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ZAPISNIK
2. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 24.
januarja 2019, ob 19. uri, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Martin Cvetko
2. Marko Čuden
3. Milan Hosta
4. Gorazd Kovačič
5. Patricija Kozin
6. Mateja Lekan-Štrukelj
7. Janez Marinčič
8. Saša Oblak

9. Aleš Ogrič
10. Eva Plešnar
11. Polonca Raušl
12. Miran Repar
13. Primož Rihtar
14. Jernej Rogelj
15. Miha Rus

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica
2. Darja Marinčič – urednica Barjanskega lista
3. Predstavniki občinske uprave:
– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Opravičila se je Liljana Bošnjak, manjkata še Klemen Zaletel in Breda Jesenki, ki se seji
morda pridružita v nadaljevanju. Seja je sklepčna, prisotnih je 15 svetnikov.

AD 2
Potrditev zapisnika 1. redne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnik. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje:
SKLEP 6:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 1. redne seje z dne 6.12.2018.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
V gradivu za sejo sta zamenjani 8. in 9. točka. Predlaga, da se na dnevni red uvrsti točka, ki je
v gradivu bila poslana v vednost – imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu. Po novem je tudi to sestavo potrebno potrditi na Občinskem svetu, ni dovolj, da svet
imenuje oziroma potrdi samo župan. To točko bi na dnevnem redu uvrstili kot 8. točko. Pod
točko 9. se uvrsti sprejem sklepa o potrditvi novelacije investicijskega programa za projekt
Oskrbe s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop. Pod točko 10. se bo obravnaval Odlok o
rebalansu proračuna. Na glasovanje je dal dnevni red s popravki, kot je bilo predlagano:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Brezovica;
6. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Brezovica;
7. Imenovanje štirih članov Nadzornega sveta JKP Brezovica s strani ustanovitelja;
8. Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Brezovica;
9. Sprejem sklepa o potrditvi novelacije investicijskega programa (IP) za projekt Oskrba
s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop (občine Brezovica, Log-Dragomer,
Logatec, Postojna in Škofljica);
10. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2019.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Za nas je bil pomemben obisk predstavnikov Direkcije za infrastrukturo. Obdelali smo kar
nekaj perečih problemov, kar zadeva državnih cest. Najbolj ključna je ureditev odcepa in
križišča proti Rakitni pri Grebencu. Trenutno potekajo odkupi zemljišč, dokumentacija je v
redu. Ko bodo pridobljena zemljišča, bo direkcija lahko objavila razpis. Določen delež
investicije bo odpadel tudi na nas. V doglednem času bo ta anomalija, ki jo imamo na cestah,
odpravljena. Vrednosti še ne vemo, v finančnih aktih direkcije so sredstva za tovrstne projekte
predvidena. Ko bodo postopki končani, s financiranjem projekta ne bo težav. V nadaljevanju
bo šla za dva posega v pločnike. Prvi bo ob Podpeški cesti mimo trgovine do nadvoza preko
avtoceste. Na levi strani je urejen pločnik, na desni ga še ni v celoti. Otroci imajo možnost, da
prečkajo cesto pri semaforju in se po levem pločniku sprehodijo do šole ali pa da hodijo po
desni strani do pločnik na nadvozu in se s tem dvakrat izognejo prečkanju ceste. Ta del ni
varen, zgodaj spomladi bo pločnik narejen. Končna cena je 83.000 evrov, od tega naj bi mi
prispevali 21.000 evrov, ostalo pa direkcija. Bistveno večji projekt bo umestitev pločnika med
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bencinsko črpalko na Jezeru do gasilskega doma na Jezeru. Premik v pozitivni smeri je, da ta
investicija naj ne bi potekala fazno, ampak v celoti. Trenutno je v pripravi projektna
dokumentacija, kmalu bo znano komu in koliko bo potrebno poseči v parcele, da bomo
pločnik na ozki relaciji lahko umestili. Potem je naloga na nas, da poizkušamo od hiše do hiše
zagotoviti potrebne površine. Gre za odkupe, ne pa za odvzem ali pa brezplačni prenos.
Predvidevati je, da bo padlo kar nekaj ograj in bo poseženo na kar nekaj parcel ob tej
investiciji. Na srečanju so obravnavali so tudi ureditev ceste ob vstopu v Preserje – od odcepa
za Sveto Ano do začetka naselja. Za del je resnično ozek in nevaren, tam vozijo tako avtobusi
kot tudi druga težka vozila. Tega se zavedajo tudi odgovorni in upravljavci te ceste, zato je ta
odsek pripravljen za rekonstrukcijo. Poizkušali bomo izposlovati, da sočasno preplastimo tudi
del izredno gladkega asfalta na delu po klancu, kjer se začnejo nove hiše. Upa, da se bomo
uspeli dogovoriti, da se sočasno izvede tudi ta preplastitev. Pomemben sestanek je bil tudi na
skupščini in Svetu javnega holdinga Ljubljana. Vsled spremembam plač in drugih zadev, ki
so se spremenile pri oblikovanju elaboratov o cenah, se nam postopoma na vseh področjih
obetajo dvigi cen. V nadaljevanju se bomo s tem srečali tudi mi. Za enkrat gre za cene javnih
storitev, ki jih izvaja holding Ljubljana. Kakšne bodo spremembe cen in kdaj, v tem trenutku
še ne vemo, več bo znanega. Elaborati so še pred dokončanjem ali pred potrjevanjem. Dejstvo
je, da se bodo cene komunalnih storitev – vode in kanalizacije, zagotovo povišale. To zadeva
manjši del naše občine – do zapornic v Vnanjih Goricah. Za ostalo območje oblikujemo cene
preko našega upravljavca JKP Brezovica. Spremembe za celo občino bodo pri cenah glede
ravnanja z odpadki. Spremembo bodo tudi pri energiji, gre predvsem za toploto iz toplarne
Ljubljana, kar nas ne tangira. Cene zemeljskega plina določa trg oziroma uredba. Zagotovo bo
nekaj od teh stvari doletelo tudi nas. Tudi storitve javnega potniškega prometa bodo zvišane.
Šlo bo v glavnem za spremembo konfiguracije mesečnih vozovnic, ki bodo po novem 12
mesečne – za študente in dijake bo že vključen tudi čas počitnic. Do sedaj so bile 10 mesečne
vozovnice in potem neka dopolnitev za čas počitnic, sedaj bodo 12 mesečne vozovnice, ki
bodo vključevale tudi ta dva prosta meseca. Danes je bil na sestanku na Ministrstvu za okolje
in prostor, prisotni so bili tudi predstavniki Ministrstva za gospodarstvo in razvoj. Tema je
bila vloga za kanalizacijo. V zadnjem obdobju smo izjemno veliko denarja vložili v naše
kanalizacijske sisteme. Da dosežemo cilj 98 % pokritost znotraj aglomeracij nad 2.000 p.e.,
nam še kar nekaj manjka. Naša ocena, ki smo jo navedli v kandidaturi za Evropska sredstva
je, da za dokončanje cilja predvsem na območju Brezovice, Laz in Žabnice, potrebujemo še
približno 7,5 milijona evrov. Od tega nam je odobreno skozi dogovor za razvoj regij 980.000
evrov. Naša želja je, da povečamo delež participacije Evropskih sredstev. Morda ne bomo več
dosegli odstotek financiranja med 80 in 85 %. Medtem ko projekt prijavljamo, občina že
izvaja nekatere posege na tem območju. Na Cesti na postajo je že tak pomemben sklop, letos
bomo uredili ulice še ob sami glavni cesti. To bo že nekaj prispevalo k doseganju cilja. Na
sestanku mu je bilo obljubljeno, da bomo vsaj dobili možnost, da bomo vlog v marcu
prilagodili skladno z aktualnim stanjem in prinesli pred ministrstvo nov predlog. Ni bilo
obljub, da bo nov predlog deležen večjih finančnih sredstev, kot je do sedaj zagotovljenih.
Glede na to, da smo tako blizu cilja, pa tudi ni bilo rečeno ne. Naloga je na nas, da pripravimo
to projektno dokumentacijo, jo predložimo in poizkusimo argumentirati. Vsi poslušamo, kako
slabi so rezultati črpanja EU sredstev. Dogaja se enako, kot v prejšnji finančni perspektivi.
Vsak pričakuje, da bo do konca uspel zagotoviti vso potrebno dokumentacijo za svoj projekt.
V glavnem se projekti na koncu podrejo, ker ne uspejo dobiti vse potrebne dokumentacije za
izvedbo, to večinoma pomeni gradbena dovoljenja in zemljišča. Pri nas je situacija drugačna,
v tem delu težav ne vidimo. Težava je finančna konstrukcija. Videli bomo, katera od teh dveh
variant se bo pokazala kot ustrezna. Z novelacijo dokumentacije bomo sliko že nekoliko
izboljšali, kupili si bomo še leto časa, da dokumentacijo na novo uredimo. Če ne bo možnosti,
da nam dodelijo dodatna sredstva, sam težko verjame, da bomo lahko zagotovili 4 ali 5
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milijonov evrov iz svojega proračuna. V izogib temu, da nam 980.000 evrov nekako propade,
bo potrebno razmisliti tako, kot je to naredila večina občin v okolici, ki so se odločili za
gradnjo in urejanje kolesarskih poti – v obsegu kolikor je denarja. Potem zgradiš, kolikor
lahko zgradiš. Sicer se mu to ne zdi posebej pameten koncept urejanja mreže kolesarskih poti.
Bolj je naklonjen temu, da se naredi celovit koncept ureditve za celotno Ljubljansko barje,
potem vsi skupaj poizkušamo ta model ustrezno predstaviti in pridobiti sredstva. Tudi drugi
so znašli v položaju, ko je bilo denarja za nekaj resnega premalo. V izogib temu, da sredstev
ne izčrpaš, jih vložiš v nek parcialen del kolesarskih stez. Pri nas bi se kot smiselna varianta
pokazala vzpostavitev neke vzporedne kolesarske poti ob ravnini preko Stržena. To bi bila
pametna alternativa, ki ima rep in glavo, gre za nevaren odsek. Še vedno ostaja prva prioriteta,
da poizkusimo zaključiti omrežje za odvajanje odpadnih vod. Glede tega bo svetnike sproti
obveščal, zadeva pa ne bo dokončana na kratke proge. Finančna perspektiva traja do leta
2020, s podaljškom še tri leta. Časa je še dovolj, paziti moramo, da vmes ne naredimo kakšne
bistvene napake.
Marko Čuden – podžupan
Do sedaj zimske službe skoraj nismo potrebovali. Vendarle se je zima začela, kakšnih
negativnih odzivov s terena ni bilo. So pa veliko zunaj, tudi če je malo snega, je potrebno iti
ceste soliti. Poteka projektiranje projektov – to je pločnik ob Novi poti in pločnik ob
Črnovaški cesti. Upa, da bo to v roku meseca končano. Sredstva so v proračunu in potem
bomo nadaljevali z izbiro izvajalca. Kar se tiče izvoza iz avtoceste, je župan pozabil povedati,
da si je 6. februarja DARS pri nas rezerviral sejno sobo. Začelo bodo z odkupi zemljišč, to
pomeni, da gre projekt v zaključno fazo. Ko začnejo odkupovati zemljišča, je potem kmalu na
vrsti tudi gradnja. Na Cesti na postajo v teh dneh zaključujemo vgradnjo črpališča, dela bodo
končana v roku 14 dni. Potem bomo lahko začeli poizkusno obratovati, najprej bomo
priključil večja stanovanjska naselja.
Metod Ropret – župan
Na področju družbenih dejavnosti je bila v tem času največkrat predebatirana zadeva
podružnična osnovna šola Jezero in s tem povezana dograditev matične osnovne šole Preserje.
V prihodnjem letu se tam načrtuje investicija. Gre za občutljivo in težko odločitev glede POŠ,
zato smo šli z informacijo v javnost, da bi dobili tudi povratne informacije. Tudi iz strokovne
plati smo želeli preveriti, kakšna bi bila pravilna usmeritev in razvoj šolske vzgoje na tem
območju. Vmes se je dogodilo več stvari. Mnenje stroke je, da bi se otroci zaradi boljših
pogojev in možnosti, ki jih imajo za svoj pouk in razvoj, bili vsi združeni na matični OŠ.
Mnenje nekaterih staršev in krajanov je drugačno, kar je treba spoštovati. Pridobili smo tudi
mnenje KS, tudi tam bi se s centralizacijo na nek način strinjali. Istočasno smo naročili
preveritev same lokacije in možnosti razvoja matične OŠ. Ambicija je bila, da bi na šolskem
območju dogradili 6 oddelkov in 6 kabinetov. Po preverbi lokacije je bilo ugotovljeno, da bi
tako velik poseg in dozidava ne bi bila možna brez spremembe prostorskih aktov oziroma
širitve šolskega okoliša. To bi pomenilo, da bi se investicija skozi prostorski akt bistveno
oddaljila. Vprašanje je tudi, če bi in za kakšno ceno uspeli priti do dodatnih zemljišč. S
širitvijo šolski okoliš ne bi zagotavljal več zadostnih zunanjih površin, ki so po zakonu in
standardu nujne. Zato smo sedaj v precepu. Kot logično nadaljevanje je naslednje
razmišljanje. POŠ Jezero bi lahko obdržali in jo v naslednjih dveh letih po dograditvi matične
šole temeljito rekonstruirali. Ta možnost je trenutno še v preverjanju, ali je to pravzaprav
mogoče. Če bi matična OŠ sprejela 4 oddelke in 4 kabinete, bi potem tudi z rekonstrukcijo
POŠ nekako to obdobje s takšnimi kapacitetami preživeli. Bile so tudi ambicije, da bi šli v
nakup dodatnih zemljišč in gradnjo nove podružnične šole. Kar nekaj teh ambicij je v domeni
utopije, predvsem pa je za to kup ovir. Sam kraj trenutno ustrezne lokacije nima, spet je
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problem kje in na kakšen način v prostorske akte umestiti lokacijo, z nekim časovnim
zamikom vsaj treh let, potem bi sledili še odkupi in s tem povezani postopki. Verjetno se kot
najbolj realna nakazuje možnost, da gremo v Preserju v dograditev števila oddelkov, ki nam
ga bo preveritev omogočala na obstoječi lokaciji ter v rekonstrukcijo podružnične šole. Bomo
videli, stroka svoje dela, potem bomo videli kako naprej. Izveden je bil razpis za kotlovnico v
OŠ Preserje. Gre za številko okrog 130.000 evrov, energent bodo peleti. Kotlovnica bo
dimenzionirana že tudi za razširitev OŠ. Pričakuje, da bomo ob vseh ostalih učinkih tudi
bistveno privarčevali, v razpis smo vključili tudi sofinanciranje samega izvajalca in potem
razmejitev povračila investicije skozi leta obratovanja. Poteka pritožbeni rok, bil je samo en
prijavljen izvajalec, zato kaj posebnega ne gre pričakovati. Preko poletnih počitnic bomo
lahko investicijo normalno realizirali. Kar nas čaka in na kar je vezan tudi rebalans proračuna,
je prizidek k OŠ Brezovica. Za prizidek je bil objavljen razpis. Znesek projektantske ocene je
vključeval aktualni proračun, to je 900.000 evrov. Gradbena konjuktura je opravila svoje.
Prijavili so se štirje izvajalci, cene so nihale za okoli 10 odstotkov. Najcenejši ponudnik je
ponudil ceno 1.081.000 evrov in najdražji 1.206.000 evrov. Izvajalec, ki je ponudil najnižjo
ceno, se je že večkrat pojavil v naši občini, gre za podjetje Tipo. Rok razpisa je bil 30 dni,
objavljen je bil na portalu javnih naroči. To je najbolj ugodna ponudba, tudi tukaj pa še tečejo
roki. Najnižja cena je 181.000 evrov višja od projektantske ocene. Pričakovali smo celo nižjo
ceno od projektantske ocene, vendar so se razmere spremenile. Rebalans bo tudi v tem delu
moral zagotoviti dodatna sredstva.
Miran Repar – svetnik
Pohvalil bi, da je bilo doseženo na direkciji, da se bo pločnik do Jezera začel premikati naprej.
Kot ve, je bil že nek projekt pripravljen. Upa, da so tudi odkupljena zemljišča za pločnik v
Preserju, da se lahko spomladi začne z deli. Upa, da bo pločnik prišel tudi do vrtca Preserje,
ker je del pri vrhu klanca izredno nevaren za pešce. Zanima ga kakšen je odziv občanov na
zgrajeni paviljon na Sveti Ani?
Metod Ropret – župan
Projekt za pločnik proti Jezeru so predali in novelirali, ne bo se delal na novo. Zemljišča za
pločnik v Preserju so odkupljena. Kar zadeva paviljona, do nas negativna mnenja niso prišla.
Res je, da je sezona občnih zborov pred vrati in bomo verjetno te stvari slišali. Bile so
pripombe glede klopi, predvsem ker je bila odstranjena tista ob cerkvi. To je možno
enostavno urediti nazaj. Glede paviljona pa negativnih komentarjev ni slišal, če so pa jih še
bomo.
Miran Repar – svetnik
Ljudi moti predvsem vrednost objekta in pa sama lokacija, na tistem delu ni sonca skoraj cel
dan. Moti jih tudi, da od tam ni razgleda.
Metod Ropret – župan
Poleti je tam sonce. V lokacijo in obliko se ne bo spuščal. Izvedba, ki determinira ceno, je bila
prepuščena projektantom in fakulteti. To smo dobili, bilo je pregledano skozi proceduro in
kandidaturo za Evropska sredstva. Izvajalec je bil domač, lokalni, cena pa kakršna je.
Gorazd Kovačič – svetnik
Najprej ima vprašanje glede prenove šolskih igrišč v Preserju in na Rakitni. Občina je vložila
kandidaturo na LAS. Zanima ga, če je bil že narejen izbor? Ali bi širitev šole v Preserju in
večanje šolskega okoliša poseglo tudi na igrišča? To pomeni, da bi bila investicija, za katero
se kandidira, nesmiselna in se vse skupaj preloži. Pred nekaj meseci je začel veljati odlok, ki
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na novo ureja turistično takso. Zanima ga, če se je kaj povečalo število plačnikov in količina
turističnih taks? Že takrat smo ugotavljali, da niso problem institucije, pri njih so stvari
verjetno že urejene. Problem so zasebniki, ki na črno oddajajo sobe turistom za eno noč preko
portala Airbnb, kar ima večji vpliv. Zlasti v Ljubljani, je to sesulo najemniški trg, najemnine
so poletele v nebo in postaja velik socialni problem. Mladi ne morejo kupiti poceni stanovanj.
Pri nas mogoče tega še ni, stvar pa se širi, to bo lahko vplivalo tudi na tukajšnje cene –
najema, zemlje in nepremičnin za nakup. Zanima ga, ali je bilo kaj samo prijav, teh ki
oddajajo? Ali obstaja kakšen načrt MIRED, kako bi se lotili teh, ki oddajajo na črno? Na
zadnji seji pred volitvami je prišla informacija, da je MKZ pridobil dejavnost psihiatrične
ambulante za mladostnike. Rečeno je bilo, da imajo dejavnost prostorsko lahko začasno na
Rakitni, ampak na daljši rok nimajo prostora in bi to bilo dobro umestiti nekam v dolino, ker
je to namenjeno širšemu območju več občin. Ali se že išče lokacijo?
Metod Ropret – župan
V kateri fazi je izbor LAS ne ve, opravljali smo še neke dopolnitve. Informacijo bomo
posredovali. Kar zadeva šole, niso v nobenem primeru razmišljali, da bi posegali v obstoječe
igralne površine. Širitev je bila bolj mišljena proti jugo – zahodu, proti dolini. Glede na to, da
gre za podatke, ki jih moramo pridobiti iz evidenc, predlaga da glede taks odgovorimo pisno.
Za MIRED ne ve, morda bo potrebno to na novo opredeliti v odloku, saj najbrž niso za to
pristojni. Pristojen je FURS. Ugotovitev, da okolica Ljubljane postaja zanimiva za tovrsten
posel, se že kaže. V neposredni bližini pri Kopaču že rastejo nastanitvene kapacitete. V
nadaljevanju bodo prenočitvene kapacitete tudi v sklopu novozgrajenega objekta pri
Eurospinu. Tam bo en del namenjen prenočitvam, trg že reagira na povečano povpraševanje.
Del tega bomo deležni tudi mi. Če prav ve, o temu razmišljajo tudi pri Poku. V centru naselja
se nam v lahko v bodoče pripelje kar nekaj tovrstne dejavnosti. Izkušnja pri Gorjancu je
dobra, to očitno ni preveč odmaknjeno od mesta in avtoceste. Kapacitete v Ljubljani so
iskane, hotelov je premalo. Očitno se bo to širilo tudi k nam. Glede prostora za ambulanto, so
bili v kontaktu z investitorjem objekta pri Eurospinu. Predvideni so štirje novi zdravstveni
programi, za širšo okolico naše občine. Poizkušali smo oceniti, kakšne prostorske kapacitete
za to dejavnost potrebujemo. Trenutno smo na številko okoli 150 kvadratnih metrov. Toliko
prostora smo rezervirali v novo nastajajočem objektu. Težko govorimo o cenah, ker še niso
znane. Površine bi zadoščale za vse štiri programe skupaj s čakalnicami in pisarnami. Ko
bodo končne številke znane, bodo prinesene pred Občinski svet in se bomo o umestitvi v
proračun še pogovarjali. Dejstvo je, da smo to s pismom rezervirali. Pismo izraža nas resen
interes, da se vključimo v postopke nakupa.
Gorazd Kovačič – svetnik
Ima še predlog za KS Podpeč – Preserje, ki upravlja s pokopališčem v Preserju. Konec leta je
bral v časopisih, da poteka polemika med Škofovsko konferenco in Mestno občino Ljubljana
o primeru skupine Romov, ki so živeli delno v Podpeči, delno v Vrbljenah in so jih med vojno
ubili v na začetku Iškega vintgarja. Kakšno leto nazaj so posmrtne ostanke izkopali. Pristojno
ministrstvo in komisija prosita MOL, če bi dali na voljo nek prostor za pokop na Žalah,
vendar MOL tega ne da. Predlaga, da bi ponudili neko grobno polje na pokopališču v
Preserju, glede na to da se ve, da so del teh ljudi bili tukajšnji domačini. Misli, da prostor je
na voljo, če prav razume pokop in najem grobnega polja krije država. To bi bila naša pietetna
gesta, da se ta zgodba zaključi. Ne želi, da se iz tega dela kakršnakoli politizacija. Njegov
predlog je čisto preprosto pieteten.
Metod Ropret – župan
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Najprej bo glede tega kontaktiral župana Iga, da vidi, če oni morda razmišljajo o temu,
oziroma imajo kaj več informacij. Drugače bo poizkusil priti do vira oziroma sogovornika, s
katerim se bi lahko glede tega pogovarjal. Preden pa karkoli konkretnega počnemo, je
potrebno dobiti tudi mnenje KS. Prej je morda premalo povedal glede zdravstvenih
programov. Čisto vseh ne zna našteti, kar pa je najbolj pomembno, je program pediatra, ki ga
sedaj v občini nimamo. Dobimo še program pedopsihologa, pedopsihiatra in še nekaj, v
glavnem štiri specialiste. Po navadi so takšni programi v mestu, tokrat pa je bila narejena
izjema in so programe dali nam. Z naše občine bomo pokrivali območje vseh naših sosednjih
občin, vsi bomo imeli možnost dostopa do teh programov. Gre za pomemben premik na temu
področju. Imamo zdravilišče na Rakitni, ki je v nadaljevanju sposobno obravnavati tovrstne
diagnoze, to zagotovo pripomore k temu. Nosilec programov je zdravilišče.
Miran Repar – svetnik
Občina je lastnik samega jezera v kraju Jezero. Zadnji – tretji pomol desno, je v precej slabem
stanju in je nagnjen. Dobro bi bilo, da bi to čimprej uredili. Pri OŠ Preserje so v času zimske
sezone slabo vzdrževana stopnišča, sneg ni očiščen. Otroci imajo telovadbo, poteka rekreacija
v telovadnici, namesto da bi bile stopnice očiščene in posute, so samo zavarovane z vrvico, da
se naj tam ne hodi. Misli, da to ne bi smelo biti tako, glede na to, da bomo objekte še širili. Po
stopnicah lahko kdo pade in bo zelo narobe.
Metod Ropret – župan
Bodo zadevo posredovali naprej.
Patricija Kozin – svetnik
Decembra je bilo objavljeno, da je bilo 89 občin uspešnih na natečaju Wifi EU. Videla ja, da
Občine Brezovica ni bilo med temi občinami. Zanima jo, če se je občina prijavila? V
prihodnosti bodo še trije natečaji do leta 2020, ali se nameravamo kaj angažirati? Večina
občin, ki se je prijavila, so dobila sredstva. V Podpeči pri zdravstvenem domu pričakujejo
modre zabojnike, baje so bili obljubljeni že za konec leta 2018, vendar jih še vedno ni. Pri
vrtcu v Preserju je sneg v redu očiščen.
Metod Ropret – župan
Kar zadeva razpisov za brezžične povezave, so jim znani. Trenutno se ne spomni razloga,
zakaj smo se odločili, da ne kandidiramo, bo preveril. Na to temo so sedeli in se pogovarjali.
Misli da je bil problem, da nismo izpolnjevali pogojev. Dejstvo je, da je pri nas optično
omrežje skoraj povsod dosegljivo, razen posameznih objektov oddaljenih od koncentriranih
naselij.

AD 5
Imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Brezovica
Miha Rus – svetnik
Komisija se je sestala 15.2., prisotni so bili vsi člani. Razpravljali so oblikovanju odborov in
pripravili sklep, ki je v gradivu.
Metod Ropret – župan
Predlogi so bili usklajeni, predsednik jih je prebral. Meni da posebna razprava ni potrebna. Na
glasovanje je dal:
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SKLEP 7:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje člane delovnih teles Občinskega sveta v
naslednji sestavi:
Finančno, pravno – statutarni odbor:
- Marko Čuden
- Mateja Lekan – Štrukelj
- Breda Jesenko
- Boris Malovrh
- Mateja Šuštaršič
- Daliborka Brčan
- Gorazd Kovačič
Odbor za komunalo in splošno preventivo:
- Marko Čuden
- Matija Stražišar
- Janez Šuštaršič
- Patricija Kozin
- Miran Repar
- Borut Pirnat
- Jernej Rogelj
Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo:
- Milan Hosta
- Liljana Bošnjak
- Polonca Raušl
- Marjana Pirc Plešnar
- Tatjana Poplas
- Eva Plešnar
- Matevž Vidmar
Odbor za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo:
- Aleš Ogrič
- Milan Hosta
- Janez Pristavec
- Primož Rihtar
- Janez Marinčič
- Jure Bačar
- Jaka Napotnik
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Brezovica
Miha Rus – svetnik

Zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta

8

Zadeva je podobna kot v prejšnji točki. Prebral je predlog sklepa, ki je v gradivu.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 8:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Nadzorni odbor Občine Brezovica v naslednji
sestavi:
- Darko Jurca
- Lucija Kokelj
- Gregor Fefer
- Anže Šuker
- Mirko Pečarič
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Imenovanje štirih članov Nadzornega sveta JKP Brezovica s strani ustanovitelja
Miha Rus – svetnik
V tej točki gre za sestavo Nadzornega sveta JKP Brezovica, prebral je predlog sklepa.
Metod Ropret – župan
Znan je že tudi predstavnik s strani zaposlenih, o temu smo bili obveščeni, to je Marcel
Pretnar. Na glasovanje je dal:
SKLEP 9:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Pavla Pirca, Janeza Mikliča, Nejca Vesela in
Jožefa Selana za člane Nadzornega sveta JKP Brezovica s strani ustanovitelja.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 8
Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Brezovica
Metod Ropret – župan
V gradivu je predlog za imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
na koncu med poslanim v vednost. Gre za posvetovalni organ, ki je bil do sedaj imenovan s
strani župana. Po novi zakonodaji mora tudi ta organ potrditi Občinski svet. Predlogi so pred
svetniki in so usklajeni. Na glasovanje je dal:
SKLEP 10:
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Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Brezovica v naslednji sestavi:
- Brajer Renata
- Kermavner Tomaž
- Krompič Gorazd
- Peklaj Tanja
- Plešnar Pirc Marjana
- Reiter Otmar
- Stepančič Dean
- Stanislav Knap
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 9
Sprejem sklepa o potrditvi novelacije investicijskega programa (IP) za projekt Oskrba s
pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop (občine Brezovica, Log-Dragomer, Logatec,
Postojna in Škofljica)
Metod Ropret – župan
Tudi to je v enem delu vezano na rebalans proračuna. Zaradi spleta različnih okoliščin, v
glavnem pa zaradi premajhne angažiranosti oziroma preslabe informacijske podpore zaradi
novo uvedenih programov, projekti iz leta 2017 še niso bili do konca obdelani. Zato tudi v
enem delu projekti še niso bili poplačani. Rok za izplačilo sredstev je bil konec leta 2018. Ker
je rok presežen, je na nas občinah, ki smo skupaj v tem sklopu čiste Ljubljanice, da vsi
investicijski program noveliramo. Nekaj se spreminjajo vsebine, številke so se pri vseh
projektih povečale, tudi pri nas bo obseg sofinanciranja večji. Zato moramo vsi na Občinskih
svetih potrditi novelacijo investicijskega programa, ki ga je kot koordinator projekta
pripravila Občina Logatec. Zavezali smo se, da bomo vsi to naredili do konca januarja. Tri
občine so to že naredile, Škofljica, Log – Dragomer ter Postojna. Ostanemo še mi in Logatec.
Mi bomo to danes uredili, Logatec pa ima redno sejo 14. februarja. Dokler vsi tega ne
potrdimo, postopkov za povračilo sredstev ne moremo nadaljevati.
Marko Čuden – podžupan
Pri nas se je v toku gradnje spremenila sama kategorija zemljine, ki je bila zelo
problematična. Projekt se je povečeval tudi zaradi nadgradnje sistema kontrole in beleženja
vseh podatkov. To je bilo dogovorjeno z našim komunalnim podjetjem in je nujno potrebno,
da lahko vidijo vse podatke, vhodne in izhodne ter vse parametre – ne samo iz vodarne ampak
tudi iz ostalih delov vodovoda. Aneks s strani države je bil podpisan. Državna sekretarka je
županu po telefonu zagotovila, naj nas ne skrbi in bodo sredstva do konca leta 2018 izplačana.
Pred novim letom pa je prišlo do tega, da so rekli, da izplačilo ni možno, ker potrebujemo
novelacijo, ki jo moramo vsi potrditi. Bile so še volitve, Občinski sveti še povsod niso
konstituirani, zato je zadeva padla v letošnje leto in bomo sredstva dobili letos. V naslednji
točki dnevnega reda moramo ta sredstva vključiti v proračun za leto 2019, ker te postavke
nismo več imeli vključene za letošnje leto v takšni višini. Tudi če bi sredstva lahko dobili, jih
ne bi mogli izplačati, ker tega ne bi mogli skontirati na noben konto, ker nismo imeli te
postavke. Tako se je zgodilo, na to nismo mogli vplivati, sedaj moramo zadevo potrditi, da
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občine svoje delo opravimo. Potem računamo, da bodo do konca februarja prvi zahtevki
izplačani. Upa, da bomo do konca marca vse zadeve zaprli. Virje že kar nekaj časa obratuje,
težko je tudi za podizvajalce. Dobro, da je Strix v lasti Kolektorja, ki je tako veliko podjetje,
da lahko zdrži ta neplačila. Mi smo plačali, kar smo lahko, vsega pa nismo mogli, ker tudi v
proračunu nismo imeli takega izdatka za vodarno.
Metod Ropret – župan
Situacija je zoprna, to je dejstvo, vendar tudi čez to moramo iti. Novelacija je pregledana in
usklajena, tudi na ministrstvu je obvezna priloga, ki jo moramo vsi potrditi. Na glasovanje je
dal:
SKLEP 11:
Potrdi se novelacija investicijskega programa (IP) za projekt Oskrba s pitno vodo v
porečju Ljubljanice – 2. sklop (občine Brezovica, Log-Dragomer, Logatec, Postojna in
Škofljica) ter se pooblasti župana za podpis Sklepa o potrditvi investicijskega programa
za projekt: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop (občine Brezovica, LogDragomer, Logatec, Postojna in Škofljica).
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 10
Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2019
Metod Ropret – župan
Argumenti za nepredviden rebalans so bili navedeni pri sprejemanju novelacije
investicijskega programa, to je del argumentov. Rebalans naj bi bil po vsebini najbolj
enostaven, kar smo jih sprejemali, vendar se je zapletlo. Razlogi tako na odhodkovni kot na
prihodkovni strani so obrazloženi na začetku v gradivu. Gre za umestitev dokončnega
pridobivanja sredstev za poplačilo vodarne Virje in pa tudi izplačila teh sredstev. To bi moral
biti vesel dan, če lahko povečamo proračun, vendar so razlogi, da to počnemo nasprotni. Gre
za zamude, ki niso bile realizirane in se bodo odrazile v zaključnem računu proračuna za leto
2018, ponovno pa se izkazujejo v proračunu za leto 2019. Tako na prihodkih kot odhodkih sta
dve ključni postavki - eno je vodarna Virje in pa drugo subvencija Eko sklada. Sredstva za
gradnjo vrtca, ki jih pričakujemo od Eko sklada so iz kratkoročnega zadolževanja in jih
moramo takoj v celotnem znesku vrniti. Obveznosti do izvajalcev nimamo imamo pa
obveznost preko zadolžitve. Tretji argument za rebalans je razpis za prizidek k OŠ Brezovica.
Povedal je že prej, kakšen je bil izid razpisa, 181.000 evrov je višja najnižja ponudba od
ocenjene in umeščene cene v proračun. Takšen znesek tako enostavno ne moremo umestiti v
letošnji proračun, omejiti bi morali neke druge programe ali investicije. Ker je gradnja
predvidena od začetka počitnic in do konca novembra ocenjujemo, da zadnji račun ali
situacija zapade že v leto 2020. To bo vsaj 181.000 evrov ali več od tega, zato smo to številko
vključili zgolj v NRP za leto 2020 in v numerični del rebalansa proračuna za 2019. Sedaj smo
pri napakah. Če se bodo svetniki odločili, da so te napake prevelike, da bi se lahko danes
dokončno odločili, lahko naslednji teden obravnavamo popravljeno gradivo na izredni seji.
Najprej pa bi poizkusil obrazložiti, kaj se je dogajalo. V splošnem delu imamo na začetku tri
številke, gre za stran 13. V tekstualnem delu so številke pravilno opredeljene, v seštevku na
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vrhu pa je navedeno 758.000 evrov. Ta številka je napačna, pravilna je 785.000 evrov. Pri
vnosu številke je prišlo do napake. Tekstualni in numerični del proračuna sta v nadaljevanju
brez napak. V načrtu razvojnih programov je pri vnosu podatkov prišlo do napak pri alinejah
na 5. in 6. strani, napake so v gradivu označene z rumeno. V prvi koloni so številke pravilne,
v nadaljevanju pa se je pri vnosu in seštevanju nekaj zapletlo. Kljub pojasnilom še vedno čisto
ne razume, zakaj je prišlo do napak, kaj se je zgodilo pri uvozu podatkov v program. Pravilne
številke so svetniki dobili v popravljenem gradivu. Pod črto je bil izračun že prej pravilen,
parcialna razdelitev pa je bila napačna. Če uspemo to razumeti, se lahko tega problema danes
rešimo, v nasprotnem primeru pa nas drug teden čaka seja. Tudi če to danes sprejmemo, bomo
sprejeli korektno odločitev, če vključimo popravke. Te tri napake so se primerile, gre za
povišanje proračuna, vsled tistega, kar je povedal že v uvodu.
Gorazd Kovačič – svetnik
Meni, da se rebalans lahko sprejme. Razloge zakaj in kje je bilo potrebno popraviti številke je
župan predstavil. Razlogi so objektivni. Ker še nismo imeli odborov, napak ni nihče opazil.
Napake so opazili v občinski upravi in jih odpravili, ne vidi nobene težave za sprejem
rebalansa. Opozoril je še da se rebalans proračuna sprejema v dveh krogih, sklep je napačen,
ta napaka se je že večkrat pojavila. Imeti moramo dva sklepa, prvi je da se je Občinski svet
seznanil in drugi da sprejemamo rebalans proračuna.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 12:
1. Občinski svet Občine Brezovica se je seznanil s predlogom Odloka o I. rebalansu
proračuna Občine Brezovica za leto 2019.
2. Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predlog Odloka o I. rebalansu
proračuna Občine Brezovica za leto 2019.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 20:20 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 2. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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