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Občinski svet

ZAPISNIK
5. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v sredo, 12.
junija 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. Gorazd Kovačič
6. Patricija Kozin
7. Mateja Lekan-Štrukelj
8. Janez Marinčič

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

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica
2. Dean Stepančič – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
3. Peter Lovšin - urbanist
4. Darja Marinčič – urednica Barjanskega lista
5. Predstavniki občinske uprave:
– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Seja je sklepčna, trenutno je prisotnih je 14 svetnikov. Opravičil se je Jernej Rogelj, verjetno
se ostali svetniki pridružijo seji v nadaljevanju.

AD 2
Potrditev zapisnika 4. redne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnik. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje:
SKLEP 29:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 4. redne seje z dne 24.4.2019.
Izid glasovanja:
ZA:
14
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 4. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Seznanitev z letnim poročilom organa skupne občinske uprave Medobčinski
inšpektorat in redarstvo za leto 2018;
6. Spremembe in dopolnitve OPN 2 – grafični del;
7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2019
(II. rebalans);
8. Premoženjska bilanca Občine Brezovica na dan 31.12.2018.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Prejšnji teden je bil v Žalcu sestanek na temo pridobivanja Evropskih sredstev za manjkajoče
dele kanalizacijskih omrežij v naši občini. Na vpogled je dal svetnikom osnutek dokumenta,
ki bo verjetno v takšni obliki tudi sprejet. Dokument potrjuje, da smo v naboru projektov, ki
bodo deležni sofinanciranja. V tem trenutku še v omejenem obsegu, kar nam po dogovoru
pripada, to je približno 1 milijon evrov. Iz dokumenta pa je videti, da vse občine do konca leta
ne bodo uspele pripraviti dokumentacije za realizacijo načrtovanih projektov. Zato tukaj
vidimo svojo možnost. S tem je povezana tudi težka naloga, da mi moramo imeti pripravljeno
celotno dokumentacijo. To pomeni, da so od treh potrebnih gradbenih dovoljenj pri nas v
zraku še dve. Ti dve gradbeni dovoljenji moramo pridobiti in potem kandidirati za sredstva, ki
bodo ostala, to je naša priložnost. Na DARS-u pričakujemo sestanek še ta mesec.
* Seji se je pridružil Klemen Zaletel.
Na sestanku pričakujejo informacije iz Direkcije RS za vode. Po nekih informacijah naj bi
poplavna študija, ki zadeva avtocestni izvoz, bila dopolnjena in korigirana, naj ne bi bilo
težav, da jo direkcija potrdi. Potem bo DARS lahko zaključil postopek pridobitve gradbenega
dovoljenja. Tako eno kot drugo bo znano v drugi polovici junija. Zaradi odsotnosti je težko
priti do informacij in pravih kontaktov. Upa, da bodo postopki v nadaljevanju tekli tako, kot
je predvideno. Kar se tiče Virja, je naša dokumentacija vložena na ministrstvu za povračilo
zadnjega zahtevka in zadržanih sredstev. Kot kaže je vloga popolna in je na drugi ali tretji
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stopnji kontrole. Težko je reči, kdaj bodo kontrole opravljene in sredstva izplačana. Kar je že
bilo izplačano, nam je bistveno olajšalo načrtovanje finančnih tokov. Dobili smo tudi
subvencijo Eko sklada za gradnjo vrtca. Kar se tiče finančne stabilnosti in nemotenega
poslovanja, smo sedaj mirni. Ko bomo dobili še ta sredstva, bomo lahko povrnili tudi tisto,
kar smo si v ta namen sposodili.
Marko Čuden – podžupan
V maju je bilo kar nekaj težav zaradi dežja, dela sedaj lahko nemoteno potekajo. Kanalizacija
proti sindikalnemu domu je praktično urejena, sedaj se bodo delali še vakuumski jaški. Do
jeseni bodo še počakali z asfaltiranjem, saj gre za barjansko področje, da se teren umiri,
potem bodo asfaltirali cesto. Na Brezovici delajo kanalizacijo na Podsvetiji – naselje Mijaks.
Gradnja je zelo zahtevna, ker tam poteka veliko komunalnih vodov, zato delajo s
podvrtavanjem. Zaščitna cev je že skoraj umeščena, tako da bodo naselje lahko kmalu
priklopili. Drugi del kanalizacije se gradi pri pošti, na Komarijski cesti. S tem bodo izpolnjeni
pogoji, da se priključi pošto, gostilno Kavčič, Eurospin in nov objekt. Pločnik od Mercatorja
do nadvoza je končan, nameščena je tudi ograja na nadvozu. Na ta način je urejena še ena
varna pot predvsem za otroke iz zahodnega dela Brezovice. Za izvoz pri apnenici proti
Rakitni je gradbena pogodba z izvajalcem podpisana. Višina pogodbe je nižja, kot prvotno
podpisan sofinancerski sporazum. Naš delež bo okoli 23.000 evrov, celotna investicija bo
stala 200.000 evrov. Pripravlja se razpis za izvedbo pločnika proti Črni vasi. Začele so se tudi
intenzivne priprave za pločnik, ki naj bi se gradil drugo leto proti Jezeru. Predvsem pri
avtobusni postaji bo prišlo do večjega posega, odkupiti bo potrebno več zemlje. Ljudem so že
pokazali načrte, zakoličili, da si ljudje lažje predstavljajo in se lažje pogovarjamo. Večjega
nasprotovanja ni bilo čutiti. Jeseni bo prišla direkcija in pričela z odkupi zemljišč. Ljudje so
zadovoljni. Obračališče se bo uredilo, da bo primerno za zglobni avtobus. Danes smo
poplačali tudi dolg do krajevnih skupnosti. Od tega trenutka naprej plačuje občina vse v roku.
Nekaj malo denarja je v rezervi, izplavali smo iz najhujšega. Čakamo še denar, s tistim bomo
zapirali kratkoročni kredit. Sedaj se lažje diha, ni več takšno breme.
Metod Ropret – župan
Res je kar pravi podžupan. Težav nismo obešali na veliki zvon, vendar smo imeli resne
probleme zaradi neizplačil evropskih sredstev. So neki vzponi in padci pri načrtovanju financ.
Vsega nikoli ne moreš natančno predvideti. Če se takih projektov bojiš, je vedno možnost, da
jih ne izpelješ. Če so težave in zamude edina posledica, da se pogumno lotevamo črpanj
sredstev, je to še najmanj. Vedno je pripravljen plan B, vendar če ni potrebno, se ga ne
poslužujemo. To obdobje je sedaj za nekaj časa za nami, vendar si bomo zagotovo nakopali
druge probleme. Gradnja prizidka k OŠ Brezovica je kakšen teden v zaostanku glede na slabo
vreme v maju. Ocenjujejo, da bodo v nadaljevanju to brez težav nadoknadili. 26.6. po koncu
pouka začnejo tudi s sanacijo starega dela šole. Dobili smo dodatno odločbo Eko sklada za ta
projekt, ki bo sofinanciran v višini 124.000 evrov. To je dobrih 10 % tega projekta in zelo
dobrodošlo. Gradnja kotlovnice v OŠ Preserje poteka. Kot je bilo obljubljeno, bomo jeseni
pričeli kurilno sezono z novo kotlovnico. Lekarna v Podpeči se seli iz Kobijeve vile v
prostore bivše pošte, v pritličje h krožišču. To je bila priložnost, da elegantno rešimo prostore
za pediatra. Računamo, da se bo v septembru lekarna preselila. Takoj bomo pristopili k
preureditvi prostorov, nekaj načrtovanja in pripravljalnih del je že narejenih. Oktobra bo
lahko začel pediater delati na novi lokaciji, če bodo seveda končani vsi postopki glede
koncesije. V širši zasedbi so opravili ogled nove športne dvorane v Mislinji. Nad videnim so
bili vsi navdušeni. Vsak kraj ima svoje specifike in potrebe. Občina Mislinja ima okoli 5.000
prebivalcev, v OŠ imajo okoli 350 otrok. Z novo dvorano imajo štiri prostore za izvajanje
telesne vzgoje. Naša OŠ ima okoli 950 otrok, tudi če ostaneta obstoječi telovadnici in se nova
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dvorana razdeli na tri dele, smo šele pri petih prostorih, zato bo potrebno pri nas iskati neke
bolj zahtevne rešitve, morda umestiti še kakšne dodatne prostore. Takšne dvorane to možnost
dajejo, ni treba, da so vsi prostori zelo visoki, kaj se da izvajati tudi v nižjih prostorih ali v
nadstropjih. Sedaj zbiramo informacije. Očitno je informacija zaokrožila, da imamo že neka
sredstva v proračunu in postajamo zanimivi tako za projektantska kot tudi izvajalska podjetja.
Na občino kar dežujejo ponudbe z raznih koncev. Vabijo nas na oglede na razne konce.
Verjame, da bomo skozi neki natečaj, ki ga bomo opravili, imeli možnosti za izbiro pravega
projekta dovolj.
Gorazd Kovačič – svetnik
Zanima ga, kdaj se pričakuje, da se bo pričelo graditi novo križišče v Podpeči pri apnenci?
Kdaj se pričakuje, da bo sanirana cesta na vrhu Preserja in hkrati preplastitev v dolžini 100
metrov na državni cesti na Rakitni? So kakšne informacije glede rekonstrukcije ceste proti
Črni vasi? To je verjetno povezano z gradnjo kanalizacije MOL v Črni vasi. Pri kandidaturi za
obnovo igrišč pri OŠ Preserje in podružnici na Rakitni se je pojavil nek zaplet z uporabnim
dovoljenjem, zato ga zanima, ali je bilo to razrešeno in je zadeva potrjena? Ko gleda
proračune, bi se mu zdelo primerno, da bi obe osnovni šoli imeli nek manjši sklad lastnega
denarja za manjše investicije, da jim ni treba za vsako malenkosti prositi občine, da jim to
odobri. Včasih bi se kakšne stvari hitreje naredile, če bi vsaka OŠ imela nek proračun in bi se
potem avtonomno fleksibilno in hitro odločali, kaj bodo s tem denarjem naredili. Gospoda
Stepančiča je opomnil, da je na parkirišču za Mercatorjem v Podpeči nek zapuščen avto.
Metod Ropret – župan
Dela pri apnenci naj bi se začela sredi julija. Glede sanacije ceste v Preserju imajo zagotovila,
da bo to vključno z delom, kjer je drseč asfalt, urejeno še letos. Poizkušal je nekajkrat priti v
stik z odgovornimi. Na direkciji se ločita službi za investicije in služba za vzdrževanje. Na
vzdrževanju včasih stvari potekajo zelo hitro, včasih pa se tudi zavlečejo. Ta dela niso vezana
na pridobitev kakšne posebne gradbene dokumentacije in naj bi bila lažje izvedljiva. Je pa
zato pritisk na sredstva izredno velik. Prioritete in načrti imajo svojo pot, ki je regulirana od
drugod. V sklopu gradnje kanalizacije naj bi z infrastrukturo bila opremljena tudi črnovaška
cesta. Zadnji ocena je prihodnje leto, če to še drži, bo preveril na naslednji seji holdinga. Šole
nek svoj proračun imajo, se strinja, da je tanek. Če k temu pristopimo, bi morali tak koncept
zasledovati tudi pri vrtcu, mogoče tudi pri zdravilišču. Treba je biti takten pri teh odločitvah.
Dejstvo je, da dejavnosti, ki jih izvajajo ob rednem programu, kljub vsemu nekaj tudi
prinašajo in dajejo šolam možnost manevrskega prostora s temi sredstvi. Če se izkaže, da so
večji presežki, v preteklosti se je to kdaj pa kdaj zgodilo, smo potem v naslednjem letu
regulirali z nekim načrtom porabe denarja, ki so ga pripravile same ustanove. Mi kot občina
nismo nikoli hlastali po presežkih komunalnega podjetja, niti šol ali vrtcev. Če so kje bili
ustvarjeni presežki, smo jih tam tudi pustili in ustanovam pustili avtonomijo, da z njimi
razpolagajo. S spremembo zakonodaje in nepredvidljivih stroškov glede zaposlenih, so
presežki pretežno usahnili. Verjetno bomo morali iskati neko novo ravnovesje, v katerem se
bomo ujeli in nam bo omogočeno stabilno načrtovanje manjših posegov, ki jih zavodi morajo
izpeljati avtonomno. Na razloga, da se vtikamo ravno v vsak evro. Razmere trenutno so
specifične in so nam koncept nekoliko podrle, rezerve smo porabili vsi, da smo zadostili vsem
spremembam, kar zadeva osebnih dohodkov. Upa, da bo kmalu bolje. Kot občinska uprava,
smo za nepredvidene ali nujne stvari vedno dovzetni in vedno reagiramo. Če je kjerkoli
potrebno reagirati, to izpeljemo.
Marko Čuden – podžupan
Ena šola ima 35.000, druga pa 43.000 evrov v tem trenutku.

Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta

4

Miran Repar – svetnik
Govorilo se je, da se bo obnavljalo igrišče v Preserju. Dobili so že tudi idejni projekt za širitev
šole. Nikjer pa ni vključena prenova dovoza na parkirišče. Že smo govorili, da bi bilo
potrebno dovoz na zgornje parkirišče urediti. Ko izvažaš iz parkirišča, lahko hitro nasedeš, če
imaš nižji avto. To bi bilo treba urediti. Verjetno bo potrebno pripraviti neko dokumentacijo,
da se zadeva pogleda širše. Že lani je dal pobudo in še vedno večkrat opaža, da starši otrok iz
vrtca ne pripenjajo. Redarstvo in policija naj izvedeta nadzor, če bo kakšna nezgoda, nam bo
vsem žal, da je do tega prišlo. Nekateri tudi vozijo nepripete otroke na sprednjih sedežih.
Večina staršev je vestnih, nekateri pa očitno potrebujejo bolj skrajne ukrepe. Vrtci veliko
delajo na osveščanju, tudi otroci opozarjajo, da naj se jih pripne. V medijih je bilo zaslediti,
da naj bi se ta teden obnavljali pomoli. Na teh pomolih se otroci kopajo. Ne ve, kaj narediti,
da se tam ne bodo zadrževali. Treba je namestiti še dodatne table, ker danes je bil pomol poln
otrok. Pomol že visi, če si bo kdo kaj naredil, bomo odgovarjali mi.
Metod Ropret – župan
K sreči je to naša cesta in ni državna. To bomo tako lažje uredili. Verjetno bi bilo to smiselno
urediti v sklopu celovite rekonstrukcije drugo leto. Dozidava zahteva tudi neko novo servisno
pot, nov dostop do spodnjega dela šole. Čisto popolne ozaveščenosti ne dosežeš nikoli.
Pomole bomo zaprli. Prej se ni dalo delati, ker je bila voda do ceste.
Marko Čuden – podžupan
Šele sedaj se je voda pri jezeru odtekla, da se bo dalo delati. Ljudi bo vedno več, ker bo vroče
in bo problem. Treba bo vse zagraditi.
Patricija Kozin – svetnica
Na prejšnji seji smo sprejeli Odlok o pomoči na domu z amandmajem. Ali je kaj novega glede
tega?
Metod Ropret – župan
Predlog amandmaja smo poslali na ministrstvo. Dobili smo odgovor, da to naj ne bi bilo
vključeno v sam odlok, s pravili v nadaljevanju to lahko reguliramo. Odlok je šel v prvotni
obliki ven, čakamo pa kaj bomo dobili na razpisu.
Gorazd Kovačič – svetnik
Ni bilo čisto tako. Občinska uprava ni poslala amandmaja ampak besedilo, ki ga je februarja
predlagal odboru. To ni tako bistveno. Ko je bral mnenje, niso zapisali, da bi bilo z
amandmajem karkoli narobe v smislu nezakonitosti. Zapisano je, da po osebnem mnenju to
niti ni potrebno, kar je napisano je za nas nezavezujoče. Argument je, da to kar navaja
amandma, mogoče ne spada v odlok, ampak v pogodbo. V resnici se amandma nanaša na člen
odloka, ki govori o elementih razpisa in s tem elementih pogodbe. Po njegovem tolmačenju
ministrstvo ni zavrnilo tega amandmaja. Postopki so šli naprej brez njega, več ne bo
komentiral.
Martin Cvetko – svetnik
Civilno iniciativo z Jezera zanima, če se kaj dela na statiki POŠ Jezero, ali se projekt kaj
razvija? Prosi, da se njim odgovori pisno, Roku. Dali so vprašanje, saj naj bi bila v preteklosti
narejena statična študija. Kako daleč je projekt, kaj naj bi se delalo?
Metod Ropret – župan
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Se bo odgovorilo, kaj posebnega se ne dogaja.
Milan Hosta – svetnik
Vesel je, da so tudi na odboru ugotovili, da smo v nekaterih stvareh v občini dobro
postavljeni. Ljudje smo usmerjeni, da v celoti vidimo napake, kar je normalno. Prav pa je, da
javno izpostavimo tudi kje smo dobri. Včasih smo preveč skromni. Na primer vrtci, sociala,
zdravstvo, so dobro pokriti. Občine ostajajo brez zdravnikov, mi jih dobivamo. To so super
stvari. Na jezeru je drugi pomol dvignilo. Treba ga je zapreti, saj lahko koga stisne in potem
mi odgovarjamo. Zadnjič je Saša izpostavila nasutje poljskih poti, tam kjer je potekala tudi
Barjanka. Nasuto je bilo z grobim gramozom in ni bilo primerno za sprehajanje, kaj šele
kolesarjenje. Zaradi Barjanke je potem bila cesta lepo urejena, ne zaradi Saše. Če smo lahko
ugodili organizatorjem, naj se ugodi tudi pobudi Saše Oblak, da se poti uredi. Nekaj nasutja je
zmanjkalo in so morali kolesarji potem na enem delu hoditi peš. Drugi del pa je še vedno ostal
tak, kot je bil. Pobuda je, da se še drugi del tako uredi. Verjetno ne bo prišlo do tega, da se bo
material sčasoma zdrobil in poravnal, kot je bilo rečeno. Te poti so rekreacijske poti, v teh
časih je treba na to tako gledati. Kot prebivalec Žabnice pa bi opozoril, da se tam udarne jame
pojavljajo na dva tedna, če je dež še prej. Cesta postane še bolje nevarna, ker se ne želiš
umikati, če se umakneš padeš v udarno jamo. Nekateri vozniki so agresivni in gre včasih na
tesno, kaj šele, da se tam pojavi kakšen otrok s kolesom. Ve, da je najbrž takih cest veliko.
Ne ve, kakšna je rešitev, da se cesta bolj redno nasuje. Tudi bankine so nevarne in včasih tudi
kdo zdrsne čez rob. To so pereči problemi stanovalcev v Žabnici.
Metod Ropret – župan
Ne ve, kaj je letos z materialom in nasutjem. Imeli so občutek, da so poljske poti urejene tako
kot je treba. Očitno je prišlo do nečesa. Glede Barjanke pa bi povedal sledeče. Za Barjanko se
plačuje startnina, 30 evrov. Ko je treba zadevo izpeljati, je tukaj občina – naš podžupan, nekje
drugje je to nekdo drug. Organizacija je precej stihijska. Svoje nestrinjanje s tem konceptom
je že izrazil. Letos je pogrešal tudi pobudnika, to je Krajinski park Ljubljansko barje, letos jih
ni bilo nikjer in z dirko niso imeli nič. Zagotovljeno mu je bilo, da se bomo verjetno jeseni
ponovno usedli in pogovorili, kako te stvari izpeljati. Če so na eni strani prihodki, ne ve zakaj
bi bili na drugi strani samo stroški. Smo za to, da se te stvari dogajajo, smo se pripravljeni
potruditi, sodelujejo tudi naša društva. Je pa to prosti čas, ki ga namenjajo gasilci, kulturniki,
vsi po vrsti, na koncu pa se čudno gledamo. Še tisti, ki se pripeljejo s kolesom pa godrnjajo,
da so za toliko denarja dobili tako malo. Je prijetno, da se narediti lepe članke in fotografije,
je pa tudi vsebina, ki ni vedno čisto enaka temu.
Janez Marinčič – svetnik
Kakšen je plan glede občinske nepremičnine v Žabnici? Kaj pa zunanjost objekta in okolica?
Metod Ropret – župan
Plan je eno stanovanje na leto. Potrebe so izjemne. Ko je bil prvi razpis za dodelitev
stanovanja, se je pokazalo koliko takšnih težav imamo. Bilo je osem prijav. Verjame, da bo
ob naslednjem razpisu še mnogo več prijav. Treba je razmisliti, če se dvigne tempo in
stanovanja prej dokonča ali pa začeti razmišljati še o kakšni podobni zgodbi. Kljub temu, da
statistika kaže, da nam gre v občini super, so tudi problemi, ki jih ljudje sami ne morejo rešiti.
Fasada naj bi bila urejena letos. Res trenutno ni prav ugledno, bolj so hiteli z notranjostjo.
Drug stanovalec se bo vselil letos.
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AD 5
Seznanitev z letnim poročilom organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat
in redarstvo za leto 2018
Dean Stepančič – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Predstavil bo poročilo organa. Še vedno delujejo na isti lokaciji in so sestavljeni iz dveh
notranjih organizacijskih enot – redarstva in inšpektorata. Ostajajo v isti zasedbi, to je 10
oseb, oziroma 11, ker imajo nadomeščanje za uslužbenko na porodniškem dopustu. V občini
Brezovica je inšpektorat prejel 25 prijav. S postopki po uradni dolžnosti je bilo skupaj
uvedenih 25 inšpekcijskih postopkov – 6 s področja odpadnih voda in fekalij, ostale kršitve so
bile povezane z onesnaženjem, nedovoljenim odlaganjem komunalnih odpadkov, z nevarnimi
objekti, nedovoljeno prodajo izven tržni in nedovoljeni posegi v cestni svet občinskih cest. 5
prijav je bilo rešenih na kraju ogleda, ker je kršitelj že prej odpravil ali na kraju takoj odpravil
posledice. Inšpektorji so redni izvajali kontrolo občinskih cest in o ugotovitvah takoj
obveščali upravljavca kot vzdrževalca občinskih cest. Uvedena je bila ena prekrškovna
zadeva. Na območju občine Brezovica so redarji izvedli 831 ukrepov. Izdani sta bili 102
obvestili zoper lastnike nepravilno parkiranih vozil. Kar velik delež teh vozil je bila na
območju KS Rakitna glede plačevanja parkirnine. Redarji so izdali 721 plačilnih nalogov
zoper prekoračitve hitrosti vozil. Uvedeni so bili trije postopki zoper lastnike zapuščenih
vozil. Izrečenih je bilo 8 opozoril. Prekrškovni organ druge stopnje je v 255 primerih
posredoval kazenske točke v evidenco kazenskih točk pri Ministrstvu za pravosodje.
Prekrškovnemu organu je bilo s strani kršiteljev podanih 36 zahtev za sodno varstvo.
Inšpektorji so izdali 30 odločb in 246 dopisov strankam. 10 zahtev za sodno varstvo je bilo
podano v reševanje Okrajnemu sodišču v Ljubljano. Drugim prekrškovnim organom so bili
podani trije pisni predlogi za uvedbo prekrškovnega postopka. Kršitelji so v 680 primerih
plačali globo prostovoljno. Finančnemu uradu je bilo predanih 73 zahtev za prisilno izterjavo
neplačanih finančnih terjatev, izterjanih pa je bilo kar 155 terjatev, nekaj še iz prejšnjih let.
Tako je bilo plačanih nekaj več kot 66.000 evrov glob, neplačanih glob je še okoli 3.500
evrov. Neplačanih je še okoli 50.000 evrov glob iz pred leta 2018. Za izterjavo potekajo
postopki na FURS-u, FURS je zelo učinkovit. Problem je, ker je prej izterjave opravljal
davčni urad, potem carinski urad, ki je bil malo boljši, sedaj to izvaja finančni urad, ki je
učinkovit. Globe po 10 letih izterjave zastarajo in niso več izterljive. Nekaj od teh 50.000
evrov, bo sigurno takih. Odgovoril bi še glede zapuščenega vozila pri Mercatorju v Podpeči. S
tem primerom so seznanjeni že nekaj let. Vozilo je na zemljišču, ki je last večkratnih etažnih
lastnikov. Že druge prijavitelje so pozivali, da naj prijavo poda upravljavec, le on ščiti interes
vseh etažnih lastnikov. Vendar od upravljavca še niso dobili prijave, ko jo bodo prejeli, bodo
naprej sprožili postopek. Možno je tudi, da je zapuščeno vozilo last od kakšnega etažnega
lastnika. Glede vožnje otrok na sprednjih sedežih v Podpeči, bodo to preverili. Tudi hitrost so
že merili pri vrtcu, vendar ni bilo nič posebnega. Preverjali so hitrost s tablo vi vozite, vendar
ni bilo večjih odstopanj.
Metod Ropret – župan
Prišlo je do kar drastičnega upada višine glob. To je v redu, nikoli nismo želeli, da bi to
izpadlo kot nabiranje denarja. Ta denar občinskega proračuna niti ne reši, niti ne utopi. Kaj je
razlog temu? Se je zadeva tako prijela in se je povečala varnost? Ali so manj prisotni na
terenu, ker se je pridružilo še nekaj drugih občin? Pri nekaterih občinah zneski rastejo, pri nas
ne. Ali smo kljub vsemu začeli pametno voziti?
Dean Stepančič – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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Aktivnost ni manjša. Imeli so 720 kršitev hitrosti. Od tega je bilo samo 250 prekrškov, za
katere so posredovali kazenske točke na ministrstvo. Se pravi je bila samo tretjina hujših
prekrškov – to so tisti, ki peljejo več kot 66 km/h, kjer je omejitev 50 km/h. kjer merijo stalno,
beležijo dosti manj prekrškov, beležijo se tudi dosti nižje hitrosti. Redarstvo naloge planira
glede na procentualno plačilo občine v skupno medobčinsko upravo. Se pravi je radar več kot
20 % časa v občini Brezovica. Druge stvari so inšpekcijska služba, mirujoč promet, kjer gredo
tja, kjer je večja problematika. Izpostavil bi občini Log – Dragomer in pa Žiri. V občini Log –
Dragomer, je kršitev neverjetno veliko, večinoma gre za hujše prekrške. Na lokaciji pri
gasilskem domu so pogosto, vendar se hitrost ne umiri. V soboto je bilo 60 hujših kršitev.
Druga skrajnost je v Žireh. Lahko so cel dan v Žireh, vendar je samo 5 prekrškov. Odvisno je
tudi, kje je več tranzita in ljudje ne vedo, da se tam meri hitrost. Prekrški in hitrost v občini
Brezovica so drastično upadli. Zagotovo je tudi varnost večja.
Martin Cvetko – svetnik
Že lani je predlagal, da bi redarji naredil kakšno akcijo v noči iz petka na soboto ter iz sobote
na nedeljo. Rečeno je bilo, da imajo delovnik samo do 7. ure zvečer. Meni, da vozniki ponoči
najbolj divjajo. Zgodile so se tudi že velike nesreče.
Dean Stepančič – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Redarstvo pokriva območje treh policijskih postaj. Če bi poslali redarje ponoči na teren,
moramo najprej pomisliti na njihovo varnost. Nimajo nobene podpore, če bi ti ljudje nekaj
potrebovali. Pri policiji je drugače. Vendar pa dosti večkrat vidimo meritve hitrosti, ki jo
izvajajo redarji, kot policiste z laserskim merilnikom, ki jih imajo zelo veliko. Policija celo
grozi, da bodo ukinili tako imenovano tiho merjenje hitrosti. Sklicujejo se na neučinkovitost
zakonodaje. Redarstvo dela in misli, da dela učinkovito. Ne ostane jim drugega kot delo, kajti
če bo kaj narobe, jih bodo klicali župani ali podžupani in jim povedali, kaj je narobe in ni
prav.
Gorazd Kovačič – svetnik
Zanima ga, če obstaja možnost, da bi vsaj občasno delali ob nedeljah? V mislih ima predvsem
parkirišče na Rakitni, lahko pa se izvede tudi kakšno merjenje hitrosti. Ob nedeljah je
parkirišče najbolj oblegano. Med ljudmi se je tudi razvedelo, da ob nedeljah ni kontrole. To se
pozna tudi na deležu avtomobilov, ki ne plačajo parkirnine.
Dean Stepančič – Medobčinski inšpektorat in redarstvo
Problem zaradi dela ob nedeljah je zagotavljanje prostih dni za zaposlene. Upa, da bodo lahko
kdaj delali tudi to. Imajo namen zaposliti še dva redarja, ki bosta šla na usposabljanje. Letos
naj bi jih zaposlili, januarja drugo leto naj bi postala redarja operativna. Tehnike imajo za
enkrat dovolj.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 30:
Občinski svet Občine Brezovica se je seznanil z letnim poročilom organa skupne
občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2018.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
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Sklep je bil sprejet.

AD 6
Spremembe in dopolnitve OPN 2 – grafični del
Peter Lovšin – urbanist
V prejšnji sestavi je Občinski svet sprejel sklep, da se v nadaljnjo obravnavo pošljejo razvojne
pobude v velikosti 600 kvadratnih metrov. S 1.6. lani je začel veljati nov zakon o urejanju
prostora, ki na široko opisuje tudi sodno varstvo za določene primere. Vsak, ki ima pravni
interes, lahko vloži tožbo na pristojno sodišče. Ob sprejemanju prostorskega načrta 2016 smo
imeli kar nekaj takih primerov, ko občina ni dala pobude za izvzem iz stavbnih zemljišč,
ampak so posamezni nosilci urejanja prostora to storili. Zato je konkretno zahtevano, da se
morajo tako pobude vrniti v primarno raven. Tudi te pobude so znotraj tega, vendar morda ni
pošteno, da se njim zadeve omeji samo na 600 kvadratnih metrov. To je nekaj pobud, ni jih
veliko, vendar jih moramo vrniti nazaj. Te ljudje so imeli kredite, hipoteke, neke načrte in so
praktično čez noč ostali brez stavbnih zemljišč. Zdaj poizkušamo to vsaj delno popraviti in
narediti vse, da občina ne bo nosila kakršnekoli posledice za takšna dejanja, ki so bila storjena
nepremišljeno s strani Zavoda za varstvo narave, Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
Agencije za okolje oziroma zdajšnje Direkcije za vode. Prosi, da se podpre ta sklep, da se teh
nekaj primerov vključi v razvojne pobude in potem končno pripravimo osnutek, da potem
startamo naprej.
Metod Ropret – župan
Se popolnoma strinja s tem, ti ljudje so bili prikrajšani in oškodovani. Interpretacija je morda
taka, da smo mi privedli do tega stanja, vendar vsi vemo, da temu ni tako. Če obstaja
možnost, da te stvari popravimo, je prav da to naredimo. Ta sklep še ne pomeni, da bomo
prišli do končnega cilja, je pa eden od nujnih korakov na tej poti.
Martin Cvetko – svetnik
Se pravi, ko smo nazadnje sprejemali OPN, smo nekaj parcel izvrgli in nekaj parcel naredili
na novo zazidljivih. Zdaj bomo samo vrnili prikrajšanim. Se pravi, da država ne gleda več, da
toliko, kot je na novo zazidljivih površin, mora biti tudi zmanjšanje zazidljivih površin?
Peter Lovšin – urbanist
Žal ta tehtnica še vedno obstaja. Ob sprejemanju prostorskega načrta smo imeli kar srečo, saj
je bilo celotno jezero pri Podpeči v območju stavbnih zemljišč. Bivša Občina Ljubljana – Vič
– Rudnik, je vse opredelila kot stavbno zemljišče, območje za rekreacijske namene. To so dali
iz stavbnih zemljišč, da so zadeve nekako kompenzirali. Misli, da se bodo še pojavila
določena zemljišča tudi za obraten proces, ki so na primer v območju poplav. Vendar to ne
pomeni, da bo to predlagala občina, to be predlagal kakšen od nosilcev urejanja prostora.
Zadeve bo treba izpeljati na korekten način, lastnike bo treba obvestiti, jim povedati razloge.
Prej je bila zadeva narejena na glas, po javni razgrnitvi, na zahtevo nosilcev urejanja prostora.
K sreči imamo dokumentacijo in zapisnike. Zavedati se bodo morali, da razpolaganje z
določitvijo namenske rabe ni tako kot včasih – da se nekaj nariše in vzame, ker so pač oblast.
Sedaj bo drugače.
Gorazd Kovačič – svetnik
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Bi opozoril na eno stvar, ravnokar je opazil. Ni nujno, da je cesta v občinski lasti, lahko je
tudi v državni ali krajevni. Predlaga, da se formulira tako, da bo bolj splošno, bolje bi bilo v
javni lasti.
Peter Lovšin – urbanist
Se strinja s predlogom.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 31:
Pri obravnavi pobud za spremembe in dopolnitve grafičnega dela OPN naj se v
nadaljnjo obravnavo uvrstijo vse pobude za spremembo namembnosti, ki se stikajo z
obstoječim zazidljivim območjem in imajo dostop do kategorizirane ceste v javni lasti in
sicer za stanovanjsko rabo v velikosti 600 m2, za nestanovanjsko rabo (kmetije) pa
toliko, kot je opredeljeno v vlogi pobudnika. Pri pobudah za povrnitev zemljišč v
stavbno namensko rabo v stanje, kot je bilo pred sprejetjem OPN, se pobuda upošteva v
celoti.
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Predlog Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2019 (II.
rebalans)
Gorazd Kovačič – svetnik
Odbor je pregledal osnutek rebalansa in ocenil, da je predlog pripravljen korektno. Opazili so
nekaj napak in se dogovorili za popravke. Z vsebinskimi razlogi za rebalans smo se seznanili
že na prejšnji seji. Eno je zamik izplačil dveh paketov kohezijskih sredstev, drugo pa je da se
gre v nakup poslovnih prostorov in zemljišča. To pomeni, da je bilo treba odhodke drugje
zmanjšati, največ je bilo zmanjšanj na komunalnem področju. Finančno stanje občine se je
uredilo. Če smo leto pričeli s 400.000 evri zapadlih obveznosti, poleg tistega za Virje, smo
zdaj v teh dneh prišli do čiste situacije. Spet imamo predlog sklepa, ki govori o enem samem
krogu sprejemanja, morata biti dva. V prvem krogu se Občinski svet seznani in se strinja, da
se lahko takoj nadaljuje, v drugem krogu pa se sprejme.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Meni, da to ni res, saj se rebalans sprejema po skrajšanem postopku, je obravnavano enkrat in
je to dovolj. Tako je navedeno v poslovniku.
Klemen Zaletel – svetnik
Vidi, da bomo pri zimski službi potrebovali več. Ali so bila prenizko planirana sredstva, ker
zima ni bila tako huda? Morda bi bilo dobro, da bi svetniki sprejeli sklep za izgradnjo
dvorane, o čemer so se pogovarjali po prejšnji seji. Potreben bi bil sklep in neka časovnica za
nakup zemljišča v naslednji treh letih, da bi vsi za tem stali. Naj se sprejme nek strateški
sklep, potem dajemo sredstva v proračun in bomo točno vedeli koliko sredstev bo potrebnih v
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naslednjih letih. Lahko se ponovi zgodba vrtca, izvajali so se že aneksi, Občinski svet pa o
temu ni nič vedel.
Marko Čuden – podžupan
Sredstva so bila planirana tako kot vsako leto, za neko povprečno zimo. Stroški nabave soli in
materiala je vseeno toliko nanesla. Tak je bil strošek te zime, nekaj rezerve pa moramo imeti
še za december, ko se bodo že nameščali koli in izvajale priprave, da ne bomo čisti na nuli.
Metod Ropret – župan
Če bo kaj ostalo, tudi nič narobe. Se strinja glede sklepa, ta rebalans nam prvič daje neko
zagotovilo. Če smo začeli, moramo to tudi nekako končati. Imamo neko podlago, da se
začnemo dogovarjati tudi z dokumenti. Do sedaj so to bili samo pogovori, usklajevanja. Meni,
da bi za takšen objekt morali iti skozi natečaj.
Martin Cvetko – svetnik
Če je prav videl, se bo gradnja pločnika na Novi poti zamaknila za eno leto? Če je prav videl,
je za vrtec Notranje Gorice 79.000 evrov v letošnjem letu. 51.000 evrov je še za kanalizacijski
sistem Vnanje – Notranje Gorice, se bo še kaj delalo?
Marko Čuden – podžupan
To je res glede pločnika. Pri kanalizaciji gre za izvedbo dveh črpališč v Vnanjih Goricah od
gasilnega doma proti vasi. Kar nekaj se jih tam ne more priklopiti, ker sta potrebni še dve
črpališči, ki jih bomo letos zagotovili.
Miha Rus – svetnik
Na strani 11. gradiva je tudi manjša investicija POŠ Jezero. Ali gre za statično analizo ali še
kaj drugega.
Metod Ropret – župan
Za vrtec ne ve točno, kaj bi bilo. Možno je, da so to ukrepi in stroški služb, ki so izvajale
merite za pridobitev sredstev za Eko sklad. Pri POŠ Jezero gre za statično analizo. Na
glasovanje je dal:
SKLEP 32:
Občinski svet Občine Brezovica na podlagi 82. člena Poslovnika občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 29/2017) sprejme Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine
Brezovica za leto 2019 (II. rebalans).
Izid glasovanja:
ZA:
15
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 8
Premoženjska bilanca Občine Brezovica na dan 31.12.2018
Gorazd Kovačič – svetnik
Svetniki si naj pogledajo zadnji graf, ki pove veliko.
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Metod Ropret – župan
Nekateri učinki se še akumulirajo, ki bodo v naslednjih letih ta graf še izboljšali. S tem, ko
imamo veliko premoženja v uporabi, se tudi letni stroški amortizacije povečujejo. Zato lahko
v kakšnem letu tega napredka ni na nivoju, kot bi si ga želeli. Realno so podatki še boljši od
tega, kar v gradivu piše. Vsi smo lahko veseli teh rezultatov.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 20:30 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 5. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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