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       Z A P I S N I K                         
 
4. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  sredo, 24. 

aprila 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. Saša Oblak 

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

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 
2. Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica 
3. Darja Marinčič – urednica Barjanskega lista 
4. Predstavniki občinske uprave:  

– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 

 
Metod Ropret – župan 
Seja je sklepčna, prisotnih je 16 svetnikov. Opravičil se je Janez Marinčič, na poti pa je 
Polonca Raušl, ki se bo seji pridružila v nadaljevanju.  
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 3. redne seje 

 
Metod Ropret – župan 

Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnik.  
 
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica  
Na strani 19 je pri njeni razpravi napačna številka pri odbitku za prehrano – 185 evrov 
namesto 1,85 evra, kot je pravilno. Prosi, da se to popravi.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Na strani 20 v predzadnjem stavku, v katerem je govoril o odloku, prosi da se popravi tako: če 
bomo kot merilo za izbiro na razpisu imeli samo ceno, bomo verjetno dobili itn. Na strani 18, 
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kjer je govoril, da so pomočnice vzgojiteljic že dobile en plačni razred, je bilo to v juliju 2018 
in ne 2017. Takrat so bili podpisani sporazumi s sindikati.  
 
Metod Ropret – župan 

Na glasovanje je dal zapisnik s predlaganimi popravki: 
 

SKLEP 21: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 3. redne seje z dne 21.2.2019.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 

 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal dnevni red: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pobude in vprašanja; 
5. Letno poročilo JKP Brezovica za leto 2018 in sklep o uporabi bilančnega dobička; 
6. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2018; 
7. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini 

Brezovica – 2. branje; 
8. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 

dejavnosti na področju fizioterapije v občini Brezovica – 1. in 2. branje; 
9. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju 

pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju 
občine Brezovica – 1. in 2. branje; 

10. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Vrtcev Brezovica; 
11. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o. 

 
Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 4 
Pobude in vprašanja 
 
Metod Ropret – župan 
Za začetek je pojasnil, kaj je zelen steber poleg njega. To je idejna zasnova novih označb 
občinskih meja. Večkrat smo se že pogovarjali, da nam obstoječe table niso v ponos. Marsikje 
so se lotili drugačnih in inovativnih rešitev. Gospa Povirk – Aljančič je na našo pobudo 
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pripravila in oblikovala predlog. Gre za nekakšno imitacijo oz. kopijo starodavnih rimskih 
miljnikov, ki so tudi v naših krajih označevali poti. Imamo dve varianti, manjšo in večjo. 
Steber omogoča, da so navedene tudi razdalje do določenih krajev. Navedena je GPS koda, 
kjer se označba nahaja. Njemu se zdi vsebinsko kot tudi oblikovno ideja dobra. Svetnikom 
daje zadevo v razmislek, ni se potrebno še danes odločiti. Gospo Povirk – Aljančič bomo v 
prihodnje tudi povabili na sejo, da podrobneje predstavi idejno zasnovo. Naših težav glede 
sredstev vloženih v vodarno Virje, še ni čisto konec. Od skupno dobrih 900.000 evrov naj bi 
430.000 evrov dobili povrnjenih v petek oziroma najkasneje v ponedeljek. Pripravili smo tudi 
vlogo za naslednji zahtevek in za povračilo zadržanih sredstev. Bili smo že pod izjemnim 
pritiskom izvajalcev, ki so tudi čakali na del teh sredstev. Od konca lanskega leta smo imeli 
ogromno težav z denarnim tokom zaradi teh sredstev, ki niso bila pravočasno izplačana. 
Subvencija Eko sklada za vrtec v Notranjih Goricah, je bila izplačana 10 dni nazaj, v višini 
nekaj manj kot 450.000 evrov. To je bil že pravi obliž za naše načrtovanje finančnih tokov. 
Danes je bil na Ministrstvu za okolje in prostor sestanek glede plovnosti Ljubljanice. Kar 
nekaj občin, ki so vezane na Ljubljanico, je dalo pobude, da bi se vzpostavil nek režim 
plovnosti, seveda omejen, ne prost. Sestanek kakšnega posebnega premika ni prinesel. Naša 
ambicija je, da z režimom plovnost uredimo – da se ve, kaj je dovoljeno in do kje je 
dovoljeno. Vedeti se mora tudi, kaj je prepovedano. Zavedamo se, da reka ne bo plovna kot v 
središču Ljubljane, saj smo del zaščitenega območja – Krajinskega parka. Naj se postavijo 
jasna pravila in merila, kaj je dovoljeno in kaj ne. Boji se, da je to še precej daleč. Danes 
velja, da bolj kot ne, ni dovoljeno nič. Kaj to v praksi pomeni, vemo vsi. Del do Podpeči je 
nekakšna siva cona, čisto pravih meril pa nimamo. Na sestanku so sedli s predstavniki 
Direkcije za reke, prisoten je bil direktor. Izkoristili smo priložnost in ga poprosili, da 
poizkuša premakniti revizijo poplavne študije za avtocestni izvoz. To zagotovilo je dobil, po 
praznikih naj bi dobili vsaj natančne podatke, kdaj to bo. Najprej je bil končni datum 10.2., 
potem 15.3., sedaj smo že konec aprila. Na pobudo predsednikov društev upokojencev smo se 
sestali v domu DEOS v Notranjih Goricah. Beseda je tekla o uvedbi brezplačnega prevoza 
starejših skozi nek zavod – prostofer prevozov. Zadeva je subvencionirana skozi mehanizme 
socialnega sklada. Po praznikih bodo predstavili projekt, ki ga bo potrebno ovrednotiti. Potem 
bo na nas, da se odločimo, če k temu pristopimo. Cene najema električnega avtomobila, se 
gibljejo med 300 in 400 evri mesečno. Prostovoljci zagotavljajo prevoze preko spletne 
aplikacije tistim, ki jih potrebujejo – prevozi k zdravnikom, v bolnišnice, po trgovinah, na 
državne urade… Nekajkrat smo prejeli pobude, da se pridružimo občinam, ki imajo prostore 
za parkiranje avtodomov. Doslej takšnega prostora še nismo organizirali. V prihodnje bo treba 
razmisliti, če je na Rakitni ob jezeru ali ob jezeru v dolini smiselno kakšne površine za to 
nameniti.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Glede na finančno stanje bo letos tudi na področju komunale manj dejavnosti, kot lani. 
Trenutno se gradi pločnik od nadvoza do Mercatorja. Uredila se bo tudi nova javna 
razsvetljava in ograja še po desni strani nadvoza v smeri proti pošti. Če gledamo datum 
zaključka investicije je zastrašujoč. Ampak strah je odveč, v prvem tednu maja bo projekt 
zaključen. Po praznikih bo asfaltiranje in montaža ograj. Začela se je izgradnja kanalizacije do 
sindikalnega doma v Podpeči. Tam je kar veliko stanovanj. Ko so gradili kanalizacijo v KS 
Podpeč – Preserje, niso uspeli pridobiti služnosti. To smo sedaj uredili in bomo ta objekt 
priključili na kanalizacijo. To je pomembno, da bo objekt priključen. Sledi nadaljevanje 
gradnje kanalizacije na Cesti na postajo na Brezovici. Priključiti je potrebno naselje Mijaks in 
naselje Begrad. Izgradila se bo kanalizacija na Komarijski poti – to je ulica za pošto. Gradi se 
nov poslovni center nasproti Eurospina, pričakuje se, da bomo oba objekta priključili na novo 
zgrajeno kanalizacijo še letos. Pripravlja se dokumentacija za izvedbo hišnih priključkov na 
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Cesti na postajo. Ko bo to pripravljeno, se bodo lahko ljudje začeli priključevati na 
kanalizacijo. Govorili smo že, da bo zahodni vodovod na Brezovici prevzelo v upravljanje 
naše komunalno podjetje. To so že tudi izvedli, zamenjani so bili že tudi vsi števci. Prekinilo 
se je povezavo do površinskega zajetja vode. Sedaj so vezani na ljubljanski vodovod. Če bi 
imeli kdaj težave z dobavo vode, jo bomo mi dodali iz Virja preko povezave v Vnanjih 
Goricah. Vodovod do sedaj je bil lokalni, nadzirala ga je krajevna skupnost z dvema 
vzdrževalcema, ki sta bila korektna. Vendar je potrebna profesionalna služba, smo v takem 
času, da si tega ne smemo privoščiti. Veliko stvari se je sedaj že uredilo, dodala se je naprava 
za kloriranje in za kontrolo, da zadeve lahko spremljajo na daljavo.  
 
Metod Ropret – župan 
Potekajo začetna dela pri prizidku OŠ Brezovica. Ugotavlja se struktura zemljine, na podlagi 
tega bodo potem stekla vsa ostala dela. Do začetka novega šolskega leta prizidek zagotovo še 
ne bo končan, nekje okrog 1. novembra pa naj bi vendarle bila dela končana. Zadeve se 
premikajo pri kotlovnici v OŠ Preserje. Izbran je bil izvajalec, trenutno preverjajo ustreznost 
kotlov, ki so načrtovani, glede na to, da smo kotle načrtovali s 40 % dodatno kapaciteto. Tudi 
novi idejni projekti ne bi smeli prinesti rezultatov, ki bi vplivali na kotlovnico. Vseeno je 
bolje, da se parametre preveri. Do nove kurilne sezone naj bi kotlovnica funkcionirala. Idejne 
zasnove in DIIP-i za prizidek OŠ Preserje, naj bi bili po prvomajskih praznikih pripravljeni. 
Potem si jih bodo lahko ogledali tudi svetniki. Čaka nas tudi obnova pomolov na Jezeru. Eden 
pomol se je porušil, ostali so tudi v slabem stanju. Pred novo kopalno sezono je to potrebno 
urediti. Vse je pripravljeno, ko bo vreme dopuščalo, bo aktivnost stekla.  
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Sveža informacija od danes je, da so starši prejeli danes obvestila glede sprejema otrok v 
vrtec. Praktično vsi otroci, ki izpolnjujejo pogoj 11 mesecev starosti, so sprejeti. To je dober 
rezultat, ki ga nismo dosegli že leta, če sploh kdaj. Ostalo je 40 otrok, ki niso sprejeti, vendar 
so to otroci, ki ne izpolnjujejo pogoja 11 mesecev starosti. Težava je na območju Brezovice in 
Vnanjih Goric, saj je prostora absolutno premalo, še posebej sedaj, ko smo izgubili dva 
oddelka v šoli. Predvideva, da bodo nekateri starši, katerih otroci so bili sprejeti v Podpeč, 
odpovedalo vrtec. Na ta račun bodo možnost dobili tisti, ki bodo izpolnili pogoj 11 mesecev 
starosti v jeseni. Ta del občine še kliče po vrtcu, za silo in kar je nujno pa je pod streho.  
 
Jernej Rogelj – svetnik  
Na prejšnji seji je bilo govora o izgradnji kolesarske poti po Strženu, sicer kot plan B za 
porabo sredstev za kanalizacijo. Vseeno bi to morali dati v prednostni plan. Kolesarjev in 
pešcev je čedalje več, ko bo kopalna sezona jih bo še več. Veliko je tudi šolarjev, ki hodijo do 
končne postaje 6 B. V soboto je bila na Strženu prometna nesreča, nekdo je zbil kolesarja. 
Cesta je bila zaprta, prisotno je bilo reševalno vozilo, na srečo ni bilo hujšega. Glede na to, 
kakšne hitrosti so tam, bi lahko bilo tudi usodno. Sredstva bi morali nekje najti in narediti to 
povezavo. Ta pot bi potem verjetno ostala tudi ob celostni ureditvi kolesarskih poti kasneje. 
Zanima ga, kaj se dogaja s križiščem pri apnenci, kdaj se bo začelo izvajati? 
 
Metod Ropret – župan 
Letos bo realizirano tako križišče pri apnenci, kot tudi rekonstrukcija dela ceste pri vhodu v 
Preserje. Verjetno bo potrebno počakati na jesen, ker je po državi ogromno gradbišč že v teku. 
Zemljišča so zagotovljena. Dela razpisuje in izvaja direkcija.  
 
Primož Rihtar – svetnik  
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Zanima ga, če je bilo na sestanku za plovnost po Ljubljanici prisotno tudi Ministrstvo za 
infrastrukturo? Samo plovnost nadzira Urad za pomorstvo.  
 
Metod Ropret – župan 
Ne, bili so samo predstavniki Ministrstva za okolje. Rečeno pa je bilo, da del odlokov sodi 
tudi pod Ministrstvo za infrastrukturo. Uredbo sprejema Ministrstvo za okolje, potem nadzor 
pa vrši Ministrstvo za infrastrukturo, kar še zapleta zadeve. Vsaka občina mora imeti tudi 
odlok, je 6 občin, ki jih to tangira. Bo kar borba na dolge proge.  
 
Miha Rus – svetnik  
Opozoril bi na Kušljanov grad, situacijo dobro pozna, ker je bil prej blizu doma, z Loga. 
Streha v slemenu se pogreza, pozna ozadje, dediči so bili pripravljeni, da se stvar sanira. 
Smreke so bile posekane in pripravljen za ostrešje. Žal so se potem sporekli med sabo. Na tem 
koncu občine je to najstarejša in častitljiva stavba iz 16. stoletja. Samo opozori, da 
razmišljamo o temu.  
 
Metod Ropret – župan 
Isto opozorilo so prinesli na občino predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Žal 
dlje od opozorila ne sežejo. Virov v ta namen nimajo, zato so nas prijazno opomnili, da bi bilo 
dobro, da se mi tega lotimo. Dejstvo je, da gre za zasebno lastnino objekta. Sestanke in 
razgovore z lastniki smo v preteklosti že opravljali. Posebne stopnje soglasja glede tega, kaj bi 
se dalo narediti, med lastniki ni. Morda bi bilo smiselno razgovore obnoviti, ali pa da zavod 
enostavno to odredi. To lahko naredijo, do sredstev pa je druga pot.  
 
Milan Hosta – svetnik  
Ima tri vprašanja. Kot novemu svetniku morda manjka nekaj strateškega materiala. Kot 
predsednik Odbora za družbene dejavnosti in socialno varstvo pogreša smer kam gremo, kam 
vsa ta leta Brezovica teži. Verjetno je kaj narejenega. Če ni, naj se pove in se to planira in 
naredi, morda kot nalogo občinski upravi ali pa se da narediti zunanjemu izvajalcu. Ve da se 
na področju športa sledi državni strategiji, vendar misli, da ima vsaka občina neke svoje 
prioritete. Ni vedno v redu, da se kopira, kar da država. Verjetno podobno velja za ostala 
področja, da so potrebne neke usmeritve. Iskati je potrebno tudi sinergije. Brez strateških 
dokumentov se dela od seje do seje in se morda kaj pomembnega kdaj izpusti. To je pomislek, 
kaj pogreša kot svetnik, da lahko učinkovito dela. Gre za praktične stvari, vemo kakšni časi so 
– na primer kako je z samopreskrbo občine?  Ali kmetje imajo podporo, ali jih je mogoče 
priviligirati, da servisirajo vrtec in šolo? Morda to že obstaja in tega niti ne ve. To so resna 
vprašanja, lahko pride suša, cene poskočijo, tudi za blaginjo v občini je treba vedeti te stvari. 
Morda bi se oblikovale delovne skupine, ne ve kako se je to reševalo v preteklosti. Kakšne 
stvari se lahko naredijo preko študentov in zadovoljijo kakovosti. Druga stvar je, da je njihov 
odbor imel tri korespondenčne seje. Ni bil seznanjen s pravili. Ko se je glasovalo, to ni javno. 
Nič za to, vendar se včasih da kakšne stvari tudi korespondenčno predebatirati. Morda je 
dobro, da se ve, kako je kdo glasoval. To vedno pride potem na sejo sveta in se potem lahko 
pripravijo argumenti, pridejo bolje pripravljeni na sejo OS. Ali je to kje določeno, da vsi in ne 
samo vodja, dobijo rezultat glasovanja? Obveščen je bil, da korespondenčne seje niso 
honorirane. Vseeno to zahteva od svetnikov nek angažma, napor, da to preberejo. Včasih je 
tega veliko. Imeli so odlok za javno službo pomoči na domu, bilo je vloženega kar nekaj truda 
s strani svetnikov. To je lahko nek kriterij, da se pričakuje resno delo svetnikov, če so 
honorirani, da se bolj poglobijo. Kako je s tem? Zadnja zadeva je glede jezera. Začenjajo se 
topli dnevi in je tam veliko smeti. Včasih tam pospravijo zaposleni iz gostilne. Ali bi se to 
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dalo urediti, ker imamo javno službo, to je tudi naša dolžnost. Koši se hitro napolnijo, ljudje 
smeti odlagajo poleg košev na tla.  
 
Metod Ropret – župan 
Obstaja relativno stara, zelo obsežna strategija. Verjetno smo jo pretežni del že realizirali, 
mogoče bi bila čas za novo strategijo. Kar zadeva področja, ki ga gospod Hosta pokriva, smo 
se največ naslanjali na demografsko študijo. Da bi delali nove strategije, pa v zadnjem 
obdobju nismo. Glede kmetov zakon tega ne omogoča, zakonske spremembe gredo v to smer. 
Študijo v preteklosti je pripravljal zunanji izvajalec. Glede rezultatov glasovanj, so vedno vsi 
javni in bi jih morali vedno vsi dobiti in tudi bodo posredovani. Vedno je zagovarjal stališče, 
da se namenjajo sredstva za opravljeno delo, ne pa da po nekih šablonah sredstva delimo. 
Misli, da tudi v tem primeru ni nobene težave. Za enkrat je v naših pravilnikih zapisano tako, 
če pa se preko Finančno, pravno – statutarnega odbora pripravijo spremembe, nima nič proti. 
To je odločitev svetnikov. Čiščenje jezera je regulirano preko naše javne službe. Misli, da je 
to šlo v troje pravih ušes in bo rešeno.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Najprej vprašanje glede miljnikov, pri kakšni hitrosti se bo dalo napise brati? Kot pešec lahko 
prebere vse, če pa se pripelje z avtom, vse ne bo vidno. Če se črke poveča, lahko postane 
miljnik prevelik. Prejšnjič smo bili seznanjeni, da se podjetji Snaga in Vo-Ka združujeta, da 
se na ta način reši Snagino kapitalsko ustreznost. Snaga ima očitno resne poslovne težave 
zaradi nerentabilnosti RCERO-a. Tudi ostali centri za ravnanje z odpadki imajo izgubo. Kdaj 
bo RCERO posloval pozitivno, če sploh kdaj? Ali ga bo potrebno vedno reševati z občinskimi 
intervencijami. Združitev s Snago je začasna rešitev, če se tekoče poslovanje ne uredi, bo 
kmalu treba reševati tudi Vo-Ka. Holdinška podjetja dražijo letos vse storitve, morda je razlog 
reševanje izgub RCERO-a. Naslednje vprašanje se nanaša na pobudo, ki jo je dal nekaj sej 
nazaj, da bi omogočili pokop posmrtnih ostankov podpeških in vrbljenskih Romov na 
pokopališču v Preserju. Tam niso bili navdušeni, v igri je bila tudi Občina Ig. Prosi, če lahko 
župan poda informacijo, kako tam kaže? Dobil je informacijo iz OŠ Preserje, da načrt obnove 
dveh šolskih igrišč ni čisto optimalen, da utegnejo biti določene funkcionalne težave. S tem 
načrtom pa je občina kandidirala na razpis LAS in bila tudi uspešna. Opozoril je, če bi šli v 
spremembe, bi morali zelo pohiteti, ko to pride v proceduro na ministrstvo, praktično ničesar 
več ne moreš spremeniti. Ne ve, v čem šola vidi težave.  
 
Metod Ropret – župan 
Gre za osnutek označb, zato so pripombe dobrodošle. Kar zadeva RCERO-a, je to dejstvo, s 
podobnimi težavami se srečujejo vsi centri z ravnanjem z odpadki. Pri RCERO-u sta razloga 
dva, eno je dimenzija, ki je izjemna. Center je bil dimenzioniran za pol Slovenije, takrat je 
bila takšna zahteva podeljevalcev evropskih sredstev. V tem centru naj bi odlagalo odpadke 
750.000 prebivalcev ali več. Medtem se je spremenila tudi filozofija in naš odnos do 
odpadkov. V osrednji Sloveniji ločujemo že krepko preko 60 % odpadkov. RCERO predeluje 
odpadke, ki niso ločeni, se pravi vsebino črnih in rjavih zabojnikov. Tega je vedno manj. 
Sklepajo se nove pogodbe z občinami, že blizu 600.000 prebivalcev je vezanih na ta center. 
Naslednja težava je, da se je drastično podražil sežig odpadkov. Do sedaj je to izvajala 
sežigalnica na Dunaju, vendar so zaradi prezasedenosti sodelovanje odpovedali. Našli so 
alternative na jugu in zahodu. Dejstvo je, da bo cena sežiga še naraščala. Kalkulirana cena je 
bila pod 100 evrov za tono, je trenutna cena okoli 160 evrov za tono. To je izjemna podražitev 
stroška, zato je vedno več govora o sežigalnici v Sloveniji. To bo verjetno dejstvo, do takrat 
bo zagotavljanje rentabilnosti centra izziv. RCERO ni edini, ki ima težave. Probleme ima tudi 
LPP. Razlogi tam so znani. Ravnanje z odpadki je za nas, ki smo v Holdingu cenovno 
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nekoliko ugodneje, ta obdelava za enkrat še ni draga, sploh na kvaliteto storitev, ki jih nudi 
Snaga. Ocene so, da je služba opravljena kvalitetno. Z letošnjimi podražitvami zgodba še ni 
končana. Rešitvi sta samo dve – ali povečanje količin, se pravi še več prebivalcev, ki bodo 
odlagali v ta regijski center ali pa sprememba cene. Verjame, da se bo nekaj prihranilo skozi 
sinergije, tudi to je eden od razlogov za združevanje. Ključna pa je najemnina in amortizacija, 
ki je za tako ogromen objekt velika. Za LPP in za združeno podjetje bodo narejene nove 
analize, kako ravnati v prihodnje. Na pobudo župana MOL smo nizko držali cene javnega 
prevoza. Videli bomo, če bo to v prihodnje še možno. To tudi ni prineslo povečane uporabe 
javnega prometa. Več so na povečanje vplivale dodatne linije, ki so šle izven ožjega območja 
Ljubljane, tukaj so bili učinki boljši. Za normalno poslovanje podjetja bo spremembe 
potrebno narediti, verjetno tudi na strani cen. Posodabljanje voznega parka je zahteva in je 
permanentno, dogovori s sindikati tudi prinesejo svoje rezultate. Kar zadeva pokopa, je z 
županom Občine Ig govoril. Ocenjuje, da je trenutno stanje ustrezno. Z obeležjem, ki tam 
stoji, je osnovni pieteti zadoščeno. Posebnega navdušenja z njihove strani ni bilo. Sta se 
dogovorila, da bi se z županom MOL poizkusili domeniti, da bi žale sprejele tudi te posmrtne 
ostanke. Glede na predhodne pogovore ne ve, če je kaj možnostim poizkusila pa bosta. Za 
igrišča ve, da sta bila projekta pripravljena in usklajena z vodstvi zavodov. To ga preseneča, 
ko smo enkrat kandidirali in bili izbrani, da bi spreminjali projekte. To ni najboljša pot. 
Morda bi pri sami izvedbi skozi PID-e malenkostne spremembe izvedli. Da bi šli v 
spremembe projektov, je zamujeno. Sploh gre bolj za rekonstrukcijo, kot kakšne posebne 
novogradnje. Se pa ne nagiba k temu, da bi ponovno začeli postopek ali dodajali spremembe.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
V občini imamo že kar nekaj defibrilatorjev, nekaj jih je še v načrtu. Pobuda je, da bi v 
občinsko glasilo in pa spletno stran dali nek članek, kjer bi bile navedene lokacije 
defibrilatorjev, ker vsi ljudje ne vedo, kje se nahajajo. Če ga iščeš, ko bi ga potreboval, je 
prepozno. Druga stvar je, da je Ministrstvo za javno upravo dalo predlog občinam, da se 
povprečnina ne bi znižala, bi pa občinam odvzeli kot strošek pogrebnine, mrliške storitve, 
zavarovanje brezposelnih oseb in pa družinske pomočnike. Ali je bila narejena mogoče 
kalkulacija, koliko bi občina na ta način na leto prihranila? Tretja zadeva je, da je bil v 
začetku aprila razpis za neprofitna stanovanja. Zanima ga, koliko vlog je prispelo? Četrta 
stvar je pohvala občinski upravi. Lani je dal pobudo, da se na Cesti na postajo, kjer je je jarek, 
namesti ograja. Ograja se je namestila, pohvala za to realizacijo. Dal bi še nasvet gospodu 
Hosti. Kot predsednik odbora ima vso pravico, da se odloči, če bo sklical redno ali 
korespondenčno sejo. Predlaga, da sklicujejo redne seje. 
 
Metod Ropret – župan 
Glede defibrilatorjev bi bilo primerno, da to objavimo na spletni strani in v publikaciji – kjer 
bi bile navedene lokacije, kontakti itd. Ocena CZ in gasilcev je, da smo relativno dobro 
pokriti z mrežo defibrilatorjev. Če se bodo pokazale nove potrebe, bomo to nadgradili. Kar 
zadeva analize, so ti podatki zanj novi. Kot ve, nas drugo leto čaka dvig glavarin. Do nas 
drugačna informacija ni prišla – da bi nam bil odvzet kakšen del nalog. Prav posebej v to ne 
verjame, izkušnje so drugačne. Sicer dobivamo nekaj več sredstev, na drugi strani pa so nam 
naložene dodatne naloge in obveznosti, ki presegajo tisto, kar nam je dodeljeno. Razkorak se 
kvečjemu še povečuje, sredstev za investicije bo iz leta v leto manj. Kar zadeva stanovanja, 
misli da je prišlo osem vlog. Misli, da je komisija že opravila osnovni izbor, ne ve pa, če je že 
pravnomočen. Za ograjo pa hvala.  
 
Saša Oblak – svetnica  
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Odziv glede počivališč za avtodome. Z družino precej hodijo naokrog, v zadnjih letih se je v 
Sloveniji precej naredilo na tem področju. Na Brezovici to pogreša, smo takoj za Ljubljano, 
pa ni narejenega nič na tem. Avtodomarji ne potrebujejo veliko, samo tablo, kje se lahko 
parkira. Ni potrebe po izpustih, še posebej, če je zadeva zastonj. Ljudje so zadovoljni, če 
imajo mir. Naša občina bi lahko kaj iz tega potegnila, ker imamo tudi razne kmetije, ki bi 
lahko na ta način tržile svoje izdelke. Po Italiji je tega veliko, pustiš kar nekaj evrov v bližnji 
okolici. Ne ve kakšni so občutki Rakičanov in Jezerčanov – nekateri se bojijo tega, ljudje smo 
si različni. Zadevo je potrebno regulirati in kontrolirati. Po občini je videla veliko košev za 
pasje iztrebke. Kdor jih je postavljal, morda ni dobro pogledal, kje ljudje sprehajajo pse.  Ob 
glavnih cestah zagotovo ne, ampak po bolj stranskih. Mogoče bi si tudi Podplešivica zaslužila 
še dva dodatna koša, ob cestah je kar veliko pasjih iztrebkov. Planinsko društvo Podpeč – 
Preserje ureja pohodno pot Pentlja, lepo so nasuli kolovoz za Velikim grabnom. Bilo bi 
primerno, če bi se nasula še plast drobnejšega peska. Če je zadeva namenjena pohodnikom in 
kolesarjem, naj se uredi tako, da se lahko hodi in vozi s kolesom. Namreč trenutno se ne da 
voziti s kolesom, tudi hodi se težko, primerno je za avtomobile. Večina otrok iz Podplešivice 
hodi v OŠ Log – Dragomer. Včasih je to bila edino dostopna šola, urejeni so tudi prevozi 
otrok. Ker je sedaj v Notranjih Goricah vrtec, bodo otroci prihajali tudi v Notranje Gorice v 
šolo. Treba bo v prihodnje razmisliti o prevozih. Še vedno so bolj orientirani na Log – 
Dragomer. Poziva, da nekdo pogleda cesto, otroci imajo dve avtobusni postaji. Izstopajo na 
cesti, kjer je omejitev, ki je nihče ne upošteva. Verjetno pločnika v prihodnjih letih ni za 
pričakovati. Mogoče bi bila rešitev, da je na cesti zarisano, da je območje za pešce in 
kolesarje. Nujno potrebni sta tudi vsaj dve hitrostni oviri pri avtobusnih postajah. Včasih se 
tudi sama izpostavi in zapelje na sredo ceste, ko jo hoče kdo prehiteti. Omejitev je treba 
spoštovati, otroci hodijo po cesti. Več ali manj to niso domačini, veliko ljudi se vozi iz 
Podpeči proti Vrhniki. Nikoli na terenu ni videla policije, slišala pa je, da je bil radar enkrat 
postavljen. Lahko bi se kdaj oglasili redarji in gospodje v modrem, recimo ob 13:30, ko gredo 
otroci domov. Veliko se dela na varnosti otrok, ki hodijo v šole v občini Brezovica. Ni 
pošteno do ostalih, ki hodijo drugam v šolo. Glede varne poti v šolo pravijo, da ni njihova 
stvar, ker so v drugi občini, občina pa pravi, da hodijo drugam v šolo. To ni čisto prav. 
Predlog bi lahko umiril razne divjake. Na cesti od tapetnika do Žabnice vozniki tudi pogosto 
hitro vozijo in bi prav tako bila potrebna kakšna hitrostna ovira na ravnini pri njih. Otroci so 
na cesti, na dvoriščih, nekateri pa so se pripravljeni peljati 80 km/h po cesti široki 2,5 metra. 
Kar se tiče Kušljanovega grada, se strinja z gospodom Rusom, treba bi bilo narediti malo 
večji pritisk. Bevke, Vrhnika in Ljubljana precej delajo na raznih turističnih zadevah, 
označbah znamenitosti. Pri nas tega ni, Barjanska učna pot se konča v Bevkah. Njihovi otroci 
poznajo Barjansko učno pot na pamet, ker jo vidijo vsaj dvakrat na leto. Neka povezava iz 
Bevk proti nam, do Kušljanovega gradu, središča Barja, bi bila dobrodošla. V bližini gradu je 
vodnjak, ki se ga bi dalo obnoviti, treba je dati pobudo. Ogromno je točk, ki bi jih lahko 
izkoristili za promocijo in turizem. Letos je bila na čistilni akciji. Bilo je dobro organizirano, 
za naprej pa ima predlog, da bi se kakšen teden prej dalo poštarjem letake, da je čistilna 
akcija. Ljudje ne berejo, ne poslušajo, konstantno prihajajo isti ljudje. Letos je bilo zelo veliko 
mladih, to je zelo pozitivno. Včasih so pobirali smeti otroci iz šole. Tako je bilo tudi v 
Dragomeru, imeli so delovno soboto. Mogoče ne bi bilo neumno stvari združiti. Kaj se da 
narediti z ljudmi, ki jim ni mar? Naokoli ležijo stari avtomobili, sodi z oljem ob cesti itn. Olje 
seveda že dolga časa izteka iz sodov. Lovska družina Brezovica ima na Barju lep kotiček, ki 
pa ne ve, če se kaj ureja in vzdržuje. Ko so bili majhni, so se tam drsali, bilo je lepo 
počiščeno. Sedaj je tam ograja, veliko je smeti in nikjer žive duše. Treba bi bilo pogledati, kaj 
se dogaja, precej je zanemarjeno.  
 
Metod Ropret – župan  
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Kar zadeva avtodomov, se lahko iščejo rešitve. Sicer mu je čudno, vendar se vedno pri nas 
daje tujina za primer. Treba je povedati, da v tujini je iniciativa s strani zasebnikov, pri nas pa 
se prenaša na javno. Zanimivo se mu zdi, da se v naši občini ni še  nihče lotil, takega projekta 
kot zasebnik. Strinja se, da nekaj bo treba narediti. Tisti, ki uporabljajo avtodome, so 
večinoma ozaveščeni in korektni. Kakšne lokacije bo v ta namen najbrž treba zagotoviti.  
 
Saša Oblak – svetnica  
V Prekmurju so turistične kmetije, kjer lahko parkiraš. Seveda lahko greš tudi jesti k njim.  
 
Metod Ropret – župan  
Tudi turističnih kmetij nimamo, kar je tudi zanimivo. Kar se tiče košev, imamo v načrtu, da 
letos postavimo dodatnih devet. Če ima kakšni idejo, naj sporoči, kje naj bi bili koši 
postavljeni. Glede prevozov otrok se strinja, da je tista cesta nevarna. Na SPVCP so pobude 
glede te ceste že nekajkrat dali v presojo, kaj posebnega nismo dosegli. Na tej cesti bo 
verjetno potrebno nekaj narediti. Teh točk po občini bi lahko naštevali v nedogled. Tako kot 
je bila prej omenjena pot čez Stržen, ki je nevarna in bi potrebovala neko ukrepanje. Korak po 
korak se z ukrepi bližamo neki zadovoljivi ravni v skrbi za prometno varnost. Od popolnoma 
dobrega smo pa še precej daleč.  Na vsak način bo pobudo posredoval našemu SPVCP, tam 
sedijo možje v raznih uniformah ter razni strokovnjaki. Upa, da s kakšno pobudo uspemo priti 
naprej. Učne poti imamo tudi pri nas, res je da s to v Bevkah nismo povezani. Sodelovanje 
med občinami ni najvišjem nivoju. Včasih si občine med sabo dajemo pobude, ki ne gredo 
skozi. Če bomo hoteli zadeve celovito urediti, bo svojo vlogo moral prevzeti Krajinski park, 
če bomo želeli, da nas nekdo pametno poveže. Ne samo pri učnih poteh, tudi pri kolesarskih 
povezavah itd. Glede čistilne akcije se strinja, načini obveščanja so lahko različni. Letos je 
bilo povsod več mladih. Upa, da bodo tudi v šolah nehali razmišljati, da je to za otroke 
nevarno in obremenjujoče. Z leti gremo vedno bolj v pravo smer. Za avtomobili in sodi je 
tako, da imamo pri nas organizirane službe, ki se s tem ukvarjajo. Za avtomobile je potreben 
postopek. Če je kaj odvrženo v naravi, vemo na koga se obrnemo, prav pa bi bilo, da se to 
tudi sankcionira, če drugega ne lastnika. Sicer po navadi povzročitelj ni lastnik, vendar 
drugače ne gre. Lovci so zgodba zase, niso del proračuna. Imajo svoje premoženje, za 
katerega skrbijo po svojih sposobnostih in zmožnostih. Lahko bi bilo tudi bolje.  
 
Patricija Kozin – svetnica  
Govora je bilo o sankcijah in postopkih za tiste, ki jim ni mar in imajo nevarne stvari 
postavljene na cesto. Kako do tega pride, kako se sankcionira, kdo o temu odloča? Vsak dan 
se vozi v vrtec v Podpeči in pri Rožci je tudi nevaren odsek. Mogoče bi se lahko izvedla 
kakšna cenejša varianta, se postavila dodatna tabla, mogoče več oznak otroci na cesti, šolska 
pot. Morda vrisati kakšen dodaten prehod za pešce, to ni tako velik zalogaj za občino, kot 
gradnja pločnikov. Dvakrat smo že imeli na dnevnem redu dvig cen za pokopališče v 
Preserju. Nazadnje je bilo rečeno, da se bomo dogovorili za cene. Možnost je, da se zadeva že 
izvaja, in se plačuje visoka cena. Ko prelagamo zadevo iz ene seje na drugo pa vmes prihaja 
do smrti in ljudje to plačujejo. Morda si tega nekateri ne morejo privoščiti. Bilo bi smiselno, 
da bi bila najcenejša možnost raztrosa. Predlaga, da to čim prej sprejmemo, da se obravnava 
naslednjič. Spomladi je bilo po Sloveniji veliko akcij, da so se sadila drevesa. Mogoče bi 
občina razmislila, da bi se subvencionirale sadike dreves – za vrtce, šole, kmete ali 
posameznike. Lepo je, da posadiš drevo za naslednjo generacijo, za bolj čisto naravo in 
okolje.  
 
Metod Ropret – župan  
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Glede sankcij ima to možnost Medobčinski inšpektorat. Prijave, ki gredo preko njih so 
ustrezno obravnavane. Običajno so izrečene tudi kazni ali globe. Ostali teh možnosti nimajo. 
Glede ceste v Preserju je težava tudi, da je to državna cesta. Ne glede na vse jih lahko vsaj 
pozovemo ali opozorimo. Nevarnih odsekov imamo še ogromno. Čisto do konca ne bomo 
prišli nikoli, korak po korak vsako leto pa bomo nekaj uredili. Pokopališča za enkrat so v 
domeni KS, tudi cene. Res pa smo se odločili, da se cene poenotijo, upa da bomo na eni 
naslednjih sej do tega sklepa prišli. Glede dreves, je nekaj takšnih aktivnosti pri nas že bilo. 
Morda enkrat v prihodnje, ni pa koncepta, kako bi se tega lotili. Smo pa vsi spremljali večje 
akcije pogozdovanja po raznih krajih.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Že 33 let je občan občine. Od mladosti opaža, kako se hitro vse spreminja. Včasih so bili 
doma na vasi. Ponosen je, ko pove, od kod prihaja, vsi pravijo, da imamo super upravo in 
župana. Kot svetnik deluje v telesu, ki deluje kot nek brainstorming organ. Pri razpravi 
gospoda Hoste je opazil, da vsaka nova generacija svetnikov ima neke nove smernice in 
prioritete. Se strinja z njim, če so že kandidirali, je na mestu, da se njihov čas in trud bolj 
izkoristi. O temu smo že večkrat govorili, omenjali smo belo knjigo. Občina bi morala 
potencial, ki ga ponujajo brezplačno, izkoristiti. Z bivšo svetnico gospo Bregar sta se štiri leta 
na Odboru za družbene dejavnosti borila, da bi naredili neko strategijo razvoja glasbenega 
izobraževanja, morali bi imeti večjo povezavo z Vičem. Lahko bi odprli nekaj tem, kot je na 
primer razvoj glasbene šole. Za teme, ki jih zanimajo, bi lahko naredili brainstorming, jih 
predstavili županu. Potem bi izluščili kvalitetne projekte. Udeležene bi bile vse politične 
stranke, liste, mogoče krajevne skupnosti. Potem bi se nekajkrat dobili, določili prioritete in 
jih dali na papir. Poimenovali bi ga, kot bi večina želela. Potem bi temu dokumentu sledili, ta 
uprava in naslednje uprave. Svetniki poizkusijo zaznati probleme, zberejo naj se vizionarji v 
občini, iz vrst svetnikov ali drugi strokovnjaki. Na primer v občini imamo več deset 
arhitektov, ki bi mogoče oni povedali, kako naj se kraji naprej razvijajo. Pridružijo se lahko 
lokalni entuziasti, kot je tudi sam, z znanjem, ki ga je pridobil tokom šolanja, poklicnega 
izobraževanja, v interakciji z lokalnimi politiki. Gospod Čuden kot starosta politike ima svoj 
pogled. Na primer s Čudnom imata skupne poglede glede razvoja Mladinskega kluba Berda, 
nianse pa jih ločujejo in se včasih lahko skregajo. Načeloma pa vsi želijo isto. Ta dokument bi 
hitro, v pol leta naredili. Gospa iz JKP bi videla smernice na svoji dejavnosti, družbene 
dejavnosti bi imele svoje smernice. Gospa Jesenko bi se našla bolj v socialni pomoči, prav 
tako gospod Kovačič. Do teh dokumentov bi prišli brezplačno, vsak bi naredil nekaj listov. 
Njihova lista ni politična ampak so entuziasti, ki si želijo sprememb. Kdor si želi lahko 
sodeluje, dokument je skupen, nihče ne bo rekel, da pa je to in to nekdo predlagal. Sedaj jih je 
že več, ki so omenili Stržen. Zgodilo se je že kar nekaj smrtnih nesreč. Meni, da bi morala biti 
omejitev hitrosti 70 km/h. Nekateri vozijo 120 km/h. Težava so postali otroci, ker so bolj 
mobilni, kot smo bili mi. Kar se tiče košev, jih je potrebno samo malo bolj označiti. Večkrat 
je že povedal, da bi morali imeti nek arhivski kotiček, bibliofilski kotiček. Tako bi pokazali, 
da imamo tudi do zgodovine nek čut. Zanimiva mu je ideja o zažigalnici. To je zastonj kurivo, 
plastiko naj se termično obdela. To delajo na primer v Salonitu Anhovo. Arhitekti na našem 
območju so se pripravljeni dvakrat na leto dobiti, to bi pomagalo tudi urbanistu. Ker se dela 
idejna zasnova obvoznice skozi Notranje Gorice, ga zanima, če bo kakšna javna tribuna ali če 
bodo tisti, ki so podali pobude, povabljeni na kakšen razgovor? Ljudje bi radi bili vključeni, 
da bi izvedeli argumente, zakaj so predvidene rešitve takšne. Ljudje so prestrašeni, naj se jim 
pove, katera varianta je najboljša.  
 
Metod Ropret – župan  
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Kar se tiče strategije predlaga, da gospod Cvetko in Hosta prevzameta iniciativo in poizkusita 
formirati skupino in naj postavijo koncept, po katerem bi šli.  
 
Milan Hosta – svetnik  
Želi da se to loči – nekaj je strateška razvojna smer, drugo so projektne zadeve. Če ni glavne 
smeri, potem projekti padajo sproti in rešuješ stvari in niti ne veš, kam te to pelje. Strateški 
dokumenti na področjih so ključni. Projekti pa so izvedbena stvar.  
 
Metod Ropret – župan  
Skozi preteklo obdobje smo sledili dvema ključnima ciljema, ostalo pa kolikor nam je stanje 
omogočalo. Eno je skrb za okolje – voda, kanalizacija, koncept celovite opremljenosti občine, 
do tega nam še nekaj manjka. Kar nekaj nalog naš še čaka na tem področju. Drugo je skrb za 
pogoje na področju družbenih dejavnosti – vrtci, šole, zdravstvena dejavnost itd. To sta bili 
bistveni usmeritvi, od tega nismo odstopali. Verjetno bi vsem skupaj nek razmislek koristil, če 
sta se pripravljena angažirati, je to dobro. Glede Stržena nima komentarja, dejstvo je da je to 
realen problem, nekako se ga moramo lotiti. Cesta je državna, morali bomo najti neko 
soglasje z upravljavcem. Kar zadeva obvoznice, že sam postopek sprejemanja dokumentov 
zahteva javne obravnave. Mogoče pa bi bilo tudi prav, da se organizira zbor krajanov, to je 
stvar odločitve. Ali pa se organizira srečanje s civilno iniciativo.  
 
Marko Čuden – podžupan  
KS Notranje Gorice je v letošnjem letu dobro pristopila k urejanju poljskih poti. Izkoristili so 
kvoto, ki jim je bila namenjena s strani občine, to je 3.000 evrov. Krajevna skupnost je dodala 
še 4.000 in 2.000 evrov. Vsa nasipanja je izvedla KS, ne planinsko društvo ali kdo drug. 
Pohvaliti je potrebno predsednik KS, gospoda Kavčnika, ki je dnevno bil na terenu ter 
nadzoroval in pisal koliko materiala so navozili. Danes se je osebno peljal po tej poti, se 
strinja da ni najbolj optimalna, vendar ko bodo kmetje svoje naredili in s traktorji prevozili 
poti, bo ta cesta postala zelo v redu. Brezoviško pentljo ureja PD Podpeč – Preserje. Končana 
bo do konca junija, bo kompletno označena. Kar se tiče Barjanskega dela, je pentlja že 
označena. To je pešpot, ki poteka od vrtca čez Radno na Gradišče in Debeli hrib, Žabo, čez 
sosednjo občino dol in potem do vrha Plešivice. S Plešivice je pot do sindikalnega doma v 
Podpeči, potem do jezera in na sv. Ano. Iz sv. Ane na Planinco in Krim, nato do Rakitne in 
sotočja Iške in Zale, potem na Osredek in nazaj na Rakitno, mimo Polharske koče v Kamnik 
pod Krimom, čez Žalostno goro nazaj do Ljubljanice, ob Ljubljanici do Notranjih Goric, 
potem do Zadačenice in nazaj na Brezovico. Dolga je 92 km, hoja naj bi trajala tri dni. Ko bo 
vse končano, bo pripravljen tudi zemljevid, takrat bodo vsi seznanjeni o temu. Kar se tiče 
hitrostnih ovir, jih bodo letos kar nekaj namestili. Naredili bodo take, kot so na Cesti na 
postajo. Tudi Podplešivica pri tej zadevi ne bo izvzeta. Kar se tiče olja, je zadeva prijavljena 
na Medobčinski inšpektorat, misli da bodo odreagirali in ustrezno ukrepali. V Vokah, kjer so 
bajerji, je zemlja od Sklada kmetijskih zemljišč. Lovska družina ima to v najemu. Včasih 
imajo več interesa, da je tam urejeno, včasih malo manj. Tam se težko kaj bistveno posega, da 
bi se kaj naredilo. Se strinja, kar se tiče ograje in smeti, da se ni za hvaliti s tem. Tudi mi bi 
lahko vzpostavili stik in jih opozorili, da bi bolj skrbeli za ta del. Interesi lovcev in ostalih 
prebivalcev so zelo različni. Lovce pohodniki in kolesarji zelo motijo. Kar se tiče povezave 
med nami in Bevkami, čez strugo stare Ljubljanice, je pot optimalno dobra. Priporoča vsem 
za ogled s kolesom ali peš.  
 
Saša Oblak – svetnica  
Pote je dobra, bi pa lahko bilo nadaljevanje Barjanske učne poti ali nek zaključek. Če že v 
Bevkah govorijo o Kobijevi vili, zakaj ne bi tudi mi? To je stvar postavitve parih tabel.  
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Gorazd Kovačič – svetnik  
Ima odziv na predlog glede avtodomov. V Rakitni imajo to idejo na radarju že nekaj časa, pri 
izvedbi pa je treba biti realist. Če avtodomarji potrebujejo samo prostor, lahko že sedaj 
pridejo na parkirišče pri jezeru. Če potrebujejo še kaj natočiti in odtočiti pa to prinese kar 
nekaj stroškov za upravljavca parkirišča. Vodovodni in elektro priključek bi se dalo že sedaj 
napeljati. Težava je z odtokom fekalij. Ta zgodba je realistična, ko bo tam mimo speljana 
kanalizacija. Graditi hišne čistilne naprave za avtodome je neracionalno. Ideje so znane, pri 
izvedbi pa je treba upoštevati kup stvari in tajminga.  
 
Miran Repar – svetnik  
Zanima ga, kako je s kontejnerji za papir? Še vedno jih ni, niti ne ve, kdaj bodo. Upa, da ne 
bo prej leto 2020. Naj se pritiska na Vo-Ka Snago. Opozoril bi na cesto čez grape. V tem 
tednu je bila intervencija v Kamniku. Reševalci so uporabili to cesto, ker jo imajo v 
navigaciji. To se je zgodilo že tretjič ali četrtič. Tokrat je prišlo do nesreče, reševalno vozilo je 
bilo poškodovano in je obstalo. Reševalca sta zgodaj zjutraj pot nadaljevala peš. Ve se do 
kakšne zamude potem pride, če morata reševalca z vso opremo premagati še kilometer. To je 
lahko tudi usodno, šla sta reševati otroka. Bilo bi na mestu, da se pogovori z reševalno 
postajo. S strani našega gasilca so že večkrat bili opozorjeni, ampak imajo takšne karte, to je 
javna pot in jo uporabljajo. Tisti vozniki, ki ne poznajo terena, peljejo tam, kjer jim kaže 
navigacija. Včasih so prišlo do vrha, tokrat na žalost ni šlo. Bila je potrebna tudi intervencija 
gasilcev Brigade Ljubljana, da so avto spravili ven. Cesto bi bilo treba urediti toliko, da bi 
bila primerna vsaj za nujne zadeve. Upa, da bodo letos šla v realizacijo igrišča v Preserju in na 
Rakitni. Igrišč si želijo in jih potrebujejo. Kako je z rekonstrukcijo ceste v Črni vasi? Govori 
se, da naj bi se projekt začel in naj bi trajal dve leti. To bo pomenilo za ostale dele občine 
velik prometni zamašek. Upa, da to ne bo sovpadalo z deli na Brezovici in v Vnanjih Goricah. 
V sindikalnem domu v Podpeči prebiva 40 prebivalcev, prej je imel napačno informacijo. 
Imajo direktno izpuste in je to potrebno urediti.  
 
Metod Ropret – župan  
Logično bi bilo, da oni sami karte posodabljajo. Kontejnerji za papir bi morali biti že letos, 
upa da bodo. Igrišča je potrebno urediti, tega se zavedamo, na srečo bomo to dobili še 
sofinancirano. Za cesto skozi Črno vas bo dobil podatek, kdaj bodo k temu pristopili. Ves čas 
je to v zraku. Misli, da so trenutno koncentrirani bolj na zahodni del Ljubljane.  
 
Primož Rihtar – svetnik  
Posredoval bi pobudo občanke, zanima jo, kaj je sedaj z mrliško vežico na Brezovici. Ali se 
bo to naprej urejalo? Glede odpadkov bi ponovil, da se ločijo na komunalne in ostale oziroma 
gradbene odpadke. Za komunalne odpadke je pristojna občinska inšpekcija, za vse ostalo pa 
državna inšpekcija. Bolj podrobno to ureja Zakon o varovanju okolja v 157 a členu. To si 
svetniki lahko preberejo, in bodo videli, za kaj gre.  
 
Metod Ropret – župan  
Pokopališče je v upravljanju krajevne skupnosti, tudi mrliška vežica sodi tja. Kakšen je načrt 
za letos ne ve. Zemljišča so pod streho. Kar zadeva odpadkov, izkušnja z našo inšpekcijo ni 
slaba. Kamor jih pošljemo, tja gredo in odreagirajo.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Vprašal bi samo, če je predsednica Nadzornega odbora dobila vabilo na sejo Občinskega 
sveta?  
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Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
Predsednika NO se po zdajšnjem poslovniku ne vabi na sejo, razen takrat, ko se obravnava 
kakšna zadeva povezana s področjem delovanja NO. Poslovnik se je spremenil po vzoru 
Ministrstva za javno upravo. Rečeno je bilo, da ni primerno, da se predsednika NO vabi na 
redne seje.  
 
Aleš Ogrič – svetnik  
Zanima ga bivša Akrapovičeva tovarna, kaj bo sedaj tam? Tam je videl reklamo Duol. Kaj se 
bo tam delalo, ker je precej občutljivo okolje. Toliko, da ljudje vedo.  
 
Metod Ropret – župan  
Tja se je preselilo podjetje Duol. Delajo napihljive presostatične konstrukcije, po domače 
balone – športne in rekreacijske, tudi druge objekte – za kmetijstvo. Proizvodnja je čista, 
podjetje je urejeno, misli da ni nobene bojazni. Tudi veliko manj imajo tovornega prometa. 
Podjetje je domače, sedež ima pri nas v občini. Tam je bil na ogledu s predsednico 
Gospodarske zbornice Slovenije. Nekaj kapacitet bodo imeli celo preveč in jih bodo tudi 
oddali.  
 
Miran Repar – svetnik  
Komunalno podjetje bo letos pristopilo k pridobitvi certifikata voda iz pipe. Povabil bi tudi 
občino, da na sejah ukinemo plastenke za vodo. V upravi ve, da se deli voda iz pipe, tudi tukaj 
bi bilo potrebno narediti ta korak naprej. Pijmo vodo iz pipe, ker imamo vodo dobro, tako 
Ljubljana, kot mi.  
 
Metod Ropret – župan  
To je res. Zadnjič so se pogovarjali glede organizacije tekmovanja z drugimi večjimi mesti. 
Največji privilegij od vseh za mizo imamo tukaj, da lahko mirno in povsod vsi pijemo vodo iz 
pipe. Ostali tega že dolgo časa ne morejo.  
 

AD 5 
Letno poročilo JKP Brezovica za leto 2018 in sklep o uporabi bilančnega dobička 
 
 
Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica 
Dva meseca nazaj smo imeli tukaj v obravnavi elaborata o cenah za leto 2019. Takrat smo 
podrobno spoznali delo na dejavnostih oskrbe s pitno vodo in dejavnosti odvajanja ter 
čiščenja odpadnih komunalnih voda. Danes bo poudarek na ostalem, kar v komunalnem 
podjetju še delajo. Poleg obeh obveznih gospodarskih javnih služb, v podjetju delajo na javni 
gospodarski službi vzdrževanja cest in javnih površin, na vzdrževanju javne razsvetljave ter 
na področju drugih dejavnosti – gradnje in prenova komunalne infrastrukture. S pitno vodo 
oskrbujejo dve tretjini prebivalcev občine Brezovica. Opravljajo redne naloge upravljanja in 
vzdrževanja omrežja ter investicijsko vzdrževanje na okoli 126 km vodovoda. Lani so zgradili 
okoli 400 metrov novih vodovodov. Okvare so skupno iskali 12 dni in odkrili 60 okvar. Od 
tega jih je bilo 5 na primarnih vodovodih in 10 na sekundarnih vodih, 45 pa na hišnih 
priključkih. Zadnje čase so žal aktualni požari, zato še nekaj besed o hidrantih. Skupaj imamo 
354 hidrantov, kar je skladno s pravilnikom o normativih za gašenje. Hidranti se redno 
pregledujejo. Lani so jih 20 obnovili, 3 zamenjali, 2 prestavili in enega postavili na novo. 
Prikazala je graf, kjer se vidi kako se skozi leta spreminja količina načrpane vode in količina 
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prodane vode. Količina prodane vode se bistveno ne spreminja, načrpana voda pa je padla 
predvsem v zadnjem delu stolpca. Prikazana je še voda, ki so jo kupovali od Vo-Ka in jo lani 
niso skoraj nič več potrebovali, ker se je zagnala nova vodarna Virje. Lani se je zmanjšala 
tudi količina izgubljene vode, glede tega so močno pod slovenskim povprečjem. V letu 2017 
je sicer količina izgubljene nekaj narasla, vendar je tu všteta voda, ki se je uporabljala za 
izpiranje vrtine pri vodarni Virje, voda se porablja tudi za pranje filtrov. Izvajali so nadzor 
nad kakovostjo vode. Mikrobiološka testiranja so pokazala tri neskladne vzorce. Na Virju se 
že od nekdaj pojavljala onesnaženost surove vode z mikroorganizmi, kar je značilno za kraške 
vodne vire. Dokler ni bilo nove vodarne, so vodo čistili z dvostopenjsko dezinfekcijo. V novi 
vodarni z ultra filtracijo odstranjujejo bakterije, morebitne viruse in parazite. Posledično samo 
še minimalno dodajo dezinfekcijsko sredstvo, da voda med transportom pride neoporečna do 
uporabnikov. Pri uporabnikih sta bila dva neskladna vzorca, kar gre pripisati internemu 
omrežju. Za odpravo takih napak zadostuje intenzivno izpiranje. Po ponovnem vzorčenju so 
bili vsi vzorci neoporečni. Lani so prevzeli v upravljanje novo vodarno. Vodarna obratuje 
brez prekinitev, ki bi vplivale na oskrbo z vodo, izkoriščenost je 95 %. 5 % pa pomeni tisto 
vodo, ki se jo nameni za pranje filtrov. Lani je bil obnovljen na celotnem omrežju sistem 
telemetrije. Cel sistem je povezan, deluje odvisno med seboj. Nadzor je povečan, tudi 
morebitna puščanja bodo hitreje zaznana. Manj bo obremenitev s prekomernim tlakom, 
sistem je posodobljen in je delo mnogo lažje. Obnavljajo se tudi prečrpališča. Pri odvajanju in 
čiščenju odpadnih voda ni nekih posebnih neobvladljivih težav. Bilo je 455 intervencijskih 
ura na kanalu, v letu 2017 pa je bilo teh ur 900. Srečujejo se z običajnimi težavami, na primer 
delovanje vakuumskih jaškov.  Največkrat je to posledica nepravilne uporabe kanalizacije. V 
takih primerih povzročitelj tudi dobi račun. Včasih se pojavijo težave pri nedelovanju 
monitoringa, včasih se izgubi napajanje senzorjev v jaških, posledično ga izgubijo iz 
monitoringa. Posebej bi opozorila na problem maščob v kanalizaciji – pokazala je tudi nekaj 
fotografij. Ljudje, ki se ukvarjajo s tem, so jih prosili za fotografije, ker sami niso imeli tako 
reprezentativnih. Taka je naša kanalizacija po dveh letih uporabe. V cevovodih so obloge, 
večji problem pa je mašenje senzorskih cevi v vakuumskih jaških. Posledično zastanejo batni 
ventili in pride do izpada vakuumskega sistema na celi liniji. Lotili so se ločenega zbiranja 
odpadnih olj iz gospodinjstev. Izvedli so številne akcije po vrtcih, šolah, povsod so bili zraven 
in jih veseli izredno dober odziv občanov. Verjamejo, da bo to uspešna zgodba v prihodnosti. 
Kar se njih tiče, se pričakuje manj vzdrževalnih del in intervencij zaradi zamašenih cevi. 
Posledično bodo tudi nižji stroški na vzdrževanju. Vzdrževanje javne razsvetljave je tako kot 
pretekla leta potekalo v sodelovanju s podizvajalcem. Izvajala so se dela, kot so menjave 
iztrošenih svetilk, sijalk in drugega potrošnega materiala. Pojavlja se problem, ker za luči 
starejše izvedbe ni več nadomestnih delov. Predelava takšnih svetilk predstavlja večji strošek 
kot nabavo novih LED luči, ki se danes vgrajujejo pri novogradnjah. Dejavnost je vsako leto 
dražja in je v negativnih številkah. Na cestah izvajajo pregledniška in redna vzdrževalna dela, 
trudijo se pokrpati največje poškodbe. Vzdržujejo bankine, izvajajo košnjo ob cestah. Želeli 
bi si predvsem, da se v prihodnjih letih najde čas, volja in finančna sredstva, da se resno lotijo 
meteorne kanalizacije in prepustov. Stanje je nepopisano, nimajo podatkov kam kaj gre in kje 
je kdo kaj zamašil. Niti ne vedo kaj točno planirati in kaj bodo vzdrževali. Posledično 
večinoma izvajajo intervencijska dela, sploh po nalivih, ki so vsako leto močnejši in bolj 
pogosti. Glede zimske službe bi v letu 2018 izpostavila februar in marec. V februarju je 
snežilo 23 dni, zato so porabili več materiala in opravili več dela, kot v neki povprečni celi 
sezoni. V tej zimski sezoni 2018/19 pa nekih posebnosti ni bilo. Pri tržnih storitvah so se v 
preteklih letih izvajali predvsem kanalizacijski priključki. Tisti ljudje, ki so se lahko, so se 
priključili. Zato je lani bili narejenih samo še 9 priključkov. So pa uredili skupinske priključke 
s črpališčem v Kamniku pod Krimom, gradijo se sekundarni vodi po ulicah ob Podpeški cesti. 
Na Sodnem vrhu se je urejal vodovod, 110 metrov vodovoda so zgradili na Plešivici. Uredili 
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so odvodnjavanje meteorne vode v Prevaljah in v Kamniku pod Krimom, kjer sta bili hiši, ki 
jih je ob vsakem nalivu zalivalo. Javno razsvetljavo delajo večinoma tam, kjer se urejajo ceste 
in gradi nova komunalna infrastruktura. Cesta na postajo je bil glavni tržni projekt v lanskem 
letu. Šest mesecev so imeli celotno ekipo kot mehanizacijo tam na gradbišču. Določena dela 
so morali opraviti s pomočjo zunanjih izvajalcev – kar se tiče globljih izkopov, zahtevnejših 
gradbenih del in asfaltiranja. Na grafu je prikazala prihodke in odhodke po deležih ter stroške.  
V gradivu so bile prikazane tudi končne bilance. Pri oskrbi s pitno vodo in na dejavnosti 
odpadne vode so poslovali pozitivno, primerljivo z letom poprej. Pri vzdrževanju cest so 
poslovali negativno, predvsem zaradi stroška sanacije urejanja meteorne kanalizacije. Na to so 
knjižili tudi tisto, kar je bilo sanacij po neurju. Pri javni razsvetljavi se opravljajo nujna 
vzdrževalna dela, strošek je višji od prihodkov in ne pridejo na zeleno vejo. Zimsko službo so 
letos končali pozitivno. Kar se tiče dobička, pa se ga je v glavnem pridelalo na tržnih 
dejavnostih. Poslovni izid je podoben, kot leto prej. Toliko, kot so več naredili in imeli več 
prihodkov, so imeli tudi več stroškov na storitvah in materialu. Kadrovsko so razdeljeni po 
dejavnostih. Razen nekaj posameznikov, ki so ozko specializirani, zaposleni niso zapisano na 
eno delovno mesto oziroma dejavnost. Delajo tam kjer in ko je potrebno. Nadur je bilo nekaj 
več kot v preteklih dveh letih. Vidi se tudi, da ko je kdo na bolniški, ga mora drugi z nadurami 
pokriti. Ena od dejavnosti, ki ni nikjer prikazana pa je trajnostna strategija in družbena 
odgovornost. V zadnjih letih so vzpostavili dobre odnose z drugimi deležniki v lokalnem 
okolju. Sodelujejo s šolami, vrtci, društvi, zavodi. Prisotni so pri številnih aktivnostih, imajo 
dneve odprtih vrat, organizirajo naravoslovne dneve, predavajo po šolah, imajo delavnice. Na 
ta način ozaveščajo in aktivno prenašajo svoje znanje na mlajše generacije. Pri njih vsako leto 
dijaki in študentje iz domačega okolja opravljajo obvezne prakse, večina se jih tudi v 
naslednjih letih z veseljem vrne k njim. Z vrtci Brezovica so sodelovali na čistilni akciji. 
Uspeli so prepričati tudi OŠ Preserje, da so devetošolce poslali k njim na naravoslovni dan. Z 
OŠ Brezovica imajo to že tradicionalno. Večji projekt je bil začetek zbiranja odpadnega 
jedilnega olja. Postavljeni so zbirni sodi, za praznenje bo skrbelo podjetje Vo-Ka Snaga. 
Akcija je bila odlično sprejeta, Občina Brezovica je prva občina pod okriljem Vo-Ka Snaga, 
kjer se olje zbira. Sodi se pridno polnijo. Posode za olje so se delile na raznih prireditvah, 
dogodkih, po pisarnah krajevnih skupnostih. Bila je neprijetno presenečena, ko devetošolci iz 
OŠ Preserje niso vedeli, kakšen namen imajo posode. Sodi za zbiranje so bili že postavljeni. 
Veliko se je promoviralo in delilo posode za zbiranje olja. Ko so bili KS Podpeč – Preserje na 
čistilni akciji, so opazili, da je bila škatla s posodami polna, da jih ni skoraj nihče prevzel. 
Zato prosi vse, ki so s tistega konca, da osveščajo ljudi in promovirajo posode za olje. 
Dejansko imajo na tistem področju največ problemov, je največ vakuumske kanalizacije in 
največ uporabnikov, po drugi strani pa so najmanj osveščeni. Poslovno leto so končali s 
čistim dobičkom – 69.003,52 evrov. Predlaga, da se 3.450,17 evrov razdeli na obvezne 
zakonske rezerve, 65.553,35 evrov pa naj ostane nerazporejen dobiček. Ta dobiček 
potrebujejo kot rezervo za pokrivanje izgub na posameznih dejavnostih. Sredstva potrebujejo 
tudi, da lahko poslujejo brez likvidnostnih težav, da plačajo večja popravila stroje, da delo ne 
stoji. Če bo možno, bi kupili tudi kakšno novo osnovno sredstvo. Nujno so potrebovali novo 
prikolico za prevoz strojev, stare se ni dalo več popraviti, da bi bila varna. Zbirajo tri jeklene 
zagatnice, ki jih potrebujejo pri gradnjah, sploh v večjih globinah. Njihov najem je drag, v 
času gradbene sezone jih je težko dobiti. Če bo kaj sredstev ostalo, si zaposleni zaslužijo tudi 
kakšen nov avto. Zahvaljuje se za zaupanje. Današnji dan sovpada tudi z zadnjim dnem 
njenega štiriletnega mandata direktorice. Zahvala županu, podžupanu, saj z njima največ dela. 
Zahvala tudi celotni občinski upravi in Občinskemu svetu. V štirih letih je bilo sodelovanje 
dobro in konstruktivno. V kolikor ji bodo ponovno podelili zaupanje, upa da ga bo uspela 
upravičiti tudi v naslednjih štirih letih.  
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Metod Ropret – župan  
Vsi skupaj lahko ugotovimo, da je to podjetje skupaj z razvojem infrastrukture prevzelo 
ogromno breme in veliko obveznosti. Temu primerno je podjetje tudi napredovalo. Ne bo 
rekel, da je z njimi vedno najlažje, a brez njih ne gre.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Pridružil bi se pozivu, da je treba v občinskem proračunu zagotoviti več sredstev za tekoče 
vzdrževanje cest. Na področju jaškov in prepustov ponekod leta ni bilo narejeno nič, se jih ni 
očistilo. Jaški so zabiti, da se bo vzpostavilo normalno stanje, bo kar velik zalogaj. Presenetila 
ga je informacija, da kataster meteorne kanalizacije še vedno ni urejen. Že nekaj let navija, da 
bi se za ta namen namenilo več denarja. Dolgo časa se je govorilo, da ni katastra, pred 
kakšnim letom pa je izvedel, da je bil narejen, da se ve kje so prepust in jaški. Drugo 
vprašanje se tiče tudi 11. točke dnevnega reda. Zanima ga, koliko tržnih prihodkov je takih, ki 
jih pridobijo mimo občine in njenih sestavnih delov ter zavodov? Čisto na zunanjem trgu. Zdi 
se mu, da imajo še kar nekaj rezerve in bi lahko več zaslužili na primer na trgu nizkih gradenj. 
Koliko so za to usposobljeni in koliko imajo mehanizacije ne ve točno. V zdajšnji gradbeni 
konjunkturi bi se dalo iztržiti precej več. Razen če je politika JKP taka, da se usmerjajo samo 
v javne službe, da so hišni pomožni gradbinec za občino za manjše zadeve. Tretje je praktičen 
predlog. Večkrat se zgodi, da je kakšen močan veter in razmeče smeti iz eko otokov. Ko do 
tega pride, kličejo katerega od delovodij in prosijo, če lahko pošljejo delavca, ki stanuje na 
Rakitni, da bi na koncu službe še pobral smeti preden jih razmeče daleč naokrog. V takih 
primerih ni fleksibilnosti, da je težko in kako bo z nadurami. Prihranili bi čas, če bi 
intervenirali hitro. To ne pomeni, da se je potrebno zapeljati takoj, dovolj je če si ta oseba 
vzame nekaj časa ob koncu delovnega dne in pobere smeti, zapre smetnjake. Ko pride čez dva 
dni cela ekipa, mora pobirati smeti po celi planoti. Na strani 26 je tabela zgrajenih cevovodov, 
pa ne ve kaj je merska enota. Na strani 30 v četrtem odstavku sta dva napačna podatka. Piše, 
da je na Rakitni na čistilno napravo priključenih samo 70 prebivalcev. Tu gre za 70 hiš, 
manjka pa še vrtec, poleg OŠ in MKZ. V tretjem odstavku na strani 30 čisto ne razume, kako 
se je povečala obremenitev v primerjavi s tem, koliko je dejansko priključenih prebivalcev. 
Razlaga je, da je možen vzrok tudi v majhnem dotoku tuje vode v fekalno kanalizacijo in ni 
razredčena. Kolikor ve, tuja voda sploh ne bi smela dotekati v fekalno kanalizacijo.  
 
Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica 
V zadnjem času je manj naročnikov, ki so fizične osebe, prej so delali veliko hišnih 
priključkov na kanalizacijo. Še vedno kjer delajo na novo javno infrastrukturo, tudi 
priključujejo fizične osebe. Hkrati so naročniki Vo-Ka Ljubljana, saj Vo-Ka financira obnovo 
vodovodov na Brezovici, ki poteka hkrati z gradnjo kanalizacije. Občina je lastnik podjetja, 
lahko predlaga tudi v to smer, da delajo več na trgu nizkih gradenj. Njeno osebno mnenje je, 
da dokler je podjetje v občinski lasti, v prvi vrsti namenjeno izvajanju obveznih javnih 
gospodarskih služb, da imamo stroje in ljudi stalno zaposlene. Da lahko normalno 
funkcionirajo in se razvijajo naprej, je prav da opravljajo nekaj tržnih del. Da bi šli vzporedno 
v gradbeno podjetje, ki bi bilo enakovredno ostalim, bi potrebovali novo mehanizacijo in 
nove ljudi. Že s tem kar delajo, poberejo vse razpoložljive ljudi in imajo potem že skoraj 
težave na obveznih javnih službah, saj ne uspejo tam delati vsega kar bi morali. Ta trenutek 
ne razmišljajo, da bi se toliko okrepili. V končni fazi je te ljudi treba zaposliti tudi pozimi 
oziroma izven gradbene sezone. Vemo, da večja podjetja zaposlujejo projektno, preko 
agencij, vozijo delavce z juga itd. Ne ve, če je to ravno namen javnega komunalnega podjetja. 
Namen tudi ni ustvarjati dobiček, ampak v prvi vrsti, da so občani oskrbovani s kvalitetno 
vodo ter da odvedejo in očistijo komunalno vodo. Kar se tiče čiščenja ekoloških otokov, bo 
govorila s svojimi sodelavci. Močno dvomi, da je kdo od njih rekel, kaj bomo z nadurami, ker 
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to imajo v podjetju lepo urejeno in nikoli ni bil problem. Gre samo za to, če ljudje to vidijo in 
naredijo, ko se peljejo mimo. Za stran 30 – je napaka, bodo popravili poročilo. Kar se tiče 
čistilne naprave Vnanje Gorice, gre za to, da je večinoma pritok iz vakuumske kanalizacije. 
Projektirana je za 4.300 enot. Projektanti so na podlagi smernic, predpisov, sprojektirali ČN. 
Poleg tega imajo na tej ČN še prevzem septike – tja se vozijo še greznice. Čistilna naprava je 
po p.e. preobremenjena. Povezali so se z Vo-Ka in centralno čistilno napravo Domžale – 
Kamnik, ki je v Sloveniji. Naredili so analizo in izračunali, da je na tej ČN, čeprav je 
priključenih 3.500 ljudi, sestava odpadne vode taka, kot da je priključenih med 4.500 in 8.000 
prebivalcev. Nihče zadeve ne zna čisto točno razložiti. Ugibajo, kaj je temu razlog. Dejstvo je, 
da je vakuumska kanalizacija vakuumsko zaprta. Pri gravitaciji je še vedno notri veliko več 
vode. Fekalije po vakuumski kanalizaciji pridejo do ČN drugačne strukture, kot pa po 
gravitacijski – določeni procesi se zgodijo že prej, preden pridejo fekalije od hiše do ČN. Pri 
vakuumu gre vse hitreje, v zaprtem sistemu, zato je sestava drugačna. Delež gravitacije na tej 
ČN je zelo majhen, zato so rezultati kakršni so. ČN naprava dela, vsi izpusti in izhodni 
parametri so ustrezni. Ne ve pa, če bo ČN prenesla kakšne dodatne obremenitve. Pogovarjajo 
se s projektanti kot z ostalimi strokovnjaki iz komunalnega področja in se strinjajo da je to 
verjetno posledica vakuumske kanalizacije- zadeva je bolj koncentrirana, hitreje potuje, po 
poti so drugačni procesi.  
 
Metod Ropret – župan  
Kataster je narejen. Ali je problem ČN lahko relativno majhen vodotok ob njej, torej 
limitiranja ČN? Dejstvo je, da bo zelo kmalu premajhna. Ali je pri načrtovanju to bil 
omejitven faktor, da ni večja? Ljubljanica te omejitve nima, oziroma je bistveno višja.  
 
Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica 
Ne, tukaj ne vidi problema. Morda je manjši vodotok težava iz vidika, ker se večkrat 
pojavljajo vprašanja, zakaj so alge po kamnih, ker gre za nek normalen proces. Ker je vodotok 
majhen, ne prihaja do erozije. Težava je obremenitev, ko fekalije pridejo v ČN. Glede 
velikosti in omejitev ne more govoriti. Misli da ni problem majhen vodotok. Problem bi bil, 
če ne bi smeli spuščati v vodotok dodatno. ČN je projektirana za 4.500 p.e., priključenih je 
okoli 3.500 p.e. Kar načeloma pomeni, da bi je še kar nekaj kapacitet prostih. Ampak ko 
gledaš, kaj dobiš na ČN, je kot da bi bilo priključenih čez 5.000 ljudi. ČN Podpeč je enako 
velika, vendar je manj priključenih, je rezerva. Nihče izgleda ni pričakoval takšne 
koncentracije fekalij. Septika ni razlog.  
 
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica  
Ima komentar glede širitve na tržnih dejavnostih. Treba se je zavedati, da je JKP Brezovica 
javno podjetje, primarna naloga ni zagotavljanje dobička, temveč zagotavljanje storitev, ki jih 
občani potrebujejo – to so storitve, ki jih ni mogoče zagotoviti na trgu. Zato se strinja z 
mnenjem direktorice, da je primarno naloga podjetja skrb za kakovostno pitno vodo ter 
odvajanje in čiščenje odpadne vode in vzdrževanje cest.  
 
Metod Ropret – župan  
Takšne usmeritve podjetje dobiva tudi z naše strani. Daleč primarne so dejavnosti, ki so 
vezane na Občino Brezovica. Tudi na potrebe, ki jih imamo, ni kmalu za pričakovati, da bi 
podjetje prišlo v položaj, da bi bilo prisiljeno iskati delo izven občine. Kar se tiče tržnih 
dejavnosti, imamo vpliv na dinamiko, kar je za nas gotovo plus. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 22: 
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Občinski svet Občine Brezovica se je seznanil z Letnim poročilom Javnega komunalnega 

podjetja Brezovica d.o.o. za leto 2018 in ga sprejema.  

 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se čisti dobiček JKP Brezovica iz leta 2018 

v višini 69.003,52 EUR razporedi na: 

- zakonske rezerve EUR 3.450,17, skladno s 4. odstavkom 64. člena ZGD 1 (do 

višine 10% osnovnega kapitala), 

- nerazporejen dobiček EUR 65.553,35. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 6 
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2018 
 
Metod Ropret – župan 
Gre za enega od zaključnih računov, na katerega posebej ponosni ne moremo biti, je splet 
nekih okoliščin v lanskem letu. Gre za dve dejstvi, ki nista vezani na nas – izplačilo 
subvencije Eko sklada za vrtec ter refundacija kohezijskih sredstev za vodarno Virje se je 
zamaknilo. Obe izplačili sta bili zamaknjeni v letošnje leto, eno plačilo je že bilo realizirano, 
drugo še ne. Skozi rebalans smo na to bili prisiljeni odreagirati. Vsled tega je tudi zaključni 
račun, kakršnega danes imamo. Kratkoročno obveznost smo z vedenjem Ministrstva za 
finance in ob vedenju, da nismo bili edina občina, bili prisiljeni vrniti posojilo tri dni po 
novem letu in ne dan pred novim letom, kot bi po zakonu morali. To smo najavili naprej, ni 
bilo ocenjeno kot kakšna posebna kršitev. Ne ve, ali bo to v kakšnih ocenah o delovanju občin 
vidno. Zdelo se nam je pametno, da to sporočimo. To sta bila ključna razloga, da smo s 
proračunom imeli težave. Imeli smo tudi določen izpad prihodkov na področju prodaje 
zemljišč, tudi komunalni prispevki niso bili realizirani v celoti v predvideni višini. Letos je 
stanje na tem področju nekoliko boljše. Če bi se vse izšlo po predvidevanjih, bi bil lanski 
proračun izravnan, tako pa nam nekaj težav povzroča še sedaj.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Odbor je pregledal predlog zaključnega računa. Ugotovil je, da po formalni plati nimajo 
nobenih pripomb, dokument je bil kvalitetno pripravljen. Nekaj popravkov so dorekli še 
preden se je gradivo za sejo razposlalo članom odbora. Vsebinsko je župan že povedal, vidi 
se, da so bile likvidnostne težave zaradi zamude dveh večjih izplačil. Realizacija je manjša za 
približno vsoto zneskov teh dveh izplačil glede na drugi rebalans 2018. V približno takem 
znesku so se prenesle obveznosti v letošnje leto. Župan je omenil tudi zaplet, ki je nastal 
zaradi zamude pri poplačilu kratkoročnega kredita. Tu ni kaj, občina je bila v prekršku, 
vendar ni povzročila te situacije. Drugače tudi ni šlo, razen če bi tik pred novim letom na 
izredni seji sprejeli še tretji rebalans proračuna. Odbor predlaga Občinskemu svetu, da 
sprejme zaključni račun. Opozoril je, da je predlog sklepa narobe formuliran, saj Občinski 
svet na podlagi 69. člena poslovnika zaključni račun sprejeme. Odbor želi še nekaj predlagati. 
Sestavni del dokumentacije so tudi letna poročila, ki gredo na AJPES. Tega materiala je 
veliko. Zato predlagajo, da se sprejme dodaten sklep, da se teh gradiv ne pošilja svetnikom v 
natisnjeni obliki, ampak se jih objavi na spletni strani, razen če kakšen svetnik izrecno želi 
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drugače.  To naj velja tudi za naprej, zato predlaga, da naj se sprejme sklep, da se letnih 
poročil ne pošilja v natisnjeni obliki, pač pa si jih lahko pogledajo na spletu. 
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Se strinja s svetnikom Kovačičem. Ko se bo gradivo skeniralo – finančni del, naj se skenira 
tako, da se vse vidi. Vprašal bi še, zakaj je za sofinanciranje športnih društev realizacija 92 
%? Ali je denar ostal ali bo to naknadno izplačano? 
 
Metod Ropret – župan 
Predvideva, da kar bi moralo biti izplačano decembra, je bilo zaradi pomanjkanja sredstev 
refundirano januarja. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 23: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejme Zaključni račun proračuna Občine Brezovica 

za leto 2018.  

 

Občinski svet potrjuje, da se v nadaljnjih postopkih sprejemanja zaključnih računov 

proračuna, letnih poročil ne pošilja več v tiskani obliki, ampak se jih objavi na spletni 

strani elektronsko, v tiskani obliki pa se jih pošilja samo na izrecno željo posameznih 

svetnikov.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 7 
Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini 

Brezovica – 2. branje 
 
Milan Hosta – svetnik  
Odbor je dobil odlok še enkrat v drugo branje. Na nek način ni bilo sprememb o glasovanju 
na odlok. Pridobili so mnenje pravnika, ki zagovarja to, da je vprašanje, če bi se to dalo z 
merili zagotoviti. Ključno vprašanje je, kar je izpostavil Gorazd Kovačič, da bi zavarovali 
kakovost storitev za naše občane z nekim merilom v odloku. Predlog je bil, da bi zavarovali 
kakovost storitev v smislu, da ima izvajalec pomoči nek stalen kader, ne pa da ga menja. Za 
starejše občane so intimne in občutljive stvari. So se angažirali, pridobili mnenje odvetniške 
pisarne, da bi to lahko privedlo do sporov med koncendentom in koncesionarjem. Tudi 
Mateja Lekan – Štrukelj se je angažirala in pregledala stvari ter je tudi skeptična, če to lahko 
vpeljemo v odlok. Na vezi je bil tudi z gospodom Kovačičem, ga razume, to se mu zdi skrb za 
naše občane, da želimo kakovost zagotoviti. Na odboru so potrdili, da se zadrži odlok v 
obliki, kakršni je, ni se sprejel predlog gospoda Kovačiča. Naknadno je gospod Kovačič vložil 
amandma k odloku, pred dvema dnevoma. Zanima ga, če je možno merila dodati v razpis? 
Ker odlok je eno, potem pa pride še razpis. V odloku je točka v 7. členu: pri izbiri 
koncesionarja se upošteva naslednja merila: cena in ponudba drugih storitev socialnega 
servisa. Spodaj piše, da se merila podrobneje določi v razpisni dokumentaciji. Koncendent 
lahko v razpisu določi še druga merila. To je lahko še eden od izhodov za tisto, kar predlaga 
Gorazd Kovačič. Meni da je dobro imeti neko merilo, tudi če opisno, da morda tisti, ki se 
prijavijo na razpis, napišejo kako si predstavljajo kakovostno storitev. Potem imamo vsaj 
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referenčno točko, da jih v skladu z odlokom in pogodbo zavezujemo k temu. Odbor je sprejel 
predlagani Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na domu v Občini 
Brezovica z minimalnimi popravki.  
 
Metod Ropret – župan 
Iz amandmaja natančno to izhaja. Naša naloga je, da skrbimo za kvaliteto izvajanja pomoči na 
domu. Kakorkoli bomo skozi odlok in merila v razpisni dokumentaciji to regulirali, se 
moramo zavedati, da zadeva iz javnega prehaja v zasebno. Veter na tem področju bo pihal 
drugače, temu dejstvu se popolnoma izogniti ne moremo. Če lahko gremo na roko našim 
občanom, je prav da to poizkušamo narediti. Kar si želi je, da smo z odlokom ažurni.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Dva dni nazaj je uradno vložil predlog amandmaja, o katerem bo treba glasovati. Predlog 
amandmaja se glasi: za osmo alinejo 2. odstavka 8. člena se doda alinejo, ki se glasi: 
koncesionar mora zagotavljati stalno kadrovsko zasedbo neposrednih izvajalcev oskrbe na 
domu na krajevnem območju, ki je predmet koncesije na krajevnem območju, ki je predmet 
koncesije, razen kadar gre za začasno zamenjavo zaradi njihove začasne odsotnosti z dela ali 
za prenehanje delovnega razmerja posameznih neposrednih izvajalcev oskrbe na domu. Če bo 
OS presodil, da je načelo nerotiranja kadra pomembno za kakovost storitve in dostojanstvo 
uporabnikov, bo to funkcioniralo kot nek vstopni pogoj, ki ga bodo tisti, ki se bodo prijavili 
na razpis, morali izpolniti in se njemu zavezati. Od tu dalje, bo občina izbrala izvajalca samo 
na podlagi cene. Merili sta samo dve, cena ter ponudba drugih storitev socialnega servisa. Ni 
jasno, kako bi se to ovrednotilo, nekega točkovnika ni. Lahko samo ugotoviš, da nekaj 
ponujajo. Ključna bo cena. Ker gre za podjetja, ki bodo hotela varčevati in zagotavljati 
priložnosti za neke dodatne storitve, ki jih bodo zaračunavali oskrbovancem, jim moramo 
vstopne pogoje opredeliti tako, da bo za njih situacija, da to sprejmejo in od tu dalje 
izračunajo, kako jim to znese. Obrazložil je predlog amandmaja. Stalna kadrovska zasedba se 
mu zdi zelo pomembna za izvajanje kakovosti, saj omogoča večje zaupanje med izvajalci in 
uporabniki. To uporabnikom olajšuje prepustitev skrbi na intimnem področju tretji osebi in 
ohranjanje osebnega dostojanstva. Pridobil je informacije, da zasebni koncesionarji pogosto 
rotirajo kader zato, da delo z uporabniki postane manj osebno, bolj mehanično in hitrejše. S 
tem lahko sproščeni del delovnega časa izvajalcev uporabijo za izvajanje drugih storitev, ki 
koncesionarjem prinašajo dodatni dohodek in dobiček. Gre za poslovni model, ki rutinizira 
koncesionirani del oskrbe na domu in trži dodatne storitve. Na podlagi pogovorov s številnimi 
krajani različnih generacij in s člani Društva upokojencev Rakitna ugotavlja, da krajani 
podeželskega dela občine pričakujejo, da bo občina z ustreznimi smernicami v odloku in 
razpisu poskrbela za stalnost osebja, ki izvaja oskrbo na domu, saj starejši ljudje na podeželju 
potrebujejo precej več časa kot v mestih, da se prepustijo tujim osebam v oskrbo. 
Dostojanstvo uporabnikov ob upoštevanju njihovih kulturnih norm mora imeti prednost pred 
interesom podjetij za oskrbo na domu za povečanje dobička. Komentiral bi še odvetnikovo 
mnenje. Je kratko in v pravnem smislu se mu zdi razočaranje. Odvetnik ima dva argumenta, 
prvi je da ščiti interese koncesionarja, se sklicuje na njegovo avtonomno kadrovsko politiko. 
Drugo je, da skuša varovati občinsko upravo pred neko novo nalogo nadzora, kako 
koncesionar dela. To nas ne more prepričati. Pri koncesionarju ima OS pravico postaviti 
vstopne pogoje v skladu z našim stališčem. Od tod naprej naj se odloči, kako se bo prijavil, 
kaj bo ponudil ali se sploh bo prijavil. Na trgu je ponudnikov več. Ne moremo pisati odloka 
tako, kot da nam ga narekujejo bodoči koncesionarji, to je neresno. Občinski svet si ne sme 
pustiti vzeti nekih svojih pristojnosti.  
 
Metod Ropret – župan 
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Vprašanje do katere mere to čisto popolnoma drži. Ko prebere argumentacijo je OK, ko pa se 
postaviš v vlogo ostalih koncesionarjev po občini, posegamo zelo daleč. Seveda se strinja, da 
je to občutljivo področje. Bili smo prvi, ki se zavzemamo, da brezpogojno dekleta, ki delajo 
sedaj, delajo tudi v naprej. Vendar bodo prešla iz javnega v zasebno. Vprašanje je, če mi 
lahko v zasebnem predpisujemo za primer barvo las in znamko gum. Odvetnikovo tolmačenje 
je razumel na približno ta način. Do kje mi lahko to z odlokom reguliramo? Se strinja, da to 
uredimo. Ostala dva odloka sta presojana s strani ministrstva in Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje, na nek način sta pripravljena, kot oni želijo. Na ta odlok pa imamo vpliv, lahko 
popravke sprejmemo in gremo v ponovno presojo na ministrstvo. Sicer nam bi to celotno 
zadevo podaljšalo, ampak bomo vsaj vedeli, pri čemu smo. 
 
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica  
Zadevo je podrobno preučila. Odlok v pretežni meri povzema določbe Pravilnika o koncesijah 
na področju socialnega varstva in Zakona o socialnem varstvu. V določeni meri so vsebovane 
določbe, ki ne dopuščajo kakršnegakoli odstopanja in drugačne ureditve. Taka je na primer 
določba, ki določa pogoje za podelitev koncesije – v. 4. členu. Med njimi je tudi določba, da 
se zagotavlja kakovostno izvajanje storitve. Pojavlja se vprašanje, če je kakovostno izvajanje 
storitve možno zagotoviti zgolj tako, da se zagotovi stalna kadrovska zasedba, ali pa so morda 
tudi drugi načini. Kakovostna storitev se morda lahko zagotovi na način, da se omogoči izbor 
več koncesionarjev. Tudi več koncesionarjev lahko omogoča kakovostno izvajanje storitev. 
Če bi določili dodaten pogoj za podelitev koncesije – stalno kadrovsko zasedbo in se ne bi 
izvajala s strani koncesionarja, je izpolnjen pogoj za odvzem koncesije. Koncendent bi moral 
ves čas spremljati, ali koncesionar izpolnjuje pogoje, tako je namreč določeno v nadaljnjih 
členih – v 16. in 17. členu so določeni pogoji, pod katerimi se koncesija lahko vzame. Če 
vključimo zahtevo po stalni kadrovski zasedbi kot enega od pogojev, mora koncendent ves 
čas bdeti nad tem, če se izvaja ali ne. Če imamo enega koncesionarja in vzamemo mu 
vzamemo koncesijo, traja postopek, da se pridobi novega koncesionarja, v vmesnem času pa 
se teh storitev morda ne bo zagotavljalo in bo še večja težava. Treba je biti zelo previden. 
Odvetnikovo mnenje razume nekoliko drugače, ne z vidika podpiranja koncesionarja, temveč 
z vidika  opozoril, ki utegnejo  doleteti koncendenta, v primeru vključitve tovrstnega pogoja v 
odlok. Ne more reči, da tako zelo nasprotuje njegovemu mnenju, lahko razume to 
prekoračeno mejo v njegovo poslovno in kadrovsko politiko. Kakovost zagotavljanja storitev 
je mogoče potrebno nekoliko bolj definirati z merili, ki pa so zelo ohlapna, saj sta zgolj dve 
merili. Biti bi morala določena na način, da je mogoče vrednotenje meril in bi lahko prišli do 
meril, ki omogočajo izbor. Določba ki omogoča, da se v razpisu določijo še druga merila, je 
neustrezna in je prenašanje pristojnosti na razpis. Odlok mora vsebovati merila, danes jih 
moramo vedeti, če jih ne vemo, jih ne bomo naprej določali v razpisu. Lahko jih podrobneje 
razdelamo, ne pa da določimo še druga, o katerih danes ne razpravljamo. Treba je določiti 
merilo, ki bo omogočalo kakovostno izvajanje storitev. Prav je, da se odpre razprava, da se to 
razjasni, da vemo o čemu odločamo.  Se strinja, da se zagotovi neka večja dostopnost in večje 
zaupanje med uporabniki. Je pa pri temu treba biti previden, kaj bomo določali.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Ministrstvo za zdravje bo presodilo odlok, naj ga. Že jutri lahko gre tja tak, kot ga bomo 
sprejeli. Če smo ga kje polomili, nam bodo pač dali pripombe, mogoče tudi sugestijo, kako 
zadevo zapeljati na kakšen drugačen način. Gremo na trg in ravno zato mora biti odlok dobro 
zamišljen. Postaviti je treba neke vstopne pogoje, ko smo še na točki nič, ko še postavljamo 
pogoje. Ne smemo še predpostavljati, da je izvajalec že izbran in se mu naknadno vmešavamo 
v njegovo poslovno politiko. V razpisu bodo parametri, ki jih bo moral vzeti na znanje in se 
prilagoditi. To moramo narediti premišljeno in v naprej. Razume razmišljanje Mateje Lekan – 
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Štrukelj. Če bi naredili kompleksnejša merila, bi morali narediti tudi zelo natančen točkovnik 
in povedati na primer cena je 60 % možnih točk, kriterij za prevajanje cen v točke pa je tak in 
tak. Pripraviti bi morali zelo kompleksen instrument, vendar ne ve, če je to res potrebno. Oprl 
se je na določbo, ki misli, da je prepisana iz državnega pravilnika na koncu 7. člena – da se 
merila in način njihove uporabe podrobneje določi v razpisni dokumentaciji in koncendent 
lahko v razpisu določi še druga merila, poleg teh, ki jih pravilnik generično navaja. Druga 
merila ali vstopni parametri so stvar naše politike. Eno takšnih meril, ki ga v takšnem 
pravilniku ni, je da podjetje mora spoštovati delovno zakonodajo in kolektivne pogodbe, ki so 
mišljene za panogo socialnega skrbstva v javnem sektorju. To smo mi kot občina dali notri in 
imamo pravico. Zavzema se za to, da pravo uporabljamo kreativno in natančno. S pravnimi 
instrumenti trasiramo pot za to, kar smo sprejeli. Za njega je odločitev v osnovi prednostna. 
Naj dajo še drugi predloge. Če bi imeli redno sejo odbora, bi to verjetno tam predebatirali in 
mogoče prišli do nekega predloga.  
 
Metod Ropret – župan 
To je bil njegov drugi pomislek, če mi lahko v zasebnem sektorju vsilimo uporabo prava 
javnih zavodov. To po njegovem mnenju ne gre skozi. Mi ne izhajamo iz tega, da imamo 
koncesionarja, ampak izhajamo iz tega, da imamo izvajalke koncesije.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Ne vidi, da je to pravni problem. Že v fazi izdelave dokumenta bi se morali posvetovati s 
stroko, naj oni povedo, katera so merila. Svetniki niso arhitekti, urbanisti, socialni delavci… 
Občinska uprava bi se morala ob zaznavi problema obrniti na stroko. Stroka pove merila, 
pravniki pa to pravilno zapišejo. Tako kot za kanalizacijo dobimo zunanjega strokovnjaka, bi 
morali tudi v tem primeru dobiti strokovnjaka. Svetniki ne morejo govoriti meril, ker nimajo 
niti primernih šol, niti izkušenj. Gospa, ki je pravnica, s pravnega vidika zna pomagati, ne ve 
pa katera so merila.  
 
Metod Ropret – župan 
Problem v konkretnem primeru je ta, da so nas po novem letu postavili pred dejstvo, da bodo 
1.7. ter punce odpustili in službo v okviru CSD-ja ukinili. Ko smo mi povedali, da v tako 
kratkem času ne moremo vsega zregulirati na način, da bi bili vsi skupaj zadovoljni, predvsem 
pa ta dekleta, smo si izgovorili rok 1.9. Do takrat moramo imeti postopke končane, da bomo 
dekleta lahko prezaposlili.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Ali je za podjetje pomembno, koliko ima zaposlenih? Ali lahko vsaka od teh deklet odpre 
podjetje in individualno nastopa na trgu? Sam bi podprl amandma gospoda Kovačiča.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Koncesionar mora imeti strokovne službe, ki planirajo itn. Potem gredo dekleta na teren.  
 
Metod Ropret – župan 
Natančne številke ne smeš definirati, ker je to diskriminatorni pogoj, čeprav se vsi zavedamo, 
kaj hočemo. Kaj naj storimo, naj odlok umaknemo in še enkrat pogledamo? Naj se skliče še 
ena redna seja odbora?  
 
Marko Čuden – podžupan  
Samo en pomislek. Prej je gospa Lekan – Štrukelj omenila, da bi lahko imeli več 
koncesionarjev in bi lahko komu odvzeli koncesijo, če ne bi izpolnjeval obveznosti. Če ne 
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bomo dovolj hitro odreagirali, bomo v težave spravili sebe in vse ljudi, ki čakajo na pomoč. 
Če bo odlok še enkrat obravnaval odbor ali če sprejmemo amandma in ga damo v pregled na 
ministrstvo, se lahko zgodi, da nam rečejo ne in potem smo na začetku. Vmes so počitnice. Če 
umaknemo odlok, se lahko preveri na ministrstvu, če to pije vodo ali ne in potem odlok 
sprejmemo korespondenčno.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
V pregled ministrstvu bi lahko odlok šel takšen, kot bo danes sprejet, že jutri. Predlaga, da 
danes glasujemo. Če so v odloku še druge pomanjkljivosti, ne vemo. Ko bo ministrstvo 
sporočilo, da neke zadeve ne morejo iti skozi, se na korespondenčni seji sprejme spremembe 
odloka. S tem ne bomo izgubljali časa. Če se mnenje ministrstva dobi hitro, se tudi 
korespondenčna seja izpelje v parih dneh. Če bomo preveč zakomplicirali, bo za razpis 
zmanjkalo časa.  
 
Milan Hosta – svetnik  
Imamo tudi časovno omejitev, da dobimo pravočasno koncesionarja. To razume, kot da 
delamo nov šport. CSD je zadevo dal na trg. Delamo nov šport, sprejemamo nova pravila, 
postavljamo igrišča. Nekaj je določeno, mimo tega ne moremo, to so konstitutivna pravila 
igre. Obstaja pa še regulativa, to pomeni tisto, kar lahko vstavimo v merila po tem odloku, v 
razpis. Tako zaščitimo svojo igro in določimo, kako se igra na Brezovici. V tem smislu vidi 
izhod, da ostanemo vsi celi. Tudi sam ima podjetje. Zagotavljanje stalne kadrovske zasedbe 
za neke socialne zadeve, tega ne moreš zagotavljati. Se pravi, lahko sprejmemo konstitutivna 
pravila igre. Za regulativna pravila si lahko vzamemo še nekaj časa in damo v merila, kar nam 
zagotavlja to, kar želimo, da bodo občani dobili dober servis in da bomo lahko nadzirali 
koncesionarja, da bo to izpolnjeval. V 4. členu piše, da mora izvajati kakovostne storitve, ni 
pa meril za to. Lahko to pustimo in damo merila v razpis. Razpis sledi iz tega. To piše v 7. 
členu na koncu. Imamo opcijo, če ne zagotavljaš človeku prijazne kadrovske zasedbe, se 
zgodi to in to.  
 
Metod Ropret – župan 
Razpis običajno pripravlja pravna služba.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
V odloku je navedeno, kaj javni razpis mora vsebovati in je navedenih 15 alinej. Potem bo 
odvetnik točno formuliral zadevo. To preprosto pomeni, da zaposlena ne bo 14 dni delala pri 
nas, potem pa bo šla na Vič. Vsakič se bodo stare ženske morale navaditi na novo delavko.  
 
Metod Ropret – župan 
Meni, da je težava tudi v 7. členu, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v skladu s 
kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s 
področja socialnega varstva.  
 
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica  
To je v skladu s pravilnikom, to je javna služba.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Če se bo neko podjetje javilo na razpis, pomeni  da sprejema te pogoje. K temu se zaveže, 
drugače pa se ne prijavi.  
 
Jernej Rogelj – svetnik  
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Se strinja z gospodom Kovačičem. Vendar pa je težava, če se zaradi stalne kadrovske zasedbe 
sploh ne prijavi nobeden koncesionar. To je težko zagotoviti, ljudje gredo v pokoj, so 
porodniški dopusti, zaposleni tudi lahko da odpoved. Predlaga, da se sprejme odlok v obliki, 
ki je bila sprejeta na odboru. Dodatna merila se lahko doda preko razpisa.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
O temu govori amandma, da je to tudi vsebina razpisa. Še enkrat je prebral predlog 
amandmaja. Koncesionar mora zagotavljati stalno kadrovsko zasedbo neposrednih izvajalcev 
pomoči na domu, razen v primeru zamenjave zaradi njihove začasne odsotnosti – dopusti, 
bolniške itn. ali ob prenehanju delovnega razmerja. V teh primerih je jasno, da se dobi drug 
kader.  
 
Metod Ropret – župan 
Če je krajevno območje občina Brezovica, to pomeni, da s temi štirimi zaposlenimi lahko dela 
kar hoče.  
 
Breda Jesenko – svetnica  
Tako že sedaj delajo, so uporabniki doma in ve kako to gre. To je čisto v redu.  
 
Primož Rihtar – svetnik  
Koncesionarji, ki se bodo prijavili na razpis, niso to na primer avtomehaniki, ki bodo zaposlili 
štiri negovalke. Koncesionarji imajo točno določena pravila, da sploh lahko postanejo 
koncesionarji. Imajo cel kup dokumentacije s strani države, ki jo morajo pridobiti, da lahko 
izvajajo koncesionarstvo. Pravila so točno določena. Ne more nekdo odpreti firme in zaposliti 
4 ljudi, da bodo opravljali delo.  
 
Metod Ropret – župan 
Preverili so informacije in nekih slabih mnenje o potencialnih izvajalcih ni bilo slišati. Zadeve 
že tečejo drugje po Sloveniji. Velika večina občin po Sloveniji ima to že urejeno. V Ljubljani 
sta dva izvajalca. 
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Sama lahko vzame primerjavo iz svojega področja. Stalnost ni vedno nujno tudi kakovost. Je 
če v redu, kaj pa če ni v redu? Kaj če v času porodniške ali bolniške dobi drugo ekipo, ki ni v 
redu, kaj pa to pomeni? Kaj če uporabnik ni zadovoljen, kako pridemo do tega, da se zamenja 
človeka? Morda nam stalnost včasih hodi tudi narobe. Ne smemo pozabiti, da stalnost ni 
vedno nujno tudi kvaliteta.  
 
Milan Hosta – svetnik  
V 4. členu izvajalca zavezujemo, da izvaja kakovostno storitev, če ugotovimo, da ni ga lahko 
pozovemo. Ob pomisleku, kaj pomeni stalna kadrovska zasedba, je gospod Kovačič navedel  
tudi izjeme. Smo razumevajoči do koncesionarja, stalno morda ni tako trdo, kot je na začetku 
mislil.  Hkrati je koncesionar v 23. členu dolžan pisno poročati o dejstvih in pojavih, ki bi 
utegnili vplivati na izvajanje storitev. Ker smo razumevajoč koncendent, se najbrž lahko tudi 
pogovarjamo o kakovosti storitev. Zdi se mu primerno, da se amandma upošteva. Na ta način 
zaščitimo svoje interese.  
 
Metod Ropret – župan 
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Mi lahko sprejmemo odlok z amandmajem in damo potem v pregled ter nam zadeva pade. 
Potem smo na začetku, v dveh krogih sprejemanja novega odloka. To je pomislek. Marsikdo 
ima to pomoč in vsi dobro vemo o čemu govorimo. Mi se samo odločimo, če tvegamo ali ne.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Če mi sprejmemo amandma, nam še ni treba takoj objaviti odloka v Uradnem listu. Dajmo 
najprej odlok v pregled na ministrstvo. Vprašanje je samo, kako hitro bodo odlok pregledali. 
Če nam sporočijo, da odlok ni primeren, ga potem korespondenčno potrdimo v prvotni obliki 
in objavimo v uradnem listu. Če pa odlok objavimo in potem pade, to pomeni ponovno 
celotno proceduro.  
 
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica  
Odlok lahko sprejmemo z amandmajem, pod pogojem, da ministrstvo da soglasje oziroma ga 
potrdi. Če ministrstvo ne da soglasja, velja predlog, ki ga imamo na mizi – brez amandmaja. 
Takšnega potem objavimo v Uradnem listu.  
 
Metod Ropret – župan 
Se pravi, mi odlok sprejmemo v obliki, kakršna je. Sprejmemo tudi, da damo amandma v 
presojo. Če ga ministrstvo potrdi, je avtomatsko sestavni del odloka, ki gre v objavo v Uradni 
list. Objava v Uradnem listu bo šele, ko dobimo odgovor o amandmaju. Če je odgovor 
pozitiven, amandma dodamo, če je odgovor negativen, objavimo odlok brez amandmaja. 
Ostalo je načeloma v redu. Če damo v presojo samo amandma, naj bi odgovor prejeli 
razmeroma hitro.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 24: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje predlagan amandma: 

 

Za 8. alineo 2. odstavka 8. člena predloga Odloka o podelitvi koncesije na področju javne 

službe pomoči na domu v Občini Brezovica se doda dodatno alineo, ki se glasi: 

»- navedbo, da mora koncesionar zagotavljati stalno kadrovsko zasedbo neposrednih 

izvajalcev oskrbe na domu na krajevnem območju, ki je predmet koncesije, razen kadar 

gre za začasno zamenjavo zaradi njihove začasne odsotnosti z dela ali za prenehanje 

delovnega razmerja posameznih neposrednih izvajalcev oskrbe na domu,«.  

 

Navedeni amandma se pošlje v preverbo pravni službi Ministrstva za delo, družino in 

socialne zadeve. V primeru soglasja k temu amandmaju, postane avtomatsko sestavni 

del novo sprejetega Odloka o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči na 

domu v Občini Brezovica.  

 

Občinski svet Občine Brezovica sprejme Odlok o podelitvi koncesije na področju javne 

službe pomoči na domu v Občini Brezovica in ga po pridobljenem mnenju Ministrstva 

za delo, družino in socialne zadeve po potrebi dopolni s predlaganim amandmajem. 

Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 
PROTI:  0 
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Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8 
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti 

na področju fizioterapije v občini Brezovica – 1. in 2. branje 
 
Metod Ropret – župan 
Gre za tipski odlok, ki se v skladu z zakonom nujno pošlje v preveritev tako ministrstvu kot 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje.  
 
Milan Hosta – svetnik  
Na korespondenčni seji odbora so odloka obravnavali, za oba so vsi podali pozitivno mnenje, 
torej so jih sprejeli.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 25: 

• Občinski svet skladno s 5. točko 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Brezovica (Ur.l. RS,št. 29/2017) združi prvo in drugo obravnavo predloga Odloka o 

podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 

področju fizioterapije v občini Brezovica. 

 

• Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 

javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju fizioterapije v občini 

Brezovica. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 9 
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju 

pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju občine 

Brezovica – 1. in 2. branje 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 26: 

• Občinski svet skladno s 5. točko 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 

Brezovica (Ur.l. RS,št. 29/2017) združi prvo in drugo obravnavo predloga Odloka o 

podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pediatrične 

dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju občine 

Brezovica. 
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• Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 

javne zdravstvene službe na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega 

in šolskega dispanzerja na območju občine Brezovica. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 10 
Mnenje o kandidatki za ravnateljico Vrtcev Brezovica 
 
Milan Hosta – svetnik  
Na odbor so dobili vlogo za mnenje o kandidatki za ravnateljico Vrtcev Brezovica. Glasovali 
so pozitivno, 5 za in eden vzdržan. Hkrati je bil edini pomislek, da ni bilo prilog. Čeprav gre 
za dober in preverjen kader, bila je edina kandidatka, vseeno bi bilo dobro, da bi sledile 
kakšne obrazložitve in utemeljitve. Odgovor je bil, da je to na vpogled pri direktorici občinske 
uprave zaradi varstva osebnih podatkov. Odbor kandidatko podpira, v prihodnje pa je vseeno 
dobro, da dobijo vsaj nek dokument, zakaj gre.  
 
Metod Ropret – župan 
S tem se strinja. Tudi če je pred njimi nek organ že izbiral in odločal, je prav da ima odbor 
celovit vpogled.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Se tudi strinja s tem predlogom. Par dni nazaj je predlagal, da bi vsi svetniki dobili mogoče ne 
celotne prijave, ker rojstni datumi jih ne zanimajo, program dela pa jih. Da vidijo, kaj 
kandidatki za obe funkciji, tudi za JKP, načrtujeta in da lahko na tej podlagi kaj vprašajo. 
Misli, da je to higienično. Danes je izvedel, da je bil edini svetnik, ki je zaprosil za program 
dela. Zelo je zadovoljen s programom vodenja in razvoja in kaže, da so Vrtci Brezovica 
izjemno kakovostna ustanova in bo tako tudi v naprej. Nima nobenih pripomb, samo pohvale. 
To je ustanova, ki deluje na zelo visoki strokovni ravni in lahko samo čestita.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 27: 

Občinski svet podaja pozitivno mnenje o kandidatki Liljani Bošnjak za ravnateljico 

Vrtcev Brezovica. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   16 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 11 
Soglasje k imenovanju direktorja Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o. 
 
Miha Rus – svetnik  
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Na komisijo so prejeli vlogo za soglasje k imenovanju direktorja JKP Brezovica. Na razpis, ki 
ga je izveden NS JKP Brezovica je prispela ena prijava in sicer dosedanje direktorice Monike 
Pulko Jurca. Glasovali so na 1. korespondenčni seji v tem sklicu. Štirje člani komisije so 
glasovali za, eden član pa ni bil dosegljiv in ni glasoval.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
Spet je edini, ki ima program dela. Nima pripomb, ima pa dve vprašanji. V točki 2.3 nove 
poslovne priložnosti se omenja nove tržne dejavnosti, ali to mogoče pomeni področje čiščenja 
dimnikov? O tem se je nekaj govorilo in ga zanima, če se bodo lotili tudi tega. Drugo je v 
točki 2.1.2 – posamezne gospodarske javne službe, navedeno je področje urejanja pokopališč. 
In sicer piše priprave na prevzem v upravljanje in vzdrževanje pokopališč skladno z novo 
zakonodajo.  
 
Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica 
Ko je prišel novi zakon o dimnikarstvu, so se pogovarjali o temu. Vendar so malo podjetje. Ni 
dovolj, da so samo registrirani in lahko začnejo s to dejavnostjo. Za to potrebujejo obrtno 
dovoljenje, da do njega pridejo, morajo imeti zaposlenega dimnikarja. Hkrati so razmišljali, 
da en človek ni dovolj, potrebna sta vsaj dva zaradi dopustov in bolniških. Prevelik riziko je 
imeti zaposlena dva človeka samo zato, da sploh prideš do dovoljenja, ker to ni garant, da boš 
prišel do trga. Zato potem niso več razmišljali o temu. Kar se tiče pokopališč, smo eno redkih 
podjetij in občin, ki te zadeve še nima usklajene z zakonom.  To smo se že pogovarjali, da bo 
treba to urediti. Prepričana je, da bo občina nekaj morala narediti v tej smeri. Pogovarjali so 
se v smeri, da se v naravi kaj bistveno ne bo spremenilo, zadevo pa bo potrebno zakonsko 
pokriti.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik  
To pomeni, da bi pokopališča upravljalo JKP Brezovica? 
 
Monika Pulko Jurca – direktor JKP Brezovica 
Formalno to pomeni to, ker je tudi zakon tak. Nekaj bo pri pokopališčih treba narediti. Od 
letošnjega leta bi morala biti stvar pokrita.  
 
Milan Hosta – svetnik  
Dejansko niso dobili obeh programov. Mogoče samo apel upravi, da jih dobro zalaga s tem. 
Ker drugače to izpade neprofesionalno. Treba je biti pozoren na to, da uprava dobro opravi 
svoje delo.  
 
Metod Ropret – župan 
Verjetno bi bilo ravnanje drugačno, če bi imeli več kandidatov v naboru in če bi šlo za 
nepreverjene kandidate. Na vsak način sprejemajo kritiko.  
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Kar se tiče prijave in programa dela, je pričakovala, da bo povabljena na Odbor za družbene 
dejavnosti, kjer se bo predstavila. To bi bilo veliko bolj enostavno, ker lahko vse poveš od 
začetka do konca in niti ni potrebno pošiljati dokumentacije. Tako se reši zadrega z varstvom 
osebnih podatkov in kandidat se lahko predstavi. Predstavila se je tudi na Svetu staršev in 
Vzgojiteljskem zboru, čeprav je edina kandidatka.  
 
Metod Ropret – župan 
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Je pa treba kljub vsemu reči, da gre za soglasje. Se strinja, postopek bi lahko bil drugačen. Na 
glasovanje je dal: 
 
SKLEP 28: 

Občinski svet Občine Brezovica daje soglasje k imenovanju Monike Pulko Jurca za 

direktorico Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   17 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 23:00 zaključil sejo. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razprava 4. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.  


