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ZAPISNIK
16. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 18.
novembra 2021, ob 19. uri, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Liljana Bošnjak
2. Marko Čuden
3. Breda Jesenko
4. Gorazd Kovačič
5. Mateja Lekan-Štrukelj
6. Janez Marinčič
7. Aleš Ogrič

8. Eva Plešnar
9. Polonca Raušl
10. Miran Repar
11. Jernej Rogelj
12. Miha Rus
13. Mateja Šuštaršič
14. Klemen Zaletel

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica
2. Eva Povirk – Barjanski list
3. Predstavniki občinske uprave:
– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Seja je namenjena izključno sprejemanju proračuna za naslednji dve leti, o razlogih smo že
govorili. Pred nami so velike investicije, ki ti dve leti vključujejo. Primerno je, da v novo leto
stopimo s sprejetimi proračuni. Seja je sklepčna, prisotnih je 13 svetnikov, Miha Rus se bo
seji pridružil z manjšo zamudo. Opravičila sta se Saša Oblak in Primož Rihtar, morda se seji
še kdo drug pridruži v nadaljevanju.

AD 2
Potrditev zapisnika 15. redne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnika. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje:
SKLEP 117:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 15. redne seje z dne 30.9.2021.
Izid glasovanja:
ZA:
13
PROTI:
0

Sklep je bil sprejet.

AD 3
Potrditev predlaganega dnevnega reda
Metod Ropret – župan
Po potrditvi dnevnega reda bi s podžupanom svetnike še na kratko seznanila z najnovejšimi
informacijami. Na glasovanje je dal dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev zapisnika 15. redne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Predlog Proračuna Občine Brezovica za leto 2022;
5. Predlog Proračuna Občine Brezovica za leto 2023.
Izid glasovanja:
ZA:
13
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.
Za avtocestni izvoz je bil narejen investicijski program, ki je očitno sprejemljiv za vse
deležnike. Končna številka za našo občino bo nekje okoli enega milijona evrov. Vse skupaj se
računa po novih cenah v gradbeništvu, ki so trenutno precej drugačne. Investicijski program
bo potrjen, trenutno je v reviziji. To bo podlaga za sofinanciranje med DARS-om, direkcijo in
dvema občinama. Verjetno bodo v začetku novega leta sporazum podpisali, potem se začnejo
tudi razpisni postopki. Gradbeno dovoljenje bi lahko bilo izdano že v kratkem. Kar se tiče
železnice, je morda kdo opazil, da se pri prehodu v Vnanjih Goricah že izvajajo geomehanske raziskave terena. Naročnik so SŽ, lastnica zemljišč se je z njimi glede tega
dogovorila. To bo podlaga za projektiranje in pridobivanje gradbenega dovoljenja. Po
njihovih projekcijah naj bi bilo gradbeno dovoljenje izdano v drugi polovici prihodnjega leta.
Sočasno bodo tekli postopki priprave razpisne dokumentacije. DARS in SŽ poizkušajo ta dva
projekta peljati čim bolj časovno usklajeno. Ambicija obeh je, da se oba projekta zaključita v
letu 2024. Sama sanacija železnice pa bo potekala že brez izgradnje podvoza in navezovalnih
cest. Izkazalo se je, da je opcija, da zgradimo podvoz realna. Železnice se ne bodo umaknile
iz tega odseka, saj je najprej obstajal možnost, da SŽ preskočijo rekonstrukcijo odseka od
Brezovice do Borovnice in gredo na naslednjega. To bi pomenilo 3 – 4 leta zamika. Zdaj so se
odločili, da gredo na našem odseku do konca in po vrsti. Trenutno še delajo na odseku med
Ljubljano in Brezovico. Kar se tiče Mercatorja, naj bi bilo izdano gradbeno dovoljenje že v
novembru, vendar verjetno ne bo. Nekje do sredine decembra naj bi bilo zagotovo izdano.
Gradnja se bi potem začela zgodaj spomladi, ko bo vreme dopuščalo. Zadeva se je končno
začela razpletati. Ogromno stvari je šlo narobe, rešujemo jih eno po eno. Udeležba občine pri
reševanju teh problemov je izdatna. Se angažiramo in pomagamo, ker je vsem nam to v
interesu. V nadaljevanju želimo tudi z odkupom tega objekta, v katerem se nahajamo. Ne bo
vse plačano enkratno, plačevali bomo v več tranšah, na tak način smo v zadnjem obdobju
odkupovali že kar nekaj zemljišč ali objektov.
Marko Čuden – podžupan
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Kar je bilo del na kanalizaciji za letos so končana, gradi se samo še v manjši ulici pod
Goricami. Izgradnja pločnika proti Jezeru se nadaljuje, ureja se tudi povezovalni vodovod.
Projekt se bo nadaljeval tudi v letu 2022, dela pred pomladjo ne bodo končana. Nekaj časa
bodo še zapore, ljudje so se na to kar privadili. Ko bo gradnja končana pa bo urejeno tako, kot
je treba. Končuje se čiščenje jezera na Rakitni, naše komunalno podjetje se bo vrnilo v dolino,
imeli so že nekaj strahu zaradi zime. Jezero se je izpraznilo, počistil se je mulj, okoli 1.000
kubičnih metrov. Uredila se je nova zapornica, ki je izven jezera in je dosegljiva v vsakem
trenutku, nameščen je nov ventil itn. Urejena je nova povezovalna cev do ceste in dva nova
usedalnika, na mestih kjer doteka voda v jezero. Tako se bo voda pri pritoku umirila in se bo
tam čistilo. Postavile so se ograje, kjer je dostop, na mestu kjer je jezero najbolj globoko.
Nasuli so nov prodec, kjer je plitva voda in se tam otroci igrajo in kopajo. Problemov je bilo
veliko, predvsem s strani soglasjedajalcev. Na koncu bo cela investicija stala okoli 150.000
evrov.
Metod Ropret – župan
Na začetku smo mislili, da bomo izpustili vodo iz jezera in očistili mulj, da bo to stalo 10.000
evrov. Ko zadevo začneš delati v skladu z vsemi dokumenti in soglasji, ko lahko ribe izlovijo
samo določeni in rake spet drugi, ko dobiš nabor omejitev in ukrepov, je na koncu številka
150.000 evrov. Verjetno pa je zadeva urejena trajno.
Marko Čuden – podžupan
Bile so želje za pomola, kjer je globoka voda, ampak bo treba pripraviti dokumentacijo, ki je
za to potrebna. Ko se bo urejalo pomole, se lahko izpusti voda iz jezera in zniža gladino za
meter in pol, ter se izvede postavitev pomolov. Na eni strani jezera so tudi skale, bila je želja,
da se te skale razbije in umakne. Vendar je bila to ena glavnih zahtev naravovarstvenikov, da
se te skale ohrani in se ne posega v dno. Jezero je umetna zadeva, ki se je v preteklosti
uredilo. Ko so se vmešale vse te inštitucije ni bilo prijetno, dobro da smo zadevo sploh
izpeljali. Za predstavo – izlov rib in rakov je stal 7.600 evrov. Kar se tiče ostalih zadev s
področja komunale, so imeli sestanke v okviru Ljubljanske urbane regije. Gospod Dejak in
ministrstva je prišel razložiti, da se bo začelo investirati v projekte manjše od 2.000 p. e.
Denarja ni na kupe, vendar lahko kandidiramo za kanalizacijo in izgradnjo vodovoda. Pri vodi
je pogoj, da se zmanjšajo vodne izgube za 20 % - tega ne moremo narediti, ker imamo že
sedaj nizke izgube. Za kanalizacijo bi lahko kandidirali, pripravljamo dokumentacijo za
prijavo Goričice, kjer že imamo gradbeno dovoljenje. Gre se za manjša naselja in za
investicije do enega milijona. Vendar karkoli bomo dobili, je dobrodošlo. Tako bomo začeli
naprej opremljati manjše kraje. Kar se tiče velikega razpisa za kanalizacijo (Žabnica, Laze,
stranske ulice ob Podpeški cesti, naselje Postaja in zahodni del Brezovice), je bilo najprej
odpiranje predvideno za 22.11., sedaj je podaljšan rok do 2.12.2021. Takrat bomo videli, kdo
se bo prijavil in bomo pričeli s postopkom za izbiro izvajalca. Pričetek del pričakujemo v
naslednjem letu. Nekaj besed bo povedal še v zvezi s covidom. Trenutno je v naši občini z
enim odmerkom cepljenih 57,6 % ljudi, z drugim odmerkom 53,4 %. To je primerljivo s
povprečjem v Sloveniji. Pri cepljenih nad 18 let pa imamo precej boljše rezultate od
povprečja, z enim odmerkom je precepljenih 70,2 %, z drugim pa 65,2 %. Čez poletje je bilo
malo okuženih, septembra pa so se okužbe povečevale. Od septembra pa do danes je zbolelo
približno 8 % občanov naše občine. Do sedaj je covid prebolelo približno 23 % občanov.
Velika polemika je bila glede osnovnih šol. Večjih problemov niso zaznali. V OŠ Preserje je
ostalo doma 12 otrok, noben razred ni v karanteni. Na Brezovici je doma ostalo 35 otrok, na
testiranju je bil včeraj en pozitiven, v karanteni je 11 razredov. Dogajajo se manjši protesti,
izključno na OŠ Brezovica. Starši so se zbrali včeraj in danes, gre za okoli 10 staršev. Za
enkrat ni bilo potrebno posredovanje, jih obvladuje ravnateljica. Starši so zahtevali pisno,
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zakaj otroci ne smejo v šolo. Ravnateljica jim je izročila natisnjene odloke in navodila, ki jih
dobimo od države. Če se bo stvar zaostrila, bo ravnateljica poklicala policijo. Sam meni, da
šolsko dvorišče ni primerno za te stvari, kriva ni ne ravnateljica in ne mi, da so takšni ukrepi.
Prostor za pritožbe je drugje. Upa, da se zadeve ne bodo stopnjevale. Iz šol prihajajo
informacije, da so testiranja lepo izpeljali, potekajo normalno. Vsak ponedeljek se v Notranjih
Goricah še vedno izvajajo testiranja za zaposlene v šolah in vrtcih. Dvakrat tedensko se
testirajo sami. Najprej smo teste nabavili sami, kot občina. Sedaj je testiranje ponovno
brezplačno. Zavedali smo se, da kot lastniki šol in vrtcev moramo zagotoviti teste, da proces
teče nemoteno. Testov imamo za tri mesece, morda jih bomo lahko dobili tudi refundirane.
Bila je informacija, da bodo sprostili državne rezerve z maskami in razkužili. Poveljnica je
vzpostavila stik, vendar o temu ni še nihče nič vedel. Septembra smo izpraznili zaloge, kar se
tiče razkužil, mask in rokavic. Potem smo ponovno nabavili vse potrebno, tako da imamo
trenutno zadostne količine na zalogi. Teh stvari se porabi veliko. Danes je šel s kolesom ob
železnici, ki se trenutno rekonstruira. Od postaje na Brezovici do Klobasarja je nasut že debel
grušč, na nekem delu so že tudi tirnice, vendar brez betonskih pragov spodaj. Plan je, da
proga funkcionira do konca decembra in očitno bo. Drugo leto januarja se začne obnavljati
levi tir v smeri Ljubljane. Takrat bo Cesta na postajo bolj obremenjena, ker bodo tam vozili
material. Imeli bodo tudi sestanek z izvajalci in DRI-jem, da se dogovorijo, kako bodo
izpeljali gradnjo in glede poškodb na cestišču. Cesto so že celo posneli, da se bo videlo, do
kakšnih poškodb bo prišlo. Preko naše občine se vozi tudi veliko večino materiala za obnovo
ceste Črna vas. Nerad to pove, vendar je razlika na cestah, pri dveh mostovih so nastali
posedki. To pa bo še naloga, da se dogovorimo, kako se bo to saniralo. Sigurno bo potrebna
sanacija.
Metod Ropret – župan
To je tudi razlog, da so se nekatere postavke v proračunu (rezerve), ki so namenjene tem
zadevam, tudi povečale. Ne vemo, kaj nas še čaka, ne želimo priti v situacijo, da ne bi imeli
sredstev za nabavo. Sanacija ceste proti Črni vasi bo gotovo predmet debate. Naša ambicija
je, da bi sanirali tudi ta del ceste, ki sedaj ni predviden za sanacijo – od naše čistilne naprave
do začetka Lip. To bi lahko bil kompenzacijski ukrep. Za enkrat smo jim samo navrgli
dejstva, do dogovorov pa še ni prišlo. Ostane mu še komentar glede družbenih dejavnosti.
Stvari potekajo normalno, večina aktivnosti je bila namenjena organizaciji pouka ob
upoštevanju ukrepov. Kar nam ostane je, da se dogovorimo in storimo kot nekatere druge
občine, da ukinjajo vse prireditve. Tudi v tujini verjetno sejmov ne bo, oziroma bodo pod
specifičnimi pogoji. V občini smo se odločili, da svoje prireditve odpovemo. Če zahtevamo
spoštovanje ukrepov od ostalih prebivalcev, je prav da se tega tudi mi prvi držimo.
Gorazd Kovačič – svetnik
Ali je mišljeno, da bo sanacijo ceste od konca Lip do nas plačal MOL? Pred začetkom
investiciji so govorili, da jih ta del ne zanima in naj mi to sami financiramo, ker tudi mi
uporabljamo ta del ceste. Ali je možno, da bodo pričakovali našo soudeležbo?
Metod Ropret – župan
Sanacijo ceste naj bi plačal MOL, ker je to tudi v njihovi občini. Res je bilo rečeno, da jih ta
del ne zanima. Ko pa so se začele zapletati zadeve z zapiranjem okoliških cest in zasipanjem
črnovaške ceste, so tudi oni pristop spremenili. Retorika ni več tako stroga, to tudi ne pomeni,
da bomo na koncu kaj dosegli. Pogovarjati o temu pa smo se začeli. Mi ne smemo investirati
v njihovo občino.
Marko Čuden – podžupan
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Dogovorili smo se že v preteklosti za na primer Cesto v Log – ob železnici. Mi smo
financirali samo del od Voglarja do mostička. Vse naprej proti Ljubljani je stroške nosil
MOL. Za Ljubljano ni tako pomembno, če je ta cesta asfaltirana, vendar so šli nam na roko in
so jo uredili.
Gorazd Kovačič – svetnik
Kakšna bo časovnica obnove črnovaške ceste? Kje trenutno potekajo dela? Glede jezera mora
še nekaj povedati, to je povedal tudi delovodji iz našega JKP-ja. Ko se je porušilo prelivni
jašek, je to bila ena od cevi, po kateri je voda odtekala. Tam se je vodostaj uravnaval. Kadar
je bilo veliko vode, se je to tam uravnavalo. Sedaj je en iztok manj. Kadar bo deževje in
močan naliv, se lahko zgodi, da ta dva preostala iztoka ne bosta mogla požirati vode in bo
nevarnost poplav. V takih primerih bo treba opazovati situacijo in bo morala komunala po
potrebi odpreti ventil in malo spustiti vodo. Ko voda začne dreti čez parkirišče, lahko odnese
desetine kubičnih metrov peska.
Metod Ropret – župan
Glede obnove vsak poda drugačen odgovor. Če vprašaš izvajalce, si kupijo še leto dodatnega
časa, investitor meni, da bo to končano sredi leta 2023. Kaj bo res ne ve nihče. Dela še vedno
trenutno potekajo pri cerkvi. Zadeve gredo počasi, teren je zahteven. Pri jezeru je bila sanacija
predana projektantom, da se vse preračuna in naj bi upoštevali vse skrajne okoliščine in
zaledne vode. Verjame, da je temu tako, če bo kdaj prišla huda ura, pa glede na to, da imamo
ventil na kopnem, ne bo tak problem, da ga odpremo. Ukvarjali smo se tudi s problemom,
zakaj ne uspemo jezera izprazniti do tal. Nek bolj izkušen gospod nam je odprl oči, da tudi v
primeru kakega defekta, nek nivo vode v jezeru mora ostati, da se tja lahko zatečejo ribe in
raki. Tudi če vse odpremo, jezera ni moč sprazniti do nule.
Gorazd Kovačič – svetnik
Nekaj let nazaj, ko je KS sanirala oziroma povečala ta tretji izpust, je do takrat poplavljajo
skoraj vsako leto nekajkrat. Od takrat najprej so bile poplave samo enkrat letno, sedaj pa
misli, da bodo taki dogodki pogostejši. Prej je bila povedana informacija, da se je odprl razpis
za sofinanciranje gradnje kanalizacije in sanacijo vodovodov za naselja pod 2.000 p.e. Za
vodovod je treba zmanjšati izgube za 20 %, rečeno je bilo, da v naši občini takih vodovodov
ni. Zanima ga, ali to res drži tudi za Rakitno? Zdi se mu, da so v Rakitni večje izgube,
vodovod bi lahko sanirali hkrati z gradnjo kanalizacije. Dalo bi se črpati dodatni denar še iz
Holdinga Ljubljana.
Metod Ropret – župan
V vsakem primeru bodo vodovod na Rakitni sanirali, gre se samo za vir. Težava, ki jo imamo
je, da so to sredstva iz prihodnje finančne perspektive. Kot zahodna statistične regija bomo v
zelo slabem položaju, malo sredstev bo namenjenih za te stvari. Upa, da bomo uspeli kaj
izposlovati. Prava pot pa je, da smo pripravljeni in čakamo priložnosti. Imeti moramo
projekte, gradbena dovoljenja, ko je priložnost pa kandidiramo. To se je izkazalo kot
primerno v zdajšnji in tudi prejšnji perspektivi. Sredstev pa je občutno manj za nas. Drugače
pa bo sočasno z gradnjo kanalizacije obnovljen tudi vodovod – kot je bilo tudi drugje po
občini.
Klemen Zaletel – svetnik
Na prejšnji seji je podžupan omenil, da se je na Podpeški cesti postavil radar. Zanima ga,
kakšni so nameni za naprej, bo to delovalo? Občutek ima, da se je promet umiril, bi bilo pa
dobro, da se radar aktivira. Druga stvar je, če že deluje parkomat na Jezeru? Tretja zadeva je,

Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta

5

če so informacije, kdaj bo spet odprt podvoz na Cesti v Log proti Gmajnicam? To je
pomembno, ker se da izogniti gneči na Tržaški cesti. Skupina, ki sodeluje pri pripravi projekta
za športno dvorano, si je ogledala športno dvorano v Črnučah – OŠ Maksa Pečarja. Na koncu
so se strinjali, da je to po gaberitih primerna dvorana za naše potrebe. Ko bomo šli v
investicijo podpira, da se vse uredi celovito – dvorano in zunanjo ureditev. Občinski upravi in
svetnikom je na predlog SD Brezovica poslal predlog o enkratni pomoči na temo energetske
revščine. Zdi se jim prav, da bi tudi občina nekaj prispevala. Gre za enkratno subvencijo, ne
bi naneslo prav veliko sredstev. Najbolj ranljivim skupinam pa bi bila pomoč dobrodošla.
Zadeva bo šla po redni proceduri v obravnavno na odbor. Po zadnji točki pa bi se danes
morda pogovorili o tej zadevi, kaj si kdo misli.
Metod Ropret – župan
Predlaga, da po seji Breda Jesenko pove kakšno besedo več, kateri mehanizmi pomoči pri nas
že obstajajo in kaj ona kot predstavnica Rdečega križa že počne. Nekih sklepov danes ne
bomo postavljali, zadeva gre v proceduro in je prav, da se pogovorimo.
Marko Čuden – podžupan
Glede radarja se bodo s Telekomom v 14 dnevih sestali, tudi oni so izrazili željo, da se naredi
korak naprej. Poskusno obdobje je mimo, treba se je dogovoriti tudi z direkcijo glede
prometnih znakov. Računa, da se bo radar v kratkem vzpostavil v funkcijo. Parkomat na
Jezeru še ne deluje, začel bo delovati spomladi. Železniški podvoz na Cesti v Log je ponovno
odprt, se je danes peljal tam s kolesom. Tam se lahko ponovno ne vozi.
Metod Ropret – župan
Kar se tiče dvorane, je dve tretjini kupnine za 14.500 kvadratnih metrov zemljišča že plačane.
Čaka nas še nekaj več 300.000 evrov prihodnje leto, potem je zemljišče naše. Lotili smo se
ogledov, izdelave projektne naloge. Sledil bo natečaj in izbira najbolj ustrezne variante. To so
stvari, ki nas čakajo tudi za potrditev na Občinskem svetu. Se strinja, da se vse uredi celostno.
Marko Čuden – podžupan
Čez vikend – od jutri do ponedeljka je zaprt železniški prehod v Notranjih Goricah pri
železniški postaji zaradi rekonstrukcije prehoda. Novica je objavljena na občinski spletni
strani. Prehod je v slabem stanju in ga bodo sanirali.

AD 4
Predlog Proračuna Občine Brezovica za leto 2022
Metod Ropret – župan
Ne glede na to, da se drugo leta izteka mandat, to ne bo prvič, da se sprejema proračun za dve
leti. Imamo to stopnjo zaupanja, da se sprejme proračun tudi za leto, ki pritiče naslednji
sestavi Občinskega sveta. Verjamemo v to, da kot svetniki sprejemamo ustrezne dokumente.
Je tudi potrebno, da proračun imamo, ker vstopamo v dvoletno investicijo. Zagotovo bo
potrebno proračune balansirati. Ključne informacije o investicijah imamo, nimamo še
izbranega izvajalca, končnih številk še ne poznamo. Številke so nekoliko drugačne kot v
preteklosti, bili smo vajeni že tudi precej večjih. Pomembno je, da imamo gradnjo
kanalizacije pokrito tudi z viri - prihodki. Koristila nam je reakcija Javnega holdinga
Ljubljana, poleg tega smo dobili tudi 4,4, milijona evropskih sredstev. Še dodatna dva
milijona evrov bomo dobili iz naslova solastništva v Holdingu in naslova sofinanciranja
obnove vodovoda in novogradnje plinovoda. To celotno investicijo bistveno olajša. Za
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prihodnje leto je predvidena tudi energetska sanacija naših štirih objektov – vrtec in Dom
krajanov v Vnanjih Goricah, sanacija ZD Podpeč in zamenjava energenta v OŠ Rakitna. Ti
projekti so vključeni v javno – zasebno partnerstvo. Tretjino sredstev prispevamo mi, to je
okoli 300.000 evrov, ostalo prispeva država in zasebni partner. Trenutno poteka konkurenčni
dialog, do naslednje seje bo znano, kdo bo ta zasebni partner. Pričakovali smo, da bo nekaj
sredstev treba tudi najeti. V času največjih investicij smo s krediti prišli tudi preko 8
milijonov evrov, sedaj smo številko konec leta znižali na približno štiri milijone evrov. Ob
investiciji bomo morali najeti 1,5 milijona evrov, vendar bomo tudi po 500.000 evrov na leto
vrnili. Po dveh letih bo saldo kredita samo 500.000 evrov večji, kot je sedaj. Ti investicije
bodo bistveno povečale premoženje občine. Po zaključku investicije se bo naše premoženje že
približevalo že 100 milijonom evrov, to je velika številka za občino, kot smo mi. Proračun
pokriva vse, česar smo že vajeni ter vse kar so naše zakonske naloge, ki jih brez težav
izpolnjujemo. Verjetno bo zelo kmalu potrebno razmišljati še o enem vrtcu, v teh dveh
poračunih tega še ni. Sedaj je infrastruktura v zaključni fazi, to je prioriteta. Izpolnjujemo tudi
zaveze in obveznosti do Evrope. Vsi skupaj imamo čas do 3.12., da proračuna pregledamo.
Če so potrebne kakšne spremembe se tudi lahko še pogovorimo. V skladu z navado bomo
poizkusili proračun pred novim letom sprejeti. Naslednja seja bo predvidoma 15.12.2021.
Marko Čuden – podžupan
Določene stvari so pri cestah, vodovodu in kanalizaciji dvignili, posebej kjer so postavke z
energenti – elektriko. To so zavestno dvignili, če bo dovolj pa se bo še pokazalo. Cene niso
spodbudne, JKP Brezovica je že imel razpis za dobavo elektrike prihodnje leto. Javila sta se
dva ponudnika in cenejši je ponudil cene za 120 % višje, kot so sedaj. To je velik znesek, na
naslednji seji sledi tudi razprava in odločitev, kaj s cenami kanalščine in vodovoda. Občina
ima predvidene subvencije, vendar se ne bomo mogli več izogniti podražitvi. Drugače bomo
potopili JKP, je nemogoče, da zdržijo. Vse čistilne naprave, črpališča so vezane na elektriko.
To bo postavka, ki bo posegla v cene. Dvig cen se pričakuje povsod, tudi pri Vo-Ka, ki je
upravljavec na Brezovici in Rakitni. Za drugo leto so dvignili tudi postavko na vodovodu,
velik delež sredstev bo namenjen dokončanju vodovoda Podpeč – Virje. Drugo leto se bo pri
gradnji kanalizacije v Žabnici obnavljal tudi vodovod. Sedaj smo dve ali tri leta kar precej
delali na področju družbenih dejavnosti, v naslednjih letih pa manj. Tudi pri Gasilski zvezi so
šli kar nekaj gor. To je po dolgoročnem planu GZ Brezovica, ki so ga dorekli, zadeve gredo
po dinamiki – nabave vozil, gradnja gasilskega poligona. Naši gasilci bodo imeli svoj poligon,
uporabljale ga bodo tudi druge občine. To je perspektiva gasilstva, da bodo gasilci lahko
vadili tudi doma. Odpiranje ponudb za kanalizacijo je 2.12., na naslednji seji bodo že znanje
številke. Izvajalca tako hitro še ne bodo izbrali, kdo se lahko tudi še pritoži.
Metod Ropret – župan
Posegi so lepo razpršeni po občini, razen ključnega. Razmišljajo na način, da se v vsakem
kraju kaj naredi. Razprava ni predvidena, lahko svetniki podajo kakšen komentar.
Janez Marinčič – svetnik
Zanima ga, kakšna je ocena investicije?
Metod Ropret – župan
Projektantska ocena je 8,4 milijonov evrov, kaj pa bo izpadlo na razpisu, nas vse skrbi.
Miran Repar – svetnik
Prej je bilo omenjeno gradbeno dovoljenje za Goričico. Kako je s projekti za Gorenjo in
Dolenjo Brezovico?
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Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Dokumentacija za gradbeno dovoljenje se bo vlagala sredi decembra.
Marko Čuden – podžupan
Za te manjše projekte za naselja do 2.000 p. e., naj bi občinam pripadla sredstva nekje do
enega milijona evrov. Opozorili so jih, da ali za vodovod ali kanalizacijo, za oba projekta
bomo težko dobili sredstva. Za vodovod in kanalizacijo bo na voljo okoli 100 milijonov evrov
– za celotno Ljubljansko urbano regijo. Treba bo uporabiti, kar imamo, da poizkusimo dobiti
sredstva. Sredstva bodo po letu 2023 na voljo, ker mi smo občina, ki nimamo več tako velikih
problemov pri kanalizaciji. Problem je na primer občina Dobrova – Polhov Gradec, ki nima
naselij večjih kot 2.000 p. e., naselja so razpršena, na kakšen način bodo oni naredili
kanalizacijo, če ne bo virov? Takih občin je še veliko. Mi moramo skrbeti zase in biti
pripravljeni na vsako priložnost, ki se ponudi, da dobimo denar.
Metod Ropret – župan
Kombinacija z viri iz Javnega holdinga nam zelo pomaga, tudi na Rakitni bo tako – ker je
upravljavec vodovoda Vo-Ka. Na glasovanje je dal:
SKLEP 118:
1. Občinski svet Občine Brezovica je skladno s 85. členom Poslovnika Občinskega
sveta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 29/2017) opravil splošno razpravo o
predlogu Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2022 s prilogami.
2. Skladno s 85. in 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica
(Uradni list RS, št. 29/2017), se opravi 15. dnevna javna razprava o predlogu
Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2022 s prilogami, ki traja od
19.11.2021 do 3.12.2021. Sklep in gradivo se objavita na spletni stani Občine
Brezovica.
Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 5
Predlog Proračuna Občine Brezovica za leto 2023
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 119:
1. Občinski svet Občine Brezovica je skladno s 85. členom Poslovnika Občinskega
sveta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 29/2017) opravil splošno razpravo o
predlogu Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 s prilogami.
2. Skladno s 85. in 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica
(Uradni list RS, št. 29/2017), se opravi 15. dnevna javna razprava o predlogu
Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2023 s prilogami, ki traja od
19.11.2021 do 3.12.2021. Sklep in gradivo se objavita na spletni stani Občine
Brezovica.
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Izid glasovanja:
ZA:
14
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 20:10 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 16. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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