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Občinski svet

ZAPISNIK
3. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 21.
februarja 2019, ob 19. uri, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Liljana Bošnjak
2. Martin Cvetko
3. Marko Čuden
4. Milan Hosta
5. Breda Jesenko
6. Gorazd Kovačič
7. Patricija Kozin
8. Mateja Lekan-Štrukelj
9. Janez Marinčič

10. Saša Oblak
11. Aleš Ogrič
12. Eva Plešnar
13. Polonca Raušl
14. Miran Repar
15. Primož Rihtar
16. Jernej Rogelj
17. Miha Rus
18. Klemen Zaletel

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica
2. Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica
3. Peter Lovšin – urbanist
4. Darja Marinčič – urednica Barjanskega lista
5. Predstavniki občinske uprave:
– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Seja je sklepčna, prisotnih je vseh 18 svetnikov.

AD 2
Potrditev zapisnika 2. redne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnik. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje:
SKLEP 13:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 2. redne seje z dne 24.1.2019.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0

Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Svetniki so dobili dodatno gradivo. Predlog je, da k 9. točki dodamo predlog Odloka o
podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini Brezovica. Pri tej
točki se ne pričakuje razprava, saj gre za prvo branje oziroma seznanitev. Na prihodnji seji
bomo odlok morda s predlaganimi spremembami ponovno obravnavali. Pri 7. točki je
situacija podobna, gre za prvo branje. Ker pa ni argumentov, da bi Odlok o oskrbi s pitno
vodo vlekli skozi daljšo proceduro, bi danes opravili obravnavo in sprejem tega odloka. Na
glasovanje je dal dnevni red s popravki, kot je bilo predlagano:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS oskrbe s pitno vodo ter potrditev cen
storitve za leto 2019;
6. Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode ter potrditev cen storitve za leto 2019;
7. Odlok o oskrbi s pitno vodo;
8. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev
Brezovica;
9. Soglasje k ceni pomoči na domu za leto 2019 in obravnava predloga Odloka o
podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini Brezovica;
10. Uskladitev poteka mej občin z mejami parcel;
11. Preveritev možnosti umestitve stanovanjskega objekta v prostor;
12. Potrditev cen za pokopališče Preserje.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Danes bo začel točko drugače in povedal osebno izkušnjo. Prihaja s seje Izvršilnega odbora
olimpijskega komiteja Slovenije. Pri enajstih točkah dnevnega reda so sedeli 2,5 ure, ko je
odšel so bili pri tretji točki. Razlog je, ker se več ukvarjajo sami s sabo, kot pa s tistim, kar bi
bila njihova naloga. Dejstvo je, da so neenotni in razklani med seboj. Olimpijski komite ima
polni naslov Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez. Tukaj se delijo na
olimpijske in vse ostale športe, k temu sodi tudi rekreacija in regijske pisarne. Potem so se 2,5
ure pogovarjali, kako za šport ni denarja in kako je kultura skozi rebalans proračuna dobila
dodatnih 32 milijonov evrov, za šport pa so dobili še nekaj manj kot prejšnja leta. Ob enem so
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še edini sistem, za katerega veljajo ukrepi ZUJF-a. Koncesnina od iger na srečo še vedno
odhaja v centralni proračun. To je tudi posledica tega, ker znotraj sebe niso sposobni doseči
enotnosti, da bi lahko kompetentno delali v smer, za katero so vsi skupaj tam. Nekaj
podobnega se je zgodilo tudi na nivoju občin, imamo Skupnost občin in Združenje občin. To
je za državo dobro, vsak posebej se prihaja pogajati, nobeno združenje ni kompetentno, da se
dogovarja v imenu vseh občin. Tako smo občine skozi leta bistveno pod zakonsko mejo, ki
nam jo omogoča sam zakon. Dolga leta so trajala prizadevanja, da bi ti dve organizaciji
združili v eno in tako dobili neko boljše pogajalsko izhodišče proti državi. Iz vseh teh naporov
je prišlo do tega, da imamo sedaj tri združenja, saj je bilo ustanovljeno še Združenje mestnih
občin. Na nivoju naše občine je bilo izpogajanih dodatnih 180.000 evrov sredstev od
povprečnine, na drugi strani pa se nam bodo stroški povečali za 350.000 evrov, tako zelo
uspešni smo bili v pogajanjih. Upa, da ne bomo nikoli v položaju, ko se bomo ukvarjali sami s
sabo, namesto s tistim, zaradi česar smo tukaj. Če pa kdaj zaidemo v tak položaj, je najbolje,
da sami predlagamo, da se razpustimo. To res ne pelje nikamor. Danes je bil res slabe volje,
verjetno bodo na OKS ostali sedeli do 10. ure zvečer. To se zgodi, če parcialni interesi
prevladajo nad skupnimi. Pomembne zadeve so se dogajale na področju Javnega holdinga.
Podjetji Snaga in Vo-Ka se združujeta. Ključni argument je bil, da bi Snaga zaradi izgube na
letni ravni med 4 in 5 milijoni evrov zaradi velikih kapacitet in nizke cene, postala v letu in
pol kapitalsko neustrezna. V izogib temu se je združila z Vo-Ko, poenotilo se bo upravljanje.
Združeno podjetje je dolgoročno na varnem, kupili smo si čas, da najdemo tudi druge
sinergijske učinke in ukrepe. Tako ne bo samo cena edini vzvod, ki zagotavlja stabilno
dolgoročno poslovanje. Upa, da bo v kratkem prinesel rezultate potrjen investicijski program,
ki je bil potrjen na prejšnji seji. V vmesnem času so ga sprejele še občine, ki ga takrat še niso.
Ta dokument je sedaj na ministrstvu, pripravljajo aneks k našim pogodbam, ki smo jih imeli
predhodno sklenjene. Po zagotovilih ministrstva naj bi našo prvo situacijo v višini 400.000
evrov, ki je v celoti plačana, izplačali najkasneje do prvega tedna v marcu. S temi sredstvi
bomo poplačali tudi naslednji dve situaciji in izpolnili pogoje za izplačilo situacij. V roku
dveh mesecev naj bi ta sredstva v višini okoli 800.000 evrov tudi v celoti dobili. To bo
bistveno olajšalo res težko likvidno situacijo, v kateri se nismo znašli po lastni krivdi. Glede
odkupa zemljišč za športno dvorano nismo nič dlje kot smo bili na zadnji seji. Dogovorjen je
bil sestanek za ta teden, vendar je iz osebnih razlogov odpadel. Ocenjuje, da bo sestanek
prihodnji teden. Počasi mora dozoreti neka odločitev, potem bo naloga za nas, da dogovorjeno
umestimo v naslednje proračune. Pripravljenost za dogovor je na obeh straneh, se pa še
razhajamo pri uskladitvi številke. Če bo številka primerna, bodo v nadaljevanju tako ali tako
odločali svetniki. Precej aktivnosti je v okviru županovega sklada. V nedeljo popoldne je ob
17. uri v Notranjih Goricah organiziran dobrodelni koncert za pomoč ob izjemni smoli našega
bivšega občana. Kot Županov sklad se moramo odzvati in pomagati. Sicer direktno ne
moremo financirati nerezidentov, vendar bomo preko sorodstva lahko pomagali pri tragediji,
ki ga je prizadela. Dekleta Županovega sklada so se odločila, da gremo na maksimum, na
1.000 evrov enkratne denarne pomoči. 6.4. ob 20. uri organizira sklad v Notranjih Goricah
dobrodelno monokomedijo, vstopnice stanejo 20 evrov. Vsi svetniki vljudno vabljeni, na
voljo je okoli 260 vstopnic.
Marko Čuden – podžupan
Zima je za enkrat prijazna, večjih aktivnosti na gradbiščih še ni. V pripravi je kar nekaj stvari,
ki se bodo letos delale. Prva stvar je sanitarni kanal proti Sindikalnemu domu – to je izpadlo
iz Evropskega projekta, ker nismo takrat imeli služnosti in smo šele sedaj uredili lastništvo
ceste. Kanal je nujno potreben, tam stanuje veliko ljudi. Izgradnja kanalizacije se bo
nadaljevala po stranskih ulicah ob Podpeški cesti in na Cesti na postajo – kolikor bodo
dopuščala sredstva. Vo – Ka bo pripravila tudi razpis za obnovo vodovoda v teh ulicah, tako
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da se bo uredil tudi nov vodovod in obnovilo hišne priključke. Pomoli na Jezeru so propadli,
poiskali bomo izvajalca, da se pomoli do kopalne sezone uredijo, da ne bo prišlo do kakšne
nesreče. Sicer so pomol zagradili, da je omejen dostop, vendar je zadevo treba urediti. JKP
Brezovica je prevzel zahodni vodovod na Brezovici. Do sedaj ga je upravljala krajevna
skupnost. Vodovod je bilo potrebno prenesti na inštitucijo, ki se s tem ukvarja. Naredili so
nujno potrebne stvari, da bodo lahko ljudi oskrbovali s pitno vodo. Vir, ki je bil do sedaj, se
bo ukinilo in bo voda prihajal samo iz Ljubljane, če bo potreba tudi iz našega vodovoda. Ko
se bo gradilo kanalizacijo, se bo tam tudi vodovod obnovil in bo verjetno upravljanje prevzela
Vo - Ka. Zadnja dva tedna ob sredah so bili pri nas v gosteh predstavniki DARS-a. Namen je
bil, da so vabili na občino lastnike parcel, kjer bo potekal avtocestni izvoz. Šli so korak
naprej, začelo se je odkupovanje in pogajanje. Očitno so ponudili dobre pogoje, saj ni bilo
zaznati kakšnega večjega nasprotovanja. Računajo, da bodo te postopke končali do sredine
poletja. Takrat bodo vložili dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in do konca leta šli v
razpis za izvedbo. 30.3. bo potekala tradicionalna čistilna akcija, ki jo vsako leto izvedemo s
krajevnimi skupnostmi. Vsi vljudno vabljeni, to je prijetno druženje. Kosovnih odpadkov je
malo, je pa veliko manjših smeti. V mesecu marcu pričakujemo, da bomo po krajevnih
skupnostih namestili zabojnike za odpadno jedilno olje. Posodice za olje smo razdeljevali po
raznih prireditvah, ljudje jih lahko dobijo tudi po KS-jih. Ko bodo enkrat postavljeni
zabojniki po občini, bodo ljudje imeli večji interes, da prevzamejo posode za olje. Jedilno olje
je zelo velik onesnaževalec in problem za kanalizacijo in čistilne naprave, zato ne sodi v
kanalizacijo. Za samo okolje lahko veliko naredimo. Kdor še nima posode za olje, jo bo lahko
prevzel tudi po sami seji.
Metod Ropret – župan
Za prizidek in rekonstrukcijo k OŠ Brezovica je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Pravnomočen je tudi postopek izbire izvajalca, 1.082.000 evrov je vreden celoten projekt –
podjetje Tipo. Na razpisu so sodelovali štirje izvajalci, ni bilo pritožb, postopek je bil
korektno zaključen in izvajalec izbran. Z deli, ki ne bodo ovirali izvedbe pouka, bomo pričeli
s 1.4., bližje ko bodo počitnice, bolj intenzivna bodo dela. Dela preko počitnic ne bodo v
celoti končana, pogodbeni rok je 7 mesecev, vendar naj bi bila dela zaključena nekje v
oktobru ali novembru. Pravnomočno je izbran tudi izvajalec rekonstrukcije kotlovnice v OŠ
Preserje, na razpis se je prijavil samo en izvajalec. Končna vrednost pogodbe je okoli 120.000
evrov. Občina bo prispevala v enkratnem znesku 30.000 evrov, ostalo se odplačuje postopno z
dobo 15 let. Energent so sekanci, kdo bo dobavitelj se še ne ve. Na vsak način bo kotlovnica
prenovljena do naslednjega šolskega leta. Za drugo leto se tudi v OŠ Preserje načrtuje
dozidavo. V tem trenutku dokončno še ne vemo obsega in koncepta. Naročena je bila
preveritev statike. Opcije so dozidava, nadzidava ali kombinacija obojega. Videli bomo, kaj
statika obstoječega objekta dopušča. Na podlagi tega bodo potem predvideni ukrepi. Ukvarjali
smo se z različnimi scenariji, med njimi tudi, da bi otroke iz POŠ Jezero trajno preselili na
matično OŠ. Okrog tega je bilo kar nekaj govora. Končna odločitev se je oblikovala sama po
sebi. Ob večji širitvi OŠ Preserje bi prišlo do situacije, ko zunanje površine ne bi več
zadoščale zakonskim normativom, to je 15 kvadratnih metrov na otroka zunanjih površin.
Potrebna bi bila tudi sprememba prostorskega akta, kar pomeni po najboljši varianti leto in
pol do dve. Potrebno bi bilo dokupiti zemljišča, ki niso v naši lasti. Gradnja bi se zamaknila
za tri ali štiri leta, kar je nesprejemljiva rešitev. Težave še komaj obvladujemo, z eno novo
učilnico smo prihodnje leto še na varnem. Bo pa potrebno ustrezno ukrepati zaradi povečanja
števila otrok. Razmišljanja gredo v smer, da na Jezeru ostane podružnična šola, v Preserju pa
bi se prizidalo vsaj štiri oddelke s kabineti ter razširitev hodnikov in jedilnice.
Gorazd Kovačič – svetnik
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Večkrat je že vprašal, če se je prijavilo že kaj več tistih, ki oddajajo sobe v shemo za turistične
takse? Ali je zbranih že kaj več taks, kot v enakem obdobju lani? Rečeno je bilo, da bo
pogledalo podatke.
Metod Ropret – župan
Podatke so pogledali, ima precej pavšalno informacijo. Pričakovati je prilive med 2.500 in
3.000 evri na leto. V bodoče se nam pelje kar nekaj dodatnih kapacitet, ki bodo vplivale na
višino teh pobranih taks. Kot kaže bomo dobili kar tri objekte s prenočitvenimi kapacitetami.
Prvi objekt bo pri Kopaču, drug objekt pri Poku in tretji objekt bo del novo grajene stavbe pri
Evrospinu. Očitno je povpraševanje na širšem območju Ljubljane izjemno veliko, da se takšna
vlaganja splačajo. Malenkost se bodo izplačala tudi nam skozi več pobrane turistične takse.
Gorazd Kovačič – svetnik
Predlaga, da bi se v dialogu s pristojnimi institucijami našel način, da se tiste, ki na črno
oddajajo sobe, spravi v sistem. Potrebno jih je odkriti, oglobiti in se potem začnejo prijavljati.
To vpliva tudi na stanovanjski trg. Te trije novi objekti bodo neka transparentna dejavnost,
tam ni težave. Težava je pri sobah na črno. Ali je že znano, kdaj bi lahko Direkcija za
infrastrukturo sanirala cestišče na dveh odsekih – na začetku Preserja in na Rakitni pri odseku
za Novake? Asfalt, ki je bil na novo položen na Rakitni čez ravnino, je že precej razpokan,
položen je bil 6 – 7 let nazaj.
Metod Ropret – župan
Pristojnost je znana, vemo kdo je zadolžen, da to preverja. V osnovi je bila dana možnost
samo prijave. Verjetno so se tega ustrašili bolj v Ljubljani, ker to počnejo intenzivno skozi
celo leto. Pri nas je pričakovati teh reakcij manj. Prvi odsek ceste, o katerim je bilo govora, bo
rekonstruiran letos. Že lani so bili na ogledu s predstavniki direkcije. Tudi v njihovih očeh je
ta odsek zelo nevaren, kamnita zložba spodaj je zelo dotrajana. Tam vozi avtobus in težka
tovorna vozila in se lahko zgodi tudi kaj neljubega. Upa, da bodo v sklopu tega preplasteni
nevarni in drseči ovinki v smeri proti Podpeči ter v nadaljevanju tudi omenjeni odsek na
Rakitni. To dvoje naj bi iz vzdrževanja v letošnjem letu bilo realizirano. Rekonstruirano bo
tudi križišče dveh državnih cest – odcep za Rakitno ob nekdanji apnenici – vendar iz drugega
vira – iz sredstev za investicije. Ta projekt je umeščen, projektno obdelan, potekajo odkupi
zemljišč. V letošnjem letu naj bi to bilo urejeno. Gre za kar obsežen poseg, z izdatno
razširitvijo, umestitvijo zavijalnih pasov in omogočanje pravokotnega zavijanja tudi v smeri
iz Borovnice.
Saša Oblak – svetnica
Velikokrat se dogaja, da nasproti njihove hiše, kjer je gozd, veliko ljudi odlaga razne
odpadke. Ta trenutek so tam odložene salonitke. Človek bi pričakoval, da bo lastnik parcele to
odstranil, vendar so odpadki še vedno tam. Ne ve koga obvestiti v takšnem primeru, ker gre
za nevaren odpadek. Se ne strinja, kar je rekel podžupan, da ni tako veliko smeti. Toliko
smeti, kot je letos v njihovem okolišu, jih še ni doživela. Gre pa samo za pločevinke od piva.
Ima občutek, da to odmetavajo ljudje, ki gradijo hiše naokrog. Videla je kako odmetavajo
smeti na lastne oči. Vreče polne pločevink ležijo ne samo ob cestah, ampak so umaknjene tudi
v gozd. Večkrat je že prosila, če bi se dalo postaviti tablo za prepovedano odlaganje
odpadkov. Pripeljali so že tiskarske barve, motorno olje… Zapisali so že registrske tablice in
prijavili policiji. Vse kar je bilo po prijavi, da je komunalno podjetje smeti prišlo pobrati.
Druga stvar je, da je v Podplešivici zelo problematičen mostiček proti Log – Dragomeru. V
zadnjih dveh letih se podira ograja.
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Metod Ropret – župan
O temu so bili tudi na raznih občnih zborih informirani in obveščeni. Živel je v prepričanju,
da je to v zadnjih letih boljše, vendar dobiva informacije, da je pločevink nenormalno veliko.
Z redarji bo na nek način poizkušati priti do storilcev in to sankcionirati. Pospravljanje
odpadkov je samo gašenje, to ni trajen ukrep. Morda bi bilo potrebno aktivirati tudi naše
pogodbeno podjetje za varovanje, če gre za tako velik obseg. Očitno gre za ene in iste
kršitelje.
Janez Marinčič – svetnik
Gospa iz Notranjih Goric hodi vsako jutro na sprehod okoli Plešivice in pobira odpadke. Bilo
bi lepo, da bi morda dobila kakšno zahvalo iz občinske hiše. Malo je takih, ki vsak dan
poberejo vrečo smeti po občini. Zadnjič je bilo govora o širitvi kanalizacijskega omrežja,
kateri je bil pogoj za pridobitev sredstev. Omenjena je bila Brezovica, kjer se sedaj dela, Laze
in Žabnica. Zanima ga, v kakšni fazi je projektiranje v Žabnici? Ali je v projektih vrisan tudi
pločnik?
Marko Čuden – podžupan
Kar se tiče Žabnice, je projekt sedaj v usklajevanju pri soglasjedajalcih, to bo kmalu
zaključeno. Manjka nam še okoli 5 služnosti, potem se bo dokumentacija vložila za pridobitev
gradbenega dovoljenja. V tem projektu ni pločnika, je samo kanalizacija. Tudi pri ostalih
projektih – na primer Cesta na postajo, se je projekt pločnika moral naročiti posebej.
Projektanti, ki projektirajo kanalizacijo, po navadi ne projektirajo pločnikov.
Metod Ropret – župan
Pripravo vloge za kandidaturo za Evropska sredstva smo naročili pri podjetju SL consulting.
Vlogo bo potrebno dopolniti z vsemi potrebnimi gradbenimi dovoljenji, v veliki večina so ta
pridobljena ali pa tik pred tem. Vlogo vsako leto nekoliko spreminjamo in noveliramo. Obseg
vloge se vsako leto postopoma zmanjšuje, saj vsako leto sami opravimo nekaj del z lastnimi
viri in to izvzemamo. Trenutno smo po ocenah projektantov na 6,8 milijona evrov, da bi vse v
celoti lahko opremili. Verjetno bomo drugo leto morali izvzeti tisto, kar bomo investirali sami
letos. Večji problem je, da nam skozi dogovor o razvoju regij skozi sofinanciranje te vloge
pripada zgolj slab milijon evrov sredstev. Naša ambicija je, da skozi usklajevanja in pogajanja
ter približevanjem konca finančne perspektive, izkoristimo možnost dodatnih sredstev.
Kakšna bo naša končna številka, še ne vemo. Ob dinamiki, ki jo zasledujemo, gremo lahko
nekje od 700.000 evrov do milijona navzdol in investiramo z lastnimi sredstvi. Konec
perspektive se približuje, odločitve bo potrebno sprejeti. Manjka nam nekje med 3,5 in 4
milijoni evrov. Ocenjujemo, da se bodo za tovrstne projekte našli dodatni viri in da bomo na
koncu uspeli. Naše aktivnosti gredo v to smer, dokumentacijo urejamo detajlno. V maju
imamo naslednjo preveritev, do takrat bo vse novelirano in popravljeno. Potem bomo
usklajevali z ministrstvom in bomo videli, kakšne so naše možnosti. Ostane nam, da
dokumentacijo pripravljamo in gradimo kolikor v osnovi sami zmoremo.
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica
Ima vprašanje v zvezi z dozidavo in rekonstrukcijo OŠ Brezovica. Ali se je razmišljalo o
možnosti prezračevalnega sistema v veliki telovadnici oziroma o nadomestitvi stekel in
neprodušnih oken? Telovadnica je na južni strani in popoldansko sonce je zelo močno. V
poletnih mesecih je popoldne in zvečer stanje zraka nevzdržno. Bilo je veliko pritožb glede
tega.
Metod Ropret – župan
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Telovadnica v predvidene posege ni vključena, gre za rekonstrukcijo dela, ki je namenjen
preostalemu pouku. Vendarle načrtujemo gradnjo nove dvorane. Dokler ne vemo, kaj bomo s
staro telovadnico, kaj posebej vlagati nima smisla. Trudimo se objekt nekako normalno
vzdrževati. Argument, da je bilo dobro 40 let in bo moralo še kakšno leto, čisto ne zdrži.
Mogoče je vendarle za potrpeti, tudi v balonu razmere niso idealne. Vendar jih v pričakovanju
celovite, končne rešitve, vsi skupaj trpimo. Prava rešitev za vse skupaj je nov objekt. Vsaj
nakup zemljišča bi moral deloma biti realiziran že letos. Skozi pogodbo si je absolutno
potrebno zagotoviti pravico gradnje, kar nam omogoča pripravo projektov in pridobitev
gradbenega dovoljenja. V tem času računa, da se nam bodo tudi investicijski potenciali
izboljšali. S kombinacijo lastnih virov in zadolževanja bi morali priti do objekta, ki bo
verjetno z nakupom zemljišč stal blizu 5 milijonov evrov. Zgolj iz letnih prostih kapacitet bi
to bilo nemogoče realizirati. Vemo že kakšne so možnosti eksternih virov financiranja, vendar
verjetno več kot 20 % ne bodo dosegli. Dejstvo je, da to kot občina potrebujemo, če smo kje
podhranjeni, smo na tem področju. OŠ Brezovica sodi med večje v Sloveniji, enostavno na
tak način ne more več funkcionirati.
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica
Strošek investicije ne bi bil tako visok. Verjetno bo telovadnica tudi kasneje ostala. Potrebe
po telovadnih prostorih so zelo velike. Kolikor ve, bi se lahko oddalo še več prostora, kolikor
ga je na razpolago. Prepričana je, da bo telovadnica kljub novo zgrajeni dvorani še vedno
lahko uporabna.
Metod Ropret – župan
Vprašanje je glede vsebine in kakšna predelava jo bo doletela. V telovadnici so na oko vidne
anomalije, tam so razpoke med posameznimi elementi, potrebna bo kar resna rekonstrukcija.
Klemen Zaletel – svetnik
Zanima ga, kdaj se bo začela izgradnja kanalizacije na Brezovici od cvetličarne do Pot
terencev? Kdaj se predvidevajo prvi priključki na Cesti na postajo? KS Brezovica je bilo s
strani občine obljubljeno, da se bo saniralo ograjo in jašek v Radni. Kdaj bo to urejeno?
Pogledal je NRP za obdobje od 2019 do 2022 in ima pomislek glede sredstev za promocijo in
turizem. Sredstva za ureditev parka ob Kobijevi vili se mu zdijo zelo visoka. Osebno bi
sredstva raje namenil za ureditev kolesarskih poti po Ljubljanskem barju.
Metod Ropret – župan
Glede kanalizacije od cvetličarne do Poti terencev, gre v enem delu za sekundarne vode, v
drugem pa za hišne priključke. Kolikor mu je znano, tam z dokumentacijo še nismo prav
daleč. Kakšne prav hitre rešitve na tistem območju ne vidimo. Kar zadeva priključkov na
kanalizacijo na Cesti na postajo meni, da je letošnje leto realno, na območjih kjer je to možno.
Kar se tiče ograje v Radni je to načrtovano in dogovorjeno. Glede parka je to trenutno
veljaven dokument, ki ta sredstva opredeljuje. Pred nami bo rebalans, kjer se lahko odločamo
drugače. Številke so bile oblikovane na podlagi ocen in projektov. Ne gre za tako pomembne
stvari, da se o prioritetah ne bi mogli pogovarjati. Za urejanje kolesarskih poti meni, da je tega
denarja trenutno škoda. Za konkretno rešitev ga je premalo. Lahko se zgodi, da bomo tisto,
kar je trenutno namenjeno gradnji kanalizacijskega omrežja, primorani porabiti za kolesarske
povezave. Po veljavni ureditvi kaj bistveno drugega ne bomo mogli narediti. Smo ena redkih
občin, ki tega denarja nismo želeli nameniti v to prednostno os – to je trajnostna mobilnost in
kolesarske povezave. Glede na dejstvo, da smo si za cilj postavili dokončno komunalno
ureditev, nato pa celovito urejanje drugih prednostnih področij, meni da bi bil to zgolj izhod v
sili. Tako bi porabili milijon evrov, ki nas čaka, vprašanje pa je, če bi bila to smotrna
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odločitev. Verjetno je treba počakati, da dozori ideja in rešitev, da Ljubljansko barje celovito
in enotno uredimo. Trenutno tega ni, vse rešitve so bolj kot ne stihijske, vsak se loteva tega po
svoje. Večina sosednjih občin se je odločilo, da sredstva porabi tudi za ureditev kolesarskih
površin. To ni narobe, če imaš pred tem urejeno vse ostalo. Pri nas ocenjuje da so prioritete in
pomembnejše stvari druge. Lahko pa se zgodi, da bomo tudi mi na koncu perspektive na nek
način primorani.
Primož Rihtar – svetnik
Povedal bi samo nekaj stvari o odpadkih. Ločiti moramo dve stvari, imamo komunalne in
gradbene odpadke. Komunalni odpadki, kot na primer pločevinke, so v pristojnosti občinske
inšpekcije. Vsi ostali in tudi gradbeni odpadki, so v pristojnosti državne inšpekcije. Najlažji
sistem je, da nekdo, ki je videl koga odložiti odpadke, da poda prijavo na policijo. Če kliče
občan inšpekcijo, inšpektor ne more prav dosti ukrepati, če tega ne dobi od neke uradne
osebe. Če odpadki ostanejo in se ne ve, kdo je kršitelj, jih mora odstraniti lastnik zemljišča,
tudi če odpadkov ni sam odložil.
Metod Ropret – župan
Prej je bil mogoče premalo jasen. Mi imamo kot občina sklenjeno pavšalno pogodbo za
nadziranje nekih bolj izpostavljenih javnih točk po občini. To se je izkazalo kot zelo dobro.
Če so se kje pojavljale težave poškodovanja javne lastnine ali pa tudi zasebne, je bilo skozi
ukrepe te službe to hitro regulirano. Mogoče bi bilo smiselno, da jih tudi v tem primeru
aktiviramo. Imajo znanje, sposobnost, voljo ter čas, da se na neki točko lahko skoncentrirajo
in kršitelja tudi najdejo. Pojavljajo se je vlamljanje v JKP Brezovica, vendar je z rigoroznim
ukrepom tega bilo hitro konec. Verjetno se to da izpeljati tudi kje drugje.
Primož Rihtar – svetnik
Če kdo kaj opazi, je to potrebno zapisati in se hitro razve. Drugače pa salonitke same po sebi
niso nevarni odpadek. Delavci se morajo zaščititi, niso pa salonitke tretirane kot nevarni
odpadek. Še vedno je veliko salonitnih streh, če bi bile nevarne, bi jih vsi morali zamenjati.
Miran Repar – svetnik
V Podpeči imajo tudi slab mostiček pri Jerebu, tudi nadaljevanje ceste proti Borovnici je
slabo. Ali se bo to rekonstruiralo? Verjame da letos težko, naj pa se daje pobude in pritiska na
direkcijo, da se bo to uredilo. Cesta se izredno poseda. Ko se bo projektirala obnova šole v
Preserju, ali se bo vključilo tudi ureditev okolice, igrišč, dostopov, stopnišč? Je že opozarjal,
da stopnice izredno drsijo, pozimi so bile zagrajene. Verjetno zdajšnja keramika ni ustrezna,
ni proti zdrsna. Lahko se kdo poškoduje ob padcu. Spodaj pri šoli je klančina za invalide, ki
se že ob teži lahkega človeka precej ukrivi, tudi to bi bilo treba urediti. Rečeno je bilo, da se
prenavlja kotlovnica. Nazadnje je bilo povedano, da bo energent peleti, sedaj je bilo govora o
sekancih. Zanima ga glede javne razsvetljave v Kamniku, ki še ni zgrajena, ali bo urejeno še v
letu 2019? Neosvetljene so tri ulice, od tega ena glavna, kjer poteka šolski in tovorni promet.
Slišal je, da so bili na sestanku na Elektru. Je kaj novega glede slabega omrežja in
daljnovodov? Od Podpeči proti Kamniku so drogovi že zelo slabi.
Metod Ropret – župan
Ta odsek so si že ogledovali, vendar potem vedno pride še kaj bolj nujnega. Energent v
Preserju bodo sekanci. Glede šole smo še precej na začetku, izračun statike bo dal usmeritve.
Če že urejamo je prav, da kakšne anomalije sočasno odpravimo.
Marko Čuden – podžupan
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Glede Elektra lahko pove, da je v Notranjih Goricah daleč največ izpadov in prekinitev.
Nedavno so zopet bili 12 ur brez električne energije na delu okrog zadružnega doma in na
vasi. Bili so dogovorjeni, da se ukine vod na Cesti na postajo in se ga premakne v zemljo, to
je sedaj urejeno. Sedaj bi kabel dali v zemljo še v Notranjih Goricah, pomagali bomo s
pridobivanjem služnosti. Še letos bodo na Elektru pripravili projekt. Ni se pogovarjal glede
trase proti Kamniku. Ta teden se je še pogovarjal, da se bodo odstranili prazni vodi v Podpeči.
S kontaktno osebo na Elektru se bo pogovoril tudi glede voda proti Kamniku.
Martin Cvetko – svetnik
Eden prvih projektov zdajšnjega župana je bila postavitev avtobusnih postaj. Postaje so že
dotrajane, treba bi jih bilo obnoviti oziroma osvežiti. Najhujše stanje je v Preserju. Slišal je,
da se delajo načrti za obvoznico Notranje – Vnanje Gorice. Zanima ga, če bi lahko dobili
idejne zasnove, ki se delajo. Zanima ga, kje bodo preboji čez železnico in križišča. Glede
telovadnice, bi bila ena lažjih zadev, da se zunaj uredi senčenje, tako sonce ne bi prišlo do
stekla. Na Strženu bi bilo dobro, če bi se lahko dogovorili za znižanje omejitve hitrosti na 70
km/h. Do pločnika je še daleč. Na cesti tudi prihaja do lomljenja asfalta po robu. Vsako leto
imamo probleme, veliko je kolesarjev, tudi pešcev. Ko se bo delala kanalizacija po Brezovici,
poglejmo še 10 let naprej, ko bo prišlo do elektrifikacije vozil. Počasi bo treba strokovnjake
vprašati, ali naše električno omrežje omogoča postavitev toliko in toliko polnilnic za vozila,
ki jemljejo veliko toka. Na Jezeru od brunarice do parkirišč predlaga, da bi se našla rešitev in
tam asfaltiralo cesto. Sama kvaliteta za obiskovalce in kopalce bi se dvignila, ker so sedaj ves
čas v prahu. Glede javne razsvetljave ga zanima, če se vgrajujejo LED svetilke, ki omogočajo
pametne nadzore. Kasneje lahko z računalnikom cele linije koregiraš, ugašaš in prižigaš,
spreminjaš svetilnost itd. Zadnje ceste in ulice smo delali pred 15 leti. Če se voziš z višjim
vozilom, vidiš da je večina cest že precej uničenih. Tako bomo imeli čez 5 - 10 let čisto
uničene ceste. Ali je občina naredila plan poškodovanosti cest, kdaj se bodo prve začele
obnavljati? Tega bo zelo veliko, v ta namen bo šlo ogromno sredstev. Kaj se bo zgodilo z
mostičkoma na državni cesti v Notranjih Goricah pri železniškem podvozu? Mostova sta že
močno poškodovana. Občina veliko sredstev vlaga v kulturo in šport, malo pa vlagamo v
tehnično izobraževanje otrok. Malo je dejavnosti za ročne spretnosti. V prihodnosti bo
potrebno vedno več tehničnega kadra. Lahko bi se izvajali projekti v vrtcu in osnovni šoli, da
bi se mladi lažje odločili za tehnično izobrazbo. Kolikor se spomni, je v OŠ na Brezovici še
vedno ista tehnična učilnica, kot takrat, ko je še sam hodil v šolo. Morda bi ob prenovi
namenili eno večjih učilnic za ta predmet in se naredil nek posvet, kaj delajo pri tehničnem
pouku v drugih državah. Veliko je novih tehnologij, 3D tiskalniki, morda bi jih vsaka učilnica
lahko imela nekaj. Občina bi lahko bila ogledalo, če bi se lotili nekega takega projekta, lahko
bi bili med prvimi. Pri projektu bi lahko sodelovala lokalna industrija, ki bi lahko vložili
sredstva kot partnerji projekta. Šlo bi za več udeležencev – javna šola, občina in sponzorji, ki
so lahko z lokalne ravni ali širše. V Notranjih Goricah pri stali komunalni črpalki je dober
prostor. Morda bi se lahko naredil izziv in bi se tam naredila kakšna ideja, ki občine ne bi
dosti stala. Sicer je zemljišče občasno poplavljeno, lahko pa bi bila neka dejavnost, da bi
prostor zaživel.
Metod Ropret – župan
Lepo, da razmišlja dolgoročno, vendar na te ideje težko da nek pameten in konkreten
odgovor. Vse kar govori ima prav, vendar je to debata za nek brainstorming o razvoju občine.
Kar zadeva postaj drži, če so potrebne obnove, moramo to narediti. Prvi del OPPN-ja za
obvoznico je že pripet na spletni strani, drugi del bo objavljen jutri. Kar zadeva elektrike ne
ve kdo med nami je kompetenten, da bi odgovoril. Omrežje postavlja Elektro, upa da o temu
razmišljajo, mi jih lahko samo usmerjamo ali opozarjamo. Dodatno asfaltiranje pri jezeru je
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realna zadeva. Ne ve kako daleč je Krajinski park z izdatnejšo ureditvijo okolice jezera. Bomo
se pozanimali, kakšna je predlagana ureditev in kaj obsega. Od tistega, kar je bilo načrtovano
in pripravljeno za kandidaturo, je ostalo malo. Misli, da celovite rešitve še ni blizu, mogoče bi
bilo smiselno s parcialnim ukrepom vsaj prašenje zaustaviti. Glede LED tehnologije ve, da
imamo možnost regulacije, ne ve pa, če to reguliramo na daljavo. Glede asfalta se zavedamo,
da smo ceste lokalnega pomena dolžni vzdrževati. Misli, da je bilo kar nekaj narejenega v
zadnjih letih. Verjame, da nas bodo kje zadeve prehitele, in bomo morali že kje kaj sanirati
ceste. Prometa je veliko, marsikje se vozi s prekomernimi obremenitvami. Mostova v
Notranjih Goricah sta v naboru projektov, ki jih Direkcija za infrastrukturo razpisuje. Razpisi
so v teku, tudi z našima mostovoma, vključno s podvozom pod železnico. Ko bodo razpisi
zaključeni, bomo čakali na izvedbo glede ne vrstni red prioritet, ki jih bodo določili. Zadeva
je bila prepoznana kot kritična in smo bili umeščeni v sklop tega. Pogoji za tehnični pouk v
osnovnih šolah so takšni, kot jih narekuje zakonodaja. Kakšnih posebnih zahtev s strani šol
nismo imeli, če se bodo pojavile, je možno glede tega razmisliti. Trenutno so prioritete
kapacitete.
Miran Repar – svetnik
Ponekod imamo nameščene LED luči, ki so regulirane lokalno iz prižigališča. Ob določeni uri
se zmanjša njihova moč, ponekod se tudi vsaka druga svetilka ugasne. Na ta način se prihrani
kar nekaj sredstev. Od vklapljanja in reguliranja na daljavo pa smo še precej daleč. Ta
tehnologija šele prihaja, preteklo bo še kar nekaj vode, da bomo to lahko implementirali na
naše omrežje.
Klemen Zaletel – svetnik
Ker vse stranke niso zastopane v vseh odborih, prosi da se na spletno stran ažurno dajejo
gradiva od odborov. Trenutno še ni dodanih gradiv, čeprav je bilo že kar nekaj sej. Druga
stvar je, da se čim prej konstituira Nadzorni odbor, danes bi lahko že tukaj sedel predstavnik
odbora.
Metod Ropret – župan
Se strinja glede enega in drugega. Kar se tiče gradiv in zapisnikov, smo dogovorjeni da se
objavlja, ne ve kaj je razlog, da gradivo manjka. Kar zadeva NO je sklican, vendar ne ve zakaj
ni bil prej, ne pozna razloga. Imel je veliko konstitutivnih sej odborov, prav zagotovo razlog
ni pri njemu.
Polonca Raušl – svetnica
Ker prihaja iz OŠ Brezovica želi povedati, da sledijo programu, ki je zastavljen v javnem
šolstvu. Veliko tehnične vzgoje poteka v okviru izbirnih vsebin, ki so od 7. do 9. razreda
obvezne in neobvezne vsebine so od 4. do 6. razreda – oblikovanje umetnih mas, kovin,
oblikovanje lesa, modelarstvo. Vse skupine so izredno zasedene, najbolj obiskane so prav
tehnične vsebine. Imajo izredno kvalitetno računalniško izobraževanje, tudi v okviru izbirnih
predmetov. Sodelujejo s Fakulteto za računalništvo in lani sta sva učenca sestavila imeniten
računalnik, ki je sedaj v uporabi in je bil opažen tudi v državnem merilu. Otroci obiskujejo
tudi krožek, tam se izobražujejo za tonske tehnike in snemalce. Delovno mesto je v Brezovi
dvorani, v kabini, ki je kvalitetno opremljena in enakovredna marsikateri dvorani v naši
okolici. Misli, da nas ne bi smelo skrbeti za tehnično izobrazbo, gremo v korak s časom.
Seveda bi bilo dobro, če bi bili pogoji še boljši. Za enkrat pa učenci lahko dobijo tisto, kar
potrebujejo in izvejo, kaj vse je še možno in lahko potem svoje interese nekje uresničijo.
Saša Oblak – svetnica
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Govori se, da se bo ob Tržaški cesti gradilo trgovski center. Zanima jo, če občina daje kakšen
predlog ali pogoj, da bi Tržaška cesta dobila kakšen krožni promet. Če bo šlo tako naprej,
bomo imeli na razdalji 1,5 km pet semaforjev. Vozi se malo dlje in je kalvarija priti do
Brezovice, traja tudi po 45 minut. Posledično to pomeni, da se ljudje vozijo po stranskih
cestah, ki so katastrofalne. Malo je bolje odkar so se ljudje privadili, da ni več cestninske
postaje, vendar se še vedno zavira. Če se karkoli zgodi na avtocesti, se vse preusmeri na
Tržaško in lokalne ceste. Okoli Paviljona je stanje obupno, tam bi bilo potrebno narediti
krožni promet, vendar je to že druga občina. Zato upa, da se pri nas kaj razmišlja v tej smeri.
Metod Ropret – župan
Ideje o krožnih krožiščih na tej trasi so stare vsaj toliko kot traja razmišljanje o umestitvi
novega avtocestnega izvoza. Tudi tam je bila ena ključnih pripomb, da je izvoz vezan na
Tržaško cesto s semaforiziranim križiščem. Argumentacija, ki smo jo slišali je, da se na
nekem odseku ceste naj ne bi uporabljalo več različnih režimov vključevanja. Od Ljubljane
do Vrhnike je ves čas način vključevanja semaforizirano križišče. Šele na Vrhniki se pojavi
krožni promet. Krožišče pri Gorjancu so rekonstruirali vsaj dvakrat in misli, da ga bodo letos
spet – vendar spet ne bo krožišče. Tudi za nov Mercator je bilo s prometno študijo
narekovano semaforizirano križišče z zavijalnimi pasovi. Se strinja s svetnico, vendar je za
nas prava rešitev nov avtocestni izvoz. Odkupi zemljišč so stekli, izvoz postaja dejstvo.
Projektna dokumentacija je pripravljena, čakamo še revizijo poplavne študije. Potem naj bi
bilo pogojem zadoščeno, v drugi polovici leta naj bi se pridobilo gradbeno dovoljenje. V
letnem načrtu DARS-a je tudi izvedba javnega razpisa za gradnjo. Odkupi potekajo normalno,
gradbeno dovoljenje je tik pred izdajo. Izbira izvajalca se lahko zavleče, ampak spet ne
preveč. Računa, da bi v roku treh let izvoz lahko bil končan. Karkoli prej poizkusimo narediti
na Tržaški cesti, bistveno bolje ne bo. Nekaj prometa poberejo obvozne ceste, tudi ta nova čez
Cesto na postajo, ampak premalo, jutranje in popoldanske konice so katastrofa.

AD 5
Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS oskrbe s pitno vodo ter potrditev cen
storitve za leto 2019
Miran Repar – svetnik
Odbor za komunalo in splošno preventivo je elaborat obravnaval na seji. Imeli so nekaj
vprašanj, direktorica je na vprašanja odgovorila. Na odboru so soglasno sprejeli, da se predlog
posreduje naprej na Občinski svet.
Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica
V novi sestavi Občinskega sveta so prvič skupaj. Morda kdo ne ve, kako se cene sestavljajo,
zato bo ponovila kar je pred štirimi leti prvič predstavila, kako do cene pridemo. Pri cenah je
natančno določeno, kaj lahko na kakšno postavko damo, kateri stroški so upravičeni. Pri
oskrbi s pitno vodo imamo dve postavki pri ceni – omrežnino, ki je fiksen znesek na mesec in
vodarino, ki se plača po porabi – kubikih porabljene vode. V omrežnini je zajeta amortizacija
vodovoda in zavarovanje ter stroški vzdrževanja hišnih priključkov. Cena se določi glede na
faktor ena – to je klasični gospodinjski števec. Če so števci večji, je faktor višji, večkratnik.
Vodarina se računa na podlagi storitev in materiala, ki se porabljajo pri opravljanju storitev,
stroškov dela in stroškov vodnega povračila, ki se ga plačuje državi. Podobno je pri
kanalizaciji. Imamo dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda. Ime pove, da
je dejavnost sestavljena iz odvajanja in čiščenja. Odvajanje je od jaška pri objektu po ceveh,
do čistilne naprave, kjer se začne dejavnost čiščenja. Vsaka dejavnost je posebej sestavljena iz
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omrežnine in storitev. Omrežnina pri kanalizaciji ne zajema stroškov zamenjav hišnih
priključkov. Ostalo je podobno, kot pri vodi – v omrežnino je vključena amortizacija
kanalizacije in čistilnih naprav ter zavarovanje. Material, storitve in stroški dela gredo na
storitev odvajanja oziroma čiščenja. Na položnici ima vsak zaračunano še okoljsko dajatev, to
ni ne prihodek in ne odhodek, kar se tiče bilančnega poslovanja. To mora plačati vsak
povzročitelj onesnaževanja, dajatev se odvaja naprej državi. Dajatev za greznice je potrebno
plačati v višini 100 %, MKČN in kanalizacija pa imajo 10 % stopnjo plačila, saj se smatra, da
je onesnaževanje toliko manjše. Ne merjene porabe se uporabljajo predvsem pri kmetijah, ko
je skupni števec tako za gospodinjstvo kot za kmetijo. V tem primeru se za gospodinjstvo
upošteva za odvajanje in čiščenje odpadne vode porabo glede na število oseb na mesec.
Zakonodaja je neenotna, koliko ena oseba na mesec porabi, zato malo čudno izgleda na
položnici, vendar je tako zakonsko predpisano. Za znižanje okoljskih dajatev za MKČN ali v
primeru kmetij so obvezna dokazila, ki morajo biti pri njih, saj inšpektorji to natančno
pregledujejo. Ne morejo pomagati, če dokazil nimajo. Enako velja pri izlivih v primeru
poškodb. Izlive je potrebno prijaviti in morajo biti dokumentirani, v tem primeru lahko
zadevo podpišejo. Cena je časovno sestavljena iz dveh obdobij. V tekočem letu se pogleda
obračunsko leto za nazaj in se pogleda predračunsko obdobje za naprej. Lani so kot
obračunsko obdobje vzeli leto 2017 in kot predračun leto 2019. Pri obračunu so pogleda, s
kakšnimi količinami so poslovali glede na plane. Enako se gleda pri stroških, nato se določi
poračun, ki gre v plus ali minus za vsako postavko na računu posebej. Postaviš plan,
predvidene količine in predvidene stroške ter tako prideš do predračunske cene. Vsota obeh je
cena, ki bo veljala v tekočem letu 2019. Prikazala je zneske pobrane omrežnine, ki se jo plača
za najemnino vodovodnega omrežja občini. Planirano je 274.000 evrov pobrane vodarine.
Popolnoma enako velja za omrežnino za odvajane ter čiščenje odpadne vode. Na podlagi
izračunov vidimo, da je pri omrežnini za vodo malenkost poračuna. Vodarina je skoraj
identična. Tako pridemo do cen, ki jih v sklepu predlagajo. Na grafu je prikazala, kako se je v
letih spreminjala omrežnina pri vodi, ki počasi narašča. Lani je občina zgradila vodarno Virje,
ki se je vključila v osnovna sredstva in je bila porazdeljena po amortizacijskih skupinah.
Izračunana je bila letna amortizacija, kar na koncu pripelje do višje omrežnine za približno en
evro v letošnjem letu. Pri kanalizaciji so zelo konstantni, spremembe so vidne samo v centih,
končne cene vidimo v elaboratih. Cene bistveno ne odstopajo od danes veljavnih cen. V tabeli
je predstavila kako je nova vodarna razdeljena v amortizacijske skupine in kako pridemo do
letnega zneska amortizacije. Prikazala je še graf cene pitne vode in omrežnine od leta 2014
dalje. Omrežnina je ves čas približno enaka, vodarina pa je bila v preteklosti bistveno dražja.
V letu 2014 je voda stala 1,1 evra na kubik, od sredine 2015 pa se držimo cene okrog 0,7
evra. S poslovanjem in izkušnjami, ki jih imajo, cena vode ne bi smela kaj bistveno več
odstopati, razen če bi se stroški elektrike ali drugih zadev zelo dvignile, na to se ne da
vplivati. Kanalizacijo so prvič zaračunavali v letu 2016. V grafu so prikazane cene odvajanja
in čiščenja odpadne vode ter omrežnine – s subvencijo občine in brez subvencije. Občina že
vsa leta subvencionira omrežnino pri odvajanju in čiščenju. Ko so pričeli z obratovanjem
kanalizacije, so postavili predračunske cene, niso še imeli izkušenj. Občinski svet jim je
naložil, da poizkusijo doseči nižje cene od predračunskih. Zato so že v začetku začeli
zaračunavati 20 % manj od polne cene, ob pogoju, če se jim s to ceno ne bi izšlo, da pridejo
nazaj pred Občinski svet. S temi cenami so prišli skozi in jih že praktično vsa leta držijo. Želi
poudariti, da imajo izredno občutljiv sistem. Ne morejo se primerjati z Vo – Ka in Ljubljano
ali večjimi mesti. Na odvajanju imajo 1983 vodomerov, od tega jih je 1957 gospodinjskih.
Preko 98 % vodomerov po številu je gospodinjskih s faktorjem 1. Če se ukine samo eden
večji števec, je podobno, kot bi se odklopilo 100 hiš. Prikazala je še, kaj pomeni vodarna
Virje pri stroških materiala. Največji je strošek elektrike, ki so ga leta 2017 plačali za
obratovanje vodovoda. Precej sredstev so plačali Vo – Ka, ker so se morali 64 dni v letu 2017
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priključiti na ljubljanski vodovod, ker je bila naša voda kalna in bi jo morali prekuhavati. Če
gledamo leto 2018, je bilo nekaj več porabljene elektrike, cene elektrike so tudi narastle. V
letu 2018 so bili na sistem Vo – Ka priključeni samo prvih nekaj dni – 3 dni, potem ni bila
več potrebna dobava vode iz ljubljanskega sistema, to je zasluga nove vodarne. JKP izda na
mesec položnic za približno 120.000 evrov. Od tega je omrežnine okoli 44.000 evrov,
subvencije 16.000 evrov in storitev okoli 57.000 evrov. Od tega denarja se nekaj manj kot
51.000 evrov plača za najemnino, za zavarovanje in hišne priključke. Iz storitev se plača
material, vodni prispevek, na mesec ostane okoli 25.000 evrov za njihovo delo. Prikazala je
graf, kako je naraščala najemnina, ki se jo plačuje občini. Vsako leto so novi vodovodi, je
večja stopnja izkoriščenosti kanalizacije. Pokazala je grafe, ki jih je pripravil Inštitut za javne
službe pod okriljem Zbornice za komunalno gospodarstvo. Nekatera podjetja dovolijo
razkritje svojih podatkov, sama s tem nima težav, naše podjetje je pod številko 34, ki jo je
posebej označila. Ta inštitut komunalna podjetja razvrsti po primerljivih kriterijih – na primer
glede na število odjemov na kilometer vodovoda. Lahko vidimo, da smo z našimi cenami
znotraj povprečja. Na drugem diagramu je povprečna obračunska lastna cena vodarine od leta
2013 do leta 2017. Vsako leto smo nižje in na koncu smo točno v povprečju. Na naslednjem
grafu so prikazani stroški omrežnine – to pomeni koliko je vodovodni sistem na leto vreden.
V malem grafu je starost omrežja. Lahko vidimo, da smo krepko pod povprečjem, kar
pomeni, da je naš sistem relativno nov, posledično smo z omrežnino nad povprečjem.
Marsikdo ima tudi nova omrežja, vendar jih še niso dodali v ceno. Izgube vode so nekaj čez
18 %, povprečje v Sloveniji je 28 %. Nekaj vode se porabi za izpiranje filtrov, vodo se
načrpa, se plača vodni prispevek, vendar pa se te vode ne pošlje v omrežje. Za zaključek je
prikazala graf deleža cen komunalnih storitev v cenah življenjskih potrebščin od leta 2005 do
leta 2018. Ti stroški v povprečju znašajo nekje 3 %, elektrika je 3,8 %, 2,8 % gorivo, 3 %
mobilna telefonija- kar je ravno toliko kot damo za pitno vodo, kanalizacijo in odpadke.
Prikazala je še primer položnice z novimi cenami pri različnih porabah vode. Neka povprečna
poraba je 15 kubičnih metrov vode. Danes znese položnica 50,76 evrov, z novimi cenami pa
bo cena 51,27 evrov. To velja v primeru, da se potrdijo predlagane cene in predlagana višina
subvencije občine.
Metod Ropret – župan
Glede na vse povedano ga zanima, če lahko glasujemo o obeh točkah skupaj?
Miran Repar – svetnik
Že na odboru so združili obe točki skupaj, ker se zadeve dopolnjujejo. Izračun cene je enak
tako za vodo kot za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Dopolnil bi še direktorico glede
izgub vode. Na grafu je modra celica 7,37 % - to je izguba vode zaradi izpiranja vrtine. Takrat
vodarna še ni delovala, vodarna deluje od leta 2018. 3,81 % vode porabimo za tehnološke
pranje filtrov, izgube na sistemu pa je dobrih 18 %. Izkoriščenost vodarne je bila v preteklem
letu 95 %.
Gorazd Kovačič – svetnik
Ima nekaj vprašanj glede stroškov dela. Pri vodooskrbi vidimo pri obračunu za 2017, da so
stroški dela dobrih 64.000 evrov glede na 87.000 evrov planiranih. V računici za leto 2019 pa
ti stroški ponovno narastejo na 91.000 evrov. Zakaj je bil ta padec in nazaj dvig? Podobno
lahko vidimo v elaboratu za odvajanje in čiščenje. Plan za 2017 je bil 165.000 evrov, obračun
je bil 142.000 evrov, nov plan pa je 166.000 evrov. Drugo vprašanje – na vodooskrbi je 6
zaposlenih plus nek delež za režijo. Neposredni stroški dela znesejo 91.000 evrov. Na
kanalizaciji piše, da je 5 zaposlenih plus režija, stroški dela pa so 166.000 evrov.
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Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica
Razlika med neposrednimi stroški dela pri kanalizaciji in pri vodooskrbi je v tem, da del
stroškov za plače pri oskrbi s pitno vodo upoštevajo v omrežnini, ker je to delo na
vzdrževanju hišnih priključkov. Trije zaposleni se lahko plačajo iz vzdrževanja hišnih
priključkov. Planirati mora, da bo 6 ljudi delalo na tem. Če je vzdrževanja manj ali uspejo
dobiti druge posle, potem veliko ljudi dela na drugih dejavnostih in jih posledično od tam
plačajo. To, da je 6,8 ljudi zaposlenih pomeni, da je v podjetju 12 ljudi, ki lahko kadarkoli
delajo na vodovodu ali na kanalizaciji. Vendar v primeru, ko fizično ne delajo na teh zadevah,
jih preusmerijo na druge dejavnosti. Če drugih dejavnosti ni, še vedno ne moreš imeti tako
malo zaposlenih, ker je potrebno imeti dežurstva. JKP je do leta 2015 precej manj delal na
tržnih dejavnostih, predvsem so manj delali kot velik izvajalec za občino. Zato je bila
vodarina tako draga. Če računamo razliko 40 centov po kubiku in pomnožimo s 400.00 kubiki
to pomeni 160.000 evrov vodarine na leto. Ljudi je bilo potrebno plačati. Trudijo se, da se
plača tiste ure, ki so opravljene na gospodarski javni službi opravljene. Če le uspejo, pa jih
usmerijo na druge dejavnosti.
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica
Predlaga preoblikovanje sklepa, da je Občinski svet potrdil predlagane cene in ne da daje
pozitivno mnenje. V skladu z uredbo Občinski svet cene potrdi.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 14:
Občinski svet Občine Brezovica se seznani z Elaboratom o cenah storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2019 ter potrjuje
naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
JKP Brezovica d.o.o.:
1. Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje:
• vodarino, ki znaša 0,6919 EUR/m3
• omrežnino, ki znaša
Zap.
št.
Omrežnina
1
DN ≤ 20
2
20 < DN < 40
3
40 ≤ DN < 50
4
50 ≤ DN < 65
5
65 ≤ DN < 80
6
80 ≤ DN < 100
7
100 ≤ DN < 150
8
150 ≥ DN
Vse cene so v EUR brez DDV.

Faktor
omrežnine
1
3
10
15
30
50
100
200

Cena omrežnine v EUR/mesec
(brez DDV)
10,5808
31,7424
105,8080
158,7120
317,4240
529,0400
1.058,0800
2.116,1600

2. Cene za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo se uporabljajo od 01.02.2019 dalje.
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Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 15:
Občinski svet Občine Brezovica se seznani z Elaboratom o cenah storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za
leto 2019 ter potrjuje naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode JKP Brezovica d.o.o.:
1. Cena odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz:
1.1. Odvajanja komunalne odpadne vode, ki vključuje
• ceno storitve, ki znaša 0,6375 EUR/m3
• omrežnino, ki znaša
Potrjena
cena Zaračunana*
cena
omrežnine
v omrežnine
v
Zap.
Faktor
EUR/mesec
(brez EUR/mesec
(brez
št.
Omrežnina
omrežnine DDV)
DDV)
1
DN ≤ 20
1
9,3569
3,0175
2
20 < DN < 40
3
28,0707
9,0525
3
40 ≤ DN < 50
10
93,5690
30,1750
4
50 ≤ DN < 65
15
140,3535
45,2625
5
65 ≤ DN < 80
30
280,7070
90,5250
6
80 ≤ DN < 100
50
467,8450
150,8750
7
100 ≤ DN < 150
100
935,6900
301,7500
8
150 ≥ DN
200
1.871,3800
603,5000
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo.
Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina
Brezovica iz proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Brezovica ne
subvencionira cene za odvajanje komunalne odpadne vode.
1.2. Čiščenje komunalne odpadne vode, ki vključuje:
• ceno storitve, ki znaša 0,6948 EUR/m3
• omrežnino, ki znaša:
Zap.
št.
1
2
3
4

Omrežnina
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65

Potrjena
omrežnine
Faktor
EUR/mesec
omrežnine DDV)
1
4,0855
3
12,2565
10
40,8550
15
61,2825
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cena Zaračunana*
cena
v omrežnine v EUR/mesec
(brez (brez DDV)
2,1503
6,4509
21,5030
32,2545

5
65 ≤ DN < 80
30
122,5650
64,5090
6
80 ≤ DN < 100
50
204,2750
107,5150
7
100 ≤ DN < 150 100
408,5500
215,0300
8
150 ≥ DN
200
817,1000
430,0600
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo.
Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina
Brezovica iz proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Brezovica ne
subvencionira cene za čiščenje komunalne odpadne vode.

1.3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključujejo:
• ceno storitve, ki znaša 0,6990 EUR/m3
• omrežnino, ki znaša
Potrjena
cena Zaračunana*
cena
omrežnine
v omrežnine v EUR/mesec
Zap.
Faktor
EUR/mesec
(brez (brez DDV)
št.
Omrežnina
omrežnine DDV)
1
DN ≤ 20
1
4,0855
2,1503
2
20 < DN < 40
3
12,2565
6,4509
3
40 ≤ DN < 50
10
40,8550
21,5030
4
50 ≤ DN < 65
15
61,2825
32,2545
5
65 ≤ DN < 80
30
122,5650
64,5090
6
80 ≤ DN < 100
50
204,2750
107,5150
7
100 ≤ DN < 150 100
408,5500
215,0300
8
150 ≥ DN
200
817,1000
430,0600
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo.
Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina
Brezovica iz proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Brezovica ne
subvencionira cene za čiščenje komunalne odpadne vode.
2. Cene za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode se uporabljajo od 01.02.2019 dalje.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode ter potrditev cen storitve za leto 2019
Metod Ropret – župan
Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode ter potrditev cen storitve za leto 2019 se je obravnaval skupaj s 5. točko dnevnega reda.
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AD 7
Odlok o oskrbi s pitno vodo
Metod Ropret – župan
Gre za prvo obravnavo, predlagan pa bo tudi sprejem odloka.
Miran Repar – svetnik
Popraviti je potrebno en člen v odloku. Kot smo že prej slišali, se Zapadni vodovod na
Brezovici predaja v upravljanje JKP Brezovica. Zato je potrebna pravna podlaga in to bomo
spremenili s tem odlokom.
Marko Čuden – podžupan
V členu je do sedaj pisalo, da je skrbnik Zapadnega vodovoda KS Brezovica. Sedaj bo
navedeno, da je skrbnik tega vodovoda JKP Brezovica. Druge stvari se ne spreminjajo, to je
43. člen.
Gorazd Kovačič – svetnik
Drugič naj se napiše, kako se spreminja člen oziroma naj se priloži stari in novi člen, da se
vidi, za kaj gre.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 16:
Občinski svet Občine Brezovica je opravil obravnavo – I. branje in sprejme Odlok o
oskrbi s pitno vodo.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 8
Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
Milan Hosta – svetnik
Iz gradiva je razvidno, da smo dobili v obravnavno sklep o spremembi cene. Na odboru so
imeli sklep nazorno predstavljen in so ga tudi sprejeli.
Liljana Bošnjak – svetnica
Meni, da je zadeva kar podrobno obrazložena v gradivu, lahko pa poda še dodatna pojasnila.
Metod Ropret – župan
Vidimo, kaj je rezultat predloga, temu se v celoti nismo mogli izogniti.
Klemen Zaletel – svetnik
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Res je trend občin, da dvigujejo cene vrtcev. Malo je pogledal cene okoliških občin. Že s
prejšnjo ceno smo bili med najvišjimi. Verjetno je to precej neizogibno. Nekatere občine to
tudi subvencionirajo. Ljubljana ima cene kar precej nižje, občina subvencionira en razred.
Liljana Bošnjak – svetnica
Vedno so obstajale razlike v cenah med vrtci. Čisto 100 % zakaj pride do razlik tudi ne more
razložiti. Veliko je specifičnih stvari, lahko pogledamo ceno, ne vemo pa kaj je vključeno v to
ceno. Nekateri nimajo vključenih delavnic, predstav, izletov in dodatnih aktivnosti – mi
imamo to vse vključeno. To morajo starši, ki imajo otroke v vrtcih v Ljubljani dodatno
plačati. To nikjer ne piše. Pri nas je vključeno vse, razen plenic. Glede plenic imajo starši
svojo vizijo, veliko je različne ponudbe. Vsi niso zadovoljni z vsem, pojavljajo se alergije itd.
Zato so to opustili. Za štajersko območje ve, da nikoli nimajo nobenega izleta, zato starši tega
ne doplačajo. Največji delež stroška, to je 80 %, znašajo plače. Pomembno je, kakšen kader je
zaposlen, koliko imajo napredovanj, delovne dobe… Strošek za 43 plačni razred znaša bruto
okoli 3.000 evrov, plus potni stroški in regres. To je velika razlika od 33 plačnega razreda,
kjer je večina začetnic. Poleg tega je še ena specifika – raztegnjenost občine. Vrhnika ima
nekaj oddelkov več, vendar samo eno centralno kuhinjo. Mi imamo 4 centralne kuhinje, to
enormno poveča strošek vzdrževanja, servisiranja, potrebno je toliko več zaposlenih.
Enostavno iz Podpeči na Rakitno ne moremo voziti hrane. Specifika je tudi, da imamo 3
precej velike enote, kjer je nemogoče za eno enoto voziti hrano iz druge enote.
Gorazd Kovačič – svetnik
Glede plačnih dvigov ima nekaj vprašanj, stvari niso dovolj natančno obrazložene. Najprej
postavka rednih napredovanj, ki so bila realizirana za nekatere 2016, 2017 in 2018. Vsi ti so
napredovali za en ali dva plačna razreda. Verjetno pa se je kdo tudi upokojil in se je nato
zaposlilo koga novega, ki je imel nižji plačni razred. Zanima ga, za koliko se je iz naslova
sprostitve rednih napredovanj povprečno povečala plača zaposlenega? Se pravi zunaj
linearnih plačnih dvigov, kjer je šlo za dvige izhodišč delovnih mest. Piše, da se v letu 2019
zaradi decembra dogovorjenih linearnih plačnih dvigov masa za plače dvigne za 8 %. To ne
drži, ker prvi strošek je nastopil februarja in ta strošek se bo vlekel skozi 11 mesecev.
Naslednji krog dviga pride z decembrom, z novembrskimi plačami. Pomočnice vzgojiteljic
dobijo samo en plačni razred. To pomeni, da se masa za plače v 2019 dvigne za slabe 4 %.
Res je, da bo v letu 2019 prišel še drugi plačni razred povišanja, ampak samo za vzgojiteljice,
ne pa za pomočnice. Na koncu bo masa plač višja za 6 %, če prav razume. Tisti v 5. tarifnem
razredu ali nižje dobijo en plačni razred, v 6. in 7. tarifnem razredu pa dva. Računovodkinja je
pozabila omeniti, da so pomočnice vzgojiteljic že v juliju 2018 dobile en plačni razred.
Ključno vprašanje je, ali je glede na sedaj znane plačne dvige, ta podražitev dokončna ali nas
konec leta čaka še ena, ko se bodo nekatere plače dvignile še za en plačni razred? Nič nikjer
ne piše, če bo k povečanju stroškov kaj prispevala občina in se bo masa občinske subvencije
povečala ali gre vse na račun staršev? V sklepu imamo novo izračunane ekonomske cene,
kolikšne so končne cene pa ne vemo. Na pogajanjih med vlado in sindikati je vlada povedala,
da del stroškov za vrtce prihaja iz državnih virov in za tisti del bi morala vlada zagotoviti
dodatni denar. Logika je bila, da se bo iz vsakega vira enakomerno prispevalo za plačne
dvige.
Metod Ropret – župan
Dva vira sta mu znana, občina in starši, tretjega ni še od nikjer. Veliko bo padlo na občino,
ker so večinoma starši v nižjih razredih.
Liljana Bošnjak – svetnica
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Prej je bilo omenjeno, da Občina Ljubljana en razred plača v celoti, tak je bil sklep
Občinskega sveta. To bi lahko bila tudi naša odločitev, sami deleži med občino in starši pa se
ne spreminjajo. Kar se tiče cene za letos, bodo morali še absolutno preveriti. Pomemben
faktor, ki prinaša prihodke v vrtec, je struktura skupin. Trenutno imajo zelo veliko prve
starostne skupine – to pomeni 14 otrok na skupino in skoraj tri odrasle po normativu, ker
morata biti dve skupaj 6 ur. To drastično zmanjša prihodke in poveča odhodke, ker je več
zaposlenih. Ker še ni končan vpis, ne vemo točno kakšne bodo skupine, če bodo približno
take kot sedaj, se bomo morda morali še enkrat pogovarjati o ceni. Vsekakor morajo to
preveriti, pri njih bo cena še enkrat v obravnavi. Kar se tiče plačnih razredov, je vsem znano,
da je en plačni razred približno 4 % na plačo zaposlenega, potem je odvisno ali je eno
napredovanje ali dve.
Gorazd Kovačič – svetnik
Nekaj pa se odšteje zaradi pomlajevanja kadra. Starejši kader v visokih plačnih razredih se
upokojuje, mlajši novo zaposleni pa imajo nižje plačne razrede.
Liljana Bošnjak – svetnica
Ta trend se bo pri njih začel, upokojilo se bo pet zaposlenih, lansko leto sta se upokojili samo
dve. Imeli so veliko novo zaposlenih zaradi novih oddelkov. Na dan 31.12.2018 je bilo v
vrtcih 552 otrok in 120 zaposlenih. Eno leto pred tem je bilo 530 otrok, zaposlenih pa je bilo
okoli 20 manj. To je velika razlika, več odhodkov in manj prihodkov, to je bistveni razlog, ki
se je zgodil. Lani so izgubili dva oddelka v OŠ Brezovica, to je bilo 48 otrok, za njih so se
prihodki zelo zmanjšali. To je tudi eden od pomembnih razlogov, ne samo dvig plač.
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica
Pri odbitku za hrano je številka 1,85 evra, v sklepu pa je številka 1,95 evra. Ima še tehnično
pripombo, da se druga točka, ki ugotavlja razveljavitev dosedanjega sklepa, se uvrsti kot peta
točka, pred zadnjo šesto točko. Prosila bi, da se ta popravek naredi.
Liljana Bošnjak – svetnica
Pravilna številka je 1,95 evra, to pomeni, da se staršem toliko več odšteje, če je otrok odsoten.
To so sedaj povišali, v sklepu je pravilna številka.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 16:
Občinski svet sprejme predlagan Sklep o določitvi cene posameznih programov za
predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 9
Soglasje k ceni pomoči na domu za leto 2019 in obravnava predloga Odloka o podelitvi
koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini Brezovica
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Metod Ropret – župan
Najprej soglasje o ceni pomoči na domu in v nadaljevanju predstavitev in obravnava Odloka o
podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu. Poizkusil bo argumentirati,
zakaj tej točki dodajamo tudi odlok. Po novem letu smo bili s CSD-ja, ki pokriva naše
območje obveščeni, da s 1.7.2019 CSD ne bo več izvajal pomoči na domu. Potem smo se vsi
začeli pritoževati, zahtevali pojasnila in sestankovali. Prav danes so imeli širši sestanek, kjer
so bili prisotni župani in predstavniki občinskih uprav. Želeli so razjasniti dejstva, ki jim niso
všeč, tudi način na katerega smo bili o vsemu obveščeni. Res je, da je drugod v večini ta
služba že organizirana na način, kot bo v prihodnje pri nas. Odločitev je prišla čez noč, z
zamenjavo direktorice. Problem je, da smo se problematike lotili napačno. Lotili smo se ga z
reševanjem problema CSD-ja in njihovih zaposlenih. Na koncu prioritet pa je bila skrb za
tiste, ki pomoč potrebujejo, namesto da bi bilo ravno obratno. Najprej bi se morali
pogovarjati, kako bomo storitev kvalitetno zagotavljali tudi v prihodnje, potem šele o načinih
ter kdaj in kako se bo CSD tega razbremenil. Pot je bila ravno obratna. Nek kompromis smo
dosegli, vsi moramo izpeljati razpise. Za izvedbo razpisov moramo imeti veljaven odlok o
podelitvi koncesije. Vemo vsaj za dva kandidata, ki želita pridobiti koncesijo. Eden ponudnik
deluje že v sosednjih občinah. Drugi ponudnik je dom za ostarele, ki je v naši občini in bi
želeli razširiti dejavnost tudi na področje pomoči na domu. Treba bo definirati razpisne
pogoje, skleniti koncesijsko pogodbo in jo najugodnejšemu ponudniku podeliti. Eden iz
pogojev, na katerih bomo vztrajali je, da vsa tri dekleta, ki zdaj kvalitetno opravljajo storitve
na domu, tudi v prihodnje dobijo zaposlitev pri novem koncesionarju. Vztrajali bomo, da
vsaka ostane na svojem področju dela, čeprav so tolmačenja različna. Stroka včasih meni, da
ni dobro, da se varovanci pretirano navežejo na izvajalca storitve, nekatere razlage pa kažejo
drugače. Želja je, da dekleta to delo opravljajo naprej, pod vsaj enakimi ali boljšimi pogoji.
Milan Hosta – svetnik
Na odboru so najprej obravnavali predlog cene pomoči na domu, ki so ga dobili s strani CSD.
Soglasno so sprejeli sklep in potrdili cene in ga predlagajo v potrditev Občinskemu svetu.
Gorazd Kovačič – svetnik
Na to temo smo si že dopisovali. Opozoril bi, da imajo zasebni izvajalci pogosto politiko, da
precej rotirajo kader po rajonih, da ne bi prišlo do navezanosti med oskrbovanci in izvajalci.
V praksi se lahko pokaže težava, če je veliko rotiranja, da bodo starejši podeželski ljudje, ki
rabijo čas, da vzpostavijo zaupanje, vse skupaj dojemali kot poslabšanje kakovosti življenja in
izgubo dostojanstva. Izvajalec bo imel prednost, da bodo postopki tekli hitreje, lahko bodo
ustvarili prihranke, ki jih potrebujejo, če poslujejo kot profitna organizacija. Zato predlaga, da
se med merila v odlok na nek način vpiše tudi merilo kakovosti za uporabnike. Kako to
narediti, je stvar strokovne debate. Če bomo kot merilo na razpisu imeli samo ceno, bomo
verjetno dobili obravnavno na način tekočega traku, verjetno varčevanje pri materialih in
podobno. Navedeni imamo samo dve merili, to je cena in ponudba drugih storitev.
Metod Ropret – župan
Danes gre za seznanitev in prvo branje. Pristojnemu odboru naj priporočila oziroma
pomisleke napiše, da poizkusimo skozi obravnavo na odboru to ustrezno vključiti v odlok. Na
glasovanje je dal:
SKLEP 17:
Občinski svet sprejme predlagano Soglasje k ceni pomoči na domu 2019.
Izid glasovanja:
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ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

SKLEP 18:
Občinski svet Občine Brezovica je opravil I. branje in seznanitev z Odlokom o podelitvi
koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini Brezovica in skladno s
proceduro nadaljuje z obravnavo odloka.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 10
Uskladitev poteka mej občin z mejami parcel
Primož Rihtar – svetnik
Na Odboru za okolje in prostor so zadevo obravnavali. Zadeva je bolj tehnične narave. Gre za
obstoječe stanje prostorskih enot, ki niso bile usklajene z mejno parcelo v zemljiškem
katastru. Gre za enkratni postopek usklajevanja, v prilogi vidimo, kje se meja nahaja. Zadevo
moramo uskladiti, da bo enako, kot v zemljiškem katastru. Vsi so bili enotni glede tega
sklepa, zato predlaga, da ga sprejme tudi Občinski svet.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 19:
Občinski svet Občine Brezovica na podlagi 27. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/18) potrdi
spremembo občinske meje na priloženem obrazcu: SPREMEMBA OBČINSKE MEJE
OBRAZEC 1 (ZEN-A-27. člen), številka: 8_5-1 z dne 30.11. 2018 in pregledno skico, ki
je priloga k sklepu.
Izid glasovanja:
ZA:
18
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 11
Preveritev možnosti umestitve stanovanjskega objekta v prostor
Primož Rihtar – svetnik
To je druga zadeva, ki so jo obravnavali tudi na Odboru za komunalo. Na Odboru za okolje in
prostor so bili sklepčni. Dodali bi sklepu samo manjši popravek. Predvideni objekt ni v skladu
s predpisi, ni v skladu z občinskim odlokom. Niso se strinjali s sklepom, ki ga je investitor
podal na občino in so ga zavrnili. Gre za objekt, ki naj bi se gradil blizu ceste. Cesta še nima
pločnika, ni še zgrajene kanalizacije. Ko bi se to gradilo in če bi bil objekt tam postavljen,

Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta

21

gradnja ne bi bila možna. V sklepu bi dodali še za katero zemljišče gre – parcelno številko. V
sklepu ni bilo parcelne številke in nekateri svetniki niso vedeli, kje se zemljišče nahaja.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 20:
Predvidene rešitve v projektni dokumentaciji glede odmikov na parceli številka 738/6,
k. o. Brezovica, od občinske ceste niso dopustne. Potrebno je zagotoviti odmik najmanj
4m od urejene katastrske meje. Občinski svet ravno tako ne soglaša z manjšim odmikom
od ceste, kot so predpisani v Odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Brezovica
(Ur.l. RS, št. 23/2016, 48/2016, 63/2016, 41/2017).
Izid glasovanja:
ZA:
17
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 12
Potrditev cen za pokopališče Preserje
Metod Ropret – župan
To točko smo v preteklosti že obravnavali. Odločili smo se, da točko umaknemo, dokler ne
pridobimo ustreznih primerjav, ki so bile sedaj predložene. Točka je bila uvrščena na sejo
direktno iz KS Podpeč – Preserje z obrazložitvami, ki so pred nami.
Gorazd Kovačič – svetnik
Napisano je tako, da ni jasno, če ostanejo ostale cene, ki tu niso navedene, nespremenjene?
Ali je to celoten seznam, ki po novem velja?
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Predlog s strani KS je samo za novo pridobljene prostore. Na novo je urejen raztros ter žarne
niše. Zato je potrebno določiti nove cene. Ostalo ostane nespremenjeno, v gradivu je
navedeno, da so cene za grobna polja iz leta 2015.
Metod Ropret – župan
Gre za to, da je bilo pokopališče razširjeno, dodane nove možnosti in vsebine, za te določamo
cene, za ostale zadeve ostaja veljaven cenik iz leta 2015.
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica
Zdi se ji pohvalno, da se razširjajo možnosti vrst pogrebov. Pogreša pa neko utemeljitev
izračuna posamezne cene. Poizvedba v sosednjih občinah prikazuje zgolj eno občino, ni
drugih občin, iz katerih bi lahko bila razvidna primerjava cen. Ena občina je absolutno
premalo. Najti je treba občine, ki te storitve nudijo in cene za storitve. Predvsem jo zanima
utemeljitev izračuna predlagane cene, zakaj ravno 400 evrov?
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Na eni prejšnjih sej je bila obravnava zavrnjena iz razloga, ker niso naredili poizvedbe
oziroma primerjave s sosednjimi občinami. Navedene so sosednje občine, ki pa vse teh
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možnosti raztrosa in žarnih niš nimajo. Šli so na razgovor v Borovnico in se je nekako
povzela njihova cena. Izračuni niso bili delani. Ne ve čisto točno, kolikšen je bil strošek te
investicije, je pa bil blizu 100.000 evrov v nekaj letih. Gre za 68 žarnih niš in park za raztros.
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica
Malo je pregledala cene, predvsem za žarne niše, ki se nekoliko bolj pogosto pojavljajo.
Meni, da je cena 400 evrov kar visoka. Pojavlja se vprašanje, kaj je v ceni zajeto, sicer piše
prvi pokop, bolj pa jo zanima kaj vključuje raztros pepela. Cene po občinah nihajo, kaj je
vključeno v raztros pepela?
Gorazd Kovačič – svetnik
Pri raztrosu je vključena uporaba prostora. Pogreba KS sama ne more izvesti, ni za to
pooblaščena. Ker plačaš uporabo prostora kasneje prihraniš pri letni najemnini. Pri žarni niši
gre za povrnitev stroškov investicije.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Ko plačaš pri žarni niši 400 evrov, ni potrebno plačati ureditve spomenika, kot pri grobovih.
Pri žarni niši se samo uredi napis. V Borovnici tudi pri raztrosu še 10 let zaračunavajo letno
najemnino – ker je strošek košnje in vzdrževanja tega prostora. Tudi tam se pojavljajo sveče,
ki so odpadek. Zato s tem pokrijejo vse te stroške. Pri nišah pomeni prvi zakup, ko se namesti
prvo žaro. Za naslednje še ni izkušenj.
Gorazd Kovačič – svetnik
Zanima ga, kaj je anonimni raztros, je to tam, ko nekdo nima svojcev? Če je na primer bil
brezdomec in potem mora občina pokriti stroške?
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Anonimni raztros je, da ni evidentiran, ni nikjer ploščice z imenom pokojnega.
Metod Ropret – župan
Ni prepričan, če se lahko izračuna lastna cena za takšne storitve. Naj se dobi še nekaj
primerjav cen občin, ki tovrstne storitve imajo.
Janez Marinčič – svetnik
Kdorkoli bi želel vedeti, kaj določena storitev vključuje. Naj bo opredelitev – seznam, kaj
katera stvar vključuje. Da si bodo lahko ljudje predstavljali. Če bo trend širjenja teh zadev po
pokopališčih, bi bilo dobro pogledati širše okoli, kam gre trend raztrosa, koliko je takih
primerov letno, kako visoka je investicija? Vprašanje je, kakšen smisel ma na primer
investicija za 50.000 evrov, potem pa nihče ne bi tega uporabljal. Kako velike površine je
potrebno imeti v ta namen? Koliko prostora ja potrebno za spominske ploščice? Veliko je
oprtih vprašanj, treba je zadeve raziskati. Najbrž nima smisla razmišljati, da bi se investicija
povrnila, ker je zadeva predraga. Cena pa mora zajemati osnoven strošek vzdrževanja.
Marko Čuden – podžupan
Preserje je sedaj prvo pokopališče, ki to ima. Tudi v Notranjih Goricah razmišljajo o temu,
verjetno bodo sledile tudi ostale krajevne skupnosti trendu. Verjetno bi bilo pametno določiti
skupno ceno, z dogovorom krajevnih skupnosti. V Notranjih Goricah je pokopališče stalo pol
milijona evrov – z nakupom zemljišč, infrastrukturo. Če bi to delili na grobove, bi to bila tako
visoka številka, da ni sprejemljivo. Prav bi bilo, da se predsedniki KS pogovorijo tudi o tej
stvari. Zelo smo občutljivi, če ima nekdo na primer dražjo ali cenejšo vodo, ker imamo dva
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upravljavca sistema v občini. Pri pokopališčih bi bilo tudi prav, da bi uredili enake cene po
celi občini. Sledi nam tudi še letos nov Odlok o pokopališkem redu, tu bi morda lahko
poenotili zadeve.
Gorazd Kovačič – svetnik
Pred leti ga je poklicala gospa, da ji je umrl mož in si je želel, da se pepel raztrosi na parceli
vikenda, kjer sta živela. Nihče ni znal povedati, da ali je to dovoljeno ali ni. Mislil si je, če to
nikjer ni regulirano, potem naj pepel raztrosi pa bo. Mogoče pa je v odloku potrebno
predvideti take stvari, ker so nove prakse. Mogoče bo kdo želel, da se ga raztrosi z ladjice na
Ljubljanici.
Metod Ropret – župan
Kar se tiče vodotokov, ve da je potrebno soglasje.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
V vsakem primeru mora Upravna enota dati soglasje oziroma dovoljenje za raztros izven
pokopališča.
Martin Cvetko – svetnik
Novo mesto je bolj napredno glede tega. Tam bi bilo potrebno vprašati, to delajo že 10 let.
Želi samo komentirati prejšnjo točko. Gospa je želela graditi hišo široko 2,5 metra, če
odšteješ stene, je to manj kot dva metra notranje širine.
Metod Ropret – župan
Treba je preveriti, če te stvari potrebujemo na vsakemu pokopališču. Glede hiše je bila
procedura že tolikokrat zavrtena in argumentirana, da smo prišli do točke, da se o temu
odločamo na seji Občinskega sveta. Razprav glede tega je bilo nenormalno in se vsi strinjamo
s pomislekom, da to nekega resnega smisla nima. Če bi to bilo v prostoru, bi mi bili na tapeti,
ker smo to dovolili.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 22:15 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 3. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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