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ZAPISNIK
22. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 21.
decembra 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. 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. Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
3. Peter Lovšin – urbanist
4. Darko Jurca – predsednik Nadzornega odbora
5. Mihael Žgajnar – urednik Barjanskega lista
6. Predstavniki občinske uprave:
– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Seja je sklepčna, prisotnih je 17 svetnikov. Opravičil se je Gorazd Kovačič. Na dnevni red se
bo dodala še ena nujna točka, odločiti se moramo o koriščenju obvezne proračunske rezerve,
gradivo so svetniki dobili na mizo.

AD 2
Potrditev zapisnika 21. redne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnika. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje:
SKLEP 145:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 21. redne seje z dne 16.11.2017.

Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Kot rečeno, na pobudo občinske uprave bi sejo razširili še z dodatno točko - potrditev sklepa
o koriščenju sredstev Obvezne proračunske rezerve. Gre za gasilsko cisterno za prevoz pitne
vode. Najprej glasujemo o uvrstitvi dodatne točke na dnevni red:
SKLEP:
Občinski svet Občine Brezovica uvršča na dnevni red pot točko 13. Potrditev sklepa o
koriščenju sredstev Obvezne proračunske rezerve.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Na glasovanje je dal:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 21. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo za leto 2018 ter Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2018;
6. Ukinitev javnega dobra;
7. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brezovica;
8. Predlog Pravilnika o volitvah predstavnikov občine v volilno telo za volitve člana
Državnega sveta in za določitev kandidata za člana Državnega sveta;
9. Obravnava Obvezne razlage drugega stavka zadnje alineje 127. člena Odloka o
izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica;
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Kušljanovega
gradu na Podplešivici za kulturni spomenik lokalnega pomena;
11. Soglasje k ceni pomoči na domu 2018;
12. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Brezovica;
13. Potrditev sklepa o koriščenju sredstev Obvezne proračunske rezerve.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.
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AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Prejšnji teden so imeli sestanek s predsedniki krajevnih skupnosti. Pogovorili so se o poteku
projektov, ki so bili predvideni in večinoma realizirani v preteklem obdobju. Pomenili so se,
kaj nas čaka v prihodnjem obdobju ter kakšne so želje in ambicije posameznih krajevnih
skupnosti v prihodnjem letu. Krajevne skupnosti največ želja prinašajo s področja komunalne
ureditve, zato se bodo predstavniki krajevnih skupnosti individualno po novem letu sestali s
podžupanom, da pred rebalansom proračuna preverijo, kaj bi bilo v prihodnjem letu možno
realno realizirati. Opravili so tudi nekaj sprememb dokumentacije, ki konkretno zadevajo
krajevne skupnosti. Tudi ta kakšnih posebnih težav ni bilo, sestanek je minil konstruktivno. S
podžupanom sta bila danes na sestanku na Ministrstvu za okolje in prostor – z občinami, ki
sodelujemo v projektu Čista Ljubljanica II. Pri posameznih infrastrukturnih projektih se lahko
zgodi, da je na koncu obseg stroškov večji, kot je bilo predvideno. Pri nas v tem primeru za
vodarno Virje, tega ni posebej veliko. Vsem je bila predstavljena možnost, da do drugega
tedna v prihodnjem letu predstavimo tisto, kar bi lahko še v te projekte umestili oziroma kar
so naše želje in potrebe pred dokončnim zaključkom posameznih projektov. Nam je bila
nakazana možnost, da v nabor dodatnih aktivnosti in ukrepov lahko umestimo tudi dodatni
monitoring oziroma elektronsko komunikacijo, ki bo usklajena s tistim, ki že funkcionira. To
moramo pripraviti, tudi nam se je nekaj ostalega nabralo. Računamo, da bo dodatnih sredstev
med 400.000 in 500.000. Rečeno jim je bilo, da obstaja velika verjetnost, da bodo sredstva na
koncu tudi dobili. Še bolj zanimiv je bil drugi del, bilo jim je povedano in pojasnjeno, da se
država že resno sooča s problemom črpanja sredstev EU, po drugi strani pa prihaja po novem
letu k nam Evropska komisija, ki bo preverjala stanje v državi glede pokritosti aglomeracij
nad 2.000 p. e. s komunalno opremo – kanalizacijo. Takšnih aglomeracij, ki še niso v celoti
pokrite, je v Sloveniji 150. V našem primeru se je pokazalo, da smo trenutno najbolj
izpostavljeni na Brezovici in v Žabnici. Ostale kraje, ki imajo več kot 2.000 prebivalcev
imamo ustrezno pokrite. Navedeni dve naselji bo očitno v nadaljevanju možno vključiti v
nabor tistih, ki bodo deležni sredstev EU. Tega trenutno še ne more nihče dokončno potrditi
in pretirano javno razglašati. Dejstvo je, da bo verjetno izbira med kaznimi in investiranjem
relativno lahka, sploh če upoštevamo dejstvo, da nam EU sredstva ostajajo. Ob temu smo bili
napoteni v smer priprave ustrezne dokumentacije. Pri nas je že kar nekaj narejenega, ko bomo
pozvani bomo verjetno z dokumentacijo lahko kandidirali za sredstva. Zgodba je zelo
podobna kot ob koncu prejšnje perspektive, ko nam je pripravljena dokumentacija na
območju KS Podpeč – Preserje omogočila, da smo prišli od teh sredstev. Glede železniške
postaje v Vnanjih Goricah ne ve kaj naj reče, včerajšnja informacija je, da popravljajo
projektno dokumentacijo. Po tem bo dokumentacija vložena v proceduro za pridobitev
gradbenega dovoljenja. V drugi polovici prihodnjega leta naj bi bil izveden javni razpis,
gotovo pa začetka del v letu 2018 ne bo. Začetek gradnje naj bi bil v letu 2019. V decembru
smo se soočali s kar nekaj vremenskimi nevšečnostmi. Snežne padavine večjih težav niso
povzročale, komunalna služba zelo dobro opravlja svoje delo. Več problemov je bilo z vetrom
in potem tudi z nevarnostjo poplav. Ob vetru je bilo intervencij ogromno, spet se je izkazala
učinkovitost gasilcev. Učinkovito so opravili intervencije, na katere so bili pozvani.
Upravičeno prihajajo z različnih naslovov besede zahvale na njihov račun. Izjemno dobro je
svojo vlogo opravilo tudi naše Javno komunalno podjetje. Ocenjuje, da je bil ukrepanje zelo
dobro. S snegom je bila ena težava, ki jo rešujejo, šlo je za šum v komunikaciji.
Marko Čuden – podžupan
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Za vodarno Virje je bil opravljen tehnični pregled. Bilo je zelo malo formalnih pripomb in so
jih v temu tednu že odpravili. Pričakuje, da bo vodarna dobila uporabno dovoljenje še v
letošnjem letu. Na začetku novega leta se bo zamenjala črpalka na vrtini in nato se gre v
sistem z novo vodarno, se pravi s prečiščeno vodo. Na isti lokaciji se dela cesta Jezero –
Podkraj. Tako kot pri trgovini Eurospin, je zima opravila svoje, investicije so obstale.
Pričakuje, da bosta obe investiciji zaključeni prihodnje leto proti pomladi. Tudi ni smiselno,
da bi na silo nekaj asfaltirali, bolje je počakati še nekaj mesecev. Na cesti Jezero – Podkraj so
izvajalci naleteli na iste probleme, kot mi pri vodarni Virje. Ko so cesto širili, so odbili en del
hriba. Ob silnem deževju se je pokazala moč narave in so se ob cesti pokazali novi viri vode.
To so si evidentirali in bodo morali odreagirati. Žila je pretrgana in bo tekla voda na cesto, to
bodo uredili. Pri križišču Eurospin so danes delali neke stvari pri pločniku, jutri bodo dela
končali in nadaljevali po novem letu. Izgleda tako, da bodo še pred novim letom še ta del ob
pločniku asfaltirali. Na cesti Gmajnice smo približno tam, kjer smo bili. Opravili so še
dodatne razgovore z lastnikom, upa da bodo po novem letu prišli do nekega sporazuma in bo
spomladi ta cesta tudi dokončana. V KS Vnanje in Notranje Gorice so se začeli razvažati
modri zabojniki za papir. Akcija gre počasi proti koncu, prvi odvoz za KS Vnanje Gorice je
sredi januarja, za Notranje Gorice pa proti koncu januarja. Zabojniki se bodo praznili
mesečno. Odvozi so brezplačni.
Metod Ropret – župan
Zaključena je sanacija MKZ Rakitna. Glede na zapadli sneg, bo potrebno nekaj malenkosti
izvesti še spomladi. Finančno je vse plačano in urejeno, projekt je zaključen. Na vrtcu
Notranje Gorice dela še potekajo. Večjih težav kljub vremenu ni, so znotraj terminskih
planov. Streha bo v kratkem nameščena, potem to omogoča nadaljevanje del znotraj objekta.
Marija Veršič – svetnica
Slišala je, da se je ponovno sesedel balon in da je prišlo do izpada ogrevanja. Kdo je kriv, da
se ni ogrevalo? Kako je z nakupom zemljišča za dvorano? Ali so že pogovori z lastniki?
Predlaga, da se ne kupi vse na enkrat, ampak samo kar je potrebno za dvorano. Zemljišča za
igrišča se lahko kupi kasneje.
Metod Ropret – župan
Res je, da je bilo dvakrat sneženje precej izdatno, sneg je bil zelo moker. Obakrat je to
privedlo do tega, da je balon bilo treba spustiti, ker se je na vrhu udrl. Ko se udre, rešitve več
ni, nekdo mora splezati gor ali pa ga je potrebno spustiti, da se očisti sneg. Bilo je veliko
govora glede tega. Na sestanku znotraj gasilske organizacije, kot tudi s športnim društvom in
z Duolom, so bili v stalni zvezi. Stvari so preigrali na vse možne načine. Pri vseh takih
nesrečah gre za splet okoliščin, ni samo ena stvar, ki do tega privede, tudi tukaj je bilo
podobno. Del vzroka je človeški faktor, nekaj je naravnega, nekaj je tudi v samem odzivu bilo
težav. Ne glede na vse, misli da gre za občinski, javen objekt. Če je objekt ogrožen, moramo
poskrbeti, da ustrezno reagiramo v takem primeru. Veliko je po vasi govora o temu, veliko
tudi po nepotrebnem. Sneženja smo imeli tudi prej, vendar smo imeli srečo ali znanje, da se to
ni zgodilo. V zadnjem času se je zgodilo dvakrat. To ne pomeni katastrofe, vsi skupaj smo
dolžni odreagirati. V pol dneva je balon možno postaviti nazaj. Bila je kopica faktorjev, nekaj
je bilo tudi z elektriko in se je zgodilo. To ni razlog, da bi kogarkoli spravljali v slabo voljo.
Nihče ni bil ogrožen, to je najbolj pomembno, nikoli ni bilo notri otrok. Spuščanje in
podiranje je potekalo kontrolirano in postavljanje nazaj tudi. V prvem primeru je nastalo
nekaj škode. Tega je bilo pod 3.000 €, kar nam je zavarovalnica povrnila. Ob drugem spustu
škoda še ni ocenjena. Vprašanje je, če nam bodo hoteli dvakrat v tako kratkem času želeli
prisluhniti na zavarovalnici. Glede zemljišča so bili v kontaktu z lastnikom in se je pripravljen
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pogovarjati. Usklajevali smo termine, vendar pred novim letom nismo uspeli priti skupaj. V
miru se bomo pogovorili po novem letu. Gre za površino približno 11.000 kvadratnih metrov,
ki je verjetno ne bo možno deliti. To je prva parcela, v nadaljevanju so potrebne še vse ostale
parcele. Prvo parcelo bo treba odkupiti v celoti, vendar ne na enkrat. Tudi to so v razgovorih
že pojasnili, da ne bo možno, da vse plačamo na enkrat. V rebalansu bomo vsaj en del za
nakup zemljišča poizkušali zagotoviti. S pogodbo bi poizkušali dobiti pravico, da nadaljujemo
s pridobivanjem dokumentacije in projektiranjem. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja bo
potrebno celotno stvar finančno zaključiti. Odkup zemljišča ni stvar enega leta, ampak
najmanj dveh, če ne treh.
Klemen Zaletel – svetnik
Zanima ga, kakšna je zadeva z zobozdravnikom v Podpeči? Baje je prejšnja zobozdravnica šla
v pokoj in naj bi prišel nekdo drug. Občinski svet s tem ni bil seznanjen, bilo bi prav, da bi
bili. Zanima ga še, če je župan že razmišljal, da bi proračun za šport dvignili nad 1 %
celotnega proračuna? Če gledamo merila Ministrstva za šport glede sofinanciranja, smo s
trenutnim proračunom za šport skoraj pri minimalnih točkah. Splačalo nam bi se proračun
dvigniti, ker če bomo dobili sofinanciranje, bomo ta denar lahko dali v ta namen.
Metod Ropret – župan
Dosedanja zobozdravnica se je odločila, da se upokoji, z začetkom marca prihodnje leto. Na
podlagi tega je bil narejen razpis. Prijavili so se štirje kandidati. Odločitve o izbranem
kandidatu ni in je nepotrebna, ker je med tem prišlo do sprememb zakona. Zakon nam nalaga
cel kup dodatnih obveznosti, preden lahko ponovno pristopimo k razpisu. Občinski svet bo
moral v nadaljevanju sprejeti nov odlok o koncesijski dejavnosti. Ta odlok mora ministrstvo
potrditi kot ustrezen. Pridobiti moramo še dve soglasji, nato bo o odloku odločal Občinski
svet. Šele na to je lahko objavljen nov razpis. Vse to se je zgodilo v nesrečnem obdobju. Pri
razpisu je bilo še en kup težav. Vse se mu zdi še nekako razumno, to da smo brez
zobozdravnika na tem območju, pa je zanj nesprejemljivo in bo temu poizkušal narediti
konec. Upa, da bomo z novim letom za ljudi poskrbeli – ali bo to pri nas ali v Ljubljani ali kje
drugje, poskrbljeno mora biti. Problem je, da se cela zgodba lomi na ljudeh. Ni pomembno
kdo je kriv, ljudje tega ne smejo čutiti. Glede dvorane je želja, da bi zgradili objekti, ki bi ga
lahko realizirali skladno z zahtevami za subvencijo Eko sklada. Računa, da bi ob ustreznem
načrtovanju dosegli celo najvišji razred. Posebnih upanj, da bomo prišli skozi ministrstvo do
kakšnih sredstev nima. Pri nas je tudi težava, da relativno visoko kotiramo po koeficientu
razvitosti. Vprašanje je, če je smiselno za 50.000 ali 100.000 €, ki bi jih morda dobili, cel
projekt postavimo na glavo in se podrejamo zahtevam, ki jih tak projekt prinese. Pri
subvencijah Eko sklada so stvari nekoliko enostavnejše in hitrejše ter finančno bolj
učinkovite. Od 300 do 400 € po kvadratnem metru lahko ustrezen koncept gradnje prinese.
Ko bomo objekt začeli projektirati je vprašanje, kakšne vrste razpisi bodo še obstajali takrat.
Treba se je zavedati, da tega ne bomo počeli drugo leto in vprašanje, če leto za tem.
Nejc Vesel – svetnik
Rad bi pohvalil vse gasilce, ki so intervenirali v tem neurju, ki je bilo. Tvegajo svoja življenja
za premoženje občanov. Rad bi izpostavil, da gasilci naredijo marsikaj, vendar se ti včasih zdi
neumno, da lastnik pokliče 112, ko greš na intervencijo pa lastnika ni doma, ker je v službi.
Poklicali so na 112, da so sploh dobili lastnikovo telefonsko številko in potem jim je lastnik
razložil, kje je sploh drevo za podreti. Gasilce se včasih izrablja za določene namene. Z
veseljem se gasilci odzovejo na pomoč in pokrijejo streho. Da lastnika ni doma in da po
telefonu usmerja kaj se mora narediti, pa presega vse meje. Morda bi se lahko napisalo v
časopis, da gasilcev ravno za vse pa tudi ni treba klicati. Lahko se zgodi, da se med gasilci
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razve, da intervencija sploh ni bila potrebna in potem na naslednji akciji mogoče ne bo
nobenega. Izkazalo se je, da je prav, da namenjamo sredstva v občinskem proračunu tudi za
gasilce. To dokazuje danes tudi 13. nova točka. Prav je, da tako ostane tudi v prihodnosti.
Pohvalil bi občinsko upravo ter šole, vrtce za vse dejavnosti, ki so jih izvedli v prazničnem
mesecu decembru – bazar, obisk Božička… To se mu zdi lepa gesta za naše občane. Pohvale
je slišati tudi v drugih občinah, kako imajo to urejeno na Brezovici. Kako je glede
defibrilatorjev? O temu smo se pogovarjali, ni pa bilo nič sprovedeno. Škoda, da so zadeve v
samih gasilskih domovih, tam kjer bi jih nekdo rabil – doma ali na ulici, pa ni možno dobiti,
ker jih ni zunaj. Obstajajo neke posebne škatle za zunaj, ne bi bili prvi, ki bi imeli naprave na
nekih neosvetljenih delih. Tudi po Sloveniji jih niso ravno veliko ukradli, morda jih ne bi tudi
tukaj. Morda se glede tega na Gasilski zvezi naredi naslednji korak, se ustanovi komisija in
zadevo premakne. Ali je zamišljen kdaj pločnik v Zanogi v Vnanjih Goricah – od križišča
okoli hriba proti Zanogi? Otroke naj bi vozil avtobus, potem pa naj bi morali iti okrog hriba
do Zanoge. Ali je narejen plan gradnje pločnikov po letih?
Metod Ropret – župan
Ob zadnjih intervencijah se je res pokazalo, da so ljudje gasilce izkoristili za krovce. Mora
reči, da so v občinski upravi ob zadnjem neurju slišali veliko tovrstnih pripomb. Bile so
malenkostne škode in posegi, vendar so ljudje klicali gasilce. Na podlagi poziva gasilci ne
morejo oceniti, ali gre za nekaj resnega ali je padel s strehe samo en strešnik. Lahko se zgodi,
da potem gasilci potem ukrepajo nekje, kjer ne bi bilo potrebno, na drugi strani pa teče
nekomu voda čez celo streho v hišo. Na sestanku Gasilske zveze je bilo izpostavljeno, da
finančno in siceršnje sodelovanje med občino in zvezo odlično. Prireditve je lahko delati, če
je pravi odziv, bazar in obisk Božička sta odlično obiskana. Znotraj GZ je bilo ugotovljeno,
da imajo najkrajši odzivni čas ravno gasilci, v veliki večini so usposobljeni za ravnanje s tem.
V Zanogi ni bil mišljen pločnik, mišljen je bil do tja, do križišča do konca Nove poti. Okrog
hriba ni bil predviden. Ambicije so bile, vendar je še veliko območij, ki jih je potrebno
opremiti s pločniki še pred Zanogo drugje po občini. Vedeti je treba tudi, da se otroke iz
Zanoge vozi v šolo. Kolikor ve, avtobus otroke odlaga tudi na sredi Zanoge pri večjem
naselju. To je dobro urejeno, problem so popoldanske aktivnosti, če je potrebno iti kam peš ali
s kolesom. Za pot v šolo in iz šole je poskrbljeno. Nekoč po neki dinamiki bodo poti
opremljene s pločniki, tako kot morajo biti. Vendar jih je še ogromno, problem so tudi
lastništva. Pločniki so najbolj potrebni okoli šol in vrtcev, potem na cesti proti Jezeru, cesta na
postaji itd. Ni plana gradnje po letih.
Marko Čuden – podžupan
Za prihodnje leto so v izdelavi trije načrti pločnikov: pločnik Podpeč – Črna vas, pločnik ob
Novi poti in pločnik od križišča pri Eurospinu proti postaji. Odvisno od sredstev, drugo leto
se bodo pločniki tudi delali. Dokumentacija PZI bo gotovo pripravljena do konca januarja.
Igor Gabriel – svetnik
Ne bi debatiral o zgodbi zobozdravstva, ker je predolga in verjetno ni za ta trenutek primerna.
Zobozdravnica ne gre v pokoj, problem je, da je v bolniškem staležu, ker je bolna. Dežurna
služba oziroma nadomestni zdravnik je zobozdravnik, ki že eno leto občasno dela v Podpeči.
Ima tudi svojo številko na vratih, da ga lahko pokličejo za nujne primere. Župan je povedal
zelo dramatično, vendar moramo vedeti, da gredo zobozdravniki na dopust in so ambulante
ravno tako zaprte. Nadomeščajo jih zobozdravniki, ki so dogovorjeni, da sprejemamo nujne
paciente. To se v Podpeči tudi dogaja, kakšna radikalna intervencija bi bila močno
prepotentna. To stanje imamo 10 dni, to bo morala urediti zobozdravnica, ki je v bolniškem
staležu. Če ne bo uredila, je mogoče čas, da se intervenira. Najprej pa jo je potrebno vprašati,
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kako to misli urediti. Trenutno stvari tečejo tako kot v Vnanjih Goricah, ko gre zobozdravnik
na dopust. Na tablo navede kdo ga nadomešča in to je to. Ko gre sam na dopust, potrebuje
nadomestilo, vendar je tu drugače, kar gre za splošnega zdravnika. Zobozdravniki morajo
imeti številko za nujne primere, ko gre za bolečine. Splošni zdravniki morajo imeti
nadomestilo, ki sprejema vse paciente.
Metod Ropret – župan
Lahko se zgodi, da imamo tako stanje še nekaj mesecev. Ali se strinja, če se stanje ne uredi do
novega leta, da je potrebno nekaj ukreniti?
Igor Gabriel – svetnik
Strinja se, da je potrebno zobozdravnico najprej kontaktirati. Nadomestni zobozdravnik je do
pred 10. dnevi delal v Podpeči, trikrat na teden. Stvari so bile urejene, sedaj so se
zakomplicirale.
Metod Ropret – župan
Jo bo kontaktiral, ni problema. Treba se je dogovoriti, da imajo ljudje tudi redno oskrbo, ne
samo izredno. To hoče povedati. Če se nam zavleče še razpis, smo lahko 4 ali 5 mesecev brez
redne zobozdravstvene oskrbe. V zobozdravstvu je koncesij omejeno malo. Ko se pojavi
prilika, da bo lahko nekdo na novo nastopil mesto koncesionarja, je to splošen boj, podobno
kot pri ortodontih, podobno se dogaja sedaj tudi pri nas. Mislili smo, da bomo skozi razpis
prišli do rešitve, vendar se je vmes spremenil zakon. Zato bo potrebno razpis ponoviti. Glede
na možne pritožbene instrumente, je vprašanje kdaj bomo prišli do pravnomočno izbranega
koncesionarja.
Miran Repar – svetnik
Defibrilatorje imamo gasilska društva, zagotovila jih je Civilna zaščita in so last občine.
Večinoma jih imamo v vozilih. Samo na Jezeru ga imajo zunaj v omarici. Če bo naročeno s
strani občine, da jih dajo ven in bodo dostavili omarice ter prevzeli odgovornost zaradi kraje
ali poškodb, jih lahko takoj dajo ven. Po navadi so odzivni časi gasilcev dosti kratki, več kot
dva gasilca v takem primeru niti ne potrebuješ. Lahko so tudi zunaj, in jih v primeru
intervencije prav tako vzamejo s seboj. Na Rakitni je defibrilator v MKZ Rakitna. Ker je
Rakitna zelo oddaljena od Ljubljane, je potrebno gasilcem kupiti svojega. Kot ve, je edino
Rakitna že morala večkrat pomagati z defibrilatorjem. Preden pride reševalna enota na
Rakitno traja 20 do 25 minut. Pohvalil bi vse gasilce ter župana, podžupana in občinsko
upravo, ki so priskočili na pomoč in zagotavljali sredstva, ki so jih potrebovali. Imeli so
težave in s centrom za obveščanje in z drugimi odgovornimi osebami, ki bi morale kaj
narediti.
Metod Ropret – župan
Pogovarjali so se že, da bi bili defibrilatorji zunaj. Skozi debato je bilo ugotovljeno, da je
najhitreje pričakovati pomoč prav od gasilcev. Drugi defibrilator na Rakitni naj bi bil v
gasilskem domu.
Nejc Vesel – svetnik
V prihodnosti naj se na seji sprejme nek sklep, ali to ostane v vozilih ali naj gredo ven,
zagotovijo se dodatna sredstva za omarice.
Metod Ropret – župan
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Civilna zaščita je zagovarjala sistem, da se nabavijo omarice in to namestimo nekje zunaj.
Potem je prevladalo mnenje, da je v gasilskih domovih pri gasilcih.
Igor Gabriel – svetnik
Mogoče bi občina kupila še dva defibrilatorja, ki bi jih namestili na najbolj kritične točke, na
primer k Mercatorju v Podpeči in na Brezovici. Potem nekaj časa počakamo, da vidimo, kaj
se bo dogajalo. Mi se bojimo vandalizma. Če se ne bi tega bali, bi dali vse ven. Če bodo
naprave preživele, lahko potem damo ven še ostale. Gasilcem jih na vsak način ne smemo
jemati, to je norost, oni jih morajo imeti.
Metod Ropret – župan
Se kar strinja, bomo dali dva ali tri v rebalans. Za dva so prosili še gasilci, se pravi, da jih
moramo kupiti še pet.
Miran Repar – svetnik
Gasilci večinoma imajo defibrilatorje. Do sedaj so ga uporabili samo gasilci na Rakitni.
Preveri naj se, koliko bi stalo zavarovanje, če se jih premakne ven. Ta teden je gledal
prispevek o Koroški, ki je prva začela z defibrialtorji. Kupili jih bodo toliko, da bo prišel eden
na 250 prebivalcev in jih bodo dali ven. Verjetno je to precej velik zalogaj, vendar so imeli
primere, ko so lahko pomagali in jim je to odtehtalo.
Metod Ropret – župan
To je slišal. Imajo ogromno odročnih vasi, kjer je čakati pomoč brezupno.
Martin Cvetko – svetnik
O temu so že pogovarjali nekaj sej nazaj. Takrat je rekel da se Civilna zaščita, Rdeči križ,
gasilci in zdravniki usedejo in se naredijo vplivna območja. Za primer lahko vzame Notranje
Gorice, ki jih bolj pozna. Eden bi lahko bil nameščen pri Deosu, drugi v centru, tretji v
Žabnici, ter še po eden na Plešivici in Podplešivici in je pokrita cela vas. Lahko se financira
več partitno, prispevajo lahko tudi občani s prostovoljnimi prispevki ali sponzorji. To bi se
pokrilo z majhnim stroškom za občino. Če je prav predstavljeno, so ljudje pripravljeni take
stvari podpreti. Obstajajo neke zavarovalnine, omarice so ogrevane in se redko zgodi, da kaj
ukradejo. Vsaj dvakrat na leto bi morale biti vaje gasilcev, Rdečega križa in Civilne zaščite. V
Notranjih Goricah Rdeči križ vsake dva meseca organizira izobraževanje in pride po 30 ljudi.
Oni so gonilna sila in bi se morali povezati tudi s prostovoljci.
Metod Ropret – župan
Če gremo v to, gre za spremembo koncepta. Potem je treba zadevo res preštudirati. To
pomeni nekajkrat več defibrilatorjev, kot jih imamo sedaj. Eno je, da je to potrebno kupiti,
drugo da se to zna uporabljati in tretje, da je treba vse vzdrževati. Potreben je reden pregled in
menjava baterij. Ni samo, da se defibrialtorji postavijo in smo vse naredili.

AD 5
Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo za leto 2018 ter Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2018
Marko Čuden – podžupan
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Oba elaborata so obravnavali na Odboru za komunalo kot celoto, ker se povezujeta. Odbor
predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagana elaborata na današnji seji. Več bo
povedala direktorica.
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
Spomladi so potrjevali elaborata za cene za letošnje leto. Takrat je naredila širšo predstavitev,
kjer je pojasnila metodologijo, kako se cene izračunavajo. Zato bi danes predstavila konkretne
razlike in poudarke med veljavnimi in novimi elaborati. Vedno primerjamo obračunsko
obdobje s predračunskim. Obračunsko obdobje je končano, ko je zaključeno poslovno leto.
Ker v letu 2015 še nismo imeli kanalizacije, so morali cene potrjevati februarja. Ker z novimi
cenami niso pričeli s 1. januarjem, je potem že uhajal plan. Zdaj smo prišli do tega, da imamo
za obračunsko leto 2016 in predračunsko leto 2018. Razlike v ceni so razvidne iz
pripravljenega obračuna položnice. Cene storitev se niti pri vodarini niti pri odvajanju ter
čiščenju odpadne vode skoraj ne spreminjajo. Razlika je, da so se v letu 2018 pri vodovodu,
ki ga ima JKP v najemu, aktivirali vodovodi, ki so bili v preteklih letih zgrajeni in še niso bili
aktivirani. To pomeni, da je z aktivacijo začela teči amortizacija, letni strošek amortizacije pa
se prenese v omrežnino oziroma najemnino, ki jo JKP plačuje občini. Strošek amortizacije in
posledično najemnine je narasel iz leta 2017 v znesku 190.000 € na znesek 233.812 € v letu
2018. Posledično to pomeni, da je bilo potrebno povečanje 43.000 € razdeliti na omrežnino.
Pri kanalizaciji bistvene razlike ni, ker še vedno zaračunavajo aktivirano infrastrukturo z
odstotkom izkoriščenosti. Trenutno dosegaj 98 % priključenost tistih, ki imajo možnost
priklopa. To ne pomeni, da je infrastruktura v takem odstotku izkoriščena, ker vemo da je
infrastruktura zgrajena za naselja in objekte, ko bodo zgrajeni v prihodnje. Zato je stopnja
izkoriščenosti manjša. Amortizacija se izračunava na izkoriščeno infrastrukturo. Ko bo več
ljudi priključeno, omrežnina ne bo nižja, ker se z izkoriščenostjo uravnava, da ne bi tisti, ki so
se prvi priklopili, plačevali za nekaj, kar sploh še ni v koriščenju. Pri kanalizaciji bo strošek
amortizacije in posledično najemnine narasel iz 420.000 € na 433.000 €. Skupaj bo najemnina
iz 610.000 € narasla na skoraj 667.000 €. Na Odboru za komunalo je bil podan predlog, da se
za polovico višje amortizacije dvigne tudi subvencija občine. Na primeru položnice, ki so jo
dobili svetniki, je to razvidno. Za občane to pomeni pri oskrbi s pitno vodo dvig cene za 1,2 €,
to je na omrežnini. Pri kanalizaciji se za nekaj 10 centov dvigne omrežnina za odvajane in
čiščenje odpadne vode. Skupno se cena na položnico dvigne za 1,5 €, skoraj ne glede na
količino porabljene vode, ker gre vse skupaj na višjo omrežnino – ki je fiksna za odjemno
mesto na mesec. Če gledamo v odstotkih, je pri višji porabi manjši odstotek povišanja. Pri
porabi 15 kubičnih metrov vode je podražitev 2,5 %, pri porabi 25 kubičnih metrov pa je
podražitev 2,1 %.
Klemen Velkavrh – svetnik
Za odjemalce ni bistveno večjih sprememb, ampak to je na račun subvencije. Ali imamo
podatek, koliko bo večji letni strošek subvencije?
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
Do sedaj je občina pri 610.000 € omrežnine občina letos subvencionirala 200.000 €. Sedaj, ko
se je najemnina dvignila na 667.000 €, se pravi je povečanje 57.000 €. Na odboru je bil dan
predlog, da se subvencija dvigne za polovico tega zneska, se pravi na približno 230.000 €. Še
vedno bo prišlo nekaj več sredstev v občinski proračun.
Marija Veršič – svetnica
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Cene vsako leto nekaj povišujemo. Nekateri ljudje tega ne bodo mogli plačevati. Gledala je
primerjavo s Kamnikom, imamo mi vse stroške storitev višje. Če se povečajo plače, ni prav,
da se na račun vodarine.
Metod Ropret – župan
Ravno zaradi tega smo dvignili subvencijo, da smo prenesli minimalni strošek na ljudi.
Zagotovo se ne moremo primerjati z Ljubljano, ker je tam gostota poseljenosti takšna, da je
strošek omrežnine bistveno manjši kot pri nas. Lahko se primerjamo z nam podobnimi,
razvejanimi občinami. Naša smola je ta, da prej nismo imeli kanalizacije, sedaj imamo
zgrajeno celo in jo moramo kot takšno v knjigah tudi tretirati.
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica
Najemnin je po pogodbi, ki se sklepa v začetku leta. Določena je glede na strošek letne
amortizacije osnovnih sredstev. Tolikšna je najemnina, ki jo plačajo. Najemnina se pretvori v
omrežnino in komunalno podjetje jo zaračuna ljudem. Potem jo plačajo na podlagi računa
občini. Tukaj ni nobenega dobička, ker nosijo samo riziko neplačnikov, najemnina se jim ne
zniža, če je ne poberejo.
Metod Ropret – župan
Mi se lahko odločimo in subvencioniramo omrežnino v celoti, vendar so to ogromni zneski,
skoraj 700.000 €.
Marko Čuden – podžupan
S prejetimi sredstvi se obnavlja vodovod ter gradi in obnavlja se kanalizacija. S temi sredstvi
se je lani zgradila kanalizacija v Šolski ulici, pri Brezovih trojčkih in še v dveh ulicah ob
Podpeški cesti ter v ulici Na brezno. Denar je treba namensko vlagati nazaj v to
infrastrukturo.
Damjan Rus – svetnik
Težko vplivamo na ceno brez subvencije. Subvencija je tista, ki bo potrošnikom narekovala,
koliko bo plačal. Zanima ga, kaj bo s subvencijo naprej? Boji se, da bo vse postalo dražje, ker
ne ve, če bomo lahko dajali toliko subvencije. Opozoril bi še na to, da je amortizacija
namenjena tudi temu, da bomo čez 30 ali 50 let, ko se bo to amortiziralo, imeli denar za novo
kanalizacijo. Ker EU takrat tega ne bo financirala.
Metod Ropret – župan
Po nekaj letih se bo zgodba začela obračati.
Miran Repar – svetnik
Ne bomo mogli dajati sredstev na kupček. Občina bo morala graditi in v naslednjih letih
vlagati denar. Če bomo čakali, da 50 let obratujemo in potem menjamo vse hkrati, ne bomo
mogli. Treba je graditi in sproti obnavljati. Ravno tako je pri vodovodu. Nimamo celotnega
vodovoda novega, ga je pa kar nekaj. To je pripomoglo, da je stanje stabilno. Zato se je
amortizacija tudi povečala. Druge komunale in druge občine bodo tudi to prikazovale, ko
bodo spravile v svoje knjige. Imeli so kar nekaj konferenc in delovnih sestankov in vse
komunale to sedaj čaka. Lahko se bo videlo pri javno objavljenih elaboratih cen drugih, da
cene rastejo. Kdor nima vrednosti realno ocenjeno, je amortizacija nizka in se posledično tudi
manj vlaga oziroma mora občina dobiti druga sredstva.
Metod Ropret – župan
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Treba se je zavedati, da govorimo o življenjsko pomembni in izjemno kvalitetni storitvi.
Dobava vode in odvajanje odpadne vode, imajo neko vrednost in ceno. Še vedno meni, da v
primerjavi z ostalimi nepotrebnimi stroški, ki obremenjujejo naša gospodinjstva, ta ni ravno
tisti, ki bi nižal standard ljudi. Predlaga, da glasujemo o sklepu. Celotnega sklepa ne bo
prebral, vsi smo imeli dovolj časa, da si ga temeljito pogledamo. Na glasovanje je dal:
SKLEP 146:
Občinski svet Občine Brezovica soglaša s predlaganimi cenami občinskih javnih
gospodarskih služb za leto 2018.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
1
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Ukinitev javnega dobra
Marko Čuden – podžupan
Ukinitev javnega dobra je obravnaval Odbor za komunalo in predlaga Občinskemu svetu, da
se na navedenih nepremičninah ukine status javnega dobra. To pomeni, da parcele prehajajo v
last Občine Brezovica. V prvem primeru gre za parcelo na Brezovici, ki jo bomo potrebovali
za izgradnjo izvoza iz avtoceste. Naslednja dva predloga sta na Rakitni, parceli sta potrebni za
ureditev kategoriziranih javnih cest.
Marija Veršič – svetnica
Ali so bile menjave na Rakitni že izvedene?
Metod Ropret – župan
Ne, menjave še ni bilo. Dokler ni ukinjeno javno dobro in preneseno lastništvo, se ne da nič
narediti. Na glasovanje je dal:
SKLEP 147:
Na nepremičnini, parc. št. 3552/1 k.o. 1724 - Brezovica (ID 2851792), v izmeri 887 m2, se
ukine status javnega dobra. Nepremičnina s tem sklepom postane last Občine Brezovica,
Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, matična št. 5874971.
Na nepremični, parc. št. 1698/1 k.o. 1652 - Rakitna (ID 6330985), v izmeri 499 m2, se
ukine status javnega dobra. Nepremičnina s tem sklepom postaneta last Občine
Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, matična št. 5874971.
Na nepremičninah, parc. št. 1673/4 k.o. 1652 - Rakitna (ID 6576281), v izmeri 37 m2, in
parc. št. 1673/2 k.o. 1652 - Rakitna (ID 6576282), v izmeri 111 m2, se ukine status
javnega dobra. Nepremičnini s tem sklepom postaneta last Občine Brezovica, Tržaška
cesta 390, 1351 Brezovica, matična št. 5874971.
Izid glasovanja:
ZA:
17
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PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brezovica
Veronika Susman – svetnica
Finančni odbor je obravnaval predlog odloka. Ne gre za neke bistvene vsebinske pripombe.
Gre za uskladitev s trenutno veljavno zakonodajo. Predlaga, da se opravi danes prvo in drugo
branje. Pri pripravi gradiva je prišlo do majhne napake. V 9. členu v zadnjem stavku je
pravopisna napaka, naj se to še popravi.
Klemen Zaletel – svetnik
Zanima, če se lahko na hitro izračuna nadomestilo za hišo 200 kvadratnih metrov na
Brezovici?
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Brezovica je prvo območje. Enostanovanjska hiša s 100 kvadratnimi metri ima 200 točk, kar
pomeni položnico okoli 72 €. To je z vso infrastrukturo, vodovod, kanalizacija, telefon,
elektrika itd. Naj ne bi prišlo do sprememb položnic, ker vrednost točke ostaja enaka.
Spremembe lahko pridejo samo v naseljih, kjer se bodo letos še priključili na kanalizacijo.
Tam se bodo točke povečale, 20 točk pomeni približno 7 €. V odloku je še dodatno
opredeljena javna razsvetljava kot gospodarsko javno infrastrukturo. Verjetno se bo še javna
razsvetljava vključila za celotno občino. Na račun zvišanja točk se bo tudi položnica povečala,
ne pa na račun vrednosti točke. Na skupek neto površine objekta se seštejejo vse točke, ki so
na odločbi in se pomnožijo z neto površino ter vrednostjo točke. Namen odloka ni spreminjati
obstoječega stanja.
Martin Cvetko – svetnik
Malo se je poglobil in ga zanima, če so te točke določene na državni ravni? V 10. členu se
navaja namembnost zazidanega stavbnega zemljišča. Za pridobitni poslovni namen uporabe
zazidanega stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno
dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni dejavnosti. Potem imamo neprofitni
poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča, za katere se smatrajo objekti ali deli objektov
za nepridobitno poslovno dejavnost kot so: zunanje poslovne površine, nestanovanjske
kmetijske stavbe – se pravi so to traktorske lope, žage, kozolci itd. Misli, da nekateri kmetje
niso neprofitni. Če podjetnik dela skladiščni prostor ali delavnico, bo plačal toliko in toliko.
Nekateri pa se skrivajo za pojmom gospodarski kmetijski objekt in opravljajo v zimskem času
pluženje, izposojajo stroje, imajo žage, predelujejo kmečke mesnine, imajo kmečki turizem
itd. Hoče povedati, da je proti temu. Če gleda svoje potomce, so otroci v podrejenem položaju
proti tem ljudem, ker sam svojim otrokom toliko manj da, njim pa toliko več ostane. Treba je
tudi to pogledati, če ima nekdo žago, je to profitabilno. Treba je biti pazljiv in to popraviti.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Točke smo povzeli po prejšnjem odloku, da ne bi prihajalo do velikih sprememb v bazi
podatkov. Če bi bile velike spremembe, bi morali imeti razgrnitev podatkov, to bi potem
pomenilo vsaj 4 mesece za pridobitev pravih podatkov. Obvestiti bi morali tudi vse občane,
da v nekem roku lahko zadevo pregledajo in podajo pripombe. Osnova predlaganega odloka
je ista kot v prejšnjem odloku. Gre samo za uskladitev pravnih podlag, ki niso bile ustrezne.
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Po pregledu Ministrstva za javno upravo smo dobili zadolžitev, da zadeve pravno uskladimo.
Večji popravki, se lahko dodajo le z novim odlokom in razgrnitvijo. Lahko so predlaga
spremembe in drugo leto pričnemo s pripravo novega odloka. Ta način obračunavanja NUSZ
se izteka. Z letom 2019 bo veljal Zakon o premoženju, potrjen je že Zakon o množičnem
vrednotenju nepremičnin. To je samo neki prehodni odlok.
Martin Cvetko – svetnik
Sedaj bo tako, da bodo tudi svetniki lahko določali različne cone in posamezne cone različno
ovrednotili še bolj natančno. Zdi se mu nekorektno, da se ljudje skrivajo za starimi,
preživetimi termini.
Metod Ropret – župan
Čisto vse zagotovo ni zajeto tukaj. Če že iščemo luknje, so zagotovo črne gradnje precej večji
problem, kot to. Tam nam veliko več izgine in manjka. Ne bi se zapletal v spreminjanje
sistema, ki ga imamo še ti dve leti. Potem nam bo država predpisala v celoti kompletno nov
sistem. Novi sistem res ne bo prijazen. Sploh do občin, kot smo mi, ki imamo relativno nizko
nadomestilo. Nekatere občine so že sedaj na nivoju, ki ga bo prinesel zakon ali pa celo višje
od tega.
Nejc Vesel – svetnik
V 12. členu ni točno določeno in bi mogoče bilo dobro, da bi dodali besedo neto tlorisne
površine, da bi bilo ljudem jasno. Da ne bo kdo mislil, da je mišljena bruto površina.
Marija Veršič – svetnica
Na nekaterih občinah se pogovarjajo, da se telekomunikacije ne bi upoštevale pri točkovanju.
To ni ne strošek občine in omrežja občina ne vzdržuje.
Metod Ropret – župan
Z odbora smo tak predlog dobili, preidimo k sklepanju. Popraviti je potrebno pravopisno
napako in dodati, kar je predlaga svetnik Vesel. Najprej glasujemo o temu.
SKLEP:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se v 9. členu odloka odpravi pravopisna
napaka ter da se v 12. členu doda besedo neto tlorisna površina.
Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Na glasovanje je dal:
SKLEP 148:
Občinski svet skladno s 5. točko 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
Brezovica (Ur.l. RS,št. 29/2017) združi prvo in drugo obravnavo predloga Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brezovica.
Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Brezovica.
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Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
1
Sklep je bil sprejet.

AD 8
Predlog Pravilnika o volitvah predstavnikov občine v volilno telo za volitve člana
Državnega sveta in za določitev kandidata za člana Državnega sveta
Veronika Susman – svetnica
Odbor je obravnaval tudi ta predlog pravilnika. Posebnih pripomb ni bilo, zato predlog v taki
obliki dajejo v potrditev Občinskemu svetu.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Razlog za pripravo novega pravilnika je, da je prejšnji bil zastarel in ni bil objavljen v
Uradnem listu. Pri pregledu s strani Ministrstva za javno upravo smo bili pozvani, da
sprejmemo nov pravilnik. Novost je, da naj bi občinska uprava po prejemu poziva Državne
volilne komisije pozvala člane Občinskega sveta, da naj podajo svoje predloge. Drugače
postopek ostane enak, kot je bil do sedaj.
Marija Veršič – svetnica
Se pravi, da je bilo imenovanje elektorjev nezakonito?
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Ni bilo nezakonito, delalo se je po prejšnjem pravilniku. Pravilnik je bil zakonit in veljaven,
vendar ni bil objavljen v Uradnem listu.
Nejc Vesel – svetnik
V 3. členu, prva točka, drugi stavek se glasi: Občinski svet določi enega kandidata za člana
Državnega sveta. Meni, da manjka beseda lahko, ker verjetno ni nujno, da se določi
kandidata. V 5. členu, četrta točka, je naveden žreb, če imata dva enako glasov. Osebno ima
zelo slabe izkušnje z žrebom. Statistično gledano metanje kocke in kovanca ni dokazano, da
je možnost 50 – 50. Dobro bi bilo bolj natančno definirati, kaj pomeni žreb. Ima predlog: žreb
se opravi tako, da kandidati iz prejšnjega odstavka tega člena vlečejo številke, ki so v
posebnih kuvertah. Izvoljen je kandidat, ki izvleče najnižjo številko. Tako je žreb bolj
natančno določen, da to ni na primer metanje kovanca. Tekst je od neke druge občine, ki ima
takšen pravilnik.
Metod Ropret – župan
Najprej se moramo opredeliti do predloga svetnika Vesela. Gre za predlog, da žreb še bolj
natančno opredelimo. Na glasovanje je dal:
SKLEP:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se v 3. členu, 1. točka doda beseda lahko in
da se v 5. členu, 4. točka doda besedilo: Žreb se opravi tako, da kandidati iz prejšnjega
odstavka tega člena vlečejo številke, ki so v posebnih kuvertah. Izvoljen je kandidat, ki
izvleče najnižjo številko.
Izid glasovanja:
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ZA:
10
PROTI:
6
Sklep je bil sprejet.
Na glasovanje je dal:
SKLEP 149:
Občinski svet Občine Brezovica sprejema Pravilnik o volitvah predstavnikov občine v
volilno telo za volitve člana Državnega sveta in za določitev kandidata za člana
Državnega sveta.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 9
Obravnava Obvezne razlage drugega stavka zadnje alineje 127. člena Odloka o
izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica
Katja Avanzo – svetnica
Ta točka je bila v gradivo uvrščena naknadno, na odboru tega niso obravnavali, zato bo o
temu največ vedel urbanist.
Peter Lovšin – urbanist
Gre za preprosto zadevo, to je potrebno zaradi gradnje šole na Brezovici. Tam je določen
občinski podrobni prostorski načrt. Časovna dinamika vemo kakšna je, učilnice morajo biti
septembra zgrajene in otroci pod streho. Gremo po dveh vzporednih tirih. En tir so
spremembe in dopolnitve OPPN, ki je bil lansko leto sprejet za širitev dvorane. Drugi tir je ta
obvezna razlaga 127. člena, ki pravi da so do izdelave OPPN dovoljene neke gradnje. Tu
razlagamo, da gradnja pomeni gradnjo nadomestnih objektov, v kolikor ne bodo ovirale
kasnejšega posega v prostor. To je tudi prizidava, nadzidava itn. V sredini januarja bodo
projektanti vložili dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Treba je čim prej
pridobiti gradbeno dovoljenje, da se dela začnejo izvajati.
Metod Ropret – župan
Če želimo šoli priključiti dodatne štiri oddelke, ki jih potrebujemo, moramo sprejeti to
obvezno razlago. Smo se pa že prej s sprejetim OPPN-jem sami malo zadrgnili in sedaj
popravljamo, kar smo si prej naložili. Na glasovanje je dal:
SKLEP 150:
1. Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo Obvezne razlage drugega
stavka zadnje alineje 127. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega
prostorskega načrta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 38/2013, 67/2014,
41/2017).
2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema Obvezno razlago drugega stavka
zadnje alineje 127. člena Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega
načrta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 38/2013, 67/2014, 41/2017).
3. Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu RS.
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Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 10
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Kušljanovega gradu
na Podplešivici za kulturni spomenik lokalnega pomena
Katja Avanzo – svetnica
Ta odlok smo že enkrat obravnavali in ga potrdili. Pripravil ga je ZVKD Ljubljana. Ugotovili
so, da so v odloku izpustili eno parcelo ter eno številko ID stavbe. Zato dopolnjujejo sprejeti
odlok in ga dajejo še enkrat v potrditev Občinskemu svetu.
Metod Ropret – župan
Sedaj je pokrito celo območje, tudi kar je bilo izpuščeno. Na glasovanje je dal:
SKLEP 151:
1. Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo predloga Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi Kušljanovega gradu na
Podplešivici za kulturni spomenik lokalnega pomena.
2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka 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 11
Soglasje k ceni pomoči na domu 2018
Klemen Velkavrh – svetnik
Odbor je zadevo obravnaval na korespondenčni seji. Kot vedno na podlagi dopisa s strani
CSD dobimo izračunano ekonomsko ceno. Mi se odločimo o deležu, ki ga mora občina
financirati. To je minimalno 50 %. Letos so se celotni stroški malo zmanjšali, tako da je tudi
uporabnikom, ki plačujejo delež, potrebno plačati nekaj centov manj na uro. Lani je bila cena
5,27 €, letos pa je cena 4,98 € na uro za uporabnika.
Metod Ropret – župan
Stanje izboljšujemo, je ugodnejše tako za občino kot za uporabnike. Na glasovanje je dal:
SKLEP 152:
Občinski svet sprejme predlagano Soglasje k ceni pomoči na domu za leto 2018.
Izid glasovanja:
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ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 12
Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Brezovica
Breda Jesenko – svetnica
Komisija se je sestala na seji 12.12.2017. Predlaganih je bilo 9 kandidatov. Na podlagi
predlogov se oblikovali sestavo Občinske volilne komisije, ki je navedena v gradivu.
Damjan Rus – svetnik
Uprava oziroma komisija naj drugič obvesti svetnike, da naj podajo svoje predloge za volilno
komisijo.
Breda Jesenko – svetnica
Poziv so dobili vsi člani Občinskega sveta.
Marija Veršič – svetnica
Sami so tudi predlagali eno kandidatko, nekatere svetniške skupine so dobili po dve mesti v
volilni komisiji, oni nobenega. Že dolgo niso imeli nobenega člana v volilni komisiji. Meni,
da Marko Čuden ne more predlagati kandidatov kot svetnik, lahko jih predlaga kot stranka
SMC. Komisija samo predlaga predsednika, namestnika in člane. Imenuje pa jih Občinski
svet. Želi obrazložitev, zakaj njihova kandidatka ni bila sprejeta.
Marko Čuden – podžupan
Kandidatka ni bila sprejeta zato, ker se upošteva pri izbiri sestavo Občinskega sveta. Tudi vsi
odbori so sestavljeni po nekih procentualnih vrednostih, ki so jih stranke ali liste dobile na
zadnjih volitvah. To so vedno upoštevali tudi pri sestavi Občinske volilne komisije. Stranke,
ki imajo dva člana v volilni komisiji, so dobile toliko več glasov na prejšnjih volitvah. Iz tega
stališča je predlog danes tak, kot je predlagan. Kandidatko je predlagal kot Marko Čuden zato,
ker je bila vedno dilema, da mora biti predsednik OVK sodnik. Potrudili so se in našli gospo,
ki je sodnica, ki pa ni želela, da jo predlaga katera od političnih strank. Zato jo je predlagal
kot svetnik. S tem bomo zadostili vsem zakonskim zahtevam, kdo naj vodi OVK. OVK naj bi
sedaj vodila sodnica. To je zelo pomembno, da pri volitvah ne bomo imeli pripomb,
pomislekov ali zadržkov glede korektnosti.
Metod Ropret – župan
Tukaj ne vidi nobenega problema. Zanima ga, če so pri oblikovanju odborov na začetku
mandata po tem ključu bil upoštevana tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja?
Marko Čuden – podžupan
Tako je, tudi pri komisiji je bil upoštevan ta ključ. Ta predlog je tak, da imamo sodnika in da
imamo tudi pravnika s pravosodnim izpitom. Tako bomo res zadostili vse potrebe.
Metod Ropret – župan
Tak kader je težko dobiti, ali jih je omejeno malo ali pa nočejo sodelovati. Na glasovanje je
dal:
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SKLEP 153:
Občinski svet Občine Brezovica imenuje Občinsko volilno komisijo Občine Brezovica v
naslednji sestavi:
Predsednik OVK:
Namestnik predsednika:
Član:
Namestnik člana:
Član:
Namestnik člana:
Član:
Namestnik člana:

Nadja Podobnik Oblak, Gmajna 8, Notranje Gorice
dr. Mirko Pečarič, Malovaška ulica 29, Brezovica
Melita Miklič, Debevčeva pot 11, Brezovica
Blaž Di Batista, Jakominova ulica 12, Brezovica
Anton Košir, Kamnik pod Krimom 125 A, Preserje
Katja Debevec, Podpeč 22, Preserje
Nada Miklič, Pot terencev 2, Brezovica
Gorazd Krompič, Podovnice 34, Notranje Gorice

Izid glasovanja:
ZA:
16
PROTI:
1
Sklep je bil sprejet.

AD 13
Potrditev sklepa o koriščenju sredstev Obvezne proračunske rezerve
Metod Ropret – župan
Pred svetniki na mizi je obrazložitev te točke. Res je prišla pozno in urgentno. Vseeno prosi,
da svetniki razumejo kar je napisanega in kar bo v nadaljevanju povedal ter da sklep danes
sprejmemo. Lahko se pojavi resna težava pri oskrbi s pitno vodo. Dejstvo je, da na območju
KS Podpeč – Preserje nimamo ustrezne cisterne za dobavo pitne vode v takšnih razmerah. V
skladu z načrtom Gasilske zveze je bil dogovorjeno, da prispevamo k nakupu takšnega vozila
za PGD Podpeč. Ker smo postavke, ki so bile temu namenjene, v določenem delu izčrpali,
lahko to uredimo na način, da to naredimo s prerazporeditvijo rezerve. Zaveza je, da bomo v
letošnjem letu PGD Podpeč preko GZB še dodelili 25.000 € za nakup gasilskega vozila. Tega
v tem trenutku ne moremo drugače, kot da izčrpamo rezervo, ki nam je ostala. Do novega leta
je ne bomo več potrebovali, tudi če bi prišlo do česa nepredvidenega, lahko po novem letu
črpamo novo rezervo, ker proračun imamo sprejet. Prosi svetnike, da omogočijo, da
izpolnimo zaveze do gasilcev.
Nejc Vesel – svetnik
Na Brezovici imajo gasilci cisterno Scania, ki je registrirana za prevoz pitne vode.
Metod Ropret – župan
V primeru, da je nadvoz neprevozen ali da je Stržen poplavljen, potrebujemo cisterno na obeh
straneh.
Miran Repar – svetnik
Kot komunala, potrebujejo obe cisterni, če bi prišlo do česarkoli. Območje je tako veliko, če
je prizadet večji del občine, bodo v izrednih razmerah potrebovali obe cisterni.
Metod Ropret – župan
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Upravičenost ni sporna, gre za dinamiko, da se je držimo do gasilcev tako, kot smo obljubili.
Prosi svetnike, da to potrdimo. Na glasovanje je dal:
SKLEP 153:
Gasilski zvezi Brezovica se iz obvezne proračunske rezerve proračuna Občine Brezovica
za leto 2017 nakažejo sredstva v višini 25.000,00 €, za nakup posebne gasilske opreme za
intervencije v izrednih razmerah.
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Dobili smo predviden terminski plan prihodnjih sej. Danes smo ugotovili, da bomo vsaj eno
skoraj zagotovo prestavili – junijsko sejo 14. junija. Takrat se nam obeta otvoritev
prenovljenega MKZ Rakitna. Zato bo seja verjetno teden prej ali kasneje. Za vloženo v
letošnjem letu se vsem zahvaljuje. Upa, da bodo preostale dni leta prijetno in lepo preživeli.
Kar se formalnih obveznosti tiče, smo jih za letošnje leto zaključili. Verjetno bo sredi
februarja naslednja seja. Ob večjih vrečkah, so svetniki prejeli tudi manjšo, ki so jih pripravili
v Vrtcih Brezovica. Lepo da so se spomnili na nas, ker se tudi Občinski svet vedno odzove,
ko nas oni potrebujejo.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 21:00 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 22. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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