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ZAPISNIK
18. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 27.
januarja 2022, 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. Patricija Kozin
6. Mateja Lekan-Štrukelj

7. Saša Oblak
8. Eva Plešnar
9. Polonca Raušl
10. Miran Repar
11. Miha Rus
12. Klemen Zaletel

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

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Dnevni red je kar izčrpen, prepričan pa je, da lahko v dobri uri sejo končamo, kar bi bilo
glede na trenutne razmere dobro in zdravo. Opravičili so se Mateja Šuštaršič, Janez Marinčič,
Aleš Ogrič in Primož Rihtar. Prisotnih nas je 12, seja je sklepčna in lahko nadaljujemo z
delom.

AD 2
Potrditev zapisnika 17. redne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnika. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje:
SKLEP 130:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 17. redne seje z dne 15.12.2021.
Izid glasovanja:
ZA:
11
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 17. 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 2022;
6. Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2022;
7. Cenik JKP Brezovica d.o.o.;
8. Soglasje k ceni pomoči na domu za leto 2022;
9. Statut Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna;
10. Mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ Preserje;
11. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Brezovica;
12. Imenovanje predstavnika Občine Brezovica v Svet Javnega zavoda Krajinski park
Ljubljansko barje v mandatu 2022 - 2025.
Izid glasovanja:
ZA:
12
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Jutri v tej dvorani podpisujemo v prisotnosti ministra pogodbo za gradnjo kanalizacijskega
omrežja – to je še zadnja večja pogodba vezana na gradnjo infrastrukture. Opremili bomo
Žabnico, Bičevje, Laze, Postajo in zahodni del Brezovice. Izpolnili bomo pogoje, ki nas
zavezujejo po direktivi EU in bomo imeli območja v občini nad 2.000 populacijskih enot 98
% opremljeno s kanalizacijo. Kot tudi povsod drugje bomo uredili vse ostalo. Vrednost
osnovne pogodbe je nekaj čez 10 milijonov evrov. Od tega dobimo 652.000 evrov direktno iz
integralnega proračuna, 3,7 milijona dobimo iz kohezijskih sredstev, preostanek 5,7 milijonov
evrov, bi po neki logiki padel na občino. K sreči smo del JH Ljubljana, od teh 5,7 milijona
evrov več kot 4 milijone evrov prispeva JH Ljubljana, razlika okoli 1,7 milijona evrov,
odpade na nas, ni pa to vse, kar nas bo to stalo. Na novo bo zgrajeno plinovodno omrežje, to
bo investirala Energetika. Kar bo obnov vodovoda, to v glavnem investira Vo-Ka. V obnovo
meteorne kanalizacije in javne razsvetljave bomo investirali mi. Verjetno se bomo na koncu
številke približevale 15 milijonov evrov. Gre za dvoletni projekt, sredi drugega leta naj bi bilo
vse skupaj končano. Kar zadeva avtocestnega izvoza, je očitno finančna konstrukcija
zaključena, kar je bilo možno prebrati tudi v medijih. Izvoz je pogoj, da DARS lahko potem
pristopi k ureditvi tretjega voznega pasu – do Vrhnike in Logatca. Finančni sporazum je
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usklajen med Direkcijo, DARSOM, nami in občino Log – Dragomer. Važno je, da sta se
uskladila DARS in Direkcija, kako bodo zagotovili 35 milijonov evrov. Potem bo to šlo v
potrditev na ministrstvo, projekt se bo uvrstil v NRP. Sočasno poteka pridobivanje
gradbenega dovoljenja. Po optimistični varianti bi že jeseni lahko pričeli z gradnjo. Najprej bo
treba zgraditi predobremenilne nasipe glede na strukturo terena. Če to ne bo šlo, se bodo dela
pričela najkasneje spomladi naslednje leto. Stvar postaja dejstvo. Tudi iz železnic so relativno
dobre novice. Levi tir iz smeri Ljubljane je že saniran in bo prestal testiranje, sprostili bodo
promet do hitrosti 30 km/h. Potem se bodo preselili na desno stran, ki bo za nas bolj
obremenjujoča. Tovornjaki bodo več vozili preko Ceste na postajo. Zagotovljeno je bilo, da
bo do maja tudi ta tir saniran. Potem se premaknejo na naslednji odsek proti Vnanjih
Goricam. Pri pridobivanju zemljišč za podvoz, železniško postajo, parkirišče, očitno nikjer
niso naleteli na prevelike težave. Sem in tja se kakšna stvar zatakne, vendar so stvari na dobri
poti, ne pričakujejo da bi bile težave pri odkupih. Prav tako se pripravlja DGD dokumentacija
in jo bodo v naslednjih dveh mesecih tudi vložili. Po dobrem scenariju bi sočasno lahko
gradile SŽ in DARS izvoz, se tudi navezujeta drug na drugega. Pozitivne novice so tudi glede
trgovine Mercator. V prihodnjem tednu naj bi bilo izdano gradbeno dovoljenje, trgovina bo
zgrajena do jeseni, vključno s spremljajočim poslovnim delom. Morali bomo razmišljati glede
tega, kako ravnati z obstoječo stavbo. O temu več kasneje. Na Podpeški cesti imamo
postavljen sekcijski radar, ki natančno beleži vse kršitve. Poizkusno obratovanje 6 mesecev je
mimo. Prišli smo k realnosti, zadeva bi za ureditev in začetek delovanja ter delovanje, da
lahko to uporablja naše redarstvo, stala več kot 30.000 evrov na leto. S podžupanom sta
ocenila, da je to vendarle preveč, toliko denarja za kaznovanje ne bi dajali. Ni pričakoval, da
bo številka za najem tako visoka. Nižje kot na 30.000 evrov z vsemi popusti nismo prišli, kar
se mu zdi preveč. Po občini je spet večja frekvenca tovornjakov Transporta Šuštar. Petrol je
skupaj s CGP obnovil okoljevarstveno dovoljenje za nasipanje v kamnolomu. Dovoljenja se
izdajajo točno za vsak posamezen projekt posebej. Trenutno vozijo material iz Brda, kjer se
izvajajo dela za poslovno stavbo DARS-a. Ne ve, koliko tega je, zemljina je bila testirana, ker
mora ob vsaki spremembi lokacije tudi biti. Vzpostavljen je tako fizičen kot video nadzor.
Frekvenca je dogovorjena, ne ve če je vse v skladu s tem, ampak na podlagi video nadzora
lahko tudi preverimo. Verjetno bo to še nekaj časa trajalo. Potem se bo to občasno še dogajalo
v skladu s soglasji, ki jih jim bodo izdali. Poteka javna obravnava, kar zadeva našega
prostorskega akta. Kar nekaj je bilo prijavljenih, večinoma bolj poslušalci, kot kakšni aktivni
udeleženci. Večinoma je ljudi zanimalo, kaj bodo slišali in kaj bodo spraševali drugi. Gre za
del prostorskega akta, ki po večini rešuje legalizacije. Del glede spremembe namembnosti bo
na vrsti kasneje, to je grafični del našega akta.
Marko Čuden – podžupan
Trenutno potekajo dela na Jezeru, nadaljuje se gradnja pločnika in našega vodovoda. Stvari
potekajo precej počasi glede na trenutno povpraševanje po delavcih in gradbenih zadevah.
Komunalno podjetje ima kar nekaj problemov, vendar pričakuje da bodo do poletja to
končali. Za naselje Goričica smo oddali pred prijavo za sofinanciranje gradnje kanalizacije.
Dobili smo poziv, da pripravimo vlogo za odobritev sredstev. Izbrali smo že podjetje, ki bo to
uredilo. Računa, da bomo uspešni in bomo v letu 2023 lahko delali tudi v Goričici. Vložena je
tudi dokumentacija za ureditev kanalizacije v Gorenji in Dolenji Brezovici. Izdeluje se projekt
za nadaljevanje pločnika na Novi poti proti Zanogi. Delal se bo tudi projekt pločnika v
Notranjih Goricah od kapelice po Cesti na Log, gradnja bo prihodnje leto. Drugih večjih
gradbišč trenutno ni odprtih. Trenutno je zaradi situacije COVID kar nekaj obolelih tudi v
našem JKP. Epidemija močno zajeda sprotno delo, kaj šele, da bi imeli odprto kakšno večje
gradbišče. V zadnjih 14 dneh je število obolelih v občini drastično poskočilo. V zadnjem
tednu je bilo 583 okuženih, prej pa je bilo nekaj čez 300 okuženih v enem tednu. Tudi zadnja
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dva dneva smo imeli čez 100 okuženih, en dan 106 in drugi dan 130. Z vsemi odmerki je
cepljenih 60 % občanov, 57,1 % je cepljenih z enim odmerkom. Nad 18 let je 72,4 %
cepljenih z dvema odmerkoma, 69,2 % pa je cepljenih z enim odmerkom. Prejšnjo soboto je
bilo z dr. Rotar Pavlič organizirano cepljenje, ki se ga je udeležilo 94 občanov. Po 14 dneh bo
ponovno cepljenje v soboto. Obvestilo bomo objavili na spletni strani in v Barjanskem listu.
Zaščitna sredstva nekaj kupujemo sami, nabavili smo tudi hitre antigenske teste – za učitelje
in šole. Včasih se zgodi, da kakšen otrok ne prinese testa in mu ga je potrebno dati. Upa, da
bomo dobili ta denar nazaj, smo vložili vlogo za refundacijo. Nakupili smo zaščitne maske,
nekaj smo jih dobili tudi od države. Tako da sedaj imamo dovolj mask za vrtce in šole, vse
oskrbujemo in jim sproti dostavljamo zaščitno opremo.
Metod Ropret – župan
Na področju družbenih dejavnostih nekih večjih gradbišč trenutno ni. Spomladi pa bo to
drugače. Poteka izbira izvajalca po dogovoru za javno zasebno partnerstvo med nami, državo
in Petrolom. Energetsko bomo sanirali vrtec v Vnanjih Goricah, Dom krajanov, deloma
zdravstveni dom v Podpeči in šolo na Rakitni – v zadnjih dveh primerih gre bolj za
spremembo energentov in vlaganje v opremo. Ocena je, da je sanacija vseh štirih objektov
vredna okoli 1,2 milijona evrov. Videli bomo, kaj bomo dobili skozi razpis. Večino sredstev
bosta prispevala država in Petrol, na nas bo odpadlo 360.000 evrov. Skozi neke
racionalizacije smo to številko že nekaj znižali, na okoli 300.000 evrov. Obstaja realna
možnost, da bi koncesijsko obdobje podaljšali iz 15 na 19 let. S tem bi se v celoti izognili
temu znesku, ponujena bi nam bila možnost, da se ob prihranku sredstev začnemo pogovarjati
za plačilo prvega obroka za objekt, v katerem se sedaj nahajamo in bo v jeseni verjetno
prazen. Če bi objekt odkupili v dveh obrokih bi to bilo relativno neboleče za občino in bi tako
končno prišli do svojega objekta. Potem bomo iskali variante, kako se lotiti rekonstrukcije,
najprej pa bo potreben odkup. Ko bo zadeva dokončna in ko bomo imeli vse številke, bomo s
tem prišli tudi na Občinski svet. Nekaj je informacij s področja zdravstva. Zobozdravnik na
Brezovici, dr. Planinec in dr. Rotar Pavlič so dobili povečanje programov za 0,2. v teoriji naj
bi to pomenilo, da se bo spet možno vpisovati pri njih. Res je, da imajo vsi že sedaj velik
presežek pacientov. Upajmo, da bodo vsaj nekaj domačih pacientov še uspeli sprejeti. Če je
kdo v težavah z vpisovanjem pri splošnem zdravniku, je sedaj čas za to. Dobili smo odpoved
koncesijske pogodbe zdravnice, ki je oskrbovala Deos v Notranjih Goricah. Odpoved gre na
način, da bo oskrba zagotovljena, dokler ne izberemo novega izvajalca. Imamo dobro
kandidatko. Kandidate je težko dobiti, je splošno pomanjkanje zdravnikov. Razpis je bil že
objavljen, pričakujemo najmanj eno prijavo. V teku so tudi razpisi za društva, ki bodo
objavljeni 1.2.2022. gre za pet sklopov razpisov, za športna, kulturna, humanitarna,
upokojenska in mladinska društva. Zadnja informacija je, da so v torek pri nas bili
predstavniki Rdečega križa – predsedniki vseh 5 krajevnih odborov RK ter sekretarka in nova
predsednica Območnega združenja RK. Šli so skozi aktivnosti, izvedeli nekaj o aktualni
situaciji v občini. Dajemo kar nekaj denarje v te namene, seveda ga nikoli ni dovolj. Zavezali
smo se, da če bo po občini več težav, bomo sredstva tudi povečali. Ne moremo si privoščiti,
da bi delovanje rdečega križa zaradi pomanjkanja sredstev kakorkoli zastajalo.
Klemen Zaletel – svetnik
Zanima ga glede radarja, ali bi se najemnina pokrivala iz pobranih kazni?
Metod Ropret – župan
Praksa je, da dokler ljudje ne ugotovijo, da se nekje kaznuje, se nabere kar nekaj kazni. Potem
se to umiri, ob gostoti prometa, ki jo imamo, verjetno posebnega divjanja po cesti ni. Ne vidi
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smisla, da bi plačevali 30.000 evrov, ki bi jih potem dobili nazaj. Zaznati tudi ni posebnih
ekscesov na cesti, se je divjalo, ampak se stvar umirja.
Marko Čuden – podžupan
Hitrosti so padle. Od začetka, ko je bil postavljen radar, se je promet umiril. Ko so začeli
računati, s kaznimi skoraj ne bi pokrili najemnine. Potem je noro, da bi izvajali meritve.
Miha Rus – svetnik
Žal mu je, da je najem radarja tako drag. Občasno spremlja semafor pri šoli in veliko vozil
prevozi rdečo. Ta semafor je zelo problematičen. Druga stvar je lokal Gricko, ki je zelo
obiskan. Tam se dogaja vse živo, ustavljajo se vlačilci, parkirajo na kolesarski stezi. Samo
opozarja, ne želi gospodu kratiti posel, ampak tam se lahko zgodi nesreča. Sicer to ni v
pristojnosti občine, lahko pa se poizkuša kaj rešiti. Tretja stvar je obremenilni nasip za
avtocestni izvoz. V glavnem bo to na območju sosednje občine. Vprašal bi oziroma opozoril,
da so leta 1974, ko so gradili avtocesto od Dolgega mosta proti Vrhniki, uporabili za
obremenilno nasipanje elektrofiltrski pepel.
Metod Ropret – župan
Elektrofiltrskega pepela se ne sme več uporabljati, uporablja se kamnina.
Marko Čuden – podžupan
Na začetku januarja jih je policija iz Viča pozvala, da napišemo svoja videnja, kje naj bi
policija dala več poudarka na varnost. Ena od teh točk je tudi ta semafor, tam bi se lahko
policija večkrat postavila. En policist bi lahko stal pri semaforju, v Vnanjih Goricah pa bi
lahko ustavljali. Kazen za prevoženo rdečo luč je kar visoka, dobiš tudi kazenske točke. To bi
se hitro razvedelo in bi bil mir. Policijo smo tudi prosili, da posreduje pri Grickotu, vendar
večjega posluha ni. S pomočjo JKP so dali tudi vlogo na Direkcijo, da bi tam postavili
količke. Direkcija tega ni odobrila, če bi postavili količke in bi se vozila še vedno ustavljala,
bi bila čez celo kolesarsko in še na cesti. Tisto bi bilo še bolj nevarno in bi verjetno policija
posredovala. Direkcija meni, da bi bilo to nevarno, čeprav je že tudi sedaj. Narejena je bila
projektna naloga, vendar žal nismo bili uspešni. Prej je pozabil povedati, kar se tiče denarnega
toka, imamo vse sproti plačane račune. Za premostitev smo vzeli kratkoročni kredit, ki ga
moramo še nekaj vrniti. Smo v dobri kondiciji, nekaj bomo še prihranili v teh mesecih, da
bomo imeli za pokrivati večje obremenitve, ki prihajajo mesečno.

AD 5
Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo za leto 2022
Miran Repar – svetnik
Odbor je obravnaval elaborat. Pomislekov niso imeli, gre bolj za uskladitev cen in posledično
dviga ostalih energentov, predvsem elektrike. Bolj v detajle bo obrazložila direktorica kaj in
kako. Predlaga, da obravnavamo oba elaborata hkrati.
Metod Ropret – župan
Veliko so se ukvarjali s tem, kako k temu pristopiti. Vemo, da je ljudem težko, podjetja pa
tudi ne moremo pustiti na cedilu. Moramo odreagirati, trudili smo se da je sprememba
najmanjša, kar je mogoče.
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Monika Pulko – direktorica JKP Brezovica
Ne bo razlagala suhoparnih številk in metodologije, v preteklih letih je to že dostikrat
pojasnila, svetniki so si tudi lahko že vse pogledali v elaboratih. Izpostavila bi, zakaj pride do
podražitev in kako je cena sestavljena. Pri oskrbi s pitno vodo imamo omrežnino ter vodarino,
ki se računa na kubične metre porabljene vode. Pri kanalizaciji ločimo odvajanje in čiščenje,
odvajanje od hiš do čistilne naprave, čiščenje je to, kar se dogaja na čistilnih napravah. Želela
je izpostaviti, kaj se je dogajalo s ceno od leta 2014 do danes. Letos bo po vseh teh letih prva
podražitev. Omrežnine so odvisne od vrednosti vodovodnega sistema in amortizacije. Kar je
novega se dodaja, kar je do konca amortizirano se odpisuje. V letu 2018 je bil porast vrednosti
omrežja, ker se je skupaj s kanalizacijo obnovilo veliko vodovoda. Vrednost se je povečala še
leta 2019, ko se je zgradila vodarna. Potem bo neka stabilna vrednost, toliko bo vključenih
novih vodovodov, se bo tudi starih amortiziralo. Leta 2015 so izvedli reorganizacijo podjetja,
izvajati so začeli večje tržne gradbene projekte. Tako so lahko na stroške vode zarčunali samo
tiste stroške, ki so neposredno povezani s pitno vodo. Ostale stroške podjetja, ki so nujni in
obstajajo, so lahko razdelili med več dejavnosti oziroma so pokrili iz dejavnosti, ki ne
vplivajo na višino vodarine. Od leta 2016 do lani smo cene spreminjali minimalno, samo
toliko kolikor so bili poračuni. Prva večja podražitev je prav ta, o kateri se danes
pogovarjamo. S to ceno se bomo približali ceni, ki smo jo imeli 2015. Predstavila je z grafom,
kako je sestavljena cena kubika vode – cena materiala, dela, stroški zunanjih storitev, vodno
povračilo in neki posredni stroški. Vrednosti so bile v zadnjih letih stabilne in obvladljive.
Dvignile so se cene materiala, kar je razvidno iz predstavljenega grafa. Cene so v drugi
polovici lanskega leta začele nenormalno naraščati. Najbolj medijsko odmevno je višanje cen
energentov, predvsem elektrike in plina za ogrevanje, malo manj je slišati o višjih cenah
goriv. Višje cene energentov pa so plaz za vse ostale cene. To vpliva na stroške proizvodnje
drugih materialov, na cene storitev. Na ceno vode najbolj vpliva podražitev materiala, od tega
je največ elektrike, več kot polovica vsega materiala je elektrika. V letu 2018 je bil strošek
elektrike pri kubiku vode 5 centov, leta 2022 pa je strošek že več kot 11 centov na kubik. Pri
kanalizaciji je omrežnina relativno stabilna. Ob začetku, ko so prevzeli kanalizacijo, so
upoštevali stopnjo izkoriščenosti čistilnih naprav. Celotno vrednost čistilne naprave niso dali
v amortizacijo, ker ni bila v celoti izkoriščena, ker še niso bili zgrajeni vsi kanalizacijski
sistemi, ki so se kasneje ali pa se še bodo priključili na čistilno napravo. Vrednost ČN se je v
amortizacijska sredstva dodajala postopoma, da je amortizacijska vrednost skozi leta stabilna.
Omrežnina odvajanja je po letu 2020 začela padati, ker je bila nekatera oprema po 4 letih že
amortizirana in priključenih je vedno več objektov. Stvari, ki so amortizirane so tudi dejansko
zastarele. Zato bo treba vložiti tudi določena sredstva za njihovo obnovo. Občina vsa leta s
subvencijo izdatno pomaga, da je omrežnina nekako vzdržna, hkrati je tudi stimulativna, da se
občani priključijo na kanalizacijo. Na grafu je predstavila cene storitev odvajanja in čiščenja.
Cena čiščenja je bila do leta 2020 stabilna, potem se je pojavil prvi skok. To je bila podražitev
sežiga dehidriranega blata. Občina je takrat v večji meri podražitev subvencionirala. Drugi
skok cene je v današnjem predlogu. To je predvsem posledica velike podražitve energentov.
Kot pri pitni vodi je prikazana cena kubika odvedene komunalne odpadne vode in pa kubik
očiščene vode. Vrednosti odvajanja so bile do letošnjega leta stabilne in obvladljive. Iz grafa
je razvidno, da se je povečala cena materiala. Cena elektrike za kubični meter pri odvajanju je
od 22 centov za material kar 16 centov za elektriko. Do letos je bila elektrika okoli 9 centov
za kubik, sedaj pa je preko 16 centov na kubik. Velik vpliv elektrike na ceno je posebnost
vakuumskih sistemov kanalizacije. Pri odvajanju so dražji od večine komunalnih podjetij. Pri
primerjavi z drugimi je treba poznati stroškovne značilnosti upravljanja in vzdrževanja
vakuumskega sistema v primerjavi z gravitacijskim. Vakuumski jaški so dražji za nadzor in
vzdrževanje, treba je menjati posamezne elemente. Pride do napak in izpadov sistema ter
intervencijskih posegov. Cevi same niso problematične, dražje pa so vakuumske postaje. Vse
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to zahteva stalno vzdrževanje, dragi so servisi črpalki in rezervni deli. Poleg vsega pa je draga
postala še elektrika, ki je velik faktor pri vakuumskem sistemu. Pri čiščenju vidimo iz grafa,
da se je leta 2020 povečala cena odvoza dehidriranega blata. Ta strošek predstavlja več kot
polovico stroškov vseh storitev, ki jih imamo na čistilni napravi. V letu 2022 pa se povečajo
še stroški elektrike. O dvigu cen odvoza blata se pogovarjamo že nekaj let. Do sedaj je
govorila, da imamo elektriko dražjo za 120 %. Ko je delala tabelo je naredila napako in ko je
tabelo na novo uredila ugotavlja, da je visoka tarifa 137 % dražja, nizka tarifa pa 140 %. Če
bodo porabili toliko elektrike kot v preteklosti, bodo za elektriko namesto 51.000 € plačevali
122.000 evrov. Treba je prišteti še omrežnine, prispevke, trošarine. Prikazala je še izračun
položnice za povprečno gospodinjstvo – poraba 15 kubičnih metrov, od leta 2018 dalje.
Položnice so prikazane s polno ceno ter s subvencijo občine, ki se zaračunajo
gospodinjstvom. Cene so z davkom, okoljsko dajatvijo itd. Prejšnja leta so bile spremembe
samo nekaj odstotkov, v letu 2022 pa se s predlagano ceno položnica poveča za 11 %.
Predlaga, da se potrdijo predlagane cene, ki so izračunane po metodologiji. Žal so višje in se
poznajo pri njihovem poslovanju. Predlaga tudi potrditev subvencije in omrežnin.
Metod Ropret – župan
Ali mi s to ceno za 15 kubičnih metrov še nikoli nismo bili tako blizu ceni Vo-Ka?
Monika Pulko – direktorica JKP Brezovica
Razlika se manjša. Poudarila bi, da se manjša razlika v ceni storitev. Dejstvo je, da so pri nas
dražje omrežnine. Omrežnina pri Vo-Ka je popolnoma drugačna, kot pri nas.
Metod Ropret – župan
Govori o absolutnem znesku. Ko smo začeli na položnicah obračunavati odvajanje in
čiščenje, je bila naša položnica precej višja od položnice Vo-Ka.
Monika Pulko – direktorica JKP Brezovica
Ne ve natančno kakšne so položnice Vo-Ka za kanalizacijo, ker ima sama doma še greznico.
Tudi Vo-Ka bo svoje cene še povišala. Smo pa zelo blizu, veliko bolj kot smo bili.
Metod Ropret – župan
Druge rešitve ne vidi, lahko bi še večali subvencijo, vendar ne ve, kje bi lahko dobili 200.000
evrov za vsako leto. Enostavno moramo odreagirati.
Klemen Zaletel – svetnik
Opazil je, da se povečajo postavke delavcev, se pravi, da to pomeni, da se bodo dvignile tudi
plače. S kom je podpisana pogodba za dobavo elektrike?
Monika Pulko – direktorica JKP Brezovica
Za postavke delavcev je treba vedeti, da so se računovodski standardi vmes spremenili. Po
novem se drugače gleda tudi strošek dela, se pripiše da je strošek dela tudi vse bolniške, ki jih
plačaš. Zaradi COVID-a moraš šteti pod strošek dela, potem pa dobiš refundacijo. Strošek je
narastel, prihodka pa v elaboratih ni. Strošek dela na kubik je bil leta 2021 23,7 centov, v letu
2022 pa je predvidenih 22 centov. Zato je pomembno, kako je cena sestavljena. Eno je, kako
je računovodsko knjižena, eno je kako ceno izračunamo. Ne dvigujejo cene njihovega dela v
kubiku. Še vedno bo 22 centov. Pogodba za dobavo elektrike je podpisana s Petrolom, javila
sta se dva ponudnika na razpis. Cenejši je bil Petrol, drugi ponudnik je bil HEP. Imajo
dvoletni sporazum, pogodbe podpisujejo vsako leto.
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Metod Ropret – župan
Držali smo cene, dokler smo lahko. Nekaj pa moramo odreagirati, to je minimum, kar lahko
gre skozi, brez tega, da bi morali zagotavljati dodatni denar.
Miran Repar – svetnik
Vedeti je treba, da smo mi prvi, ki bomo cene povišali. Vo-Ka Ljubljana je prejšnjo ceno
potrdila 25.2. lansko leto in so veljale s 1.3. Verjetno bodo oni to potrjevali do konca
februarja. Cene bodo tudi pri njih bile povišane, ker se je tudi njim povečal strošek energije.
Črpamo vodo, delujejo črpalke za odvajanje in čiščenje. Če so se cene povišale, bodo morale
odreagirati vse komunale. Verjame, da smo naredili vse kar je možno, da bodo cene čim nižje.
vse občine, ki vlagajo infrastrukturo zvišujejo tudi amortizacijo, vlagajo v osnovna sredstva.
Zato prihaja do dviga cen. Večina komunal mora še veliko obnavljati. Ko delajo letno
primerjavo z Inštitutom za javne službe, vsako leto jim pošljejo vprašalnik o cenah in
amortizaciji, vidimo konstantno rast, razen pri tistih, ki so smo nova osnovna sredstva že
dodali. Imamo omrežnino in dobivamo denar, da lahko obnavljamo te sisteme. Prava pot je,
da se primerno vlaga in da nimamo iztrošenih sistemov. Le tako manjšamo izgube in
zagotavljamo stabilno delovanje objektov in naprav. Na območju Ljubljane se intenzivno
gradi, vsa infrastruktura bo v naslednjih dveh letih prišla v omrežnino. Cene bodo na žalost
šle gor.
Metod Ropret – župan
Na izgubah vode smo veliko naredili. Tudi odvajanje in čiščenje smo postavili iz nule. Jasno
je, da nas to tepe pri omrežnini. Vsako leto je razlika med komunalnimi podjetji manjša. Na
glasovanje je dal:
SKLEP 131:
Občinski svet Občine Brezovica se seznani z Elaboratom o cenah storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in daje pozitivno mnenje k
predlaganim cenam, ki znašajo:
*Vse cene so v EUR brez DDV.
Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje:
• vodarino, ki znaša 0,7934 EUR/m3
• omrežnino, ki znaša
Zap.
Faktor
št.
Omrežnina
omrežnine
1
DN ≤ 20
1
2
20 < DN < 40
3
3
40 ≤ DN < 50
10
4
50 ≤ DN < 65
15
5
65 ≤ DN < 80
30
6
80 ≤ DN < 100
50
7
100 ≤ DN < 150
100
8
150 ≥ DN
200
Izid glasovanja:
ZA:
12
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Cena omrežnine v EUR/mesec
(brez DDV)
10,3610
31,0830
103,6100
155,4150
310,8300
518,0500
1.036,1000
2.072,2000

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 2022
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 132:
Občinski svet Občine Brezovica se seznani z Elaboratom o cenah storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za
leto 2022 in daje pozitivno mnenje k predlaganim cenam ter potrjuje subvencije
omrežnin odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter subvencijo storitve
čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2022, ki znašajo:
*Vse cene so v EUR brez DDV.
1. Cena odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz:
1.1. Odvajanja komunalne odpadne vode, ki vključuje
• ceno storitve, ki znaša 0,8833 EUR/m3
• omrežnino, ki znaša
Faktor
Potrjena
cena Zaračunana*
cena
Zap.
omrežnin omrežnine v EUR/mesec omrežnine v EUR/mesec
št.
Omrežnina
e
(brez DDV)
(brez DDV)
1
DN ≤ 20
1
6,8797
2,2797
2
20 < DN < 40
3
20,6391
6,8391
3
40 ≤ DN < 50
10
68,7970
22,7970
4
50 ≤ DN < 65
15
103,1955
34,1955
5
65 ≤ DN < 80
30
206,3910
68,3910
6
80 ≤ DN < 100 50
343,9850
113,9850
100 ≤ DN <
687,9700
227,9700
7
150
100
8
150 ≥ DN
200
1.375,9400
455,9400
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo.
Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina
Brezovica iz proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Brezovica ne
subvencionira cene za odvajanje komunalne odpadne vode.
1.2. Čiščenje komunalne odpadne vode, ki vključuje:
• potrjeno ceno storitve, ki znaša 0,9903 EUR/m3
• zaračunano* ceno storitve, ki znaša 0,8603 EUR/m3
• omrežnino, ki znaša:
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Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8

Faktor
omrežnin
e
1
3
10
15
30
50

Omrežnina
DN ≤ 20
20 < DN < 40
40 ≤ DN < 50
50 ≤ DN < 65
65 ≤ DN < 80
80 ≤ DN < 100
100 ≤ DN <
150
100
150 ≥ DN
200

Zaračunana*
cena
Potrjena cena omrežnine omrežnine v EUR/mesec
v EUR/mesec (brez DDV) (brez DDV)
3,0380
2,6380
9,1140
7,9140
30,3800
26,3800
45,5700
39,5700
91,1400
79,1400
151,9000
131,9000
303,8000

263,8000

607,6000

527,6000

*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo.
Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina
Brezovica iz proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Brezovica ne
subvencionira cene za čiščenje komunalne odpadne vode.
1.3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi
komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključujejo:
• potrjeno ceno storitve, ki znaša 0,9888 EUR/m3
• zaračunano* ceno storitve, ki znaša 0,8588 EUR/m3
• omrežnino, ki znaša
Faktor
Zap.
omrežnin Potrjena cena omrežnine
št.
Omrežnina
e
v EUR/mesec (brez DDV)
1
DN ≤ 20
1
3,0380
2
20 < DN < 40
3
9,1140
3
40 ≤ DN < 50
10
30,3800
4
50 ≤ DN < 65
15
45,5700
5
65 ≤ DN < 80
30
91,1400
6
80 ≤ DN < 100 50
151,9000
100 ≤ DN <
303,8000
7
150
100
8
150 ≥ DN
200
607,6000

Zaračunana*
cena
omrežnine v EUR/mesec
(brez DDV)
2,6380
7,9140
26,3800
39,5700
79,1400
131,9000
263,8000
527,6000

*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo.
Subvencijo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina
Brezovica iz proračuna. Izvajalcem pridobitnih dejavnosti Občina Brezovica ne
subvencionira cene za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi
greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Izid glasovanja:
ZA:
12
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
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AD 7
Cenik JKP Brezovica d.o.o.
Miran Repar – svetnik
Tudi cenik je odbor obravnaval. Imeli so nekaj vprašanj za direktorico, na katera so dobili vse
odgovore.
Monika Pulko – direktorica JKP Brezovica
Vsi so prejeli predlog novega cenika. Zadnji cenik je bil potrjen leta 2016, razen cenika
zimske službe, ki je bil noveliran 2018. V letu 2022 je oblikovan nov cenik za opravljanje
storitev, ker je prišlo do nekaj sprememb. Zato obstoječi cenik ni več aktualen. Glavni razlogi
so poleg današnje glavne teme podražitev energentov še podražitev storitev, servisov in
zavarovanj. Določene opreme in voznega parka, ki je bil na starem ceniku nimajo več, nekaj
opreme je nove. Prišlo je do drugačne kvalifikacije delavcev in pripravili so ločen cenik za
najem prometne signalizacije in cestnih zapor. Nekateri novi stroji so nadomestili stare,
nekateri so čisto na novo in so bili nabavljeni zaradi zagotavljanja kvalitete dela in izogib
dosedanjemu najemanju. Cene so pripravljene na osnovi kalkulacij, ki so bile narejene za
posamezen stroj ali opremo. To zajema stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja,
amortizacije, goriva, pnevmatik ter stroške dela s tem strojem. Če primerjamo z drugimi
ceniki bi poudarila, da pri njih strojna ura vključuje strošek stroja samega in strošek
priključkov, ki jih nekateri računajo posebej. Vključen je tudi strošek strojnika, pri njih je to
cena opravljene storitve s tem strojem. Predlagan cene so cene za izvajanje del na
gospodarskih javnih službah, ki jih podjetje izvaja. Cilj novih cen je zagotoviti normalno
poslovanje podjetja. V primeru izvajanja ostalih del na gradbiščih pa se cene oblikujejo
projektno v posameznih ponudbah in so izražene na primer na kubik izkopane zemlje ali
kubik vgrajenega betona – skozi mere vgrajenih materialov. Kadar delajo na gospodarskih
javnih službah – obnovah vodovoda, hišnih priključkov, vzdrževanju cest, se dela izvajajo po
tem ceniku.
Metod Ropret – župan
Če gledamo cenik, ne odstopajo bistveno od povprečja.
Monika Pulko – direktorica JKP Brezovica
Ne odstopajo od povprečja. Če gledamo ostale dostopne cenike, še skoraj nihče nima
objavljenih novih cen. Najbrž bodo več ali manj vsi povišati cene.
Gorazd Kovačič – svetnik
Zakaj so nekatera polja siva, ali je to tam, kjer nečesa ni več ali pa prej ni bilo?
Monika Pulko – direktorica JKP Brezovica
Res je, nekatere stvari so v starem ceniku bile, v novem jih ni. Čistopis cenika je posebej
narejen, zaradi sledljivosti je sivo pobarvano. V novem ceniku so tudi bruto cene, vendar v
primerjavi so neto cene. Ponekod je 9,5 % davek, ponekod 22 %, zato je čistopis cenika
narejen za obe davčni stopnji.
Klemen Zaletel – svetnik
Ali za občino delajo po tem ceniku, ali je kakšna bolj ugodna cena? Postavka za
polkvalificiranega delavca se mu zdi visoka.
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Monika Pulko – direktorica JKP Brezovica
Odvisno kaj delajo, za kaj gre. Obvezne javne gospodarske službe delajo po ceniku. Kar
delajo kot in-house izvajalec, se cena pripravi po popisu za izvedbo. Tam so tudi nasprotne
ponudbe in je cena drugače oblikovana – po kubikih, metrih itd. Ponudbe se ne pripravlja na
delovno uro.
Miran Repar – svetnik
Cena
polkvalificiranega delavca vključuje osnovno orodje, lopato in kramp. Pri
kvalificiranem delavcu cena vključuje tudi orodje večjih vrednosti. Strošek delavca vključuje
tudi zavarovanje, dopust, bolniško itd.
Monika Pulko – direktorica JKP Brezovica
Vključena je še delovna obleka, cepljenja, vse to je v ceni delavca. Delavcem je treba plačati
tudi regres itd. Strošek delavca je nekaj čisto drugega kot bruto plača. Zanima jo, če imajo
morda v vrtcu izračunan strošek pomočnice vzgojiteljice? Ne govorimo o bruto plači.
Liljana Bošnjak – svetnica
Misli, da imajo strošek izračunan, tega ne bi vedla na pamet, lahko preveri.
Miran Repar – svetnik
Pri najemanju delavcev izpod 15 evrov ni nobenega več, pa je to lahko zidar s samo osnovnim
orodjem. Na žalost so šle cene povsod gor, vsi so morali dvigniti cene, čas je, da se tudi na
komunali prenovi cenik.
Klemen Zaletel – svetnik
Da ne bo narobe razumljen, ničemur ne nasprotuje. Hotel je dati primerjavo, pomočnica
vzgojiteljice tudi mora svoje oddelati z odgovornostjo. V na pol občinskih in gospodarskih
podjetjih se bodo plače povišale, vse ostalo pa ne.
Monika Pulko – direktorica JKP Brezovica
Plače se ne dvigujejo. Še enkrat pove, strošek delavcev ni samo bruto plača.
Metod Ropret – župan
Treba je upoštevati tudi neizkoriščene ure. So dnevi ali obdobja, ko se ne da delati. Ob
nekaterih dnevih so delavci mogoče aktivni samo par ur. Vse to moramo zajeti v ceno. Misli,
da ne odstopamo od povprečja in smo res med prvimi, ki sprejemamo nove cene, da to
nikomur ne bo prizaneseno. Dela bo veliko, upa da bo ostalo tudi kaj sredstev za investicije.
Monika Pulko – direktorica JKP Brezovica
Trenutno so v krču COVID-a, pol ljudi manjka. Od petih dežurnih na kanalizaciji je ostal
samo še eden. Pri vodovodu je malenkost bolje. Med nerazporejenimi delavci je tudi ostal
samo eden, ostali manjkajo.
Metod Ropret – župan
Ne moremo vsega gledati skozi krizo. Tudi občina skrbi, da bo v naslednjih dveh letih veliko
dela. Z ostalimi projekti v naslednjih letih bodo imeli konstantni dotok posla, ki garantira
obseg dela. V teh časih pa ni nikomur lepo, skozi to moramo priti, na srečo imamo velike
projekte s sredstvi EU. Tukaj imamo lahko vsi nekaj od tega, tudi JKP kot izvajalec. Na
glasovanje je dal:
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SKLEP 133:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje nov cenik JKP Brezovica d.o.o.
Izid glasovanja:
ZA:
12
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 8
Soglasje k ceni pomoči na domu za leto 2022
Polonca Raušl – svetnica
O temu smo se pogovarjali na prejšnji seji. Stroški se realno ne bodo dvignili, cena ostane
ista. Uporabnikom se strošek ne dvigne. Zaradi navedenih zadev je točka ponovno na
dnevnem redu. Predlaga, da se sprejme soglasje.
Gorazd Kovačič – svetnik
Ali so bili v vmesnem času že izdani kakšni računi po višji ceni?
Metod Ropret – župan
Upa, da ne, ker cena velja od 1.1. dalje, računi za januar pa se pošiljajo po navadi v februarju.
Na glasovanje je dal:
SKLEP 134:
Občinski svet sprejme predlagano Soglasje k ceni pomoči na domu 2022.
Izid glasovanja:
ZA:
12
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 9
Statut Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna
Polonca Raušl – svetnica
Tudi to je točka, na katero nimamo vpliva. Svet zavoda je na svoji seji soglasno sprejel statut.
Predlaga, da sprejmemo predlagani statut.
Metod Ropret – župan
Neko obdobje smo se soočali s krizo vodenja Sveta zavoda, bilo je nekaj težav. Zdaj pa s to
predsednico in Svetom zavoda stvari dobro potekajo in smo vsi lahko mirni, da smo na
Rakitni na varnem. To lahko reče za vodstvo in za Svet zavoda. Na glasovanje je dal:
SKLEP 135:
Občinski svet sprejme predlagan Statut Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna.
Izid glasovanja:
ZA:
12
PROTI:
0

Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta

13

Sklep je bil sprejet.

AD 10
Mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ Preserje
Metod Ropret – župan
Imamo tri možnosti, kako se opredeliti. Dali so nam v podajo mnenja za vse 4 kandidate, ki so
se prijavili na razpis. Svet zavoda še o ničemer ni dokončno odločil. Zdi se mu, da nismo
informirani o kandidatih in nismo opravili razprav glede tega. Ni potrebno, da se mi
opredeljujemo, imamo svoje predstavnike v Svetu zavoda. Pomembno je tudi, kako se bodo
odločili učitelji in starši, za kolektiv in starše je to zelo pomembno. Predlaga, da se glede na
okoliščine opredelimo, da nimamo mnenja. Ko bo postopek zaključen, se bomo o temu
seznanili. Časa imamo dovolj, se ne mudi, imamo vršilca dolžnosti ravnatelja. Na glasovanje
je dal:
SKLEP 136:
Občinski svet Občine Brezovica nima mnenja k imenovanju kandidatov (Nataša Grom,
Damjan Snoj, Natalija Kotar, Helena Božič) za delovno mesto ravnatelja OŠ Preserje.
Izid glasovanja:
ZA:
12
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 11
Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Brezovica
Miha Rus – svetnik
Komisija je obravnavala imenovanje OVK. Odločili so se za sestavo, ki jo svetniki vidijo v
gradivu. So veseli, da imamo v skladu z zakonom kot predsednika in namestnika predsednika
dva s pravno izobrazbo, kar je za OVK zelo pomembno, je celo pogoj. Predlaga, da Občinski
svet potrdi predlagan sklep.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 137:
Občinski svet Občine Brezovica imenuje Občinsko volilno komisijo Občine Brezovica v
naslednji sestavi:
Predsednik OVK:
Namestnik predsednika:
Član:
Namestnik člana:
Član:
Namestnik člana:
Član:
Namestnik člana:

Nadja Podobnik Oblak, Gmajna 8, Notranje Gorice
dr. Mirko Pečarič, Malovaška ulica 29, Brezovica
Blaž Di Batista, Jakominova ulica 12, Brezovica
Metka Gregorka Slana, Nova pot 18, Vnanje Gorice
Anton
Košir,
V
Kolnik
5,
Notranje
Gorice
Katja Susman, Podpeč 22, Preserje
Nada Miklič, Pot terencev 2, Brezovica
Gorazd Krompič, Podovnice 34, Notranje Gorice
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Izid glasovanja:
ZA:
12
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 12
Imenovanje predstavnika Občine Brezovica v Svet Javnega zavoda Krajinski park
Ljubljansko barje v mandatu 2022 - 2025
Miha Rus – svetnik
Predlagan je bil Borut Pirnat, z Jezera. Mnogi ga poznajo, je kmetovalec, tudi predsednik
Polharskega društva. Pozna problematiko, mu je blizu. Pri svetu Krajinskega parka gre za
veliko zasedbo, kjer so vključeni deležniki vseh vpletenih občin in ministrstva. Meni, da je
gospod Pirnat pravi kandidat za naslednje obdobje. Predlaga, da se sklep potrdi.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 138:
Občinski svet Občine Brezovica imenuje za predstavnika Občine Brezovica v Svet
Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje v mandatu 2022 – 2025 Boruta
Pirnata, Jezero 95, 1352 Preserje.
Izid glasovanja:
ZA:
12
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 20:40 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 18. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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