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Občinski svet

ZAPISNIK
21. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 16.
novembra 2017, ob 19. uri, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Katja Avanzo
2. Liljana Bošnjak
3. Marta Bregar
4. Marko Čuden
5. Igor Gabriel
6. Breda Jesenko
7. Tomaž Kermavner
8. Gorazd Kovačič
9. Boris Malovrh

10. Aleš Ogrič
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. Mihael Žgajnar – urednik Barjanskega lista
4. Predstavniki občinske uprave:
– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Seja je sklepčna, prisotnih je 16 svetnikov. Svetnik Vesel je ravnokar odšel zaradi
interventnih službenih obveznosti. Manjka še Martin Cvetko, morda se nam bo pridružil v
nadaljevanju.

AD 2
Potrditev zapisnika 20. redne seje in 3. izredne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnika. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje:
SKLEP 137:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 20. redne seje z dne 28.9.2017 ter
zapisnik 3. izredne seje z dne 17.10.2017.
Izid glasovanja:

ZA:
16
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Na pobudo občinske uprave predlaga, da umaknemo 9. točko dnevnega reda – Predlog
Odloka o turistični taksi v Občini Brezovica.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Razlog je, da se na področju turističnih taks pripravlja nova zakonodaja. Zato bomo raje
počakali, da bomo potem sledili novi zakonodaji.
Metod Ropret – župan
Takšen nasvet smo dobili tudi s strani ministrstva. Umikamo 9. točko in vse ostale točke
pomikamo navzgor za eno mesto. Pri zadnji točki bomo spremenili naziv. Po novem gre za
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega
klimatskega zdravilišča Rakitna. Ko bomo ta odlok sprejeli, sledi v nadaljevanju na eni od
prihodnjih sej potrditev čistopisa, da bo odlok ponovno imel normalno ime. Na glasovanje je
dal:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 20. redne seje in 3. izredne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Predlog odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2017;
6. Obravnava in sprejem Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brezovica druga obravnava;
7. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o obdelavi določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov;
8. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo;
9. Letni program kulture v občini Brezovica za leto 2018;
10. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture;
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi
Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
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Bili so v stiku s predstavniki Dars-a. Želeli smo informacije, kako napredujejo aktivnosti
glede avtocestnega priključka oziroma izvoza. Presenetile so nas dobre novice. Pozvani smo
bili na sestanek na sedež Dars-a, na katerem bomo vpletene občine – mi in Log – Dragomer,
pristopile k usklajevanju sofinancerskega sporazuma. To je ključni dokument, ki ga moramo
doreči. Ni pričakovati, da bi občine v večjih deležih sodelovale pri investiciji, ki bo vredna
preko 30 milijonov evrov. Kakšno malenkost pa nam bodo vendarle naložili. Nestrpno
čakamo, kaj bodo položili pred nas. Rečeno je bilo, da trenutno še čakajo soglasje vodarjev.
Morda bo v nadaljevanju kakšna težava pri odkupu zemljišč, kjer pričakujejo tudi našo
pomoč. Drugače vsi roki tečejo v skladu s tistim, kar je predvideno, začetek gradnje v letu
2019 in zaključek v letu 2020. Sofinancerski sporazum je pravi, resen dokument, ki že daje
vedeti, da gre zares. Glede Rakitne je imel svetnik Kovačič dve vprašanji. Glede pošte, ni
prišel naprej. Ne ve kdo je ključna oseba za sestanek, da stanja ne bi poslabšali, če že ne
izboljšali. To ga v prihodnje še čaka. Z Delavsko hranilnico imamo sestanek prihodnji petek.
Bilo bi dobro, da v imenu KS na sestanek pride tudi Gorazd Kovačič. Ima občutek, da je
interes z njihove strani kar soliden. Če se je najavil sam direktor hranilnice, potem naj bi to že
nekaj pomenilo, če se bomo uspeli dogovoriti, bomo videli. Kar zadeva civilne iniciative
Jezero, se stvari primerno umirile. Časa, da pripravimo dokumentacijo na novo, je dovolj.
Pred nekaj dnevi smo prejeli tudi pisno pobudo oziroma predlog s strani iniciative, kako si v
prihodnje predstavljajo razvoj tega območja. Dogovorili smo se, da te možnosti in želje
usklajujemo skupaj s predstavniki Krajinskega parka Ljubljansko barje. Ko se bodo oni med
seboj uskladili, se bo v aktivnosti vključila tudi občinska uprava. Verjetno bo to pomenilo
novo pridobitev gradbenega dovoljenja in na novo izpeljan postopek. Videli bomo, do
kakšnega zneska bo projekt prišel in bomo potem skušali najti vsaj v večjem delu kakšen
eksterni vir financiranja. Na Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in turizem je bila pomembna
seja, predvsem za našo sosednjo občino. V imenu Regionalne razvojne agencije, katere svetu
predseduje osebno, je za sosednjo občino podpisal dogovor za razvoj regij. Ta prinaša
sosednji občini 9 milijonov evrov za izgradnjo kanalizacije. Celoten njihov projekt je z DDVjem ocenjen na 17 milijonov evrov. Po njihovih zagotovilih je projekt finančno vzdržen, tega
so se resnično zelo razveselili. Zagotovo smo lahko veseli tudi mi, saj voda vedno teče
navzdol in na koncu konča v Ljubljanici. Če bodo naselja iz sosednje občine v nekaj letih v
potoke izpuščale čisto vodo, bo to tudi za nas izjemna pridobitev. Spomladi prihodnje leto se
pripravlja že drugi dogovor za razvoj regij. Upa, da bomo v kakšen delu vključeni tudi mi.
Kot občini nam pripada slab milijon €. Če bomo uspeli z idejo, da sredstva potrebujemo za
graditev manjkajoče kanalizacije, bomo sredstva za to tudi porabili. V tem trenutku še ni
popolnoma jasno, nova finančna perspektiva ima neke omejitve okrog tega. Misli, da je
prevladal razum in bo vendarle možno črpati denar tudi za te namene. Včeraj so bili na obisku
predstavniki Državnega sveta – predsednik, eden od svetnikov in sekretar. Obisk je bil
izčrpen in zanimiv. Predsednik Državnega sveta je po novem naš občan. Obisku v naši občini
so namenili cel dan, izčrpno smo se pogovorili o vsem. Niso želeli, da bi srečanje izpadlo kot
pritoževanje nad splošno situacijo. Realno smo predstavili svoje dosežke v preteklosti kot tudi
svoje ambicije za prihodnost. Kar je bilo slišati v izjavah za javnost in kasneje v radijski
oddaji, so bili predstavniki Državnega sveta nad obiskom presenečeni in zadovoljni. Njihove
izkušnje povsod niso take, kot pri nas, njihovih izrečenih besed smo bili zelo veseli. Obiska so
se udeležili vsi štirje vodilni predstavniki občine ter ravnatelji in direktorica JKP Brezovica.
Vsak je predstavil svoje področje, potem smo poslušali nasvete in komentarje gostov. S
podžupanom sta bila mesec nazaj na Slovenskih železnicah na obisku pri gospodu Mesu.
Predstavila sta mu koncept zahodne obvoznice, ki bi v nadaljevanju pomenila ukinitev vseh
treh nivojskih prehodov. Pokazala sta mu tudi idejno zasnovo, popolnoma jasna in znana mu
je bila slika na terenu. Za spomladi je napovedal obisk s svojimi strokovnjaki tukaj. Najbolj
pomembno je dejstvo, da je prižgal zeleno luč, ki smo jo s strani Direkcije za infrastrukturo že
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dobili. Oboji so pripravljeni pristopiti k temu projektu, zavedajo se, kakšne pozitivne učinke
prinaša. Misli, da bomo prihodnje leto s temi aktivnostmi že precej dlje.
Marko Čuden – podžupan
Križišče pri Eurospinu naj bi se začelo urejati že pred dobrim tednom. Izvajalec je moral
pridobiti soglasje za zaporo na državni cesti in se je vse skupaj zavleklo. V ponedeljek se
projekt začne. Želi vso srečo ob vožnji, upa da se bodo izvajalci potrudili, da bo čim manj
pretresov. To bo velik zalogaj, so bo zagotovo potreben izmenično enosmerni promet. Vemo
kako zjutraj izgleda promet na Podpeški cesti, na to moramo biti pripravljeni. Na očeh ni
toliko asfaltiranje ceste od postaje na Brezovici do Gmajnic in naprej proti Klobasarju. Na
delu ceste je prišlo do kratkega stika med MOL in lasnikom parcele. MOL si ni preden so se
začela dela zagotovil parcele, zato je lastnik ustavil gradnjo. Ker se MOL in lastnik niso
mogli dogovoriti, se je vključil še naš župan. Zadeva se je premaknila naprej, ravno danes so
bili na terenu, da so zakoličili koliko zemljišča se potrebuje za to cesto. Pri tej zadevi bomo
soedelovali kot mediator, da bo potem prišlo do dokončanja gradnje in asfaltiranja ceste. To
letos verjetno ne bo končano letos, verjetno bodo asfaltirali samo do Gmajnic. Upamo pa na
čim boljši razplet pogajanj z lastnikom. Tudi prevoznost ne bo zagotovljena, ker je lastnik
cesto zaprl oziroma jo preoral. Vodarna Virje je končana, poteka poizkusno obratovanje, čisti
se 30 kubikov vode na uro. Vzeli so se tudi vzorci vode. Čakamo na tehnični pregled.
Pridobili smo tudi dodatno gradbeno dovoljenje. Računa, da bo tehnični pregled opravljen še
pred koncem leta in bomo pridobili uporabno dovoljenje. Šele potem se bo voda dobavljala v
omrežje. V Podpeči je pločnik proti vrtcu končan, danes so se urejale še talne označbe. Morda
bo treba tam še urediti kakšno dodatno stvar glede varnosti v prometu. Največji problem je
hitrost, sedaj ko je vse na novo asfaltirano in urejeno, so se hitrosti dvignile. Upa, da bodo
starši razumeli, da tja vozijo svoje otroke in bodo sami poskrbeli za varnost in na cesti do
vrtca vozili počasi. V Žabnici se je širitev in asfaltiranje ceste malo zavlekla. Trenutno se v
cesto vgrajujejo še dodatne cevi za napajanje z elektriko. Moramo zagotoviti zadostno
odjemno moč elektrike za hišo, katero smo kupili v Žabnici. Če bo vse po planu, bo naslednji
teden tudi Žabnica asfaltirana. Ureja se tudi krajši odsek ceste v Podpeči, proti zbiralniku za
vodo. Tudi tam je vse pripravljeno in bo kmalu asfaltirano. Ujeli bomo še zadnje dneve, da
bomo dokončali investicije. Ne more zagotoviti, da se bo do konca leta uredilo križišče pri
Eurospinu. Plan sicer tak je. Ureja se tudi cesta Jezero – Podkraj, dela se intenzivno, tudi tam
je rok končanja 23.12.2017. Verjame, da bo do takrat ureditev končana, sam tam nimajo
večjih problemov s prometom. Sicer je cesta zaprta, vendar se delavci umikajo in se da priti
mimo. Ko bo prišlo do izvajanja dodatnih prekopov za meteorno vodo in reciklaže, nasutja
ceste, bo cesta popolnoma zaprta. Narejen je idejni projekt kanalizacije v Žabnici, načrtovani
so tudi hišni priključki. Opravljen je bil informativni razgovor s krajani. Nekaj ljudi je prišlo,
ne sicer toliko, kolikor je sam pričakoval. Nekaj osnovnih informacij so krajani dobili, lahko
so si ogledali idejni načrt in podali pripombe. Tako lahko v fazi projektiranja umestimo
kanalizacijo kjer je želja, ne da se potem zaplete pri pridobivanju služnostih. Ocenjuje, da so
pri tem kar daleč, pridobiti bo potrebno zelo malo služnosti, ker bo šla večina vodov po
občinskih parcelah in cestah. Opravili so razgovor s predstavnikom Direkcije za ceste RS
glede razširitve pločnika od OŠ Notranje Gorice do Jame. Tam je pločnik ozek, drugo leto bo
odprt vrtec, tudi otroci iz šole hodijo veliko v Jamo. Z direkcijo smo se dogovorili, da se bo
pločnik razširil, na najožjem delu bo tudi ograja na pločniku – bo fizično onemogočeno, da
kdo zapelje na pločnik. Za projekt kanalizacije na postaji so v pridobivanju zadnja soglasja,
projekt je v potrditvi pri Vo-Ka Ljubljana. Računa, da bomo do konca leta dobili vsa soglasja
in vložili dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Skupaj s podjetjem Snaga smo
Brezovico že opremili z modrimi zabojniki za papir pred dobrim letom. Akcija se je izkazala
za dobro, umaknili so se tudi ekološki otoki na Brezovici, razen stekla. Temu se bo sedaj
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sledilo v Vnanjih in Notranjih Goricah. Po 1.12. bo začela Snaga razvažati modre zabojnike
po teh dveh krajevnih skupnostih. Prvi odvozi papirja se bodo začeli vršiti 1.1.2018.
Metod Ropret – župan
Energetska sanacija MKZ, vključno z novo kotlovnico je praktično pri koncu. Potrebujemo še
teden, morda dva, da bodo dela zaključena, na vsak način pred zimo, kar je izredno
pomembno. Doseganje roka s strani izvajalca je zelo pohvalna zgodba. Sam še ni videl
končne podobe zdravilišča. Preko zime si ga bomo verjetno uspeli vsak posebej ogledati. Kar
zadeva gradnje vrtca, smo nekoliko za terminskim planom, razlika je približno 14 dni. Razlog
naj bi bil slabo vreme. To naj nebi ogrozilo končnega roka, to je prvi junij prihodnjega leta.
Vse poteka brez večjih zapletov in po planu. Pripravljamo dokumentacijo in spremembo
OPPN-ja za umestitev dodatnih štirih oddelkov pri OŠ Brezovica. Glede na to, kar smo videli
v demografski študiji, bo to nujno potrebno. To nas čaka prihodnje leto, pričakujemo da bo
šlo za investicijo ranga od 250.000 do 300.000 €. Kar ga resno skrbi, je zadnji dogodek ob
snegu, ko se je sesedel balon. Vzpostavil je že kontakt z osebami, ki imajo dostop do lastnika
zemljišča, če bo vse po sreči, bo prihodnji teden že pri njemu. Zagotovo se bomo morali pri
rebalansu proračuna za naslednje leto resno pogovarjati o odkupu zemljišča. Balon se je pod
težo snega sesedel, potem so to gasilci očistili s pomočjo športnikov. Balon so potem postavili
nazaj. Nastalo je tudi nekaj škode. Šola je ravnala previdno in že zjutraj otrok niso spuščali
notri, za nikogar ni bilo nobene nevarnosti. Bo pa to v prihodnje resen izziv, ki je pred nami.
Naslednja seja bo predvidoma 21.12.2017.
Marija Veršič – svetnica
V proračunu je zasledila, da so šla neka sredstva v Notranjih Goricah kjer je zdravnica, za
lažji dostop invalidov. Ali je možno, da bi se vzpostavilo še dvigalo? Večkrat je že omenila
slabo ograjo pri gasilskem domu na Brezovici. Zadnjič je poizkusila, ograja se maje. Enkrat
se bo nekaj zgodilo in občina bo odgovorna. Zakaj se to ne zabetonira? Kakšna težava je to?
Metod Ropret – župan
V prvi fazi naj bi se to izvajalo s samohodno ploščadjo. Za enkrat dvigalo ni predvideno. Pri
zadružnih domovih je problem, ker še vedno ni zaključen postopek denacionalizacije. Za
dograditev dvigala bi zagotovo potrebovali gradbeno dovoljenje. Zaradi sodnega spora bi to
bila težava. V kontaktu z UE mu je bilo zagotovljeno, da bo odločba izdana v oktobru.
Predvidevanja so takšna, da naj bi bila za nas dobra. Verjetno nas potem čaka še eno
podajanje z ministrstvom, potrebno bo urgirati, da čim prej pridemo do te odločbe. Ko bodo
domovi nepreklicno naši, bi bilo dobro razmišljati o temu, da vzpostavimo dvigala. Ograja naj
se uredi.
Igor Gabriel – svetnik
Kaj je s Hojo, ali se je že oglasil novi lastnik in povedal, kaj tam namerava? Malo jih skrbi, če
bo novi lastnik pripeljal težko mehanizacijo in še kakšne deponije peska, je lahko cesta čez
Stržen zelo vprašljiva. Naslednje vprašanje je glede modrih zabojnikov, kdaj jih lahko
pričakujejo v Podpeči? Bilo bi dobro, da pohitijo, ker jih že nestrpno pričakujejo. Spomnil bi,
da je enkrat že dal pobudo, da bi se postavila opozorilna tabla pri mostu, na kateri bi bile
navedene omejitve plovbe. Letos se brez milosti vozijo gliserji po Ljubljanici. Čakali bomo
toliko časa, dokler ne bomo imeli nesreče. Ljubljanica je zavita reka s polno grmovja. Tam
veslajo kajakaši in kanuisti. Gliser lahko koga ubije. Bilo bi dobro, da se tabla namesti, vsaj
toliko, da ljudje vedo, da kršijo predpise. Glede dvigal bi še dodal, da ne v dveh ampak v vseh
treh zdravstvenih domovih.
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Metod Ropret – župan
Se je tudi sam spomnil, da je pozabil na en zdravstveni dom. Najbrž se bi bilo najbolje lotiti
vseh treh v paketu. Za to bi se namenilo nek fond sredstev, zadevo je potrebno sprojektirati. V
Podpeči bo sploh problem. Se strinja, to ni tako velik finančni zalogaj, s tem bi izboljšali
dostopnost storitev v teh domovih. Z novim lastnikom Hoje je govoril trikrat, včeraj pa
četrtič. Lastnik ga je sam poklical, saj je prej rekel, da bolje da še nekaj časa počakamo, ker še
ni bil pravnomočen lastnik, zato se še ni želel vsebinsko pogovarjati. Včeraj je klical in prosil
za sestanek, tako da bo prišel na občino. To je človek, s katerim se poznamo in je že veliko
delal po naši občini. V pogovorih mu je že dal vedeti, da za nas ne pride v poštev nič, kar bi
bilo kakorkoli ekološko sporno, temu bomo nasprotovali. Lastnik je dejal, da se tega zaveda
in želi priti na razgovor. Celotne površine, ki jo je kupil, ne potrebuje za lastno dejavnost.
Potrebuje nek del zemljišč. Zagotovo ne bo to asfaltna baza ali kaj podobnega. Počakajmo
sestanek, da slišimo kaj namerava. Misli, da bodo našli ustrezne rešitve, kar zadeva vsebine.
Damjan Rus – svetnik
V imenu športnega društva se mora oglasiti glede balona. Nekateri člani društva in tudi ostali,
so bili tam cel dan. Na srečo so učitelji opazili, kaj se dogaja in so izpraznili balon. Drugače
raje ne razmišljajmo, kaj bi se lahko zgodilo. Cel dan je 30 gasilcev in še nekaj članov
športnega društva čistilo sneg. Do večera so balon nekako usposobili. Apelira, da se resno
lotimo tega problema. Ponjava ni več tako trdna, kot takrat, ko je bila nova. Na določenih
mestih se pojavljajo luknje, do poškodb je prišlo tudi sedaj. Upa, da ob naslednjem sneženju
ne bo kakšnih katastrof. Čim prej je potrebno pričeti s postopki za dvorano, da se čim prej
začne graditi, še to bo trajalo dve ali tri leta. Ali se kaj ve, kaj bo s trgovino, se kaj dela na
temu? Ali Mercator namerava ostati tukaj ali iti kam drugam?
Metod Ropret – župan
Glede balona je povedal nekaj že prej. Obljublja, da bo s prvimi informacijami prišel
naslednjič pred svetnike – glede izhodiščnih zahtev lastnika. Potem se bomo v nadaljevanju
odločali. Dejstvo je, da bo to moralo iti po fazah, tudi odkupa zemljišč verjetno ne bomo
zmogli na enkrat. Želja je, da drugo leto s tem vsaj začnemo. Prav je, da sprejmemo nek
dokument – DIIP ali IP, kjer bomo dinamiko opredelili in se tega poizkušali potem držati. Je
pa to v tem trenutku resna težava. OŠ Brezovica ima v tem trenutku 860 otrok. Ko smo
odpirali novo šolo, je imela 200 otrok manj. Ob tem imamo v šoli še štiri oddelke vrtca. Stara
telovadnica je v slabem stanju, balon je začasna in mejna rešitev. Obstajajo vsaj neki viri, na
primer Eko sklad, ki je fiksen. Bomo videli, če se bo kje dalo še kaj izkoristiti. Glede trgovine
so neke nove informacije. Glede na situacijo v Mercatorju je pričakoval, da ne bo nekih
razvojnih ambicij ali načrtovanj glede investicij. V resnici je situacija drugačna, tudi oni so
zelo optimistični, kar zadeva lex Agrokor v Sloveniji. To se je tudi potrdilo, Višje sodišče je
ugotovilo, da ta zakon v Sloveniji ne velja. To posledično pomeni, da bodo Rusi - Sberbank
verjetno zasegli večinski delež delnic, ki so trenutno v lasti Agrokorja in bodo prešle verjetno
v last Sberbank. Temu primerno se očitno v Mercatorju obnašajo že sedaj. Ve da investirajo v
Kočevju. Kot mu je bilo rečeno, naj bi drugo leto, najkasneje maja, pričeli že z gradnjo na
Brezovici. Stvari so postavili še bolj ambiciozno, kot je bilo prvotno mišljeno. Najprej je bila
predvidena trgovina s pripadajočimi lokali v površini 1.500 kvadratnih metrov. Zadnja želja
je, da skupno površino povečajo na 2.500 kvadratnih metrov – približno 1.500 kvadratnih
metrov trgovine Mercator, preostanek bi bil namenjen preostalim lokalom. Pridobivajo še
dodatna zemljišča ob avtocesti. Projektiranje je v teku, počasi bo steklo tudi pridobivanje
gradbenega dovoljenja. Pričetek gradnje naj bi bil maja, kar pomeni zaključek nekje do konca
prihodnjega leta. To za nas pomeni naslednjo odločitev, kako naprej na tej lokaciji. Sama
investicija bo prinesla nekaj sredstev, razliko pa bomo najbrž še morali zagotoviti. S selitvijo
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v spodnje prostore, bi lahko dolgoročno rešili probleme občinske uprave. O temu je bilo že
nekajkrat govora, pustimo, da se zgodi.
Gorazd Kovačič – svetnik
Začenja se priprava rebalansa proračuna za leto 2018. Predlaga, da se na področju cest nameni
nek dodaten znesek za tekoče vzdrževanje. Po dolgih letih je potrebno očistiti peskolove,
jaške in prepuste. Spraševal je na JKP, zakaj tega ne čistijo, rekli so mu, da pravzaprav sploh
nimajo katastra. Ta kataster je bil sedaj narejen in se ve, kje je kaj. Kjer se stvari ni delalo na
novo zaradi gradnje kanalizacije, je stanje jaškov precej klavrno. Predlaga, da se nameni
dodaten denar. Denar, ki ga dobi JKP za tekoče vzdrževanje cest, preprosto za to ni zadoščal.
To infrastrukturo naj se očisti. Ponovno apelira, kot je že mnogokrat v zadnjih sedmih letih,
da se vključi dva mostička v proračun 2018 in da se jih rekonstruira, preden zmanjka denarja
ali preden se porušita. Eden je na cesti proti Novakom malo naprej od rastlinske čistilne
naprave, drugi pa pri Petrovčiču, podžupan to ve.
Marko Čuden – podžupan
Nekatere investicije na komunalnem področju so letos izpadle. Niso jih mogli izvest glede na
potrebe na drugih področjih. Misli, da bodo te stvari prioritetne drugo leto, tudi ta dva
mostička. Gledali bodo, da bodo to naredili čim prej spomladi. To bodo uvrstili v predlog
rebalansa za leto 2018.
Metod Ropret – župan
Upa, da bo predlog rebalansa za leto 2018 dal nekaj več manevrskega prostora. Pripravlja se
predlog veta, kar zadeva Zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS). Predstavniki lokalnih
interesov bodo izglasovali veto, ker imamo občutek, da smo bili najmanj uslišani kar se tiče
naslednjih proračunov. Dejstvo je, da prihajamo na nivo financiranja, ki ga lokalne skupnosti
še nismo imele v takem obsegu. To še vedno ni na nivoju, ki ga zagotavlja zakon. Verjetno ne
bodo uspeli, ampak skozi stalna opozarjanja za ponovno presojo proračuna vzpodbudijo pri
poslancih občutek, da je treba razmišljati nekoliko izdatneje glede lokalnih skupnosti.
Sredstva namenjena lokalnim skupnostim so najbolj učinkovito porabljena, na drugi strani pa
tudi najbolj pregledno. Prav in primerno bi bilo, da to država razume in lokalne skupnosti
dodatno financira. Sekretar DS je včeraj povedal, da bi 30 milijonov €, ki bi jih želele vse
občine skupaj, pomenilo v proračunu statistično napako. Slaba volja je tukaj, ne ve kaj se bo
prihodnji teden zgodilo, pričakuje da bo veto izglasovan. Zato bo ponovno govora o lokalnih
skupnostih. Ne glede na vse, so izhodišča za rebalans 2018 boljša in višja, ker nam je bila za
prihodnje leto glavarina povečana. Sedaj gremo na 543 €, v letu 2019 pa na 558 €.
Gorazd Kovačič – svetnik
ZIPRS je dobil v našem pravnem sistemu nek nenavaden položaj, ker funkcionira tako, da
lahko povozi vse področne zakone. Je tako rekoč ustava, čeprav bi moral biti izvedbeni
zakon. Koalicija se zaradi veta DS prav nič ne sekira in zadevo ponovno izglasuje. Ali je
morda že kdaj bila ustavna presoja ZIPRS-a? Da vlada dvigne povprečnino na 560 €, je še
vedno 100 € manj, kot določa zakon. Res neverjetno, da se kar povozi neke področne,
sistemske zakone. To bi bilo enkrat treba na Ustavnem sodišču razčistiti.
Metod Ropret – župan
Ustavna presoja je vložena in čaka na vrsto, ni bila sprejeta kot prednostna. Gre za leti 2017
in 2018, ker je bil že takrat sprejet dvoletni proračun. ZIPRS tudi ni tako siguren, dobil je
podporo 36 poslancev, 31 jih je bilo proti. Manjka še kar nekaj glasov od 36 do 46. Bomo

Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta

7

videli, vendar česa posebnega se ne nadeja. Povprečnina je bila dvignjena, zakonska osnova
pa je okoli 660 €.
Klemen Velkavrh – svetnik
Ali so bili kdaj pogovori s Slovenskimi železnicami glede hrupa, ker gredo vlaki skozi vasi?
Vlakov je čez 100 na dan, ko bo drugi tir, jih bo še več. Kakšne so možnosti oziroma tehnične
rešitve in volja, da bi se naredila protihrupna izolacija. So kakšne informacije glede
postajališča v Vnanjih Goricah? Zanima ga še, če bi se lahko gradiva za seje in zapisnike v
pdf-ju, dodalo v formatu, po katerem se lahko išče, da je berljiv pdf?
Metod Ropret – župan
Ta proga je predvidena za celovito rekonstrukcijo. Ni bilo rečeno, da bi postavljali kakšne
posebne protihrupne zaščite. Povedali so jim, da bo s celovito prenovo proga postala bistveno
tišja. Vožnja po tirih naj bi bila potem bolj mirna. Zamenjan naj bi bil podložni ustroj in tiri.
Rekonstrukcija naj bi se dogajala že kar v prihodnjih dveh letih, saj se bo del do Borovnice
urejal prednostno. Posebej novih novic o postaji ni. Zadnja informacija je, da pridobivajo
gradbeno dovoljenje in naj bi bilo tik pred izdajo. Ko ga dobijo, se bomo morali usesti in
dogovoriti o sofinanciranju.

AD 5
Predlog odloka o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2017
Damjan Rus – svetnik
Odbor je zadevo pregledal, nekih bistvenih stvari ni bilo. Nekaj je bilo pravopisnih napak,
katere naj bi se odpravile. Odbor je rebalans soglasno sprejel in predlaga, da ga potrdi tudi
Občinski svet.
Metod Ropret – župan
Očitno je bilo planirano kar dobro, ker je popravkov in sprememb bolj malo. Z enim
rebalansom uravnavamo celo leto, kar je super. Smo zelo v okvirih.
Klemen Zaletel – svetnik
Na strani 19 je napaka pri slikarski koloniji – v oklepaju je navedeno športni objekt
telovadnica Brezovica. Misli, da to ni s tem v povezavi. Ponekod se mu zdi, da je realizacija
nizka.
Metod Ropret – župan
Pri realizaciji se čaka evropska sredstva, to se po navadi uredi do konca leta. Tudi tam se je
intenzivnost pregledovanja dokumentacije in izplačil povečala. Do novega leta bo panika,
računamo da bomo dobili tudi evropski denar. Za upravo je velik uspeh, da smo uspeli brez
sprotnega financiranja te investicije sploh peljati preko celega leta.
Gorazd Kovačič – svetnik
Na seji odbora ga ni bilo, je pa pisno posredoval nekaj vprašanj. Ko so dobili gradivo na
odbore, je na koncu bil narejen indeks, ki je razmerje med rebalansom in veljavnim planom.
Veljavni plan je tisto, kar nastane čez leto s prerazporeditvami. Indeks bi moral odražati
razmerje med rebalansom in tistim, kar smo sprejeli pred enim letom, da se vidi kje so zares
nastale razlike glede na takratni plan. Ta stolpec je bil potem dodan, niso pa bile dodane
obrazložitve, tam kjer je nastala razlika po indeksu glede na sprejeti plan. To je predvsem na
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komunalnem področju, ponekod so precejšnje spremembe, pisnih obrazložitev pa nimamo.
Skrbniki bi morali pripraviti obrazložitve, pozval je že pisno. Vendar sedaj nimamo kaj, to
moramo sprejeti.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
To so obravnavali tudi na odboru. Prerazporeditve je župan dolžan poročati dvakrat letno. To
naredimo ob polletnem poročilu, ki je poslano vsem svetnikom ter ob zaključnem računu. Če
bi kdo želel več obrazložitev, so predlagali Finančnemu odboru, da povedo v kakšni obliki in
za kakšne zneske. Na tej stopnji so zaključili in se odločili, da pri rebalansu ne bodo
vključevali obrazložitev prerazporeditev.
Gorazd Kovačič – svetnik
Prerazporeditev je ogromno in so zelo drobne. Problem je, da imamo v rebalansu obrazložitve
na tistih postavkah, kjer je prišlo do spremembe. Vprašanje je, glede na kaj se šteje
sprememba? Ko so skrbniki pripravljali obrazložitve, so jih očitno delali glede na veljavni
plan – se pravi stanje, ki je nastalo po številnih prerazporeditvah, primerjava tega stanja s
končnim rebalansom, kjer marsikje ni velikih razlik, ker smo že na koncu leta. Če se indeks
dela glede na sprejeti plan, potem bi morali videti obrazložitve še na dodatnih postavkah.
Druga pripomba se nanaša na NRP – ureditev parka ob Kobijevi vili s turistično informativno
točko. To še ni aktualno, za leto 2019 pa je predviden znesek 200.000 €. Ali so bili opravljeni
razgovori in kakšne predstavitve za kaj gre krajanom? To sprašuje zaradi tega, da se ne bi
ponovila zgodba kot pri ureditvi jezera. Pri vili ni tak problem kot pri jezeru, kjer so ljudje
obremenjeni s turisti. Ampak mogoče bo koga zmotilo tudi to, da se tak znesek da v nekaj, kar
je lepotilna zadeva in imajo morda druge prioriteta ali pričakovanja. Nima nič proti temu, da
se park uredi. Svetoval bi, da se pri investiciji komunicira s krajani že v zgodnji fazi, da se ne
bomo ponovno zapletli, ko bo izvedba tik pred vrati in bo spet polomija.
Metod Ropret – župan
Nekaj smo se iz zgodb tudi mi naučili. Prva stvar pri kateri smo že komunicirali je obnova in
ureditev poti na Sveto Ano, to je bilo dogovorjeno z lokalno skupnostjo. Ta projekt ima že
zagotovljeno sofinanciranje znotraj LAS Barje. V izogib podobnim zapletom, kot smo jih
imeli na Jezeru, smo to že opravili. Ko bo projekt ureditve okrog vile Kobi prišel do primerne
faze, bomo tudi to opravili. Projekt je ovrednoten z oceno, na vsak način pa ocena vključuje
tudi eksterni vir financiranja. V proračunu to moramo imeti, če želimo v nadaljevanju
pripraviti dokumentacijo in potem kandidirati. Na glasovanje je dal:
SKLEP 138:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predlog Odloka o I. rebalansu proračuna
Občine Brezovica za leto 2017.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Obravnava in sprejem Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brezovica druga obravnava
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Marko Čuden – podžupan
Na eni spomladanskih sej smo opravili prvo branje odloka. Bili smo soglasni, da je odlok
dobro pripravljen. Pojavil se je samo pomislek glede ene ceste v naselju Radna. To se je v tem
času uredilo. Celoten odlok smo morali ponovno dati v pregled in pridobitev soglasja na
Direkcijo za ceste. Direkcija nam je odlok potrdila, o temu je bil seznanjen odbor. Strinjali so
se, da ni potrebno, da odlok še enkrat obravnavajo. Odlok ponovno dajejo v obravnavo in
končni sprejem. Že pri prvem branju so bili soglasni, da je odlok primeren, s popravkom, ki se
je zgodil čez poletje in je vnesen v odlok. Predlaga, da odlok sprejmemo.
Metod Ropret – župan
Tisto, kar nas je takrat oviralo pri sprejemu odloka je sedaj urejeno. Zato so ocenili, da ni
ponovno potrebno prvo branje.
Marko Čuden – podžupan
Od osnutka v prvem branju do sedaj se ni spremenilo nič, razen enega pomisleka, ki je sedaj
odpravljen. Vemo zakaj smo takrat odlok umaknili in to je sedaj rešeno. To je povedal na
odboru.
Katja Avanzo – svetnica
Priloženi sta dve mnenji, za dva priključka na cesto. Ali moramo to mi urediti?
Marko Čuden – podžupan
To nas zavezuje, da bomo morali projektno urediti te priključke. Direkcija nam je to že
naročila. Spremenilo se ne bo nič, priključka bosta ostala takšna kot sta, zadevo je potrebno
projektantsko obdelati in nič drugega.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 139:
Občinski svet Občine Brezovica sprejme Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Brezovica v predlagani vsebini in obliki v drugi obravnavi.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o obdelavi določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov
Marko Čuden – podžupan
Gre za manjšo spremembo. Sedaj je bilo obračunsko obdobje za izračun odvoza odpadkov
dve letno. V tem času se zelo spreminja število občin, ki so pristopile k odvažanju smeti v
RCERO v Ljubljani, zato so pri Snagi ocenili, da gremo v triletno obračunsko obdobje. To
pomeni, da v naslednjem letu cene ostajajo nespremenjene. Zakon dovoljuje, da se
obračunsko obdobje spremni iz dvo v triletno obdobje. Gre samo za formalnost, ki jo moramo
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v enakem tekstu sprejeti vsi, ki smo lastniki Holdinga Ljubljana – ter posledično tudi Snage.
Naslednjič bo prišlo do spremembe cene v letu 2019. Takrat bo potrebno narediti nov
elaborat. V tem času bo verjetno dokončno znano, katere vse občine bodo vozile smeti v
Ljubljano. Najprej je bilo 37 občin, sedaj jih je že več. Zanimivo je, da se količina odpadkov
iz črnih zabojnikov zmanjšuje – ker gospodinjstva toliko ločujejo odpadke. Občin, ki ločujejo
odpadke je vse več, malokatera občina zbira samo mešane odpadke iz črnih zabojnikov. To bo
potrebno upoštevati pri naslednje obračunu. Kaj bo to pomenilo za cene, ne more reči.
Počakati bomo morali izračun v letu 2019 in takrat bomo videli, kje smo.
Metod Ropret – župan
Pri ravnanju z odpadki se pričakuje še ena velika investicija. Načrtuje se izgradnja sežigalnice
v Ljubljani. Zdaj smo vezani pretežno na Dunaj. Idejne rešitve za sežigalnico se že
pripravljajo.
Klemen Velkavrh – svetnik
V prejšnjih letih je Snaga zmanjšala položnico, če so imeli kaj viška oziroma dobička. Ali to
potem kaj spremeni?
Marko Čuden – podžupan
To ničesar ne spremeni, vendar glede na finančno stanje in polletne bilance, ni bojazni, da bi
letos kaj ostalo. Obdobje se podaljšuje za eno leto, da bo cena ostala enaka. V tem času se bo
videlo, katere občine bodo še pristopile.
Metod Ropret – župan
Vsako leto je nekaj več občin, nekaj se jih pripravlja, med njimi velike kot na primer Kranj in
obalne občine. Država je zahtevala 700.000 prebivalcev, trenutno smo nekje na okoli 500.000
prebivalcev. Še kar nekaj časa bo trajalo, da bomo prišli do predvidenega števila. Vključuje se
Novo mesto, Cerklje, počasi občine pristopajo. Na glasovanje je dal:
SKLEP 140:
Občinski svet Občine Brezovica po hitrem postopku sprejme Odlok o spremembi
Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 8
Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo
Marko Čuden – podžupan
Tudi tukaj imamo manjšo spremembo. V odloku se umesti v 43. člen alineja, ki se glasi: da je
KS Brezovica za območje Zahodnega vodovoda (voda iz ljubljanskega vodovodnega sistema)
in Zapadnega vodovodnega sistema. To pomeni, da smo imeli v odloku za celo KS Brezovica
napisano kot upravljavca samo Vo-Ka Ljubljana, kar pa ni res, saj je Zapadni del vodovoda še
vedno v upravljanju KS Brezovica. Ob inšpekcijskem ogledu je bilo ugotovljeno, da tega
nimamo zapisanega v odloku.
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Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 141:
Občinski svet Občine Brezovica po hitrem postopku sprejme Odlok o spremembi
Odloka o oskrbi s pitno vodo.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 9
Letni program kulture v občini Brezovica za leto 2018
Klemen Velkavrh – svetnik
Leto je naokrog, zato je potrebno program ponovno sprejeti. Gleda je za nazaj, zadnjih nekaj
let je ves čas isti znesek. Več kot polovico od tega je namenjeno delovanju knjižnice.
Metod Ropret – župan
Če bi nam drugo leto kaj bolje kazalo pri proračunu, da bi za ljubiteljsko kulturo lahko
razmišljali o kakšnem evru več. To je zgolj predlog, če se pokaže možnost. Ti ljudje nastopajo
na naših prireditvah, v to vlagajo kup prostega časa. Zato bi lahko povečali postavko na delu
ljubiteljske kulture. Na glasovanje je dal:
SKLEP 142:
Občinski svet sprejme predlagan Letni program kulture v občini Brezovica za leto 2018.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 10
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
Klemen Velkavrh – svetnik
Prejšnji sklep je bil že precej zastarel in niso bili vpisani nekateri objekti. Vmes je bila nova
šola, Modra dvorana itd. Gre samo za uskladitev z dejanskim stanjem.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 143:
Občinski svet sprejme predlagan Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture.
Izid glasovanja:
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ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 11
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi
Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna
Metod Ropret – župan
Odlok smo na prejšnji seji sprejemali. Vladi je pripadalo mesto predstavnika v Svetu zavoda,
vendar te želje nimajo. Pogodba jim popolnoma zadošča. Tako vračamo število članov Sveta
zavoda na število, kot smo ga imeli pred sklenitvijo pogodbe. Tudi če smo prej imeli strahove,
jih sedaj ni več.
SKLEP 144:
Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 20:30 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 21. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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