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       Z A P I S N I K                         
 

11. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v  četrtek, 24. 

septembra 2020, ob 19. uri, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2. 

 

PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:  

1. Liljana Bošnjak 

2. Martin Cvetko 

3. Marko Čuden 

4. Milan Hosta 

5. Mateja Lekan-Štrukelj 

6. Janez Marinčič 

7. Saša Oblak 

8. Aleš Ogrič 

9. Eva Plešnar 

10. Polonca Raušl  

11. Miran Repar 

12. Primož Rihtar 

13. Jernej Rogelj 

14. Miha Rus 

15. Klemen Zaletel 

OSTALI PRISOTNI:  

1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica 

2. Eva Povirk – Barjanski list 

3. Ana Osolnik Kjuder – računovodstvo Vrtci Brezovica 

4. Predstavniki občinske uprave:  

– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave 

– Gašper Jamnik 

  

AD 1 
Ugotovitev sklepčnosti 

 

Metod Ropret – župan 

Seja je sklepčna, prisotnih je 15 svetnikov. Opravičili sta se Patricija Kozin in Gorazd 

Kovačič, manjka še Breda Jesenko.   

 

AD 2 
Potrditev zapisnika 10. redne seje  

 

Metod Ropret – župan 

Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnik. Ker ni bilo pripomb, je dal na 

glasovanje: 

 

SKLEP 74: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 10. redne seje z dne 18.6.2020.  

 

Izid glasovanja: 

ZA:   15 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

http://www.vodice.si/
mailto:info@brezovica.si
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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 10. redne seje; 

3. Potrditev predlaganega dnevnega reda; 

4. Pobude in vprašanja; 

5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2020; 

6. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev 

Brezovica; 

7. Podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2020. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   15 

PROTI:  0 

Dnevni red je bil sprejet. 

 

AD 4 
Pobude in vprašanja 

 

Metod Ropret – župan 

Glede avtocestnega izvoza mora reči, da se zadeve lepo premikajo. Financiranje je pod streho, 

prostorski akti so urejeni. Obstaja samo še ena malenkostna težava z zemljiščem. Nekaj bo 

morala še železnica odkupiti pri železniškem prehodu Vnanje Gorice. Glede na celoten 

projekt ostajajo majhne stvari. Drugo leto naj bi bilo gradbeno dovoljenje pod streho, potem 

pa tudi začetek gradnje. Najbolj pomembno je, da težav z zagotavljanjem virov financiranja ni 

več. Na Brdu so imeli posvet z vlado glede kohezijskih regij in razdelitvi EU sredstev. 

Razdelitve na dve kohezijski regiji je bila smešna. Na primer Pivka je v vzhodni regiji, Litija 

pa v zahodni regiji. Vsled tega so tudi tako bila deljena sredstva, na vzhodno regijo je po 

začetni delitvi pripadlo 2,3 milijarde evrov za obdobje sedmih let, zahodu pa bi pripadalo 

manj kot 200 milijonov evrov. S pogajanji je bilo doseženo še nekaj sredstev, sedaj zahodni 

regiji pripada nekaj čez 500 milijonov evrov. Na posvetu je bilo obljubljeno, da bomo ali iz 

integralnega proračuna ali s prerazporeditvijo sredstev na zahodu dobili nekaj več sredstev. 

Tista regija, ki ima v ponderju Ljubljano, se ji stopnja razvitosti močno poviša in izpadeš iz 

okvirjev, kjer si upravičen izdatnega financiranja. Upa, da se bodo na tem področju stvari 

premaknile. Glede lokacije novega trgovskega centra – OPPN smo sprejeli, kar nas kot 

občino še zavezuje, je odkup približno 100 kvadratnih metrov zemljišča pri uvozu v Radno. 

To bo omogočilo povečanje križišča ter normalno uvažanje in izvažanje na Tržaško cesto, 

lahko se bo umestil tudi pločnik. Z lastnikom se dogovarjamo, verjame, da bomo to relativno 

hitro in uspešno zaključili. Kar se tiče športne dvorane, je pogodba za nakup zemljišča 

usklajena. Prvo tranšo denarja zbiramo, plačana bo letos. Po novem letu nas čaka ustanovitev 

projektne skupine, ki se bo celovito ukvarjala z umestitvijo, obliko, vsebinami, tudi z zunanjo 

ureditvijo. Pripravili bomo projektno nalogo, kaj sploh pravzaprav želimo. To bo izhodišče za 

natečaj. Videli bomo, kaj bomo dobili in kako bomo zadovoljni s prejetimi rešitvami. Kar ste 
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tiče kandidature za EU sredstva za kanalizacijo, je rok nekje konec septembra. Nismo edini s 

težavami pri pridobivanju služnosti in gradbenih dovoljenj. Uslužbenka, ki se ukvarja s tem, 

je opravila izjemno delo, z vsemi petimi gradbenimi dovoljenji smo čisto pri koncu. Dejstvo 

je, da je po vsebini naša vloga kompletna in potrjena. Z dodelitvijo samo enega milijona 

evrov znotraj sedmih milijonov evrov se ne strinjamo, vendar upa, da bomo tudi to še 

premaknili. Skoraj prepričan je, da bodo sredstva konec perspektive še ostala. Tudi z 

dokumenti smo na varni strani.   

 

Marko Čuden – podžupan 

Čez poletje smo imeli dve večji gradbišči, pri OŠ Preserje in v Notranjih Goricah. V Preserju 

se je širila cesta, gradil se je pločnik od Kamnika do OŠ Preserje. Projekt je pri koncu, 

asfaltirati je treba uvoze k šoli in zarisati črte. V Notranjih Goricah se širi parkirišča in se 

ureja navezava pločnika do Jame, kjer hodijo otroci iz šole. Projekt bo tudi kmalu zaključen, 

drug teden bodo asfaltirali. Skozi Podpeč ponovno potekajo dela, škarpa pri apnenici je 

praktično končana. Sedaj se bo zgradil še pločnik in uredil še fini asfalt. Vendar bo cesta od 

5.10 zaprta, ko se dela na križišču končajo, bodo urejali še poškodovano cestišče pri začetku 

vasi Preserje. Tudi tam bo popolna zapora, uredila se bo nova škarpa, širitev ceste, da bo bolj 

varno. Poleti so imeli pogovore s predstavniki Direkcije za ceste, dvakrat so bili tudi pri nas 

na obisku. Glede na trenutno stanje povsod primanjkuje sredstev, ampak smo se dogovorili za 

to sanacijo, za letos je obljubljena še Rakitna – zadnji del proti jezeru, da se uredi nov asfalt. 

Podpisan je bil sofinancerski sporazum za gradnjo pločnika Podpeč – Jezero. Projektantska 

ocena projekta je znašala 1,9 milijona evrov. Na razpis se je prijavilo 9 izvajalcev, najcenejša 

ponudba je znašala nekaj več kot 1,1 milijona evrov. Trenutno so ugodni časi za gradnje, cene 

so nizke, konkurenca je velika. Direkcija mora odkupiti še nekaj zemljišč, pri temu 

pomagamo tudi kot občina, da se na terenu z občani dogovarjamo. Ko se umešča pločnik, se 

umešča na privatna zemljišča, so potrebni odkupi, za enkrat zadeve dobro potekajo. Lahko 

pričakujemo gradnjo konec letošnjega oz. v začetku naslednjega leta. Imeli smo tudi ogled 

kamnoloma Preserje. Tam je bilo kar nekaj težav z navažanjem neprimernega materiala. 

Zadeve se sanirajo, da se material prestavi na parcelo, katera je bila v ta namen odobrena. 

Brez našega soglasja ne bo več navažanja silnih količin materiala. Imajo še dovoljenje za 

100.000 kubičnih metrov materiala, vendar pod neko kontrolo, ne da se vozi vse možno. To 

se je pokazalo sedaj pri sanaciji, zakopane so bile gume, platišča itd… Na prihodnji seji OS se 

pričakuje rebalans letošnjega proračuna in rebalans za leto 2021. Rebalansa sta bila sprejeta 

skupaj, sedaj so bolj jasne slike in številke. Težava v celi Sloveniji je odvoz blata iz čistilnih 

naprav. Izvoz v tujino se je praktično ustavil. Cena se je zelo povečala, iz 90 evrov na 240 na 

tono. To je velika obremenitev za naše komunalno podjetje. V rebalansu za 2021 bomo 

zagotovili sredstva in povečali subvencijo, da ne bomo preveč obremenjevali ljudi. Se bo pa 

potrebno pogovoriti, kaj bomo naredili s samo ceno kanalščine. To ne bo šlo v nedogled. 

Nedavno je bil v časopisju objavljen članek, da v tem trenutku na nivoju države ni prave 

rešitve, da bi to šlo v normalne okvirje. Izgube v JKP Brezovica je že 90.000 evrov zaradi 

tega. Misli, da bomo tudi to nekako rešili in zagotovili normalno delovanje, brez prevelike 

obremenitve za občane.  

 

Metod Ropret – župan 

Slej ko prej bo do neke rešitve moralo priti na nivoju države. To je problem povsod. Tujina 

verjetno tega ni več pripravljena sprejemati oziroma sprejema Avstrija po zelo visokih cenah. 

Še nekaj informacij s področja družbenih dejavnosti – gradnja prizidka OŠ Preserje dobro 

poteka. Večina skeleta je že postavljenega. Nekaj težave je bilo pri samem izkopavanju, 

vendar nič posebnega. Notranji del je praktično končan – vgradnja dvigala je končana, bil 

opravljen tehnični pregled. Pouk poteka popolnoma nemoteno. V teku je razpis za energetsko 
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sanacijo javnih objektov. Izbranega moramo imeti zasebnega partnerja, neko energetsko 

podjetje, ki tudi sofinancira sanacijo. V naboru smo imeli šest objektov, skozi pregled se je 

izkazalo, da dva objekta ne ustrezata – POŠ Jezero, ker ni potresno varna ter telovadnica v 

Vnanjih Goricah iz nekega drugega razloga. Ključni projekti so obnova in sanacija vrtca 

Vnanje Gorice, Doma krajanov Vnanje Gorice,  obnova Kobijeve vile (ZD Podpeč) in POŠ 

Rakitna. To bo šlo na razpis, razpisni pogoji so se celo nekoliko izboljšali, za nas bo to pod 

črto še nekoliko ugodneje. Skozi razpis moramo priti, v pripravi je dokumentacija, ki smo jo 

naročili. V ta namen obstajajo specializirana podjetja, ki se s tem ukvarjajo. V tem času 

imamo običajno veliko prireditev ob občinskem prazniku. Letos jih skorajda ne bo. Tudi 

podelitev priznanj bo potekala v prisotnosti manj kot 10 ljudi. Žal ne bodo povabljeni tudi 

svetniki, ne želimo izzivati ničesar. Bomo pa vse posneli in objavili na spletni strani in drugih 

medijih. Imeli smo tudi dobrodelne prireditve, obisk Božička, letos se boji, da tega ne bo.  

 

Miran Repar – svetnik  

Omenjeno je bilo, da se bo objavljala POŠ Rakitna. Nekaj smo tam že obnavljali. Kako je z 

deli na jezeru, gradnjo pomolov?  

 

Metod Ropret – župan  

Ovoj stavbe smo že obnovili, sedaj gre še za spremembo energenta, ureditev kotlovnice. 

Osnova pomolov je zaključena, sedaj moramo počakati, da nam Zavod za varstvo narave izda 

dodatno soglasje. Verjeli smo, da za obnovo pomolov ne potrebujemo kaj posebnega, potem 

smo prišli do dogovora, da bomo za nadaljevanje del dobili ustrezen formalni dokument. Ob 

enem so nam dovolili dokler je suho, da nemoteno opravimo vgradnjo pilotov. V kratkem 

pričakujemo dodatno soglasje, potem bomo dela zaključili. Gre za obnovo vseh treh pomolov 

in sanacijo brežine. Podrte so bile tudi vrbe ob pomolih, bilo je nekaj slabe volje. Namesto 

treh vrb, ki so bile, bomo zasadili osem novih, kot je bila prvotna verzija tam. Na to so 

naravovarstveniki in vsi ostali pristali. Sedaj je zadeva mirna, v nekem momentu pa je bilo 

precej burno.  

 

Klemen Zaletel – svetnik  

Zanima ga, kdaj se bo začel urejati pločnik na Novi poti, oziroma če se ne bo kmalu, da se 

uredi vsaj javna razsvetljava v zadnjem delu Nove poti, ki ni poseljen, vendar je tam kar nekaj 

pešcev in slaba vidljivost. Opaža, da smo zelo podhranjeni z otroškimi igrišči. So zelo stara 

ali jih nimamo, kar uporablja vrtec, pa je zaprto. Sredstva bo treba nameniti tudi v ta namen. 

Na komunali dobro delamo, na tem področju pa nam nekaj manjka.  

 

Metod Ropret – župan  

Pločnik je v načrtu za drugo leto. Glede igral se lahko vsi strinjamo. Neke stvari moramo 

dokončati, urediti je treba do konca kanalizacijo, potem bomo vsi skupaj lažje dihali. Se 

strinja, da tega ni dovolj, ampak to so relativno majhni in poceni projekti. Ko bomo drugo leto 

na varnem s kapacitetami šol, na varnem smo tudi z vrtci, potem bo več prostora znotraj 

proračuna tudi za stvari, ki so lepe, prijazne in vidne. Kar vkopljemo v zemljo ni na koncu 

videti dosti, stroškov pa je ogromno, efekt na okolje pa je tudi izjemen.  

 

Primož Rihtar – svetnik  

Zanima ga glede Metlikovega grabna, če so se res sredstva prerazporedila v proračunu? 

 

Metod Ropret – župan  

Kolikor ve, tega nismo imeli v proračunu. Morda je to imela v proračunu KS.  
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Miran Repar – svetnik  

Pozabil je vprašati, kaj se bo v prihodnje dogajalo s POŠ Jezero? Ali se bo gradnja 

ogromnega naselja zadaj za vrtec na Jezeru izvajala, če se kaj ve? KS Podpeč – Preserje še 

vedno nima zabojnikov za papir. V Kamniku manjkajo zabojniki za embalažo, zakaj so 

odstranjeni? Ljudje se pritožujejo, ker nimajo kam odlagati embalaže, sploh tisti, ki imajo 

skupne zabojnike. Ali bodo imeli sedaj vsak svoje zabojnike ali pa morajo skupne vrniti 

nazaj.  

 

Metod Ropret – župan  

Glede POŠ Jezero na energetsko prenovo ne moremo računati, kar je že povedal prej. Smo 

računali na ta razpis, vendar očitno tega ne bo. Ko bo končan prizidek pri OŠ Preserje, bo 

verjetno potem na terenu vzpostavljeno neko novo stanje. Videli bomo, kakšno je realno 

stanje glede vpisa. Ta šola je kot matična namenjena tudi otrokom iz Jezera. Še ve tem 

mandatu nas verjetno čaka težka odločitev, kaj narediti s POŠ Jezero. Težava je tudi, da 

imamo tam dve stanovanji, ki nista naši. Preostali del objekta je naš. Problem je, kako 

razdeliti stroške, verjetno kakšnega posebnega sofinanciranja pričakovati ne moremo. Čaka 

nas zahtevna odločitev, ki zagotovo ne bo všeč vsem. Zemljišče za gradnjo hiš je bilo vmes 

preprodano na dražbi. Pojavil se je nek nov lastnik, ki je od sodišča dobil potrditev, da je 

takrat izdano gradbeno dovoljenje veljavno na podlagi že začetih del. Zatika se kup drugih 

stvari, je prešibka infrastruktura, draga gradnja itd. Idej in pobud je bilo že cel kup. Slaba 

izkušnja investitorjev je tudi projekt hiš proti Vrhniki, kjer se baje stvari počasi premikajo, 

prodaja je slaba. Za enkrat je bolj kot ne še vedno status quo.  

 

Marko Čuden – podžupan 

Z županom sta bila kakšen mesec nazaj pri direktorju Vo – Ka Snage. Problematiko sta tudi 

izpostavila, bilo jima je rečeno, da letos zagotovo še ne bo dodatnih zabojnikov za papir. 

Naloga je, da poskušamo to lobirati za drugo leto. Kar se tiče zabojnikov za embalažo, jih 

imajo vsi po hišah. Ekoloških otokov ne bo. Če so ljudje imeli skupne zabojnike, je treba 

obvestiti kdo jih nima, da se odreagira. Rumenih zabojnikov ni več na ekoloških otokih. Smo 

jih zavestno umaknili, če imajo ljudje zabojnike doma, ni razlogov, da bi jih imeli po vasi. 

Vemo kaj se potem dogaja na skupnih odlagalnih mestih.  

 

Janez Marinčič – svetnik  

Ali je kaj novega glede črnovaške? 

 

Metod Ropret – župan  

Zadnja informacija je, da letos ne bo nič. Predvidoma bodo dela prihodnje leto, pa še to se ne 

ve kdaj točno.  

 

Milan Hosta – svetnik  

Že pred časom je opozoril na poljske poti pri Žabnici, ki so bile nasute z grobim materialom. 

Ne morejo se sprehajati mamice z vozički, ne da se niti teči. Tak material ne gre skupaj z 

rekreacijo lokalnih ljudi. Nekatere druge poti so lepše nasute, z bolj drobnim materialom. 

Kolegi iz Fakultete za šport so objavili raziskavo, da je gibalna aktivnost padla ravno zaradi 

vseh teh ukrepov. Zapirali smo tudi igrišča, nekatere občine jih niso. S takšnimi ukrepi še 

dodatno slabimo zdravje naših občanov.  Glede investicij v igrišča, kar je prej omenil tudi 

Klemen Zaletel, en evro vložen v infrastrukturo se povrne trikratno glede zdravja. Na igriščih 

se ljudje tudi družijo. Morda je ob komunali še socialna komunala, ki je največ vredna, celo 

bolj kot športna dvorana. Druga stvar je bila pobuda za ogledalo v Žabnici. Je na razpolago za 

ogled na terenu, vendar ga ni nihče kontaktiral. Kaj sploh še lahko naredi kot svetnik, da se 
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sliši občane? Tretja stvar je funkcioniranje Odbora za družbene dejavnosti. Ima težave, ko je 

predlagal dve točki je ena bila kar zbrisana. To je bila točka o 5 G tehnologiji. Glede tega se je 

neka gospa obrnila na občino, da bi to obravnavali, ker gre za Gibanje za človeku prijazno 

tehnologijo, gre za zdravje ljudi. Njihov odbor pokriva tudi zdravstvo. Ni strokovnjak za te 

stvari, vendar bi bilo dobro, da to obravnavamo. Naj se svetniki odločijo, kako bo s tem. V 

vednost so svetniki dobili odgovor od Telekoma glede 5 G tehnologije. Ko bo prišel sklep 

oziroma zapisnik odbora, bomo to obravnavali. Telekom kot korporacija seveda trdi, da je 

uporaba varna. Gospa pa je poslala na občino mednarodne študije, ki dokazujejo, da je 

uporaba nevarna za človeka. Kot svetnik zastopa glasove tistih, ki so ga volili. Če je na eni 

strani trditev, da je varno in na drugi strani, da je nevarno, je prav, da se to obravnava. Ta 

tehnologija vdira v naš javni prostor. Elektromagnetno valovanje se dotika naših teles. Težko 

razume, kako si uradniki na občni lahko privoščijo, da to ne dajo na dnevni red, saj je on 

vodja odbora.  Računa na enakovredno obravnavno. Vidi, da bo težko te stvari komunicirati, 

če želi biti aktivno vodja odbora. Zaradi tega podaja odstopno izjavo, kot predsednik odbora, 

še vedno pa bo ostal član odbora, se bo angažiral pri športu. Ker uprava ni odgovorila 

pošiljatelju te pobude, ji je sam odgovoril po petih dneh in se ji zahvalil. Mogoče dobimo 

ogromno nekih pisem na občino, vendar jih sploh ne dobimo v obravnavo. Potrebovali bi več 

transparentnosti. Spomnil je še na strategijo, že eno leto je v zraku, še vedno smo brez. To je 

delo na slepo, ne moremo kontrolirati, če uresničujemo neke plane za naprej. Fino, je da 

vemo, kaj bomo počeli v naslednji petih ali desetih letih. V takih okoliščinah težko dela, 

sprejema odgovornost kor svetnik. Vlog jemlje resno in daje svoj čas za to in želi, da se ga 

sliši ter se s tem sliši tudi njegove volivce.  

 

Marko Čuden – podžupan 

Kar ste tiče poljskih poti, je letos naredil 5.500 kilometrov z gorskim kolesom, v veliki večini 

po barjanskih poteh. Lahko zatrdi, da tako dobrih poljskih poti, kot jih imajo letos v njihovi 

KS, niso imeli še nikdar. Treba pa je potegniti ločnico, ali se nasuje s finim materialom, da bo 

to za tek in mamice z vozički, vendar bomo videli kaj se bo zgodilo, ko bodo kmetje delali 

silažo. Žal so to poljske poti, treba se je zavedati in se temu prilagoditi. Ve za katere ceste gre, 

prej so bile še manj primerne za tek. Glavne poti so bile tudi mnogo slabše, kot so letos. 

Uredile so se z grederjem, dosul se je material, po cestah se je večkrat peljal in meni, da so 

ceste dobre. Bomo pa videli, kaj bo po silaži. Večinoma so kmetje dela opravili že v suhem, 

drugače bi bilo že marsikje mnogo drugače. Sredstva za nasipanje poti so tudi v drugem letu v 

proračunu občine in KS. Proračun KS Notranje Gorice je okoli 70.000 evrov. Od tega so dali 

za poljske poti 5.000 evrov in nič za igrala, kar ni prav. Vendar tako je, drugo leto bo verjetno 

potrebno manj za poljske poti, da bodo lahko v Jami še kaj dodatnega naredili. Skate park 

propada, naredila se je že luknja, nujno potrebna je obnova. Otrok je tam vsak dan od 20 do 

30, se bodo potrudili za to.  

 

Milan Hosta – svetnik 

Potrebno je najti sredstva za nujne stvari, tudi igrala. Naloga uprave je, da najde sredstva. 

Meni, da bi se dalo najti neka minimalna sredstva pri tem proračunu. Vsak evro vložen v 

rekreativne površine se povrne trikratno, zaradi varnosti, socializacije, zdravja itd.  

 

Metod Ropret – župan  

Nihče ne trdi, da je igrišč dovolj. V prvem obdobju korone so bila v skladu navodili tudi 

zaprta. Čisto brez nismo, v naši občini tudi ni problem dostop do rekreacije, ki ga ima vsak 

praktično iz svojega praga. Je malo igrišč, vendar prinašajo posledično vzdrževanje in skozi 

to določeno odgovornost. Tudi pri umeščanju je treba biti relativno pameten. Ne strinja se, da 

to pomeni več kot nova športna dvorana ali športni park. Stal bo ob šoli, ki ima skoraj 1.000 
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otrok. Namenjen bo približno 8.000 prebivalcem občine v delu Brezovice, Notranjih in 

Vnanjih Goric. Ne izključuje pa seveda nikogar drugega iz drugih delov občine.  

 

Marko Čuden – podžupan 

Ogledalo v Žabnici bo postavljeno. Miran lahko pove, da je so bili na ogledu na terenu. Žal je 

situacija taka, da JKP trenutno dela veliko večino del v naši občini in so zelo zasedeni. 

Prioriteta letos je bila dokončanje pločnika v Preserju, da se je to zagotovilo, da imajo varno 

pot do šole. Ureja se še dostop do Jame, da bodo lahko prišli tudi z vozički v Jamo. POŠ ima 

5 oddelkov, vrtec v Notranjih Goricah ima tudi 7 oddelkov, to je pomembno, da je urejen 

dostop.  

 

Metod Ropret – župan  

Kar zadeva odnosov v odboru, bodo morali reševati sami, v to se ne bo vtikal. Glede 5 G smo 

dobili dopis enega od ponudnikov, v Sloveniji je še kar nekaj drugih ponudnikov. S časom 

bodo vsi nadgrajevali tehnologije. Ne ve točno, kaj bi s tehnologijo 5 G občina kot takšna 

lahko imela. Nismo podeljevali koncesij, vse to se vodi na nivoju države. Edino, kar mu je 

bilo še ustno povedano poleg dopisa, da nič od tega pri nas trenutno še ne deluje. Sigurno pa 

enkrat v prihodnje bo, ker bo po celem svetu. Najbrž brez tega ne bo šlo, tako kot ne gre več 

brez telefonov, ki jih imamo vsi. Neka tehnologija bo vedno nad nami, žalostno je, da je 

vedno bolj nad nami. Ne verjame tudi, da bi kdo sam sebi zavestno škodoval, tudi tisti, ki to 

omrežje postavljajo, živijo tu. V ta namen imamo inštitucije, državne agencije, ki izdajajo 

licence in potrjujejo frekvence. Kaj mi kot Občinski svet k tej razpravi lahko pametno 

prispevamo? Ne ve, o čem bi se lahko glede 5 G tukaj pogovarjali. Tudi če se kaj 

dogovorimo, kaj pa potem?  

 

Milan Hosta – svetnik  

Ni nasprotnik tehnologije, mi gremo s tehnologijo naprej. Vendar imamo na eni strani 

korporacije, ki to prodajajo in na drugi strani inštitucije, ki menijo, da je zadeva škodljiva. Na 

eni strani so dokazi, da je to škodljivo, vojska ima to vse že preučeno. Lahko rečemo, da se 

počaka, da nas vodi princip previdnosti. Lahko rečemo, da se pri nas to uvede z enoletnim 

zamikom, da vidimo, kaj se dogaja po drugih občinah. To je naš javni prostor. Imamo 

instrument in je prav, da je vztrajal na odboru, da se to da naprej in pride pred nas. Če ne 

drugega, nas bodo naši otroci vprašali, kako smo lahko to dopustili. Recimo, da škoduje in 

dobimo to na mizo in se odločimo. Lahko rečemo, da smo bili zavedeni, vendar smo to dobili 

na mizo. Z odrekanjem naši suverenosti nad telesi in zdravjem se ne strinja. Na odboru so 

sklenili, naj se s tem ukvarja OS, upa da bo to prišlo na sejo in bomo takrat to obravnavali. 

Zapisnika odbora sicer še ni, vendar bo že prišel. Uslužbenec je bil v veliki stiski, bil je med 

nakovalom in tnalom. Težko mu je bilo. Njihov odbor je zadolžen tudi za zdravstvo. Dobili so 

pismo Gibanja za človeku prijazno tehnologijo s prilogami, ki utemeljujejo, da to ni zdravo. 

Želel je, da se to obravnava, to je njegova dolžnost. Odbor meni, da gre to na svet. Ne ve, kaj 

si drugi mislijo, ni tudi namen, da o temu danes govorimo. Ko bo točka na dnevnem redu OS, 

kot je sklenil odbor, se bomo o temu pogovarjali.  

 

Metod Ropret – župan  

Kje pa je bila naša suverenost, ko se je umeščala železnica, avtocesta in podobne motilce v 

prostoru, ki so verjetno vsaj takega ranga kot je to? Noče špekulirati, premalo ve o vsemu 

skupaj. Telekom ni edini ponudnik storitev, če ne bodo oni tega lansirali, bo to storil nek drug 

ponudnik. Kaj bi mi skozi obravnavno dosegli? Bomo na koncu glasovali?  

 

Martin Cvetko – svetnik  
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V Žabnici je že urejen in razširjen ovinek. Zanima ga, če bi se lahko tam zarisale črte, da bi se 

lepše uredil promet, bil bi minimalen strošek. To so se že večkrat pogovarjali v KS. Morda bi 

tudi spremenili smer glavne ceste, da bi bila glavna cesta proti Ljubljani. Cesta je široka, 

otroci so na cesti ob škarpi, nimajo se kam umakniti. Glede 5 G je tako, kot točenje goriva, 

kje si natočil – tam kjer si potreboval. O temu se mi ne bomo mogli odločiti. Bolj moramo 

razmišljati, da ne bomo izgubili suverenosti nad vodo.  

 

AD 5 
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2020 

 

Metod Ropret – župan  

Dobili smo natančno napisano. Gre za zadeve, ki morajo biti formalno navedene v našem 

proračunu, za nas to nima finančnih posledic. Morajo pa biti dokumenti Javnega holdinga 

sestavni del proračuna, da se podjetja znotraj holdinga lahko zadolžujejo. Dolgoročna 

zadolžitev je relativno nizka, delež ki odpade na nas je 314.000 evrov. 1.752.000 evrov pa je 

potrebno vrniti do novega leta. Ne eno ne drugo ne predstavlja posebne nevarnosti, sploh 

glede na številke, ki se v holdingu sicer obračajo.  

 

Metod Ropret – župan  

Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 75: 

Občinski svet Občine Brezovica sprejme Odlok o spremembi odloka o proračunu 

Občine Brezovica za leto 2020. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   15 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 6 
Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica 

 

Milan Hosta – svetnik  

Na seji odbora sta jim ravnateljica vrtcev in računovodkinja vse lepo obrazložili. To so na 

odboru podprli. Res je, da to pade tudi na pleča naših občanov, kar je ob trenutni gospodarski 

situaciji vedno težje. Na odboru so vedno bili za kakovost socialnih in zdravstvenih storitev.  

 

Metod Ropret – župan 

Znotraj te številke največ pade v breme občine. Največji del podražitve nosimo mi, nekaj pa 

tudi starši. Nobenemu ni prijetno, vendar bomo v nasprotnem primeru imeli javni zavod, 

katerega ustanovitelji smo, v rdeči številkah – kar tudi ne gre.  

 

Liljana Bošnjak – svetnica  

Želela bi poudariti, da so se na odboru veliko pogovarjali in vse natančno obrazložili. Dodala 

bi še, da ni nikjer omenjena sprostitev uspešnosti, ki so jo dolžni izplačevati od 1.7. dalje. 

Poleg vseh naštetih argumentov je dodatni še delovna uspešnost. To je za pol letošnjega leta 

približno 25.000 evrov. Za enkrat bodo shajali po predlaganih cenah, samo ne ve koliko časa. 
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Po metodologiji za izračun cen, je treba vsako leto preverjati. Drži pesti, da bo šlo. Napaka je 

v gradivu, predlog velja s 1.10.2020 in ne s 1.1.2021, kot je nekje navedeno.  

 

Metod Ropret – župan 

Ali so s tem predlogom vsi ukrepi socialnega sporazuma izčrpani, ali še kaj pade v leto 2021? 

 

Liljana Bošnjak – svetnica  

Novih ukrepov se ne pričakuje, so pa redna napredovanja. Drugo leto se zavrtijo ravno tri leta, 

se pravi bo z aprilom večina delavcev upravičeno do napredovanja v plačni razred. Razvidno 

je, da je 80 % stroškov za plače. Veliko je ostalih stroškov, imajo 8 zgradb, 8 igrišč, 4 

kuhinje. Če pogledamo OŠ Brezovica ima 2 kuhinji vendar skoraj dvakrat toliko učencev. 

Omeniti mora tudi zadeve glede COVID-19, to prinaša ogromne stroške, za razkuževanje, 

maske itd. Vse kar potrebujejo, financira občina, vsi ti dodatni stroški ne gredo v to ceno. To 

je pohvala občini in je prav, da to vedo starši in občani. S prvim dnem, ko so bili ponovno 

odprti vrtci 18.5., so imeli čisto vse na mizah. Dobili so tudi termometre, zaščitne obleke. To 

je treba poudariti. Krize še ni konec, material se jim še sproti dobavlja in se zahvaljuje.  

 

Metod Ropret – župan 

Dokler bomo zmogli, bomo za to poskrbeli. Na glasovanje je dal: 

 

SKLEP 76: 

Občinski svet sprejme predlagan Sklep o določitvi cene posameznih programov za 

predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica. 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   15 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

AD 7 
Podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 2020 

 

Metod Ropret – župan 

Bil je objavljen razpis. Najbolj zaslužne posameznike bomo v skladu s tradicijo nagradili. 

Predlogov smo dobili ravno dovolj, zato ni bilo dilem.  

 

Miha Rus – svetnik  

Čeprav so nagrajenci bolj iz brezoviškega dela občine, je Janez Kovačič rojen na Rakitni. Je 

uveljavljen slikar, zaslužen tudi za vzgojo in izobraževanje, bil je tudi učitelj. Na stopnišču v 

tej stavbi ter v tej dvorani so razstavljena njegova dela. Marka Isteniča verjetno tudi večina 

pozna, zaslužen je za delo v Vnanjih Goricah pa tudi širše. Romana Tomca lahko pogosto 

videvamo na Brezovici, ves čas je v pogonu, predvsem po brezoviških hribih. Izredno se je 

angažiral pri ureditvi pohodniške poti Pentlja. Ureditev veliko poti je financiral tudi iz svojega 

žepa, priznanje je še najmanj, kar mu lahko kot občina damo.  

 

Metod Ropret – župan 

Pri Pentlji je bilo opravljeno ogromno dela. Da se poti umesti v planinske mape, načrte, 

morajo biti pobrana soglasja vseh lastnikov zemljišč. Roman Tomc je vse to zbral, pri raznih 

lastnikih, ki še vedeli niso, da imajo tam parcele.  Na glasovanje je dal: 
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SKLEP 77: 

Občinski svet Občine Brezovica potrjuje podelitev priznanj Občine Brezovica za leto 

2020 po naslednji razvrstitvi: 

 

Naziv: Častni občan Občine Brezovica 

 Predlagatelj 

JANEZ KOVAČIČ, Na Brezno 44, Brezovica Lista Marka Čudna in OO Slovenska 

ljudska stranka Brezovica 

 

Naziv: Grb Občine Brezovica 

 Predlagatelj 

MARKO ISTENIČ, Podpeška cesta 153, 

Vnanje Gorice 

Lista Marka Čudna 

 

Naziv: Priznanje Občina Brezovica 

 Predlagatelj 

ROMAN TOMC, Malovaška ulica 17, 

Brezovica 

Lista Marka Čudna 

 

Izid glasovanja: 

ZA:   15 

PROTI:  0 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 20:20 zaključil sejo. 

 

Zapisal:    

Gašper Jamnik  Župan Občine Brezovica 

   Metod Ropret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razprava 11. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.  


