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       Z A P I S N I K                         
 
8. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 19. 
decembra 2019, ob 19. uri, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:  
1. Liljana Bošnjak 
2. Martin Cvetko 
3. Marko Čuden 
4. Breda Jesenko 
5. Gorazd Kovačič 
6. Patricija Kozin 
7. Mateja Lekan-Štrukelj 
8. Janez Marinčič 

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

OSTALI PRISOTNI:  
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 
2. Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica d.o.o. 
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, trenutno je prisotnih je 14 svetnikov. Opravičili so se Milan Hosta, Jernej 
Rogelj ter Primož Rihtar. Martin Cvetko se bo morda seji pridružil v nadaljevanju.  
 

AD 2 
Potrditev zapisnika 7. redne seje 
 
Metod Ropret – župan 
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnik. Ker ni bilo pripomb, je dal na 
glasovanje: 
 
SKLEP 40: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 7. redne seje z dne 7.11.2019. 
 
Izid glasovanja: 
ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 3 
Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal dnevni red: 
 
DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev sklepčnosti; 
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje; 
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 
4. Pobude in vprašanja; 
5. Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo za leto 2020; 
6. Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2020; 

7. Ukinitev javnega dobra v k. o. Brezovica; 
8. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2020 skupaj s 

prilogami; 
9. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2021 skupaj s 

prilogami; 
10. Obravnava in sprejem Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin neodvisnih list 

in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Brezovica; 
11. Obravnava in sprejem Sklepa o financiranju političnih strank za leto 2020 in 2021; 
12. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi višine točke za odmero NUSZ v Občini 

Brezovica za leto 2020; 
13. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi organa 

skupne občinske uprave MIRED; 
14. Sprejem popravka Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin in nagrad za člane 

občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih 
organov Občine Brezovica; 

15. Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča 
Rakitna; 

16. Izdaja soglasja k Statutu MKZ Rakitna; 
17. Odlok o spremembi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa v občini Brezovica; 
18. Sprememba Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti; 
19. Pravilnik o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki 

se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica; 
20. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v občini Brezovica; 
21. Letni program športa v občini Brezovica za leto 2020; 
22. Letni program kulture v občini Brezovica za leto 2020; 
23. Soglasje k ceni pomoči na domu za leto 2020; 
24. Izvedba obnove POŠ Jezero. 

 
Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  0 
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Dnevni red je bil sprejet. 
 

AD 4 
Pobude in vprašanja 
 
* Seji se je pridružil Martin Cvetko 
 
Metod Ropret – župan 
Jutri je v tej dvorani sestanek cele zahodne kohezijske regije. Najavljena sta tudi ministrica za 
infrastrukturo in minister za gospodarstvo. Ne vemo še, če se bosta sestanka udeležila, na 
vsak način pa gre za visoko zasedbo. Udeleženih bo tudi okoli 20 županov. Dejstvo je, da v 
naslednji finančni perspektivi kaže naši zahodni regiji izredno slabo. Do sedaj je bilo razmerje 
med vzhodno in zahodno regijo približno 60 % : 40 % v korist vzhodne, sedaj je predlog 
razmerja za novo perspektivo 11 :  1. To pomeni, da bi naša zahodna regija ostala skoraj brez 
sredstev. Drugi podatek je, da je za območje Brezovice in Žabnice podaljšan rok zaradi 
spremembe aglomeracij. Popolno vlogo moramo oddati do konca maja, gradbena dovoljenja 
pa pridobiti do konca septembra. Na DARS-u poteka vse po planu oziroma še bolje, kot je 
bilo predvideno.  Dogovorjeno je bilo, da bo poplavna študija dokončana do konca leta, ta je 
bila s strani Direkcije za vode potrjena že kakšen teden nazaj. Čakamo še soglasje ARSO-a za 
okoljevarstveno dovoljenje. Tudi to lahko vzame še nekaj mesecev. Bistveno je, da nismo 
prekinili postopka, kar je v nekem trenutku bilo že skorajda dejstvo. Težav glede kamnoloma 
v Kamniku pod Krimom je bilo kar nekaj. Trenutno so vse aktivnosti tam ustavljene, poteka 
inšpekcijski nadzor. Verjetno bo potrebno izpeljati postopke sanacije, tam je bilo kršitev kar 
nekaj. Do nadaljnjega smo uspeli doseči, da se tja zagotovo brez naše vednosti ne bo dovažalo 
nič več. Ko se bomo uskladili na kakšen način in do katere mere, bomo k urejanju tega 
prostora pristopili. Pri nas so bili predstavniki DRSI-ja, predvsem direkcije za ceste. Planov 
za našo občino je kar nekaj – dokončanje križišča z odcepom proti Rakitni, drugo leto že 
odkupi zemljišč za širitev ceste in gradnjo pločnika na cesti proti Jezeru, sanacija nekaj 
krajših odsekov, tudi tisto kar je bilo obljubljeno za letos, ampak je izpadlo – odsek pri vstopu 
v vas Preserje.  
 
Marko Čuden – podžupan 
V tem času se je asfaltirala Komarijska ulica, dela so potekala tudi v Sodnikarjevi ulici. Dela 
se bodo čez praznike ustavila, po novem letu gre ekipa takoj izvajati dela v naselje Mijaks, da 
se bo naselje končno priključilo na kanalizacijo. Vemo, da v naselju čistilna naprava ne deluje 
dobro. Fini asfalt bo v Podpeči v križišču pri apnenci spomladi. Zimska služba dobro deluje, 
imamo vse kooperante, ob prvem sneženju je vse potekalo dobro.  
 
Metod Ropret – župan 
Odprta je bila lekarna na novi lokaciji v Podpeči, tudi nova zobna ambulanta v centru pri 
Eurospinu ter nova fizioterapija – prostori so v lasti izvajalcev. Izjemna pridobitev je tudi 
ambulanta pediatrije v Podpeči, v prostorih bivše lekarne. Začel je obratovati tudi center za 
duševno zdravje otrok in mladostnikov. Trenutno je v Sloveniji 10 takih centrov, eden od njih 
tudi pri nas, pokrivamo široko območje. Je direktna navezava na zdravilišče Rakitna. V 
proračunu so sredstva za nakup prostorov zagotovljena v prihodnjem letu, do takrat bodo 
prostori v najemu, mi pa najprej zaračunavamo najemnino. Bila je otvoritev prizidka k OŠ 
Brezovica, gre za 4 oddelke in 2 kabineta, izvedla se je energetska sanacija starega dela. 
Energetska sanacija je stala okoli 600.000 evrov, ostalih 500.000 evrov je bila novogradnja 
prizidka, celotna investicija je znašala 1,1 milijona evrov. Zahvaljuje se vsem za izredno 
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uspešen dobrodelni bazar. Prav tako je potekal izredno dobro obiskan obisk Božička po 
občini. Dosedanje decembrske aktivnosti so potekale zelo dobro, čaka nas še koncert.  
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Zanima jo glede kanalizacije v Vnanjih Goricah, saj krajani na določnih področjih še nimajo 
kanalizacije in sprašujejo kako bo s priklopom. Gre za področje od gasilskega doma proti vasi 
na levi strani ter potem nekaj hiš od vasi proti Pod Goricami. Druga stvar je pločnik v Vnanjih 
Goricah do konca Nove poti proti Zanogi ter na delu kjer trenutno gradi Škerjanec – Jernejev 
hrib, ljudje sprašujejo kdaj bo zgrajen. Prosi še za odgovor glede stavbe, kjer je vrtec v 
Preserju, zgornji del je potreben obnove. Iz številk je razvidno, da v proračunu za leto 2020 in 
2021 ni zagotovljenih sredstev za to. Samo okvirno jo zanima, kdaj se bomo lahko 
pogovarjali o temu in kako se bomo lotili tega problema.  
 
Metod Ropret – župan 
Lahko se pripravi pisni odgovor, lahko pa pojasni podžupan nekatere stvari.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Glede kanalizacije je stvar taka, da boste v drugem letu zgrajeni dve prečrpališči. Za eno 
prečrpališče že potekajo dogovori na terenu, tam je prišlo do nekaterih nesporazumov med 
sosedi. Problem je, kjer bo prečrpališče stalo in od kje bo napeljana elektrika. Na prečrpališče 
bo priključeno nekaj hiš. Na drugem delu proti pod Goricam je večji problem, trenutno ne 
vidi rešitve. Ko se je gradila kanalizacija, smo tam poizkušali pridobiti služnost za gradnjo 
tega kanala, vendar to ni bilo mogoče. Sosedje imajo tam med sabo tožbe, zato je problem 
umestiti tam kanal po njihovih vrtovih. Verjetno bo moralo preteči nekaj časa, da jih bomo 
lahko poizkusili priključiti. Tam je treba narediti še projekt. Za prvi del od gasilskega doma je 
projekt narejen, gradilo naj bi se drugo leto. Pločnik na Novi poti je trenutno v projektiranju. 
Počasi bo treba skupaj s KS Vnanje Gorice pristopiti k odkupu zemljišč. Parcelacija je bila 
narejena že pred časom. Kjer ni hiš, ne pričakuje večjih težav. Več težav bo tam, kjer se 
pločnik na Novi poti konča v živi meji, v nadaljevanju pa je še ena ograja. To bo treba 
odstraniti in bojo večji problemi. Upa, da bo tudi KS pomagala, da bomo pregovorili ljudi, da 
bodo odprodali meter zemljišča. Drugače tam ne moremo umestiti pločnika.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Najprej glede trenutnih predlaganih pristojnosti regij. Bral je, da je delovna skupina pripravila 
vsebinski koncept, kaj naj bi regije počele, zanima ga, če imamo kakšne informacije. Drugo 
je, da se bodo v Občini Maribor komunalne storitve podražile za eno šestino zaradi dviga 
minimalne plače. Zanima ga, če se kaj takega kaže tudi pri storitve Holdinga Ljubljana. Kar 
se tiče JKP, izgleda da temu ni tako, sodeč po nadaljnjih točkah dnevnega reda. Ima nekaj 
pobud z državnimi cestami. MOL bo z gradnjo kanalizacije uredil – asfaltiral in razširil 
črnovaško cesto, ampak samo do konca Lip. Naprej do Podpeči MOL nima interesa. Edina 
rešitev se mu zdi, da se cesta prekategorizira v republiško cesto. Ne ve, kako se to da narediti 
in če bi bila volja tudi na strani MOL-a. Kar se tiče križišča pri apnenci, ga zanima če je 
predvidno, da se postavi ogledalo. Priključek je pod relativno ostrim kotom in je potrebno biti 
precej previden, da lahko varno zaviješ. Meni, da bi bilo potrebno tudi ogledalo. Na Gorenji 
Brezovici je bila pred pol leta nesreča in je bila povožena tudi tabla, ki je imela poseben znak 
za opozorilo za talne črte za motoriste. Table še vedno ni. Drogovi stojijo, bi bilo dobro 
opozoriti upravljavca. Bral je, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, pripravlja 
sofinanciranje infrastrukture za dnevno varstvo in kratkotrajne namestitve. Ko smo 
obravnavali demografsko študijo, smo se pogovarjali, da bo treba v roku 10 let verjetno iti v 
izgradnjo take mreže nekih centrov po krajih. Dobro bi bilo razmišljati vsaj o konceptu – 
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koliko, kje, če so na voljo kakšna zemljišča in potem tudi o financah. Ali se razmišlja o tem, 
kako bi se financiralo in kdaj, prenovo podružnične šole Jezero? Začela se je odvijati 
epidemija ošpic, ki so jo pediatri dolgo pričakovali, to je posledica tega, da se čedalje več 
staršev izogiba cepljenju otrok. Morda bi v točkovnik za vpis v vrtec vključili tudi to, ali ima 
otrok potrdilo o obveznih cepljenjih ali pa ima potrdilo o medicinskih razlogih, da se ne sme 
cepiti. Tudi to bi lahko točkovali. Ni več takega hudega navala in čakalnih vrst, vendar bo 
nekaj potrebno narediti s takšnimi ukrepi, za spodbujanje cepljenja.   
 
Metod Ropret – župan  
POŠ Jezero imamo pod zadnjo točko. Kar zadeva regij, razen uradnega predloga razdelitev, 
glede vsebin nismo prejeli še nič uradnega. Vemo samo to, kar smo lahko prebrali iz medijev, 
uradno obvestilo še pričakujemo. Na to temo se je pogovarjal na parih nivojih, mnenja so zelo 
mešana – od tega, da regije da, do tega, da regije ne. Bomo videli, kako se bo to razpletalo. 
Glede spremembe cen storitev na zadnji seji Holdinga ni bilo posebnih debat. Kar se kaže kot 
realna težava in kar opozarja tudi naše komunalno podjetje, je ustavitev izvoza dehidriranega 
blata. Cena je narasla iz 90 evrov za tono na 216 evrov za tono. To bi lahko pomenilo 
podražitev tudi 0,20 evra na kubični meter vode. To je za 15 kubičnih metrov vode več kot 7 
evrov. Dejstvo je, da trenutno še ne vemo, kakšna bo usoda in realni stroški. Najprej bo šel z 
vprašanji na Vo-Ko, če imamo morda kakšno skupno rešitev. Če imajo kakšno rešitev, bomo 
poizkusili vključiti tudi nas. Odpadke, odplake ter vse ostalo postajajo vedno večji posel. Vsi 
se tega ogibajo, tisti ki imajo možnost, pa cene dvigujejo v nekaj kratnikih. Kako se bomo z 
dodatnimi stroški spopadli drugo leto bo tema ene od prvih sej prihodnje leto. Možnosti sta 
samo dve, da naredimo kaj glede cene odlaganja ali pa na strani položnic dvig cen ali 
subvencija. Takrat bomo že več vedeli glede tega. Problem ima cela Slovenija, to nas kot 
problem čaka. Črnovaško cesto bo MOL do Lip uredila. V tem trenutku se tudi MOL odloča, 
kdaj bo pristopil k temu, to je izvedel danes na seji Regionalnega sveta. Njihov projekt ima 
tak status, kot na primer naš za kanalizacijo na Brezovici – je v naboru projektov, ki imajo 
soglasje. MOL ima možnost, da sredstva preusmeri na črnovaško, če se jim kaj zaplete pri 
kanalu C0. Verjetno prej do tega ne bo prišlo kot v letu do dveh. Interes bi lahko bil, da se to 
prenese na državo, vendar je vprašanje, če bodo to hoteli sprejeti ali pa če bo MOL po 
ureditvi ceste za to sploh zainteresiran. Na vsak način je pobuda legitimna, lahko poizkusimo, 
nam bi zagotovo to zelo olajšalo celo zadevo. Glede ogledala v križišču je evidentirano, bomo 
opozorili. Ravno tako to velja za tablo v Gorenji Brezovici. O dnevnem varstvu se veliko 
govori. Razen pri mestnih občinah na tem področju ni kaj dosti narejenega. Te razmere so 
celo državo presenetile, premalo je kapacitet v domovih, kot premalo ostalih oblik skrbi za 
starejše. Neko strategijo bo treba ubrati. Kako je s temi sredstvi, v tem trenutku ne ve.  
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Glede ošpic meni, da je to taka tema, ki se tiče izključno zdravstva. Zakonodaja nalaga, da 
mora imeti otrok zdravniško potrdilo, ko pride v vrtec. Pri njih ni v vrtcih otrok niti en dan 
brez zdravniškega potrdila. Če pediater podpiše potrdilo, da otrok lahko gre v vrtec, ga 
sprejmemo. To je breme, ki ga vrtec ne bi smel prevzeti, o tem se mora govoriti v drugih 
krogih.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Na septembrski seji je bilo vprašanje, kako bo z izdajo odločb za komunalni prispevek za 
kanalizacijo na Cesti na postajo. Rečeno je bilo konec leta ali na začetku drugega leta. Zanima 
ga, kdaj bo to in kdaj bodo možni priklopi? Druga stvar je, da je na lokaciji, kjer je bilo 
mizarstvo Struna, sedaj neko podjetje, kamor pogosto vozijo vlačilci. Stojijo kar na cesti in 
ovirajo promet in posledično tudi varnost. Tretja stvar je, da je bila v Državnem zboru 
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obravnava zakona, kjer MJU zagotavlja, da se bodo prihranila neka sredstva občinam. Ali je 
občina kaj seznanjena, kaj to prinaša in kakšen je finančni prihranek? To je bilo razbrati iz 
medijev, same vsebine pa ni našel, zato sprašuje. Pohvalil bi še JKP Brezovica za ureditev 
odvodnjavanja na Malovaški ulici.  
 
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
Odločbe za komunalni prispevek bodo predvidoma januarja, ko bo možen priklop bodo 
občani obveščeni.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Ni še uporabnega dovoljenja za kanalizacijo. Dokumentacija je bila oddana na Upravno enoto 
že nekaj mesecev nazaj. Projekt je drugače končan. Zadnjič so prišla uporabna dovoljenja, 
ampak so bila za ulico Na brezno in za Podpeško cesto, za mnogo časa nazaj.  
 
Metod Ropret – župan  
Težave so tako pri kitajski restavraciji kot pri Struni. Ne ve, ali bo potrebno postaviti 
stebričke, to se dogaja pogosto s kamioni. Uvoz je preozek za vlačilce, zato stojijo na cesti. 
Bolj pravi naslov bi bila kakšna inšpekcija ali policija. Kar zadeva MJU, so se že pred časom 
v Državnem svetu o teh prihrankih pogovarjali. Mi do sedaj kakšnega posebnega prihranka 
nismo čutili, kvečjemu obratno. Res je glavarina nekaj višja, ampak so bistveno več od tega 
večji tudi stroški.  
 
Janez Marinčič – svetnik  
Problem s prometom ni samo ob Tržaški cesti ampak je problem celotne občine. Meni, da to 
ni delo za inšpekcije, ampak za občino. Treba je zagotoviti obrtno cono, da se te zadeve 
spravijo ven iz dvorišč. Tudi sam je med tistimi, ki se soočajo s temi težavami. Zanima ga 
glede športne dvorane, ali obstaja možnost ustanovitve delovne skupine, ki bi jo sestavljali 
strokovnjaki iz občine, da bi pred projektiranjem dvorane določili zahteve in želje občine, da 
se pripravi kakšna študija? Ali je možno, da bi delovna skupina imela na voljo nekaj sredstev 
za izdelavo študij? Če bo prišlo do realizacije samo z arhitekti, je lahko težava, ker si nekateri 
želijo postaviti spomenik ali pa gredo po liniji najmanjšega odpora. Sredstev ne bo na pretek, 
z optimizacijo bi lahko veliko naredili za manj denarja. Javni razpisi so pogosto narejeni 
slabo, garancije se hitro izkoristijo, na dolgi rok pa ima občina velike stroške. Čas za 
razmislek je sedaj, dokler ni nobene črke še na papirju. Pred projektno nalogo bi lahko nekaj 
pripravili, da se sploh ve, kakšne so zahteve občine.  
 
Metod Ropret – župan  
Se strinja, ta potek se mu zdi popolnoma v redu. Res je, da moramo plačati prvi obrok za 
nakup zemljišča, da bomo dobili sploh stavbno pravico in potem lahko začeli pripravljati 
dokumentacijo. Prav bi bilo, da najprej damo narediti neko okvirno projektno nalogo. Na 
podlagi te naloge potem verjetno sledi natečaj, saj gre za investicijo, ki nas vse tangira. Za 
natečaj in spremljanje nadaljnjih postopkov bi bilo dobro formirati skupino, kjer bi bili 
predstavniki športa, šole, svetnikov. Po statutu sam lahko imenuje neko svoje posvetovalno 
telo. V projektni nalogi se navede, kaj sploh bi rad imel. Na podlagi tega si projektanti 
ustvarijo vsak svojo sliko. Nato izberemo najboljšo idejo. K temu bomo sigurno pristopili na 
ta način. Tema je popularna, dvorano se gradi za dolgo časa. Glede poslovne cone – je vse res. 
Lokacija se nakazuje, vendar pogojev za to še ni, zato ni smiselno, da delamo korake naprej, 
dokler nimamo izvoza. V tem delu to je naša naloga. Da pa tovornjaki stojijo po cesti, pa že 
malo manj.  
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Marko Čuden – podžupan 
Dal bi pobudo. Imamo novo lekarno v Podpeči, imamo tudi lekarno v Vnanjih Goricah. 
Lekarna se bo odprla tudi na Logu, poleg Mercatorja, kjer so obnovili staro šolo. Izvajalec 
lekarniške dejavnosti je povsod isti. Lahko bi preverili, če je lahko ena od teh treh lekarn 
izmenično dežurna ob sobotah.  
 
 

AD 5 
Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo za leto 2020 
 
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica d.o.o. 
Že od preteklih let vemo, kako se cena izračuna oziroma predlaga – na podlagi poračuna za 
leto 2018 in predračuna za leto 2020. Iz elaborata je razvidno, da pri vodarini ni nobenih 
sprememb, oziroma je sprememba na tretji decimalki. Omrežnina ostaja enako, kot je bila v 
letošnjem letu. Pri vodi ni nobenih posebnosti. Predlaga, da se potrdi nov cenik.  
 
Miran Repar – svetnik  
Na odboru ni bilo nobenih zadržkov. Bilo je nekaj vprašanj, na katere je direktorica 
odgovorila. Odbor se je s predlaganim elaboratom in cenami strinjal.  
 
Metod Ropret – župan  
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 41: 
Občinski svet Občine Brezovica se seznani z Elaboratom o cenah obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2020 ter daje pozitivno mnenje k 
predlaganim cenam, ki so v elaboratu. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 6 
Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2020 
 
Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica d.o.o. 
V tem elaboratu imamo tri dejavnosti – odvajanje, čiščenje in storitve povezane z greznicami 
in MKČN-ji. Kot izhaja iz elaborata, se pri storitvah čiščenja in storitvah povezanimi z 
greznicami cene bistveno ne spreminjajo. Ostajamo v okvirih letošnjih cen. Manjši dvig cen 
je predlagan na storitvah odvajanja odpadne vode. Predvsem prihaja do planiranih višjih 
stroškov na materialu in storitvah. To so storitve, ki jih sami ne opravljajo, izvajajo jih zunanji 
izvajalci. Pri materialu gre predvsem za elektriko. Od leta 2016 do sedaj so cene uspeli držati, 
sedaj dejansko ne gre več. Elektrika se je v primerjavi s preteklim obdobjem podražila za 25 
%. Dražji so tudi servisi črpalk, ki so predpisani in jih je vsako leto potrebno opraviti. Imamo 
vakuumski sistem, ki se razlikuje od gravitacijskega sistema – razlika je predvsem v 
vakuumskih postajah. Postaje so opremljene s črpalkami in so velik potrošnik elektrike. 
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Predlaga, da se cene glede na letošnje leto dvignejo. Pri omrežnini so se določene zadeve že 
amortizirale po štirih leti. Gre za računalniško in programsko opremo, zato se omrežnina 
nekoliko niža, ker so določena sredstva že 100 % amortizirana. Če gledamo položnico, se pri 
vodi praktično nič ne spremeni. Na odvajanju bi se položnica pri porabi 15 kubikov vode 
povečala za 1,8 evra. Omrežnina pri odvajanju bi bila manjša 1,09 evrov, pri čiščenju pa ni 
neke bistvene razlike. Na odboru je bil dogovor glede subvencije. Občina je subvencionirala 
omrežnino odvajanja in čiščenja. Naredil se je izračun, da subvencija ostaja v okviru okoli 
200.000 evrov, kolikor je predvideno v proračunu. Subvencija se porazdeli tako, da 
omrežnina čiščenja ostaja takšna, kot je do sedaj, in ker je nominalno znižana, se del preseli 
na odvajanje, kar je korektno do ljudi, ki so priključeni na kanalizacijo in se z novim 
predlogom cenika storitev odvajanja draži. Ker se zaradi tega poviša subvencija, bi to na 
povprečni položnici za 15 kubikov vode pomenilo povečanje za 87 centov skupaj z DDV. 
Glede na letošnje cene je to razlika 1,7 %. Kot je bilo rečeno že prej, so to cene, ki smo jih 
imeli letos. V elaboratih niso cene, ki so bile omenjene prej – tega še ni. 
 
Miran Repar – svetnik  
Ravno tako kot pri prejšnjem elaboratu je odbor imel vprašanja. Direktorica je vse 
obrazložila. Povečanje ni veliko. Upa, da so vsi svetniki razumeli, ne zmanjšujemo subvencije 
oziroma povečujemo pri tistih, ki so na greznicah. Spremembe so samo pri tistih, ki so 
priključeni na kanalizacijo, ker imajo tudi večji strošek. S tem bomo tudi stimulirali ljudi, da 
se priključijo na kanalizacijo še tisti, ki že imajo možnost in so do sedaj še niso priključili. 
Odbor je potrdil ta elaborat. 
 
Metod Ropret – župan 
V okviru možnega je bilo narejeno največ, kar se je dalo. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 42: 
Občinski svet Občine Brezovica se seznani z Elaboratom o cenah storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za 
leto 2020 ter daje pozitivno mnenje k predlaganim cenam, ki so v elaboratu in potrjuje 
subvencijo omrežnin odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2020. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Metod Ropret – župan 
Danes je na seji Sveta ljubljanske urbane regije govoril z županom Borovnice in prenaša 
njihove zahvale in čestitke za delo, ki ga je JKP Brezovica opravil pri njih v občutljivi zgodbi 
glede zagotavljanja čiste pitne vode. Izjemno lepo je župan govoril o našem podjetju.  
 

AD 7 
Ukinitev javnega dobra v k. o. Brezovica 
 
Miran Repar – svetnik  
Na odboru so obravnavali dve parceli v Žabnici. Gre za javno pot ob železnici, vsi lahko 
pogledajo sliko v gradivu. Parceli, ki ju prenašamo v občinsko last, potekata po vrtu ob 
stanovanjski hiši. Da se zadeva lahko uredi, je treba parcele najprej prenesti v občinsko last, 
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potem se to lahko parcelira in zamenja. Kvadratura bo približno enaka, občina ne bo 
oškodovana. Pote je dovolj široka, ne potrebujemo celotne parcele.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 43: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejme sklep o ukinitvi javnega dobra, ki se glasi: 
Na nepremičninah, parcela št. 3572/4 (ID 7021256) in parcela št. 3572/5 (ID 7021255), 
obe v k.o. 1724 – Brezovica se ukine status javnega dobra.  
 
Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 8 
Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2020 skupaj s 
prilogami 
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Finančni odbor je pregledal predlog obeh proračunov. Govoril bo v paketu, ker so obravnavali 
vse skupaj. Proračuni so pripravljeni na podlagi predvidevanj, zato se bo proračun za leto 
2021 še zanesljivo spreminjal. Možno, da se bo spreminjal tudi proračun za leto 2020. Še 
nekaj stvari v globalu – za vrtec je potrebno namenjati vse več sredstev. Razlog je večje 
število oddelkov, tudi zaradi plačnih dvigov. Zanesljivo bo največja investicija, ki se kaže je 
prizidek k OŠ Preserje. Precej je predvidenih sredstev tudi za kanalizacijo na Brezovici, 
ampak tam so še razni če-ji. Morajo biti še izpolnjeni določeni pogoji, če želimo realizacijo v 
letu 2020. Lahko se zgodi, da bomo kot občina morali pristopiti k sofinanciranju gradnje 
pločnika proti Jezeru, to potem zahteva rebalans. Imeli so nekaj vprašanj, dobili so 
zadovoljive odgovore. Edina stvar, ki jo je odbor predlagal je, da občinska uprava preveri in 
premisli smiselnost naročanja mobilne aplikacije Lili in Val – z zemljevidom varnih šolskih 
poti. Bila je ocena, da otroci in starši tega ne uporabljajo preveč in bi kakšen plakat v šoli 
zadoščal. Vendar to ni tako velika stvar v samem proračunu. Predlog finančnega odbora je, da 
se oba proračuna v predlagani obliki sprejme.  
 
Metod Ropret – župan 
V izjemno veselje mu je, če prištejemo letošnje leto, ki ga je že skoraj konec in naslednje dve 
leti, bomo neto zadolženost znižali za preko 1,5 milijona evrov. To pomeni skoraj 25 % 
zdajšnjega stanja zadolženosti. To pomeni bistveno boljše stanje za obdobje, ko se nam lahko 
pripeljejo večje investicije.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Pri bilanci odhodkov na strani 15/45 – cestna razsvetljava. Lani je bilo 20.000, letos je 
30.000. Ali je to razlika, ki je bila računovodsko izkazana v minusu na JKP Brezovica?  
 
Marko Čuden – podžupan 
Da, to je ta znesek. 
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Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 44: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejema  Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 
2020 s prilogami - načrt razpolaganja s premoženjem Občine Brezovica za leto 2020 in 
kadrovski načrt za leto 2020.  
 
Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 9 
Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2021 skupaj s 
prilogami 
 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 45: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejema  Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 
2021 s prilogami - načrt razpolaganja s premoženjem Občine Brezovica za leto 2021 in 
kadrovski načrt za leto 2021.  
 
Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 10 
Obravnava in sprejem Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin neodvisnih list in 
samostojnih članov Občinskega sveta Občine Brezovica 
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Pobuda za tak pravilnik se je pojavila že pred zadnjimi volitvami in so jo potem preložili na 
nov mandat. Kot predlogo so vzeli, kar je občinski odvetnik že takrat pripravil. Potem se je 
besedila temeljito lotila Mateja Lekan-Štrukelj, ki je tudi napisala obrazložitev in pogledala 
tudi druge primerljive pravilnike. O vsebini so se zadnjič dogovorili neformalno, ko so bili 
prisotni praktično predstavniki vseh svetniških skupin, razen kolegice iz DESUS-a, ki pa se je 
na odboru strinjala s tem konceptom.  
 
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica  
Namen pravilnika je, da se uredijo pogoji in način uporabe finančnih sredstev, ki jih občina 
zagotavlja v proračunu – za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta. 
Pravilnik sledi temu, da se s sredstvi ravna gospodarno in za namene, kot so določeni – za 
delo svetniških skupin. Sredstva so namenska, zagotavljajo se boljši pogoji za delo v 
Občinskem svetu in za pokrivanje stroškov povezanih z izvrševanjem svetniške funkcije. 
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Politične stranke so že na podlagi Zakona o političnih strankah upravičene do sredstev za 
delo. S tem pravilnikom se zagotavljajo sredstva poleg političnim strankam tudi ostalim 
članom Občinskega sveta. Tako se zagotovi enakopravnejše pogoje za delo za vse. Sredstva 
so del integralnega proračuna, vodijo se na posebni postavki. Višina sredstev so določi glede 
na število mest, ki jih ima svetniška skupina v Občinskem svetu. Odredbodajalec je župan 
oziroma od njega pooblaščeni javni uslužbenci in direktorica občinske uprave. Sredstva se 
vodijo transparentno, dolžnost je poročanje. Primerjalno gledano je to urejeno tudi v drugih 
občinah. To je bilo potrebno urediti tudi pri nas. Za leto 2020 je v proračunu 9.000 evrov, to 
pomeni 500 evrov letno na svetnika.  
 
Metod Ropret – župan  
Eksplicitno smo opredelili donacije kot eno od možnosti. Do njega je prišla pobuda, da bi 
vključili v predzadnjo alinejo prve točke 5. člena: plačilo stroškov za obveščanje volivcev in 
stroškov promocijskih materialov za volilne kampanje. Torej, da bi te stroške eksplicitno 
vključili v tekst.  
 
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica  
Bistveni namen je, da se sredstva porabljajo za namene, ki so neposredno povezani z delom 
Občinskega sveta. V izogib dvomom je v 7. členu dodano, da se lahko v letu, ko potekajo 
lokalne volitve, pripada svetniškim skupinam pravica porabe finančnih sredstev do vključno 
meseca preden so lokalne volitve. Seveda pa za namene, ki so določeni v 5. členu. Stroški 
fotokopiranja, tiskarske storitve, stroški oglaševanja, so vse stroški, ki so povezani tudi z 
volilno kampanjo.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Ko sta z Matejo dodelovala prvotno besedilo pravilnika, sta pregledala tudi mnenje MJU na to 
temo. Tam je izrecno pisalo, da promocijski material iz takšnega pravilnika ne moreš 
financirati. Pisalo je, da so že bile afere s flis jopicami in podobno. Po takem pravilniku lahko 
financiraš tisto, kar lahko upravičiš, da je vezano na delovanje Občinskega sveta. Obveščanje 
volivcev je nekaj, kar je mogoče s tem še utemeljiti, hkrati pa vemo, da te alineje pomenijo 
opcijo financiranja volilne kampanje. Več od tega se zdi, da se ne da, oziroma bi bilo škoda, 
da si nakopljemo kakšno afero.  
 
Metod Ropret – župan  
Vedno se zgodbe lomijo na drobižu, vsaj pri nas. Najbolje, da pustimo v takšni obliki, kot je.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
V 8. členu pravilnika imamo določeno, da pooblaščena oseba občinske uprave odobri 
naročilnico. Nikjer ne najde, kateri organ zmanjša sredstva, če bodo nepravilno porabljena.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Predstavnik svetniške skupine da predlog za naročilo. Pooblaščeni uslužbenec občinske 
uprave, ki bdi nad to postavko, je dolžan preveriti, če je naročilo v skladu s primeri, ki so 
navedeni v pravilniku. Do napačnega naročila ne sme priti. Občinski uslužbenec mora to 
ustaviti, če ni pravilno.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Nad poslovanjem bdi Nadzorni odbor. Če ugotovijo neke nepravilnosti, kateri organ potem 
odloča? Ali se je Nadzorni odbor izrekel v pravilniku, če je omenjen v 10. členu? Kam bodo 
šla sredstva, če slučajno svetniška skupina ne porabi sredstev v tekočem letu?  
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Gorazd Kovačič – svetnik 
Nadzorni odbor ugotavlja za nazaj, da je bilo nekaj narobe in napiše poročilo, da je bila 
neskladna poraba. Na 10 let pride Računsko sodišče, ki potem ukrepa po svoje. Pristojen je 
Občinski svet.  
 
Marko Čuden – podžupan 
Če se sredstva ne bodo porabila, je tako kot pri ostalih postavkah. Ne gredo avtomatsko v 
naslednji proračun, ampak se v globalnem proračunu prenaša neka vsota, ki ostane na računu 
in se potem razdeli po postavkah. Misli, da je pri športu tako, da če kdo ne porabi sredstev, se 
jih ne dodeli drugim društvom. Sredstva ostanejo nerazporejena. Ko so izdane odločbe, je 
točno znano, koliko komu pripada in si upravičen do tega zneska. Če sredstva niso porabljena, 
se ne izdajajo dodatne odločbe. V zaključnem računu se vidi, da postavka ni bila 100 % 
realizirana in se prenesejo sredstva v naslednji proračun.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 46: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejema Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin 
in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Brezovica.  
 
Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 11 
Obravnava in sprejem Sklepa o financiranju političnih strank za leto 2020 in 2021 
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Tudi o temu sklepu so se zadnjič neformalno dogovorili v paketu s pravilnikom o sredstvih za 
delo svetniških skupin. Zmanjšanje postavke za financiranje političnih je enako 
proporcionalnemu zmanjšanju številu svetnikov, ki pripadajo političnim strankam v tem 
mandatu. Te številke smo že potrdili v okviru obeh proračunov, ta sklep ima bolj značaj 
seznanitve.  
 
Metod Ropret – župan 
Novi predlog je oblikovan na način, da nihče nič ne izgublja. Vsi dobijo nekaj več, je 
korektno do vseh. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 47: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejema Sklep o financiranju političnih strank v letu 
2020 in 2021. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  1 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 12 
Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi višine točke za odmero NUSZ v Občini 
Brezovica za leto 2020 
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Višina te točke je bila kar nekaj let enaka. Finančni odbor predlaga, da se točka zviša na 
0,0037, kar je višina enoletne inflacije.  
 
Metod Ropret – župan 
S spremembo ne bomo bistveno dvignili stroškov, se pa boji, da se bo to zgodilo z 
nepremičninskim zakonom. Takrat bo to precej zoprno za našo občino, saj smo trenutno med 
občinami z najnižjim nadomestilom. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 48: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje vrednost točke za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 v Občini Brezovica, ki znaša 0,0037 evra. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 13 
Obravnava in sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave MIRED 
 
Metod Ropret – župan 
Zadnjič so imeli sestanek. Ena od tem je bila, da so omogočili Občini Ig, da se pridruži naši 
skupni upravi. Potem to na njihovi seji Občinskega sveta ni bilo potrjeno, ostajajo tam, kjer so 
bili tudi do sedaj. Druga tema je bila sprememba odloka na način, da sedanjima dvema 
aktivnostima dodamo še tretjo, to je pravno svetovanje – zgolj v obsegu in na način, kot to 
poteka že sedaj. Gre za pravno formulacijo in argumentacijo, ki nam poleg 30 % odstotkov 
sredstev za skupno upravo sofinancira država, za drugo dejavnost dobimo dodatnih 5 % 
sofinanciranja in za tretjo še dodatnih 5 %, kar pomeni skupaj po novem 40 % sofinanciranja 
skupne medobčinske uprave. S spremembo odloka si bomo zagotovili večje sofinanciranje. 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 49: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Gorenja vas – Poljane, Žiri, 
Borovnica, Log – Dragomer, Horjul«. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 14 
Sprejem popravka Pravilnika o merilih za izplačilo sejnin in nagrad za člane občinskega 
sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov Občine 
Brezovica 
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Gre za popravek pravilnika. Pri sprejemu je bila napaka, v praksi se je napako že popravilo, 
ker se je zadeva izvajala tako, kot je po zakonu. Višino nagrade za predsednik KS se odmerja 
glede na županovo bruto in ne neto plačo. Ta popravek velja tudi za nazaj, od začetka veljave 
tega pravilnika. Na ta način bo usklajena praksa, ki je bila pravilna, tudi s tekstom pravilnika. 
Finančnih posledic za predsednike KS ni.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 50: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Popravek Pravilnika o merilih za izplačilo 
sejnin in nagrad za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane 
drugih občinskih organov Občine Brezovica. Popravek se nanaša na drugi odstavku 6. 
člena - beseda »neto« se nadomesti z besedo »bruto«. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 15 
Obravnava in sprejem Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča 
Rakitna 
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Pobuda je prišla s strani MKZ Rakitna. Prejšnji odlok je bil spremenjen osemkrat, vse skupaj 
je bilo nepregledno. Težko je bilo razbrati, kaj od sprememb še velja in kaj ne več. Predlagali 
so, da bi se sprejelo uradno prečiščeno besedilo, potem pa je Mateja Lekan – Štrukelj 
argumentirala, da je bolje, če se sprejme nov odlok – z identično vsebino, kot bi ga imelo 
uradno prečiščeno vsebino. Potrudila se je in pripravila odlok, zahvaljuje se ji v imenu občine 
in občanov.  
 
Metod Ropret – župan 
Ima vprašanje pri 17. točki – strokovni vodja, na to je bil opozorjen. Strokovni vodja vodi 
delo zdravilišča, imenuje ga Svet zavoda na predlog direktorja. Menda bi bilo potrebno 
dodati, da je strokovni vodja imenovan za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. 
Meni, da je smiselno in je prav, da je to omejeno na mandat.  
 
Mateja Lekan-Štrukelj – svetnica  
V samo besedilo odloka se ni spuščala. Vsebina odloka je nespremenjena, naredila je čistopis 
s prehodnimi določbami. Imamo nov odlok, ki zajema vse spremembe iz preteklosti. Da bi 
bilo treba to popraviti, ji ni znano.  
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Gorazd Kovačič – svetnik 
Se strinja, da to vključimo. Župan naj predlaga amandma in o temu glasujemo.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 51: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se doda stavek v 17. členu Odloka o 
ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna: Strokovni vodja je imenovan 
za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP 52: 
Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o ustanovitvi Mladinskega klimatskega 
zdravilišča Rakitna. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 16 
Izdaja soglasja k Statutu MKZ Rakitna 
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Tudi ta pobuda je prišla s strani MKZ Rakitna. S spremembami statuta se MKZ reorganizira v 
tri enote. Ena enota pokriva zdravstveno dejavnost na Rakitni, ena zdravstveno dejavnost na 
Brezovici, tretja enota pa ima servisne službe. Reorganizacija sledi prostorski širitvi 
dejavnosti zdravilišča.  
 
Metod Ropret – župan 
Tudi tukaj je dobil pripombo, da bi v 28. členu, ki govori o strokovnemu vodji, morali dodati 
isti amandma kot pri odloku.  
 
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 
Amandma ni potreben, ker mi dajemo soglasje k Statutu MKZ Rakitna, v katerem je ta 
sprememba že vključena. 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 53: 
Občinski svet Občine Brezovica kot ustanoviteljica Mladinskega klimatskega zdravilišča 
Rakitna, skladno s 29. členom Odloka o ustanovitvi MKZ Rakitna, izda soglasje k 
spremembam Statuta MKZ Rakitna.  
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Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 17 
Odlok o spremembi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v občini Brezovica 
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Poročala bo namesto predsednika Odbora za družbene dejavnosti, ki je odsoten. Gre za 
spremembe, ki so narejene na podlagi poročila Računskega sodišča. Sprememba je glede 
točkovanja, ne sme biti razpon točk od – do, vendar mora biti točno določeno število točk za 
posamezne primere.  
 
Metod Ropret – župan 
Treba je poudariti tudi začasno financiranje. Prakticirali smo, da smo društvom že vnaprej 
nakazovali sredstva. Sredstva lahko izplačamo šele po končanem razpisnem postopku, takrat 
se izplačajo tudi za nazaj. Prej smo to počeli po dvanajstinah, tega sedaj ne smemo več. Prej 
ko aprila razpisni postopek ne bo končan, lahko pa se tudi zavleče. Postopki bodo izpeljani 
kar se da najhitreje. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 54: 
Občinski svet sprejme predlagan Odlok o spremembi Odloka o postopku in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v občini Brezovica. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 18 
Sprememba Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti 
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Tudi podobna zgodba. Razlog za spremembe je isti – točkovanje mora biti eksaktno in ne v 
razponu od – do.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 55: 
Občinski svet sprejme predlagano Spremembo Pravilnika o izbiri in vrednotenju 
programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   15 
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PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 19 
Pravilnik o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica 
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Gre za prenovo pravilnika, ker je prejšnji pravilnik bil sprejet že leta 2004, bil je potreben 
prenove. Pravilnik je bil na odboru sprejet v obliki, kot je bil predlagan.  
 
Klemen Zaletel – svetnik  
Prosil bi za obrazložitev 5. člena, 2. alineje – program ali projekt se izvaja na območju občine 
Brezovica ali izven nje, če v njem aktivno sodelujejo občani občine Brezovica. Čemu ta 
alineja, v praksi?  
 
Metod Ropret – župan 
Misli, da tako mora biti, je tako zakonsko določeno s superiornim aktom.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Kdo so prejemniki sredstev, je to Rdeči križ, so tudi društva, ki se financirajo po drugih 
razpisih? V 18. členu imamo merila in kriterije. Prvo merilo je sedež, če je sedež društva v 
občini Brezovica, ali pa je sedež izven občine Brezovica. Misli, da je to navedeno že med 
pogoji, če je to pogoj, tega nima smisla točkovati. V točkovniku, točka 2.1 – lokacija, sta 
navedeni dve varianti: da se program v celoti izvaja v občini ali pa se izvaja izven občine. Kaj 
pa če se program izvaja v občini in tudi še kje drugje? Zakaj potem ne bi tudi v tem primeru 
dali nekih srednjih točk? Sedaj je samo opcija v celoti v občini ali v celoti izven, verjetno pa 
so tudi variante, ki se izvajajo v občini in zunaj.  
 
Metod Ropret – župan 
Sedež daje dodaten kriterij, da so lokalne organizacije bolje točkovane, kot tiste, ki delujejo 
na nivoju nekega širšega območja. Se pravi, bi bilo dobro dodati pri točki 2.1, da se delno 
izvaja v občini Brezovica in delno izven nje. Razume pomislek, mogoče je smiselno dodati še 
vmesno stopnjo. Mogoče pa bi razširili točkovanje za 5 točk – da se izvaja samo delno v 
občini Brezovica. Naši člani, npr. invalidi, so lahko vključeni v delovanje nekih društev, ki 
nimajo sedeža pri nas. Vendar si prav tako zaslužijo neko delno podporo s strani svoje občine. 
Se pravi, bomo najprej glasovali o amandmaju, potem še o pravilniku v celoti: 
 
SKLEP 56: 
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se točka 2. Dostopnost programa ali 
projekta, točka 2.1 Lokacija izvajanja programa/projekta, drugi kriterij za točkovanje 
vreden 5 točk se po novem glasi: Program/projekt se izvaja delno ali v celoti izven 
občine Brezovica. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
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SKLEP 57: 
Občinski svet sprejme predlagan Pravilnik o vrednotenju programov na področju 
socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 20 
Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v občini Brezovica 
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Gre za nov pravilnik, da bodo lahko tudi mladinske in otroške organizacije kandidirale na 
razpisih, kot lahko kandidirajo na primer športna in kulturna društva.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Zanima ga, kdo so mogoče predvideni prejemniki?  
 
Metod Ropret – župan 
Verjetno klub študentov in podobne organizacije.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Kaj pa če se prijavi neka sekcija društva, na primer podmladek v društvu?  
 
Metod Ropret – župan 
Za ta razpis mora biti avtonomna organizacija.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Ali lahko tudi šole kandidirajo? Ali druge neprofitne organizacije? Ali v proračunu imamo 
postavko in znesek? 
 
Metod Ropret – župan 
Misli, da šole ne morejo kandidirati po tem razpisu. V proračunu imamo postavko in znesek. 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 58: 
Občinski svet sprejme predlagan Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških 
programov v občini Brezovica. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  1 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 21 
Letni program športa v občini Brezovica za leto 2020 
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
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Letni program športa mora biti sprejet, da se lahko objavi javni razpis – tako kot vsako leto. 
Kar se tiče sredstev, je znesek enak kot v lanskem letu. Tudi pri naslednji točki je zadeva 
podobna.  
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 59: 
Občinski svet sprejme predlagan Letni program športa v občini Brezovica za leto 2020. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   15 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 22 
Letni program kulture v občini Brezovica za leto 2020 
 
Metod Ropret – župan 
Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 60: 
Občinski svet sprejme predlagan Letni program kulture v občini Brezovica za leto 2020. 
 
Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 23 
Soglasje k ceni pomoči na domu za leto 2020 
 
Liljana Bošnjak – svetnica  
Potrdili bomo isto ceno, kot je bila potrjena lani septembra za leto 2019. Ceno moramo 
potrditi za leto 2020.  
 
Metod Ropret – župan 
Pomoč na domu poteka dobro in je ugodnejša, kot prej preko CSD. Popraviti je potrebno 
sklep, da se cena potrjuje za leto 2020. Na glasovanje je dal: 
 
SKLEP 61: 
Občinski svet sprejme predlagano Soglasje k ceni pomoči na domu za leto 2020.  
 
Izid glasovanja: 

ZA:   14 
PROTI:  0 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 24 
Izvedba obnove POŠ Jezero 
 
Metod Ropret – župan 
Točka je bolj seznanitvene narave, ker se tema pogosto odpira. Gre za obnovo POŠ Jezero. O 
teh stvareh smo se pogovarjali, iniciativi in krajanom smo to tudi v neki bližnji prihodnosti 
obljubili. Napovedali smo tudi vrstni red poteka dogodkov na tem območju. Zaradi nujnosti 
smo se zavezali najprej razširiti OŠ Preserje. Aktivnosti potekajo, ocene so bile opravljene, s 
tem se bomo na naslednjih sejah ukvarjali in soočali. Postopki naj bi bili zaključeni do konca 
letošnjega šolskega leta in bi ob začetku šolskih počitnic lahko začeli z deli. Trenutna ocena je 
višja od predvidene. Misli, da bomo skozi postopke prišli na nivo, ki smo ga načrtovali – to je 
približno do 1,5 milijona evrov. Za POŠ Jezero smo dali narediti oziroma smo pridobili 
nekatere dokumente. Objekt je tudi pod nekaterimi varstvenimi režimi, pomemben je 
predvsem kulturno varstveni režim oziroma pogoji. Sta dve ključni kategoriji, eno je izgled 
šole po sanaciji, ki mora ostati takšen, kot je. Drug del, ki je pomemben in je lahko zelo drag, 
so arheološke raziskave. To območje je podvrženo arheološkim raziskavam in so nujne.  V 
pogojih piše, da so potrebne raziskave v nekem omejenem obsegu, če pa se kaj odkrije, bi bilo 
potrebno preiskati celotno območje. Naslednja zadeva je, da je ugotovljeno v poročilu – 
strokovnem mnenju o potresni odpornosti objekta POŠ Jezero, da objekt potresno ni 100 % 
varen. Seveda je takšnih objektov v naši občini precej, težava pa se skriva v številkah. Sama 
energetska sanacija objekta bi stala do 300.000 evrov. Celovita prenova, vključno s potresno 
sanacijo, izvedbo arheoloških raziskav in ostalih nam naloženih del, je ocenjena na 800.000 
evrov. Ob nepredvidenem razvoju arheoloških izkopavanj, so te številke lahko še bistveno 
večje. Toliko v informacijo in razmislek. Za sprejem teh odločitev še imamo čas, saj sta 
naslednji dve proračunski obdobji zagotovo namenjeni matični OŠ Preserje. Do takrat se 
moramo odločiti, kaj storiti tukaj. Število otrok je omejeno, številka še vedno pada. Verjame, 
da nekaj otrok tukaj vedno bo. Je pa k zadevi potrebno pristopiti racionalno. Absolutno se 
strinja, da se izvede, kar smo dolžni in kar kot dober gospodar moramo, da se škoda ne 
povzroča. Vprašanje pa je, kako daleč iti s posegi? Pripravili bomo tudi še bolj natančne 
številke. Verjame, da ima kdo še vprašanja, kar bo vedel, bo poizkušal odgovoriti. Šolo 
moramo in jo bomo sanirali, treba pa je opredeliti do obsega sanacije, do načina in sanacije. 
Kar se tiče dinamike, pa je z danes sprejetima proračunoma znana – to je lahko leto 2022.  
 
Gorazd Kovačič – svetnik 
Zanima ga, kakšno je protipotresno stanje stavbe? Na kakšen tehničen način bi to sanirali? Če 
bi se izkazalo, da je protipotresna sanacija izredno draga, ali je možno po kulturno - 
varstvenih pogojih objekt zrušiti in zgraditi na novo? Zakaj so arheološka izkopavanja 
potrebna? Govorimo tudi o kakšnem prizidku?  
 
Metod Ropret – župan 
Glede na to, da je dokumente prejel danes, je morda najbolje, da se jih prepošlje svetnikom. 
Misli, da objekta ni možno podreti in zgraditi na novo. Režim je zelo strog. Navedel je, da v 
primeru arheoloških najdb, zadeva takoj preide v arheološka izkopavanja, katerih obseg se 
določi v dopolnitvi kulturno – varstvenih pogojev. Ni predvidenih prizidkov, vendar v 
napotkih navajajo, da je treba odkopati temelje in v zemlji vzpostaviti izolacijo, ki jo sedaj ni. 
To je velik poseg, ni hec. Najbolje, da se dokumente prepošlje po elektronski pošti, da si 
lahko vsak pogleda sam. Potem lahko naslednjič pod pobudami in vprašanji še kaj rečemo 
glede tega. Neke odločitve pa bomo v obdobju leta morali sprejeti. Pred tem bo na tistem 
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območju prišlo tudi do rekonstrukcije ceste, izgradnjo pločnika. Potem bo na vrsti sanacija, 
moramo jo izvesti, tudi dokumenti to kažejo.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Stara hiša bo vedno stara, ljudje so včasih rekli, da se bolje vse podre in zgradi na novo. Sam 
je veliko o temu razmišljal, ko so ga klicali, jim je povedal, da je to lahko izziv občini in njim 
samim, da se naredi miselni preskok. Mogoče se potegnemo stran od te šole in se naredi nov 
razvojni projekt, z novim konceptom, s pristopom izobraževanja otrok v naravi. Lahko se 
naredi manjšo novo šolo, ki si bi jo hodili ogledat ljudje od daleč. Gledati moramo, da je 
Podpeč središče, ki se dela. Ne ve, zakaj silimo v velike šole. Morali bi nekje kupiti zemljišče 
in narediti manjšo zadevo s šestimi oddelki – naravnano, da se otroke vrne nazaj k prvobitnim 
zadevam. To je stik z vrtom, živalmi, mogoče bi lahko izpeljali nek nov projekt, ki bi se 
financiral z evropskih sredstev. Staro šolo pa bi mogoče prodal. To ni provokacija, to je tudi 
njim povedal. Sam razume, da so to čustva, šola že dolgo tam stoji. Gleda drugače, lahko 
reče, da je imel vse tri otroke v POŠ Notranje Gorice. To je nekaj najlepšega, kar se otroku 
zgodi, da hodijo v tako šolo. To je luksuz, tak način izobraževanja je zelo dober. V bližini 
imajo športni park, ko bo urejena še pot, lahko rečemo, da imamo malo boljši standard. Lahko 
bi dali več poudarka na drugačen način izobraževanja, v sodelovanju z Ministrstvom za 
šolstvo. Lahko bi bili prvi v Sloveniji, da se vrnemo k temu, da se otroci ne učijo samo 
poslušati in ubogati, ampak da bi odprli tudi kakšne ventile prej, ne pa ko so otroci polnoletni.  
 
Metod Ropret – župan 
Sliši se lepo. Na tej lokaciji nam je omogočeno izvajati pouk v obsegu in na način, kakršen je. 
Če bomo načrtovali novogradnjo, pride zraven še kup stvari – telovadnica, vsaj razdelilna 
kuhinja itd. Če bomo pridobivali novo gradbeno dovoljenje, pademo pod novo regulativo in 
vse to bo morali biti zraven. Če stane 6 oddelkov v Preserju 1,5 milijona evrov, bi 6 oddelkov 
na Jezeru z vsem ostalim poleg stalo okrog 2,5 milijona evrov. Danes ne sprejemamo 
odločitev, debata je zgolj v vednost. Ljudje sprašujejo, kaj bomo s tem, nekaj bomo morali 
narediti. Mogoče bo kar posredoval zapisnik, da bodo videli, o čemu smo se pogovarjali. 
Verjame, da bo dinamika koga zmotila. Pred letom 2022 pa to ni realno obljubljati.  
 
Miran Repar – svetnik  
Prav bi bilo, da jim odgovorimo, glede na to, da pričakujejo nek odgovor. Ali bodo v Preserju 
novi oddelki vsi zasedeni? Koncept objekta je lep, bo kraju v ponos. Ali je še možnost širitve? 
Kaj pa v primeru, če šola na Jezeru ne bo več delovala?  
 
Metod Ropret – župan 
Ne gre samo za oddelke, gre tudi za kabinete, razširitev jedilnice, vgradnjo dvigala. 
Energetski del objekta že stoji. Če gremo v novogradnjo, moramo zgraditi še kotlovnico, 
telovadnico. Kot smo gledali 10 in 20 letne projekcije, naj bi bilo to za tak čas dovolj. Tudi če 
šola na Jezeru ne bo več delovala.  
 
Martin Cvetko – svetnik  
Če se v Preserju že vlaga toliko denarja, zakaj se ne bi še od kakega soseda odkupilo še kaj 
zemlje? Rečeno je bilo, da je tam premalo zemlje, da bi bilo še nekaj zunanje ureditve. Za vse 
starostne skupine ni dovolj prostora. Naredimo napako, da najprej nekaj spremenimo v 
zazidljivo in potem to drago kupujemo. Mogoče bi že v tej fazi od koga kupili ali zamenjali 
zemljišče. Tam je zelo velik potencial za ureditev zunanje okolice, trenutno je zunanja 
vsebina bolj slaba. Dokupil bi še en pas zemlje ob šoli.  
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Patricija Kozin – svetnica  
Vrnila bi se nazaj na OŠ Jezero. Glede na protipotresno študijo, ali je sedaj fiksno, da staršem 
lahko povemo, da bo dve leti ta šola še stala in so lahko starši mirni, da jih ne bo skrbelo. 
Slišala je tudi za stanovanja, da niso v najboljšem stanju. Kakšen je namen, da stanovanja 
ostanejo?  
 
Metod Ropret – župan 
Še dve leti zagotovo. Stanovanja so naslednji del problema, o katerem sploh niso govorili. Na 
vrhu imamo še dve stanovanji s stanovalkami. Stanovanja niso v naši lasti. Tam je težav cel 
kup.  
 
Marko Čuden – podžupan  
Problem je, če gremo v sanacijo, je treba najti za ti dve stanovalki nadomestno stanovanje. Če 
se lotimo potresne obnove, bo treba narediti betonske plošče itn. V obdobju sanacije bodo tudi 
otroci iz Jezera morali hoditi v šolo v Preserje. Kako se bomo lahko dogovorili s 
stanovalkami, je tudi problem.  
 
Metod Ropret – župan 
Na koncu bomo prišli do tega, da je bolje nekje zgraditi nekaj novega. Za otroke bi bilo 
najbolje poskrbljeno z novo gradnjo. Po logiki potresne nevarnosti, bi morali tudi v Ljubljani 
sanirati pol šol. V Slovenije je še ogromno šol v starih objektih. Za razmišljanje je dovolj 
informacij. Leto 2019 zaključujemo z izjemnim dnevnim redom, vsem hvala za sodelovanje 
in potrpežljivost. V celem letu smo skupaj ogromno naredili in dosegli, veliko pomembnih 
premikov je bilo narejenih. Druga polovica leta je bila, vsaj kar zadeva področja zdravstva 
izjemna. Imamo ogromno novih pridobitev. Tudi na drugih področjih, komunali, 
infrastrukturi, družbenih dejavnostih so stvari šle po poti, ki smo si jo začrtali. Vsi skupaj se 
lahko veselimo konca tega leta. Nekaj bomo zmanjšali tudi obseg zadolženosti. Mandata je še 
kar nekaj pred nami, v tej sestavi smo ga dobro začeli, tako bomo tudi nadaljevali in končali. 
Tudi današnja sprejeta proračuna to potrjujeta. Srečno in zdravo v novem letu želi vsem.  
 
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 21:00 zaključil sejo. 
 
Zapisal:    
Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 
   Metod Ropret 
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