi.
Gradbišč ne bomo brezglavo odpirali in potem ne imeli dovolj sredstev, to je potrebno prej
rešiti. Potekajo intenzivni pogovori za pločnik od Kamnik pod Krimom proti OŠ Preserje.
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Pogajanja so težka, počasi bodo tudi to prebrodili, da se bo uredil pločnik. Tam je še del ceste
v zasebni lasti. Drugi teden prihaja na obisk vodja vzdrževanja državnih cest. Upa da se bomo
uspeli dogovoriti za kakšne odseke pri nas. Drugače so državne ceste pri nas kar dobre, želje
pa so drugi pas malega Stržena – od Kamnika proti Podpeči in del ceste na Rakitni. Ta dva
odseka sta trenutno daleč najslabša. Ima informacijo, da naj bi septembra in oktobra šla v
rekonstrukcijo cesta Jezero – Ig. Cesta je do Podkraja zelo slaba.
Metod Ropret – župan
Gradbišč na komunalnem področju je v teku kar nekaj, podobno je tudi pri družbenih
objektih. Ključno gradbišče je vrtec v Notranjih Goricah. Trenutno poteka urejanje okolice.
Ocenjujejo, da se v prihodnjem tednu pričnejo že pripravljalna dela za temeljenje. Končni cilj
je, da bodo s prihodnjim šolskim letom (2018) otroci že v vrtcu. Kar nekaj stvari se odvija na
Rakitni, tudi energetska sanacija POŠ na Rakitni. Poizkušali smo na različnih razpisih, žal se
zaradi kombinirane rabe na razpise ne moremo prijaviti. Zato smo se s proračunom zavezali,
da bomo to uredili sami, ker je to nujno potrebno. Dela potekajo, do konca avgusta naj bi bil
objekt v celoti energetsko saniran. Razmišljali so, da bi investicija padla v dve fiskalni leti,
izgleda da to ne bo potrebno. Eventuelno se lahko zgodi, da zaradi težav pri financiranju s
strani države, da bi kakšen del finančne konstrukcije tega prenesli v prihodnje leto. Verjetno
tudi to ne bo potrebno. Celotna investicija je okoli 210.000 €, vključno z vso dokumentacijo.
Bili pa smo uspešni pri razpisih za energetsko sanacijo MKZ Rakitna in POŠ Notranje
Gorice. Energetska sanacija MKZ bo stekla že v letošnjem letu. Sama investicija znaša okoli
enega milijona evrov. Pripravljena bo tudi detajlna finančna konstrukcija. Kot občina smo se
zavezali, da prispevamo 200.000 €. Toliko imamo predvideno v proračunu. Lahko se zgodi,
da bo temu potrebno kaj dodati. Po zagotovilih direktorice bi z nekaj dodatnimi sredstvi
objekte uredili do te mere, da naslednjih 20 let ne potrebujejo nobenih posegov – vključno s
kotlovnico, izolacijo, ostrešjem, tlemi, okni itd. Gre za temeljito obnovo, praktično ostane
samo skelet, vse ostalo bo obnovljeno. Zaradi predvidenih sprememb v POŠ Notranje Gorice,
bo treba sezidati majhen objekt, kamor bomo premaknili knjižnico. Obeta se povečanje števila
oddelkov, najhitrejša in najcenejša rešitev je bila, da knjižnico premaknemo iz objekta šole. S
podjetjem GGE so pri koncu z dogovori, da z dolgoročno pogodbo zamenjamo kotlovnico v
OŠ Preserje. To naj bi opravili preko letošnjih počitnic, tako da bo v jeseni kotlovnica že
funkcionirala. Čakamo, da nam pošljejo verzijo pogodbe. Stvar je dogovorjena, energent bo
biomasa oziroma peleti. Pri GGE smo kapitalsko vpleteni preko Energetike, tako da so ti
pogovori potem nekoliko lažji. Mora reči, da so nam šli kar na roko.
Marija Veršič – svetnica
Kaj se dogaja glede pokopališča?
Metod Ropret – župan
S pogajanji so pri koncu, oblikujejo pogodbo. Za zemljišče za širitev pokopališča in za
parkirišča bodo odšteli 50.000 €. Nekaj tega bomo pokrili skozi zamenjavo zemljišč, ki jih
imamo preko železniške proge na območju komasacije. Torej gre za 50.000 € in nekaj menjav
zemljišč. Parcele je za okoli 1.700 kvadratnih metrov.
Igor Gabriel – svetnik
Prvo vprašanje se nanaša na omejitev motorjev na Ljubljanici. Misli, da gre za omejitev 4
konje, če to še vedno velja. V zadnjem času se predvsem med vikendi vozijo po Ljubljanici
gliserji, hovercraft, gre za vozila z veliko hitrostjo. Ogroženi so kanuisti in kajakaši, ki so
počasni in skriti v vejevju. Če se zgodi nesreča, bo spet neka čudna zgodba, kjer se ne bo
vedelo, kdo je zatajil, v stilu balonarjev pred leti. Že pred časom je dal predlog, da bi vsaj
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okoli mosta postavili table s citiranjem zakona, kjer bi jasno in glasno pisalo, da je omejitev 4
konje – da se ljudje ne bi sprenevedali, da niso vedeli. Prevoz večjih ladjic se je uredil in je
dobro organiziran. To bi bil predlog, da namestimo tablo nekje okoli mosta. Drugo vprašanje
se nanaša na požar na Vrhniki. Vemo, da je bila zadeva kar zoprna in napeta. Zanima ga, če se
kdo ukvarja s Fenolitom v Borovnici? Tam so bistveno bolj strupene snovi, ne ve kakšen
vpliv in moč bi imela občina, da se vsaj pozanima, če so inšpekcijski nadzori izpeljani tako
kot je treba.
Metod Ropret – župan
Uredba je ekzaktna, gre za spoštovanje in izvajanje. Na enem od regijskih usklajevalnih
sestankov je bila tema tudi Kemis in potem v nadaljevanju tudi Fenolit. Župan Borovnice je
pojasnil, da tudi na pobudo njihovega Občinskega sveta in tudi sicer, je Fenolit podvržen
detajlnim pregledom. Teh so v preteklosti že kar nekaj imeli, sedaj so te stvari menda zelo
intenzivirane. Tudi o prihodnost ne ve nihče nič natančnega povedati. Ker je tam zaposleno
veliko ljudi z območja, obstaja bojazen, da bi v Fenolitu padlo okoljevarstveno dovoljenje. To
bi imelo samo eno posledico.
Igor Gabriel – svetnik
V tem smislu bi bila posledica slaba, moramo pa si predstavljati, kakšne bi bile posledice, če
bi prišlo do česa.
Metod Ropret – župan
Sedaj intenzivno preverjajo varnostne standarde. Zagotovo bo prišlo do zaostritev glede
izvajanja tega in ukrepov. V nadaljevanju bodo presojana številna okoljevarstvena dovoljenja.
To je problem regije, če se karkoli zgodi na poti Ljubljanice, to tangira dobršen del občin v
regiji.
Igor Gabriel – svetnik
Tretje vprašanje je glede Hoje. V Hoji se javljajo menda neki čudni kupci, ki bi delali
kompostarne itd. Zanima ga, če so kaj obveščeni, kaj naj bi se na področju Hoje dogajalo?
Metod Ropret – župan
Nima informacij glede Hoje. Dejstvo je, da tam nihče ne bo mogel vzpostaviti ničesar, brez
predhodnega dogovora z nami. Naše stališče do Hoje je bolj kot ne znano.
Igor Gabriel – svetnik
Še ena prošnja, gre za črte pred zdravstvenim domom. Ljudje parkirajo direktno pred vhod.
Vhodi morajo biti prosti, da ima lekarna in predvsem pa reševalci dostop.
Gorazd Kovačič – svetnik
V Fenolitu so imeli v zadnjih letih dve nesreči. V eni je šlo z eksplozijo, ki je odnesla del
strehe, kar mu pove, da so pri njih varnostni standardi malo čudni. Druga nesreča je bila s
smrtnim izidom, ko je delavca zalil strup. Če bi imeli delavci zaščitno opremo, ne bi prišlo do
smrti, vendar opreme pač ni bilo, ker je podjetje varčevalo. Taka podjetja so kar tvegana. Ali
ima občina ali Gasilska zveza pregled nad požarnimi načrti večjih podjetij v naši občini, kjer
bi lahko prišlo do večjega požara? Na primer bencinske črpalke, avto hiše in še kaj bi se
našlo. Med poročilom s področja komunale, je pogrešal informacijo kako daleč smo s
projektiranjem idejne zasnove za drugo fazo kanalizacije na Rakitni?
Metod Ropret – župan
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Kolikor mu je znano, pripravljajo spisek parcel po katerih naj bi to potekalo. Z naše strani je
bila idejna zasnova naročena.
Gorazd Kovačič – svetnik
Ali je bilo naročilo tako, da se bo popravljalo skice, če bi se izkazalo na terenu, da kje ne
moremo skozi s služnostmi. Kdaj se bo mogoče začeti ukvarjati s služnostmi?
Metod Ropret – župan
Če se bomo za dokumentacijo PGD dogovorili z istim projektantom, bodo to delali oni,
drugače bodo to izvajali drugi. Običajno je tako, da kdor dela idejno zasnovo, dela potem tudi
naprej. Služnosti se bodo lahko začele pridobivati v jeseni.
Martin Cvetko – svetnik
Dal bi pobudo. Ker imamo na Rakitni zelo uspešen projekt pobiranja parkirnine, bi vprašal,
kako daleč smo z nakupom zemljišča za parkirišča na Jezeru? Ker se je investicija na Rakitni
izkazala za pozitivno, predlaga, da se tako naredi tudi na Jezeru. Kar se tiče Hoje, je zadeva v
sklepni fazi, zbirale se bodo zavezujoče ponudbe konec poletja. Pojavljajo se tudi taki, ki se
ukvarjajo s kompostiranjem, gradbinci – da bi imeli bazo s stroji. Tudi lokalni podjetniki so se
povezali v poslovno skupino. Poizkusili bodo kandidirati. Dvakrat so kandidirali, vendar so
bili še v fazi odločanja. Ali je možnost odkupa parkirišč od Železnic resna ponudba? Ali
priključek na avtocesto pomeni cesto do Vnanjih Goric in prehodom čez progo? Se pravi da
bo naslednja faza v prihodnosti cesta ob železnici proti Notranjim Goricam? Ljudje
sprašujejo, če bo nek nadvoz na drugo stran. Mogoče bi to v Barjanskem listu malo ljudem
pojasnili. V KS Notranje Gorice so svetniki razmišljali o rešitvah za vrtec. Pogovarjali so se,
da bi se v Jami naredil ograjen del. Nekateri ljudje mislijo, da bodo tako športni park, ki diha,
nekako zadušili. Porodila se je ideja, ki jo je že povedal ravnateljici in podžupanu. Imamo
zemljišče, na katerem je stara čistilna naprava in nova čistilna naprava. Ob potoku je še
neizkoriščen podhod, še iz časov, ko so gradili železnico. Otroci bi lahko tam hodili, treba
bilo narediti potko do tja. Treba bi bilo podreti staro čistilno napravo. Veliko je starih dreves
in prostora, okoli štiri ali pet tisoč kvadratnih metrov. Prostor je neizkoriščen in blizu.
Pomislek je bil, da bi morali otroci čez železnico, vendar obstaja rešitev, štirimetrski pas je
pod železnico. Vmes so travniki, morda bi se lahko dogovorili z lastniki, da bi imeli potko.
Enkrat je potrebno prečkati cesto. To je ideja, potem naj svoje pove stroka v vrtcih.
Metod Ropret – župan
Ni ponudba za odkup parkirišča ampak je zahteva Železnic. Kar se tiče zemljišč na Rakitni in
Jezeru, smo v pogovorih. Malo še tipamo, kako se bo razpletla naša kompletna finančna
situacija z EU sredstvi. Opcije so odprte in pripravljene za realizacijo. Če bodo v drugi
polovici leta možnosti za to, bomo tisto kar je omogočeno s proračunom realizirali. Če bo kaj
potrebno zagotoviti z rebalansom, se bomo tega poslužili. Glede Hoje je idej ogromno. Tam
je vrsta potencialnih kupcev, investitorjev. Nihče do sedaj še v to ni ugriznil, ker ne gre samo
za nakup zemljišča, v ozadju je še kup drugih bremen. Tisti, ki se bo resno zanimal za nakup,
bo ravnal verjetno podobno, kot tisti ki kupuje 500 kvadratnih metrov veliko parcelo in pride
najprej na občino po lokacijsko informacijo ter se prepriča, kaj na tistem področju sploh lahko
počne. Tako dobi podrobno informacijo, kaj je možno in kaj ni. Šele na podlagi tega, se bo
resen kupec odločil, če bo vložil denar. Doslej takšnega še ni bilo pri nas in je prepričan, da
ko bo prvi resen kupec, bo tako tudi ravnal. Za parkomat na Jezeru, je potrebno sprejeti odlok,
zagotoviti površine itd. Kaj posebnega ni dodati, vendar dokler nimamo površin, tudi
nadaljevati ne moremo. Sigurno je ena od prioritet, da mirujoči promet na tem območju
uredimo. Kar se tiče jezera, je v postopku kandidatura za ureditev okolice z razglednim
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stolpom, prijavljamo se na razpis in če bodo sredstva odobrena, bomo šli v realizacijo tega.
Kar zadeva ceste proti Notranjim Goricam, pri gradnji avtocestnega izvoza gre cesta v prvi
fazi zagotovo samo do železniškega prehoda v Vnanjih Goricah. V nadaljevanju je že
izdelana idejna zasnova. Vse gre v smeri, ko bo urejena obvozna cesta, se ukinejo vsi nivojski
železniški prehodi. Za prehajanje naj bi bili podvozi. Sugerirana je bila ideja, da bi za neko
vmesno obdobje, z drugim dokumentom in ne OPPN-jem, ki ga bo treba sprejeti za to
območje, uredili neko začasno občinsko pot – ki bi lahko prevzela vsaj del osebnega prometa
in kmetijske stroje. Državna cesta bi ostala za ves tranzitni in tovorni promet, dokler nova
cesta ne dobi končne oblike. Sugerirana je bila ideja, da bi šli v začasno pot na tej trasi,
preverja se zemljišča, naročena je tudi neka idejna rešitev. Videlo se bo, kaj bi bilo z relativno
majhnim posegom moč narediti. Igrišče bo pustil v domeni ideje. Kljub vsemu misli, da je
tam ovir preveč, prva je cesta, druga je potok, tretja je prehod pod železnico. Strinja se, da je
tam površina, o kateri je potrebno razmisliti, kaj bi v prihodnje lahko z njo v prihodnje počeli.
Ne bo se spuščal v odločitve, to je na vrtcih in urejevalcih prostora, da se odločijo, kako je to
možno. Za enkrat v okviru rešitve, ki je bila potrjena z gradbenim dovoljenjem, je igrišče v
Jami. Locirano bo kar se da nemoteče za ostale uporabnike. Dogovor je bil, da tudi igrišča od
vrtcev pustimo v rabi popoldne – jih ne zaklepamo. Če bo prihajalo do vandalizma ali rednega
poškodovanja, se bomo pogovarjali tudi o drugih ukrepih. Igrišče naj bi bila dodana vrednost
vsem uporabnikom Jame, ne samo vrtcu.
Nejc Vesel – svetnik
Na eni od prejšnjih sej smo se pogovarjalo od defibrilatorjih in o neki mreži, ki bi se po občini
postavila. Zanima ga, kako daleč je ta zadeva? Druga zadeva je še, kako je zabojniki za papir
za celotno občino? Ali se bo to nadaljevalo? Ali se da dobiti od Snage kakšno analizo, koliko
več je zbranega papirja?
Metod Ropret – župan
Glede defibrilatorjev nima pametnega odgovora, ga bo pripravil do naslednjič. To smo
naložili štabu, da preveri lokacije in preveri potrebe po potencialnih nabavah. To je bilo
dogovorjeno, ne ve pa kako daleč so stvari.
Marko Čuden – podžupan
Kar se tiče modrih zabojnikov, na Brezovici vse normalno poteka in praktično ni pritožb. Na
obisku smo imeli pomočnika direktorja Snage. Takrat so mu povedali, da je želja, da bi v
letošnjem letu opremili še Vnanje in Notranje Gorice. Povratne informacije trenutno nima. Še
enkrat jim bomo poslali dopis, da ne bodo čisto pozabili na nas. Upa, da bi v jeseni opremili
še ti dve krajevni skupnosti, drugo leto pa še ostale.
Metod Ropret – župan
Naša želja je, da to razširimo po celi občini. Na ekoloških otokih je stanje, odkar imajo ljudje
zabojnike za papir, bistveno boljše. Na ekoloških otokih so ostali samo zabojniki za steklo in
ni več nobene navlake.
Miran Repar – svetnik
Glede požarnih načrtov lahko pove, da se na GZ požarni načrti ne zbirajo. Zbrati jih morajo
vsa lokalna gasilska društva. Vsako gasilsko društvo mora na svojem področju pridobiti od
lastnika ali uporabnika objekta požarni načrt, za tiste objekte, za katere je zahtevan. Na primer
sončna elektrarna potrebuje požarni načrt, določeni industrijski objekti pa ga ne potrebujejo –
odvisno od požarne obremenitve. Po Zakonu o varstvu pred požarom, mora lastnik sam
predati načrte. Ve se kdo izvaja nadzor nad tem, to so požarni inšpektorji. Za svoje društvo in
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območje lahko pove, da so od podjetja Akrapovič dobili požarni načrt, trenutno ga od podjetja
Hella še čakajo. Požarni načrt je živ, vse spremembe je potrebno redno posodabljati in
pošiljati. Po navadi se ta dokumentacija zaključi, ko je objekt zgrajen in v uporabi.
Spremembe se težko kakorkoli osvežujejo. Če ostala društva dobivajo požarne načrte, ne ve.
Klemen Zaletel – svetnik
V kakšni fazi je izgradnja železniške postaje Vnanje Gorice? Druga stvar je cesta od postaje
proti Gmajnicam. Kakšen teden nazaj so se pri meji z Občino Ljubljana našli odpadki.
Marko Čuden – podžupan
Odpadke si je osebno ogledal. S strani Snage mu je bilo naročeno, da poda prijavo na Mestno
redarsko službo. Pri nas odreagiramo drugače, takoj pokličemo JKP, da sanira odlagališče. Pri
njih mora redarska služba izdati odločbo Snagi, potem to Snaga pospravi. Omenjeno
odlagališče ni v naši občini.
Metod Ropret – župan
Ravno danes je dobil informacijo, da vedo za to in bodo uredili. Pred nekaj dnevi je bivši
župan izbrskal nek nabor postajališč za okolico Ljubljane, ki bodo zgrajena. Med temi
lokacijami ni Vnanjih Goric. Na podlagi tega je pisno povprašal na železnicah. Dobil je
odgovor, da je koncept financiranja postaje Vnanje Gorice drugačen od navedenih postaj na
seznamu. To v ničemer ne spreminja nadaljevanja našega projekta. Zagotovili so, da bomo
prejeli pisni odgovor.
Damjan Rus – svetnik
Kaj je s priklopom OŠ Brezovica na kanalizacijo, ali je to že izvedeno? Kdaj se to pričakuje?
Metod Ropret – župan
Nič še ni priključeno, ker še ni uporabnega dovoljenja za kanalizacijo.
Marko Čuden – podžupan
Ko je bil tehnični pregled, so imeli dva sklopa za uporabno dovoljenje – eno za podboj pod
avtocesto, za kar so že dobili uporabno dovoljenje ter za kanal na Podpeški cesti s
prečrpališčem. Dokumentacijo je vlagalo podjetje Vo-Ka. Klicali so ga z Upravne enote, da je
manjkal na vodilni mapi samo žig in podpis. Klical je na Vo-Ka, kjer smo mu zagotovili, da
so to predali na UE že pred mesecem. Očitno so je to nekje izgubilo. Upa, da bo sedaj v parih
dnevih izdano uporabno dovoljenje. Kar se tiče priklopa šole, ga bodo izvedli med
počitnicami. Pri OŠ je stari del vezan na telovadnico zadaj. Zato bodo s kanalizacijo morali s
prečrpališčem priti v jašek na drugo stran, kjer je sedaj greznica. Šele od tam bodo šolo
priklopili na kanalizacijo. To bo JKP izvedel med počitnicami, ker bo potrebno kopati.
Trenutno to ni mogoče, ker poteka še pouk. Brezovi trojčki morajo za priklop samo prekopati
nekaj metrov od čistilne naprave do kanala – ki je že pripravljen.
Damjan Rus – svetnik
Cone 30 so bile narejene brez ustreznih aktov. Znaki še vedno stojijo. Zanima ga, kaj je na
temu?
Marko Čuden – podžupan
Pozvali so krajevne skupnosti, da podajo svoje predloge in soglasja k predlogu, ki so ga
obravnavali na Odboru za komunalo. Preko poletja bodo cone uredili po konceptu, ki je bil
dogovorjen tudi s Komunalnim odborom ter s soglasji krajevnih skupnosti. Nekatere cone se
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bodo skrajšale, ponekod se bodo tudi ukinile. O temu bodo svetnike lahko kmalu obvestili. Če
je mnenje, da mora o temu odločati Občinski svet, lahko pridejo s predlogom tudi pred
svetnike. Vendar se boji, da bomo dali celo občino v cono 30 km/h.
Metod Ropret – župan
Misli, da to tudi ni tema za Občinski svet. Imamo strokoven organ (Svet za preventivo), v
kateremu so predstavniki policije in ostalih služb, ki se ukvarjajo z varnostjo. Naj to oni
urejajo, dobivajo pobude in o njih presojajo.
Damjan Rus – svetnik
Ne sme se ponoviti, kar se je pred tremi meseci. Znaki so postavljeni brez ustreznih aktov in
na neprimeren način. Za to ni strokovnih podlag in zadeva ni urejena skladno s predpisi i akti.
Ne komentira ali je primerno, da je nekje cona 30. Postavljeno je tako, kot so si trije zamislili.
Nihče mu ne bo rekel, da je od konca Nove poti do gozda potrebna omejitev 30 km/h.
Metod Ropret – župan
Ne bi zbanaliziral ravno do te mere, da so to trije ljudje postavili. Verjetno je predlog za
postavitev od nekje prišel. Svet ga je kot takega sprejel, vedo da ni v redu in ga bodo tudi
popravili. Ali zakonske podlage obstajajo ali ne, ne ve in je potrebno pogledati. Predvideva,
da v odloku te stvari obstajajo. O sami zakonitosti cest bi lahko govorili, saj imamo še
avtocesto po privatnem in občinskem zemljišču. Da kje stoji kakšen znak, ki ni popolnoma
ustrezen je še najmanj.
Marko Čuden – podžupan
Podlaga so varne šolske poti. Kjer je indic, da je odsek lahko nevaren in ni pločnika, je to
narediti pravica. To si lahko vsak prebere in lahko pošljejo. Žal tako je, se strinja, zato so tudi
naredili kakšne omilitvene ukrepe. Mogoče bo potrebno kje narediti tudi kakšno hitrostno
oviro. Ker sam znak ne ustavi voznikov.
Metod Ropret – župan
Se strinja, da Nova pot, tako kot je, ni v redu. Vendar bodo to uredili. Del okoli zdravstvenega
doma in vrtca je v redu, je prav tako kot je.
Martin Cvetko – svetnik
Ali je naša občina pobratena s kakšno občino ali mestom? Mogoče bi šli še v to smer.
Metod Ropret – župan
Koliko ve, nismo. Lahko se enkrat tudi o temu pogovorimo. Za enkrat imamo dosti dela sami
s sabo. Zanimiva pobuda.

AD 5
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o.
Damjan Rus – svetnik
Odbor je to obravnaval na zadnji seji. Direktorica oziroma odvetnik sta to predstavila. V
gradivu so tudi obrazložitve. To je prvo branje, zadevo bomo še enkrat obravnavali. Vsak
lahko pove svoje mnenje oziroma pripombe. Če bodo kakšni predlogi, bodo to na odboru še
enkrat pregledali.
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Metod Ropret – župan
Posebna razprava ni predvidena. Potrebno se je dogovoriti za rok, v katerem se lahko poda
pripombe. Časa imamo dovolj, rok za pripombe je 10. avgust. Naslednja seja bo konec
septembra. Odlok je iz leta 1996, noveliran je bil 2002 in 2015, skrajni čas je, da sprejmemo
novega. Spreminja se ustanovitveni kapital in še kup stvari.
Gorazd Kovačič – svetnik
Na odboru so imeli odlok večkrat v obravnavi. Pripravljavec odloka je kar nekaj nejasnosti
razčistil in popravil. Okrog ene stvari se niso mogli soglasno opredeliti, so pa o njej
razpravljali. Nanaša se na 18. člen – pogoji za zasedbo direktorskega mesta. Odbor je rekel,
da bo dilemo predstavil Občinskemu svetu. Dilema je, ali naj se za direktorja zahteva vsaj
univerzitetno izobrazbo oziroma drugo bolonjsko stopnjo. Glede tega naj se opredeli OS.
Metod Ropret – župan
Ali odbor pričakuje, da se glede stopnje izobrazbe danes opredeljujemo ali da gre skozi
razpravo in potem to na odboru finalizirajo?
Klemen Zaletel – svetnik
Se strinja s pobudo. Meni, da direktor JKP mora imeti univerzitetno izobrazbo. Ima pomislek
glede sestave novega nadzornega sveta. S tem odlokom dobi Nadzorni svet 6 članov. Z vidika
odločanja je imeti sodo število članov malo sporno.
Metod Ropret – župan
Če je pri glasovanju 3:3 ima predsednik preferenčni glas, tako mu je bilo pojasnjeno. Misli, da
je tako opredeljeno v zakonu. V nadzornem svetu mora biti tretjina predstavnikov delavcev.
Ta rešitev se mu ne zdi slaba.
Gorazd Kovačič – svetnik
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju pravi, da mora biti vsaj ena tretjina članov
Nadzornega sveta imenovanih s strani delavcev. To pomeni, da če bi imeli pet članski NS,
zadoščata dva. Če hočemo to znižati na zgolj eno tretjino, potrebujemo šest članski NS.
Razmislek je šel v smeri, da če bi imeli model 3:2, potem lahko predstavnika delavcev
relativno hitro dobita predstavnika občine na svojo stran in prevzamejo oblast v podjetju. To
mogoče ni dobro. Lahko eden manjka in je tudi problem. Da je sodo število članov pomeni,
da morajo odločitve biti sprejete kar z velikim konsenzom, kar je tudi prav. To je jamstvo, da
se bo upoštevalo različne poglede na neko stvar. Ne ve, ali je to v zakonu ali je določeno s
poslovnikom. Dejstvo je, da mora biti delavcev vsaj ena tretjina. Če hočeš pet članski NS,
potrebuješ ravno toliko delavcev. Osebno se strinja, da postavimo nekoliko višji prag
izobrazbe. Znanje je pomembno, na trgu je veliko kadra s takšno stopnjo izobrazbe in
izkušnjami iz gradbenih firm. Težav se tem, da se dobi dobrega direktorja, ne bi smelo biti.
Metod Ropret – župan
V 26. členu je opredeljeno glasovanje.
Martin Cvetko – svetnik
Gleda iz praktičnega vidika. Lahko imaš v podjetju človeka, ki ima visoko izobrazbo, v
podjetju je že 20 let in obvlada zadeve. Takega človeka bi podprl. V svojem podjetju ima
zaposlene s faksom in tudi takšne, ki so komaj naredili šolo. Kasneje se človeku v življenju
pokažejo nove poti in je lahko oseba zelo dober vodja. Glede izobrazbe ne bi tako omejil, ker
je lahko nekdo boljši od tistega z univerzitetno izobrazbo.
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Nejc Vesel – svetnik
Obstajajo višje in visoke šole, programi teh šol pa so zelo kočljivi. Programe izvajajo zasebne
šole. Meni, da je razlika med bolonjskim programom ali neko višjo šolo ali univerzitetno. Tak
položaj bi moral zahtevati višji nivo izobrazbe.
Metod Ropret – župan
Najprej bomo glasovali o prvi alineji drugega odstavka 18. člena. Zahtevano izobrazbo
spreminjamo v najmanj univerzitetno ali drugo bolonjsko stopnjo. Na glasovanje je dal:
SKLEP:
V 1. alineji, 2. odstavka v 18. členu se zapiše, da je zahtevana izobrazba najmanj
univerzitetna ali druge bolonjske stopnje.
Izid glasovanja:
ZA:
9
PROTI:
6
Sklep je bil sprejet.
To se sedaj smatra kot pobuda, ki jo je treba upoštevati pri drugem branju. Na ostale člene je
možno dodati pripombe do 10.8. Na glasovanje je dal:
SKLEP 123:
Občinski svet Občine Brezovica je opravil 1. obravnavo predloga Odloka o ustanovitvi
Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o..
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Odlok o razglasitvi Kušljanovega gradu na Podplešivici za kulturni spomenik lokalnega
pomena
Katja Avanzo – svetnica
Na odboru so obravnavali odlok. Pobuda je prišla s strani Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, iz območne enote Ljubljana. S tem so bili seznanjeni tudi lastniki.
Opravljeni so bili razgovori in se strinjajo, da se razglasi grad za kulturni spomenik. Ostalo je
pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine, tudi odlok so pripravili oni. Mi ga samo
potrjujemo.
Breda Jesenko – svetnica
Zanima jo, če je občina tam lastnica kakšnega dela? Kakšne posledice ima občina, če
sprejmemo ta odlok?
Metod Ropret – župan
Občina nima nobenega lastništva na gradu. Finančnih posledic ne bo nobenih.
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Katja Avanzo – svetnica
Lastniki se bodo lahko prijavili na razpise za obnovo.
Metod Ropret – župan
Moramo jim omogočiti, da na podlagi tega akta lahko kandidirajo za sredstva. S tem bomo
grad tudi ohranili, ker sedaj lahko kdo neupravičeno posega v njega in dela po svoji pameti. V
nadaljevanju to ne bo več mogoče, ker bo zaščiteno.
Marija Veršič – svetnica
Bilo je rečeno, da bodo mogoči tudi ogledi.
Metod Ropret – župan
Piše, da bodo lahko samo nemoteči ogledi.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Za ogled bo predvsem veža, ko bo to restavrirano.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 124:
1. Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo predloga Odloka o razglasitvi
Kušljanovega gradu na Podplešivici za kulturni spomenik lokalnega pomena.
2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o razglasitvi Kušljanovega
gradu na Podplešivici za kulturni spomenik lokalnega pomena.
3. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Sprememba in dopolnitev Odloka o pobiranju takse za urejanje prometa na območju
naselja Rakitna
Katja Avanzo – svetnica
Na pobudo MIRED-a so dobili predlog, kaj je potrebno dodati v odlok, kdo lahko parkira na
parkirišču, kjer je parkomat. Za plačilo parkirnine naj bi bila izvzeta službena vozila –
občinsko redarstvo, policijo, inšpekcijo, zdravstvene delavce itn. Na podlagi tega se je odlok
ustrezno dopolnil. Še v eni točki so popravi dikcija iz redarja v občinsko redarstvo.
Martin Cvetko – svetnik
Glede na izkušnje iz Ljubljane ne bi bilo slabo, če bi dodali vozila z dovolilnico občine.
Lahko se kdaj zgodi kakšna zadeva, na primer snemanje reklam in bi lahko ljudje zaprosili za
dovolilnico.
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Metod Ropret – župan
Kar zadeva njega, ne vidi težav.
Gorazd Kovačič – svetnik
Snemanje reklam je poslovna dejavnost, verjetno tudi dobičkonosna, zato ne ve, zakaj ne bi
mogli plačati dveh evrov. Še več, če gre nekdo snemati reklamo na občinskem zemljišču, bi
morali občini plačati še neko posebno najemnino.
Metod Ropret – župan
Argumentacija s snemanjem reklam ni bila najboljša, ve kaj je misli. Občina bi morala imeti
ob zaprtih režimih možnost izdajanja dovolilnic. To se na MOL-u tudi izvaja. Pri nas to ni
tako pogosto, zato bolje da ostanemo kar pri obstoječi dikciji. Na glasovanje je dal:
SKLEP 125:
1. Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo predloga Sprememb in
dopolnitev Odloka o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja
Rakitna.
2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema Spremembe in dopolnitve Odloka o
pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Rakitna.
3. Spremembe in dopolnitve Odloka se objavijo v Uradnem listu RS.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 8
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Brezovica za programsko obdobje 2017-2020
Katja Avanzo – svetnica
Ta pravilnik je potreben, da bomo omogočili, da se iz proračunskih sredstev spodbuja razvoj
kmetijstva. Na podlagi pravilnika se bodo lahko izplačala sredstva na primer čebelarjem in
ostalim, ki se ukvarjajo s tem. Zraven se tudi gozdne vlake in podobno, da se lahko porablja
denar v ta namen. Lansko leto čebelarjem niso izplačali sredstev, ker niso imeli pravilnika. Ta
pravilnik je narejen na evropski ravni. Pravilnik je tipski in smo ga morali prevzeti takšnega
kot je.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 126:
Občinski svet Občine Brezovica sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Brezovica za programsko obdobje 2017-2020.
Izid glasovanja:
ZA:
17
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PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 9
Pojasnilo Občinskega sveta Občine Brezovice v zvezi z besedilnim delom Občinskega
prostorskega načrta Občine Brezovica Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik
Katja Avanzo – svetnica
Nekateri ljudje na tem območju so že pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Na UE hočejo
imeti razlago, ker v prilogi imamo 1 imamo možnost graditve AC objektov. V besedilnem
delu OPN-ja nimamo opredeljeno, da se na območje BR_22 lahko gradi AC objekte, ampak
da velja v besedilnem delu da se lahko gradi AC objekte na celotnem območju Brezovice. UE
želi, da je to striktno opredeljeno, da je to samo za območje BR_22. Besedilni del odloka bo
pri spremembah šel v obravnavo in popravke. Do takrat bi z obrazložitvijo zadovoljili UE, da
izda gradbeno dovoljenje investitorju.
Metod Ropret – župan
Se pravi, se bo to v odloku popravilo, za enkrat pa imamo samo za ta primer obvezno razlago.
Gorazd Kovačič – svetnik
Redakcijska pripomba – navedena pravna osnova je zastarela, pred nekaj meseci smo sprejeli
nov statut. To je treba popraviti.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 127:
Občinski svet Občine Brezovica sprejme ugotovitveni sklep, da v 110. členu Občinskega
prostorskega načrta Občine Brezovica v tabeli v razdelku »2. Oblika objektov« v vrstici
»3.1 Tip zazidave« veljajo tudi oblikovna določila z oznako »AC«, ter da šesta alineja,
četrtega odstavka 128. člena OPN Brezovica pomeni, da določila občinskega podrobnega
prostorskega načrta ne veljajo.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 10
Sprememba Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2017
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Prišlo je do nepravilnega povzemanja, v računu financiranja v splošnem delu proračuna je
pravilen znesek 1 milijon €. V samem besedilu – odloku je znesek 601.545 € zadolževanja.
Do tega je prišlo, ker se bomo res zadolžili za okoli 600.000 €. Če pa želimo zapreti drug
kredit, moramo najeti 1 milijon €, ko odplačamo ta kredit pridemo na 600.000 €.
Metod Ropret – župan
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Naš dogovor pri sprejemanju proračuna je bil, da neugoden kredit po visoki obrestni meri z
najemom drugega kredita odplačamo. Preostanek bomo porabili za investicije, v konkretnem
primeru za vrtec. Zato se je tako v proračunu zapisalo, v osnovnem delu pravilno, v
nadaljevanju pa je bila samo razlika, kar ni prav. To moramo popraviti, če želimo sploh
pridobiti posojilo. Na glasovanje je dal:
SKLEP 128:
• Občinski svet Občine Brezovica potrjuje spremembo Odloka o proračunu Občine
Brezovica za leto 2017.
• Spremembo Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2017 se objavi v
Uradnem listu RS.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 20:45 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 19. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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