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ZAPISNIK
13. redne seje OBČINSKEGA SVETA Občine Brezovica, ki je potekala v četrtek, 22.
aprila 2021, ob 19. uri, v Modri dvorani, Podpeška cesta 2.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
1. Liljana Bošnjak
2. Martin Cvetko
3. Marko Čuden
4. Gorazd Kovačič
5. Mateja Lekan-Štrukelj
6. Saša Oblak
7. Aleš Ogrič

8. Eva Plešnar
9. Polonca Raušl
10. Miran Repar
11. Primož Rihtar
12. Miha Rus
13. Klemen Zaletel

OSTALI PRISOTNI:
1. Metod Ropret – župan Občine Brezovica
2. Monika Pulko – direktorica JKP Brezovica d.o.o.
3. Luka Španič – Telekom Slovenije
4. Tadej Pogačnik – Telekom Slovenije
5. Eva Povirk – Barjanski list
6. Predstavniki občinske uprave:
– Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
– Gašper Jamnik

AD 1
Ugotovitev sklepčnosti
Metod Ropret – župan
Seja je sklepčna, prisotnih je 13 svetnikov. Na seji niso prisotni Milan Hosta, Breda Jesenko,
Patricija Kozin, Janez Marinčič ter Jernej Rogelj.

AD 2
Potrditev zapisnika 11. in 12 redne seje ter 5., 6., 7., in 8. korespondenčne seje
Metod Ropret – župan
Svetnike je pozval, da podajo pripombe na zapisnike. Ker ni bilo pripomb, je dal na
glasovanje:
SKLEP 94:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje zapisnik 11. in 12. redne seje ter 5., 6., 7., in 8.
korespondenčne seje.
Izid glasovanja:
ZA:
13

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 11. in 12 redne seje ter 5., 6., 7., in 8. korespondenčne seje;
3. Potrditev predlaganega dnevnega reda;
4. Pobude in vprašanja;
5. Letno poročilo JKP Brezovica za leto 2020 in sklep o uporabi bilančnega dobička;
6. Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode za leto 2021;
7. Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo za leto 2021;
8. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2020 (gradivo objavljeno na
spletni strani Občine Brezovica);
9. Spremembe in dopolnitve Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Brezovica;
10. Sklep o spremembah vrednosti NRP;
11. Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta
Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021-2027;
12. Sklep o pooblastilu župana za presojo ustreznosti investicijske dokumentacije in za
podpis soglasja k njeni potrditvi za konzorcij projekta »Mladost«.
Izid glasovanja:
ZA:
13
PROTI:
0
Dnevni red je bil sprejet.

AD 4
Pobude in vprašanja
Metod Ropret – župan
Kot gosta imamo dva predstavnika Telekoma Slovenije. Tema je omrežje 5G, iz prve roke
želimo izvedeti kaj je glede interpretacije različnih vplivov pravzaprav res. Zahvalil se je, da
sta se predstavnika Telekoma Slovenije odzvala našemu vabilu. Najprej naj zadevo
predstavita, nato bosta odgovarjala na vprašanja svetnikov.
Luka Španič – Telekom Slovenije
Prihaja iz oddelka za radijske telekomunikacije. Ukvarjajo se s planiranjem in optimizacijo
mobilnega omrežja. Poizkusil bo zadevo predstaviti na čim bolj enostaven način, da bo lažje
razumevanje. Zagotovo so svetniki že marsikaj slišali o 5G omrežju, tudi razne zadeve krožijo
po spletu. Pri 5G gre za evolucijo razvoja mobilnih omrežij. V osemdesetih letih so se razvila
analogna omrežja. V začetku tega tisočletja je bil uveden 3G, takrat si ni nihče predstavljal, da
bomo potrebovali še kakšno novo generacijo omrežij. Nato se je vpeljal 4G, tudi takrat so bili
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pomisleki, zakaj sploh potrebujemo 4G sistem. Kot vidimo se zahteve in navade uporabnikov
zelo spreminjajo. 5G je še korak naprej v evoluciji, ne gre za nobeno revolucijo. V Evropi je
že preko 250 operaterjev, ki ponujajo 5G. Na drugi strani je že veliko uporabnikov, ki
uporabljajo telefone, ki podpirajo 5G. 5G je nek ekosistem, ki še ni čisto vpeljan, se pa zadeve
razvijajo. Pojavljajo se nove potrebe, imajo na primer projekt z DARS-om, ker želijo imeti na
celotnem odseku avtoceste videonadzor. Na ta način imajo lahko reševalci že prej video
povezavo z udeleženci nesreče, da se reševalci, gasilci lahko čim bolje pripravijo na prihod.
Obstoječa omrežja ne omogočajo več vseh teh zahtev, potrebne so večje kapacitete in
odzivnost omrežja. Ogromno je tudi novih naprav, imajo projekte z občinami glede
odčitavanja raznih števcev vode, elektrike itd. Vse te naprave obstoječa omrežja ne bodo
zmogla obvladati. Trend porasta prometa v mobilnih omrežjih je enormen v zadnjih treh letih.
Skok je dramatičen. Tudi v zadnjem letu je zaradi COVID-19 situacije omrežje pokalo po
šivih, ljudje so bili doma, vsi so uporabljali video povezave. To kar kliče po novih
kapacitetah. Na trgu je konkurenca, večje korporacije kot so Facebook, Google, Apple,
Netflix, Amazon, so veliki igralci pri tej zadevi. Kot operaterji si tudi morajo izboriti določen
prostor, ker se zažirajo v njihov posel. Kar se tiče sevanja, bo več povedal njegov kolega.
Slovenska zakonodaja je še bolj rigorozna kot evropska zakonodaja. Pravilnike in ukrepe
imajo še bolj ostre, kot so na evropski ravni. Na spletni strani instituta INIS je lepa brošura o
teh zadevah, vsi si lahko preberejo o vplivih na zdravje. Pri sevanju imamo vsi neko
negativno konotacijo, da je to škodljivo. Vendar je tudi svetloba sevanje, vse okrog nas so
neka sevanja. 5G je podvržen striktni standardizaciji, ni odstopanj. Regulativo na državni
ravni opravlja AKOS. Standardi so se začeli pisati 5 let nazaj, ta evolucija še vedno traja.
Prejšnji teden je bila zaključena dražba za nove frekvence za 5G. Dolžni so izpolniti zahteve
regulatorja. Ena je tudi obveznost pokrivanja na frekvencah, ki so jih pridobili. Na nekaterih
frekvencah morajo doseči pokrivanja v enem letu, na drugih v petih letih. Zahteve prihajajo
tudi s strani EU, ker se gre v smer digitalizacije. Prva faza 5G je nadgradnja 4G omrežja,
sobivata in delujeta na istih frekvenčnih pasovih. Lani so kot prvi v Sloveniji vklopili 5G in to
na obstoječih frekvencah. Oprema je to omogočala. Sedaj imajo nove frekvence, vendar bosta
4G in 5G še kar nekaj časa sobivala. Lani so uspeli nadgraditi okoli 250 lokacij. Letos bodo
pričeli z nadgradnjami na novih frekvencah. V večini primerov bo šlo za manjše posege,
ponekod pa bo treba nadgraditi radijsko opremo. Večinoma bodo uporabljene iste antene, ki
so v uporabi že danes, ponekod pa bo treba nadgraditi zadeve. Kolega bo več povedal o
samem sevanju.
Tadej Pogačnik – Telekom Slovenije
Skrbi za področje sevanja. Vsaka bazna postaja seva in morajo skrbeti, da je vse v skladu z
uredbo in pravilniki. Sevanje je elektromagnetno valovanje. Imamo dve vrsti sevanja:
ionizirana ter neionizirana. Ionizirana sevanja imajo precej višje frekvence, zbijajo elektrone
iz atomov. To je na primer naprava iz Onkološkega inštituta za obsevanje. Po odstranitvi
tumorja so lahko delčki v okolici še rakavi. Ta naprava te delčke nekako požge, na ta način
bolniki preživijo, ker se rak ne širi dalje. Včasih je bil v napravi radioaktivni izotop, novejše
naprave imajo linearni pospeševalnik, tehnik nastavi koliko časa naprava obseva in to se
potem ponavlja v zaporedju kolikor časa je potrebno. Neionizirana sevanja imajo nižje
frekvence in premalo energije, da bi lahko izbijali elektrone in atomov. To so na primer
daljnovodi, televizije, brivniki, feni, radar, mobilna telefonija. Bazne postaje so v področju
mikrovalov v frekvenčnem pasu. Telefonija deluje tako, da se telefon poveže z bazno postajo
in se potem bazna postaja poveže z drugim telefonom. Toliko baznih postaj je potrebnih zato,
da so čim bližje uporabnikom. Če so bližje je manjša moč sevanja, bližje ko je telefon in
bazna postaja, manj je sevanja. Morda se kdo spomni prvih NMT mobilnih telefonov, ki so
bili zelo vroči med pogovorom. Bazne postaje so bile daleč in je bila potrebna velika moč.
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Sedaj telefon potrebuje 0,2 vata, včasih pa je potreboval telefon 2 vata, kar je bilo veliko.
Bazne postaje pokrivajo določeno območje, kot nek vzorec satja. Preden dobijo gradbeno
dovoljenje za bazno postajo, je potrebno strokovno mnenje. To je računsko vrednotenje,
koliko je največje sevanje, če bi vsi uporabniki na nekem območju hkrati govorili. Sevanje
pada s kvadratom razdalje. Za primer lahko vzamemo svetilko, če si od blizu posvetimo v oko
zaboli, podobno je pri sevanju, pri anteni je največje sevanje. Če damo svetilko v prostor, se
snop razprši. Podobno je s sevanjem. Bazne postaje lahko presežejo mejne vrednosti, ampak
samo pred samo anteno, ne pa na človeku dostopnih mestih. V Sloveniji je poskrbljeno za
nadzor, bolj smo striktni kot ponekod drugod. Za varstvo pred sevanji imamo dve območji,
prvo in drugo. Prvo območje je bivalno okolje, drugo območje je neposeljeno, ceste,
železnice, hribi, gozd. Predpisi v večini evropskih držah so za mejne vrednosti taki, kot pri
nas veljajo za drugo območje. Slovenija je šla še v manjše mejne vrednosti, ki so desetkrat
strožje. Edino v Švici in v Italijo so še nekoliko strožje vrednosti. Imamo stroge mejne
vrednosti, to je na strani prebivalstva.
Luka Španič – Telekom Slovenije
Z vsako novo tehnologijo se zmanjšujejo oddajne moči. Telefoni delujejo za manjšimi
močmi. 2G tehnologija je delala z 2 vati, UMTS s pol vata, na 4G delamo s 150 milivati
maksimalne oddajne moči. 5G prinaša še manjše oddajne moči, to je na primer ranga Wi-Fi
omrežja, ki jih imamo vsi v stanovanju.
Tadej Pogačnik – Telekom Slovenije
Ko je bazna postaja zgrajena, morajo narediti meritve. Meritev ne delajo operaterji, ampak
pooblaščene institucije, ki imajo od države akreditacijsko listino. Na primer ZVD, INIS,
Ekosistem imajo v Sloveniji dovoljenje za meritve. Meritve izvajajo po vseh standardih in
predpisih. Meritve se izvajajo tako, da se meri z instrumentom v smeri bazne postaje. To so
profesionalni instrumenti, v vrednosti 40.000 – 50.000 evrov in so testirani in izdelani po vseh
standardih, predpisih. Pokazal je primer meritve – za bazno postajo na Brezovici. Vedno se
meri na treh točkah, lahko pa se naredi tudi več točk. Bazna postaja Brezovica SŽ že ima 5G
omrežje na 2.600 MHz in je po meritvah sprejemljivo za okolje. Lahko smo brez skrbi,
meritve so bile narejen 11. marca. V občini Brezovica ima Telekom Slovenije 8 baznih postaj,
od tega sta 5G dve – pri železniški postaji Brezovica in na Rakitni. Pokazal je še rezultate –
poročilo o meritvah na Rakitni. Tudi drugje po Evropi izvajajo meritve. Pokazal je nekaj
fotografij, v Nemčiji imajo bazne postaje po stanovanjskih blokih, v Italiji so postaje nekje
zamaskirane sredi trgov, da niso tako vidne. Sistemi so različni. Če ima telefon dober signal,
je nizka vrednost SAR-a telefona. Če je slab signal, je visoka vrednost SAR. Novejši telefoni
imajo manjšo vrednost SAR in boljšo dosegljivost. Kot je povedal že kolega, je bila pred
kratkim dražba frekvenc 5G. Meritve na novih postajah se bodo izvajale, narejene morajo biti
v 9 mescih po vklopu postaje. Antene za 5G na frekvence 3.500 MHz so manjše od obstoječih
anten. Če bi na primer na 4G bazni postaji vsi hkrati gledali youtube, bi telefon nalagal
posnetek, postaja deluje kot reflektor, je nek snop. Pri 5G so hitrosti večje in signal bo dobil
samo tisti, ki bo poslal zahtevo za nalaganje posnetka. Potem se delovanje postaje zmanjša na
najmanjšo moč. Kot že prej rečeno bo okoli 250 5G baznih postaj delalo na frekvenci 2.600
MHz. Vse so sprejemljive za okolje. Naredili so tudi tesno postajo 3.500 MHz, mejne
vrednosti so štirikrat nižje, kot jih uporabljamo v Sloveniji ali desetkrat nižje, kot jih
uporabljamo v Evropi. Postaje so v skladu z vsemi standardi in predpisi. Ko so meritve
narejene, jih morajo odnesti na Ministrstvo za okolje in prostor. Na ministrstvu imajo meritve
od vseh baznih postaj vseh operaterjev in so dostopne za vpogled. Forum EMS je spletna
stran, kjer je veliko podatkov o sevanju, tam so razne raziskave in informacije o 5G. Med
publikacijami je tudi knjižica 5G in zdravje. To knjižico bo pustil svetnikom na vpogled.
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Metod Ropret – župan
Na dražbi frekvenc so sodelovali štirje operaterji, če se ne moti. Kaj to za nas v praksi
pomeni?
Luka Španič – Telekom Slovenije
Zadeva bo imela daljši razvoj. Ne bo se zgodilo iz danes na jutri, potrebni so določeni posegi
na omrežju, so tudi finančno omejeni. Na dolgi rok bomo imeli vsi vedno večje potrebe po
prenosu podatkov. Dve leti nazaj smo na youtube gledali posnetke v navadni resoluciji, danes
gledamo že vsi posnetke v HD resoluciji. To zahteva večje kapacitete. Kapaciteta kanala je
odvisna od frekvenčne širine in od razmerja signal šum. Sedaj so imeli na voljo določene
frekvence in si omejen. Z novimi frekvencami je na voljo nov pas, potrebno je umeščati še
nove bazne postaje. Slediti je potrebno povečanju potreb uporabnikov.
Metod Ropret – župan
Operaterji so AKOSU plačali zelo različne zneske, kaj je razlog? Tukaj zgodba ni podobna
optiki, kjer morajo določen del omrežja odstopiti drugim ali oddajati v najem drugim? Kakšna
je, če sploh, vloga lokalnih skupnosti pri tej zgodbi? Ve da hodijo od ene do druge lokalne
skupnosti in da morajo pojasniti, kar nam danes predstavljata. Misli, da pri sami vzpostavitvi
sistemov kot lokalna skupnost nimamo neke posebne vloge ali posebnega vpliva na to, kaj se
bo dogajalo. Morda pa se moti, naj povesta, kako te stvari grejo.
Luka Španič – Telekom Slovenije
Odvisno je, koliko frekvenc je kdo dobil. Dražba je šla po principu povpraševanja. Telekom
je sicer največ plačal, vendar so dobili tudi največji izplen, največ frekvenc. Za enkrat
regulacije za odstopanje ali oddajanje v najem še ni. Pojavljajo se trendi, da se za posebna
področja, kot na primer Triglavski narodni park, območja železnic, avtocestni križ, si lahko
delijo lokacije z ostalimi operaterji. Deli se lahko tudi oprema.
Tadej Pogačnik – Telekom Slovenije
Sam tudi hodi do ljudi in sprašuje na primernih lokacijah, če bi nekdo na primer imel na vrtu
bazno postajo. Če se lastnik strinja, potem to preverijo z lokacijsko informacijo, kjer piše, če
je postavitev možna. Če je postavitev možna in se lastnik strinja, potem podpišejo pogodbo.
Potem so postopki, priklop elektrike itd. Ko je zadeva na Upravni enoti, so stranke v
postopku, ki so udeležene pri izdaji gradbenega dovoljenja. Ni pa, da bi bil zbor krajanov in
bi glasovali. So pa imeli nekje primer, da so imeli volitve glede postavitve bazne postaje.
Potem izglasovali postavitev in je bila postavljena. Glasovali so tudi v Goriških brdih,
izglasovali postavitev, bazno postajo so zakrili v ciprese, da jim ne kvari vedute.
Luka Španič – Telekom Slovenije
Povedal je primer iz Ljubljane, prebivalci na lokaciji bazne postaje so se pritoževali, da ne
morejo spati, da jih boli glava. Nato so imeli možnost premakniti anteno v opuščen dimnik in
od takrat prebivalci niso imeli več težav. Psihološki učinek je velik. Vsi želijo imeti dober
signal in biti dosegljivi, vendar to pomeni, da je treba zgraditi omrežje.
Metod Ropret – župan
Razvija se že 6G. Ali drži, da je prehajanje iz starejših tehnologij na 5G nujno, če želimo
slediti razvoju in tehnologiji na področju telekomunikacij? Na ta način je možnost dostopa do
aplikacij, ki zahtevajo tako tehnologijo.
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Luka Španič – Telekom Slovenije
5G predvideva vertikale, predvsem industrijsko naravnane. Če bo nekdo hotel posodobiti
proizvodno linijo, mora zamenjati dosti stvari. Pri brezžični tehnologiji se samo spremeni
konfiguracija na računalniku. To je dodana vrednost, hitrejši odzivi. Razvoj omrežja vpliva na
konkurenčnost in produktivnost.
Tadej Pogačnik – Telekom Slovenije
Primer je Revoz, kjer bi morali zamenjati ogromno kilometrov kablov, da bi spremenili
proizvodno linijo. Z brezžičnim omrežjem so lahko samo zamenjali senzorje in se je linija
lahko na hitro posodobila.
Gorazd Kovačič – svetnik
Zanima ga, kakšna bo dinamika opremljanja podeželja s 5G baznimi postajami?
Luka Španič – Telekom Slovenije
Vse je odvisno od potreb. Ko vidijo, da določene lokacije presegajo vrednost kapacitet, potem
se določijo za novo postajo. Za 5G in pokrivanje imajo določene obligacije in morajo tudi
podeželje pokrivati. V začetku ne s tako velikimi kapacitetami, kot v urbanem delu. 3G je tik
pred ugasnitvijo. GSM bo ostal, ker je EU e-klic standardizirala na GSM omrežje (2G). Čez 5
let bo taka pokritost 5G, kot je danes s 4G. Ne bodo porabili na skrite kotičke.
Metod Ropret – župan
Zanima ga, če bomo z zdajšnjimi aparati lahko dostopali do 5G omrežja, ali so potrebni novi
aparati?
Tadej Pogačnik – Telekom Slovenije
Potrebni bodo novi aparati. Kartica ostane ista, naredi se potem vklop na 5G in deluje na
drugem telefonu.
Luka Španič – Telekom Slovenije
Bo soobstoj, 5G ne bo iz danes na jutri. Na začetku so vedno entuziasti, ki hočejo biti v
koraku s trendi. Počasi pa to preide na celotno populacijo.
Primož Rihtar – svetnik
Ali je potreben 5G paket, da je možna uporaba?
Luka Španič – Telekom Slovenije
Posebej obstaja 5G paket, ki zajema določeno količino podatkov. Samo storitev pa se lahko
vklopi brezplačno. Ni siguren, da je to možno na čisto vseh paketih, na večini pa zagotovo. Za
enkrat so oni edini operater, ki imajo 5G že v komercialni rabi, ostali operaterji tega še
nimajo. Letos bodo tudi ostali posodobili frekvence.
Metod Ropret – župan
Kar nekaj nas živi blizu železniške postaje na Brezovici. Ali se je z vklopom 5G nam karkoli
spremenilo? Je naše zdravje kaj bolj ogroženo, lahko čutimo kakšne posledice? Kdaj se bo 2G
in 3G ukinilo?
Tadej Pogačnik – Telekom Slovenije
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S sabo ima zadnje meritve bazne postaje. ZVD je opravil meritve, postaja je sprejemljiva za
okolje. Stanje se ni nič poslabšalo. Za par odstotkov se je zvišalo sevanje, ker se je 5G vklopil
na tej frekvenci. Ni pa da bi bile mejne vrednosti presežene. Pri meritvah se bazno postajo
obremeni, kot da jo uporablja veliko ljudi na enkrat.
Luka Španič – Telekom Slovenije
Iz ene lokacije oddajo 2G, 3G, 4G in 5G, moči se seštevajo med sabo. Vendar gre za
ekstremno nizke moči. En sektor oddajnika pokriva kot 45 stopinj. Znotraj tega sektorja se
oddaja z močjo 40 W. To je majhna moč, pada pa še s kvadratom razdalje. 3G ukinjajo
pospešeno, verjetno bo ukinjeno v roku enega leta. 2G bo še par let zagotovo z nami, še vedno
imamo določeno število uporabnikov, ki imajo navaden GSM telefon, ki ga potrebujejo samo
za klic.
Miran Repar – svetnik
Skozi občino gre železnica, tam imajo tudi antene. Kakšen je tam frekvenčni pas?
Tadej Pogačnik – Telekom Slovenije
V pravilniku je navedeno, da se izmeri vse vire sevanja na lokaciji. Pri železnici je GSM-R
zraven, je tudi ta izmerjen. To je tudi v poročilu zajeto. Ne meri se samo Telekom. Ko pride
merilec, izmeri vse skupaj, tudi če je več operaterjev na isti lokaciji. Železnica uporablja samo
navaden GSM signal, 2G. Druga je samo frekvenca, ker se uporablja samo striktno za
železnice, imajo svoj sistem.
Miha Rus – svetnik
Žena dela v šoli, eden izmed učencev stanuje blizu železnice. Ali mogoče GSM-R kaj vpliva
na Wi-Fi omrežje? Pri šolanju na daljavo so imeli velike težave, povezava se je prekinjala.
Luka Španič – Telekom Slovenije
Vsi mobilni signali morajo delati v skladu s standardizacijo in predpisi. Ti sistemi se med
sabo ne bi smeli motiti. Wi-Fi ni podvržen standardizaciji in lahko pride do kakšnih neskladij.
Največ težav pri Wi-Fi omrežju je v večstanovanjskih stavbah, ko imajo vsi omrežja in motijo
eden drugega. Ne znajo se umikati eden drugemu, to je kot da bi vsi v tem prostoru kričali in
ne bi slišali drug drugega. Dvomi, da GSM moti Wi-Fi, je verjetno kak drug razlog.
Miran Repar – svetnik
Kakšna je možnost dodatnih anten za območja, kjer so črne lise, kjer signal ni pokrit? Pozna
dve lokaciji v občini, kjer se izgubi signal. Ko delajo tam na terenu, jim ne delajo tablice, to je
problem. Ali se lahko namesti dodatne antene?
Luka Španič – Telekom Slovenije
Se zavedajo, da nimajo 100 % pokritosti. Problem je, da na določenih mestih ne smejo graditi.
Ponekod tudi nasprotujejo gradnji, kar jih omejuje. Na določenih lokacijah, kjer vedo da so
luknje, čakajo tudi po par let, da dobijo vsa dovoljenja za postavitev bazne postaje. Če rotirajo
antene, potem na drugi strani izgubijo pokritost s signalom. Vedno je kompromis. Na lokaciji
so omejeni s številom smeri, po navadi so tri smeri, maksimalno štiri. Če je pokritih več
smeri, se antene že med sabo motijo. Drugače vedo, kje so luknje, izvajajo meritve po celi
Sloveniji. V določenih primerih nimajo kaj storiti.
Tadej Pogačnik – Telekom Slovenije
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Področja poizkušajo pokriti optimalno, da z eno bazno postajo pokrijejo čim več. Primer iz
prakse je, da so monterji sredi gozda postavljali bazno postajo in so po pomoti narobe obrnili
azimut. Neka vas je dobila dober signal, čeprav bi morali pokrivati drugo vas. Ko so odkrili
napako, so obrnili anteno. Potem je bilo hudo, ker prva vas ni imela več dobrega signala.
Potem so morali dodati še eno anteno. Vendar povsod ne morejo dodati antene, včasih to ne
pomaga, saj signal ne gre skozi ovire.
Metod Ropret – župan
Zahvalil se je za predstavitev. Upa, da je bilo pojasnil dovolj in da so svetniki z informacijami
zadovoljni. Predstavil je aktualne zadeve, v zadnjih tednih nam stvari gredo na roko.
Dopoldne je v imenu Razvojnega sveta RRA LUR podpisal šesti dodatek k dogovoru za
razvoj regij. Pet dodatkov je bilo že prej, podpisujejo jih na Ministrstvu za gospodarski razvoj
in turizem. Zadnji sklop je pomemben zato, ker so v njem štiri občine – Ljubljana, Logatec,
Ivančna Gorica in tudi Brezovica. Ta dogovor nam prinaša dodatne 3,3 milijone evrov
sredstev za dokončanje kanalizacije po občini. Vemo, katere so lokacije, ki nas še čakajo –
Žabnica, Na Lazih in ostala manjkajoča območja po Brezovici. Skupen projekt bo vreden
okoli 7 milijonov evrov, končne številke bodo znane po razpisu. Časa za izgradnjo bo 1,5 leta
oziroma skoraj dve leti – do konca leta 2023. V naseljih z gostoto poselitve preko 2.000 enot
bo pokritost 98 %, kar je izjemno. S tem dosežemo tudi parametre direktive EU. Sredstva EU
smo v preteklosti koristili za področje Vnanjih, Notranjih Goric in v KS Podpeč – Preserje. Za
zadnjim korakom bomo zadostili vse zahteve. Če bo kdaj prišlo do tega, da bomo v Sloveniji
morali plačevati kazni vsled direktive, za našo občino to ne bo problem. Na tem projektu
intenzivno delamo, treba je pridobiti 6 gradbenih dovoljenj, dve sta pri koncu. Vloga na
ministrstvu je bila pregledana in potrjena kot ustrezna, viri so zagotovljeni, zgodba gre v
pravo smer h koncu. V osnovnem dogovoru med občinami v regiji nam je pripadalo 980.000
evrov. To je dobrodošlo pri projektu 7 milijonov evrov, ni pa to delež, ki bi ga znotraj takega
projekta pričakovali. Večkrat smo se pogovarjali, da upamo, da bomo stvari obrnili na bolje in
nam je uspelo. Presežen del okoli 3 milijone evrov nam je namenila Mestna Občina Ljubljana
iz razloga, da je eno svojih investicij uspela izvesti z bistveno nižjim obsegom sredstev od
načrtovanih. Tudi sama Razvojna agencija je imela presežke v višini okoli 300.000 evrov in ta
sredstva so potem namenili nam. Da so sredstva namenili nam, je to moralo iti čez Svet regije
in tudi Razvojni svet. Oba sta soglasno spremembo naših številk potrdila. Župani so potrdili,
da se med sabo znamo slišati in razumemo potrebe drug drugega. Tokrat smo mi tisti, ki smo
bili uslišani, vsem se je že in se jim še bo posebej zahvalil. Naslednja informacija je glede
dogajanja v podjetjih v sklopu Javnega holdinga Ljubljana. Vsa javna podjetja so bila v
preteklem letu s svojim poslovanjem pozitivna. Dolgo smo trepetali za poslovni rezultat LPPja. Pretežen del lanskega leta je bil zaprt ali omejeno odprt. Proti koncu leta so številke kazale
slabo. Na koncu so se predstavniki države ter LPP-ja, holdinga in MOL-a uspeli dogovoriti,
da je država v dobršni meri subvencionirala izpad dohodkov. Nekaj so primaknili še na MOL,
tako je LPP zvozil leto brez izgub. Povečala se je zadolžitev Javnega holdinga zaradi
posodobitve toplarne. Šlo bo za neko novo tehnologijo, v ta namen so morali odobriti sredstva
za izvedbo investicije. Kar nekaj korakov je že narejenih v skupni smeri kar zadeva
zažigalnice. V MOL-u bomo v prihodnje dobili sežigalnico, nekje v obdobju 3 – 4 let. Odvoz
blata v druge države postaja tako drag, tehnologija sežiga pa močno napreduje, da je bila
skupna odločitev, da se na primerni lokaciji postavi nova sežigalnica v skladu z najnovejšo
tehnologijo. Sofinancirana bo s sredstvi EU, države ter Javnega holdinga. Pri avtocestnem
izvozu se stvari premikajo. Na mesec in pol imajo redne sestanke na daljavo vseh vpletenih.
Napredujemo pri gradbenem dovoljenju, uvrščeni bomo tudi v nov nabor projektov v rebalans
državnega proračuna. DARS in Direkcija pripravljata novo razdelitev stroškov. Pri projektu
približno 30 milijonov evrov smo mi bili udeleženi do sedaj z 800.000 evri. Po novi razdelitvi
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se lahko zgodi, da bo ta znesek malenkost večji. Bistvenih odstopanj pa tudi po novi razdelitvi
ne bo. S sporazumom in izdelanim investicijskim programom bomo uvrščeni v proračun.
Vmes bo izdano gradbeno dovoljenje in prihodnje leto bodo dela stekla. Izvoz naj bi bil
končan v sredini leta 2024. Zgodba izgradnje Mercatorja ima nekaj smole. Dolgo se že
pogovarjamo o tej lokaciji. Položaj ni prav blesteč, vmes so se dogajale med sosedske zgodbe.
S podžupanom sta bila mediatorja, da so te zadeve uredili. Vmes se je zgodila še smola,
preminil je eden od lastnikov zemljišč, ki so potrebna za širitev križišča – na uvozu v Radno.
To zahteva Direkcija za ceste, je tudi v OPPN-ju. Sedaj bo treba najti najhitrejšo pot vsaj do
pravice graditi na tem delu. Preučujemo, kako bomo to lahko rešili, to je težava. Brez tega do
gradbenega dovoljenja ne moremo. Ambicija je bila, da bi v maju bilo gradbeno dovoljenje
izdano in bi verjetno tudi bilo. Sedaj je težko napovedati, kdaj bo. Športna dvorana – konec
leta smo plačali prvi obrok kupnine za zemljišče. Letos nas čaka drugi obrok. Plačilo prvega
obroka nam dovoljuje, da začnemo z aktivnostmi. Res nas je COVID v nekaterih zadevah
omejil. Direktnih sestankom, ki jih take vsebine zahtevajo, ni bilo moč izpeljati. Ko so se
stvari spremenile, smo izpeljali sestanek s tistimi, ki se s tem ukvarjajo – z umestitvami
objektov v prostor. Proučili smo idejno zasnovo v smislu tega, kako organizirati prostor – na
teh 13.000 kvadratnih metrov, ki jih kupujemo. En del je sama dvorana potem pa še zunanje
nogometno igrišče s tekaško stezo in površinami za šprint, površine za neko osnovno
izvajanje metov, umestili bi dve teniški igrišči in dve beach volley igrišči, skate park, street
workout in otroško igrišče. Vse te vsebine morajo imeti zagotovljene svoje površine.
Trenutno na nivoju idejne zasnove preverjamo, kako bi bilo najbolj smotrno te površine
umestiti. Parcela je trapezne oblike, koničasta, sedaj se umešča dvorano in ostale zadeve v
prostor. Čim bomo to dobili, bomo idejno zasnovo pokazali. Glede ceste skozi Črno vas še ne
ve, kdaj bo tam gradnja. Rečeno je bilo spomladi, vendar je sedaj zaprta cesta proti Igu,
morda je to razlog, da še niso zaprli črnovaške ceste. Po praznikih imajo Skupščino holdinga
in upa, da bo tam kaj več izvedel. Za nas bo to problem , ker bo zapora trajala leto ali še več.
Kar zadeva našega dela pri dokončanju kanalizacije, o čemer je prej že govoril, manjkata še
dve gradbeni dovoljenji. Eno manjše s petimi služnostmi nam je bilo naloženo naknadno za
povezavo med avtocesto in Malovaško ulico, z vmesnim prečrpališčem. Drug večje
dovoljenje je za pokritje območja severno od Tržaške ceste in zahodno od vrtca. Večje
dovoljenje je v pregledovanju, drugo je v mnenjih, obe naj bi bili izdani do sredine maja.
Pomembno je, da je danes Ivanka rešila še zadnji problem glede zemljiškoknjižnih težav, ki
smo jih pri tem projektu imeli. Gre za enormno število služnosti, ponekod je bilo treba
zemljišče odkupiti. Tudi tukaj je bilo kar nekaj težav, gre za Poštno ulico in nekaj parcel ob
avtocesti, ki smo jih nujno potrebovali, da lahko projekt realiziramo. Dolga leta smo se okoli
tega trudili in ni šlo, sedaj smo se uspeli to dogovoriti. Gospe, ki je po možu dedinja, se je
zgodila bolezen, danes je Ivanka Stražišar s pomočjo nove notarke šla v bolnico, gospa je
opravilno sposobna in sta uspeli overiti pogodbo. Denar smo tudi že nakazali. Sedaj čakamo
samo še pregledovanje UE, morda nam bodo naložene še kakšne dopolnitve, kaj posebnega
pa ne pričakujemo. Kot je že omenil, imamo ponovno notarko. Ko je gospa Cotman odšla, je
bilo rečeno, da bo postopek za novega notarja kar dolgo trajal. Vendar smo imeli kar srečo, v
spodobnem času smo ponovno dobili notarko – Mojco Gorišek Gros, ki prihaja iz Novega
mesta. Notariat normalno funkcionira, mi se ga pogosto poslužujemo. Gospa notarka je
presenečena nad obsegom dela, ki se je pojavilo takoj z odprtjem. Potreba po notarju v tem
okolju je očitno velika. Verjetno so svetniki že prebrali informacije o Prostoferju – storitev
namenjeno starejšim, prevoze z električnim vozilom. Gre za posredovanje potreb, kdaj bi kdo
potreboval prevoz, če ga nima na voljo. Povezujejo se starejši, ki so na listi voznikov in na
drugi strani se zbirajo klici tistih, ki potrebujejo prevoz – za obisk zdravnika, lekarne itd.
Telefonski klic mora biti opravljen dva dni pred prevozom. Občani se prevoza že kar izdatno
poslužujejo. Pisal je tudi že o Zlatem kamnu. Bil je presenečen nad našo uvrstitvijo, saj večjih
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odmevnih investicij v zadnjem obdobju nismo imeli. Delali smo na drugih vsebinah in drugih
področjih, niso samo investicije tiste, ki dvigujejo kvaliteto življenja in nas višje uvrščajo.
Dobro je slišati, ko nas ocenijo in smo na koncu uvrščeni na 7. mesto v Sloveniji, kar zadeva
vseh kazalnikov kvalitete bivanja. Verjame, da imamo še nekaj rezerve pa tudi če ostanemo
na tem mestu, je to zelo dobro. Ko se vozimo po Slovenije, nekateri občine izgledajo zelo
lepo urejene. Včasih ima občutek, da nam še marsikaj manjka. Ampak očitno štejejo tudi
vsebine, ne samo izgled. Nekaj želi povedati še o projektu pametnih mest. Gre za razpis,
pogoj je bil, da se mora v konzorcij zbrati vsaj 11 občin in se opredeliti v usmeritev razvijanja
svojega projekta. V konzorcij smo se priključili, več o temu v nadaljevanju. Okrog jezera pod
Krimom je bilo ogromno govora, ko so tam pričeli s posegi. Sedaj so zadeve že v veliki meri
sanirane, vrbe so posajene na novo. Brežina še terja nekaj popravkov, urediti je treba do
konca še pomole. Čaka se, da se brežina dovolj osuši in voda upade. V maju bodo pomoli
dokončani. Stanje pa je že bistveno lepše, kot je bilo.
Marko Čuden – podžupan
Takoj po praznikih se bo začel delati pločnik proti Jezeru, delno je zakoličeno. Z Direkcijo se
urejajo še zadnje formalnosti glede odkupa zemljišč, nekje bo prišlo kar do drastičnih posegov
v vrtove in dvorišča. Vendar so danes rešili še zadnji dve zadevi in se dogovorili, kako bodo
to uredili. Pločnik se bo delal v treh fazah, naša investicija pomeni tudi obnovo glavnega
vodovoda od Virja proti Podpeči. Izvajalec del bo Komunalno podjetje Ljubljana. Prav tako
se bo v začetku maja pričela gradnja pločnika ob Novi poti. Tudi tukaj se morajo z ljudmi še
dogovoriti, kje jim bodo uredili dovoze na zemljišča. Izvajalec del bo JKP Brezovica. V času
počitnic se bo zgradil nov most v Podplešivici. Takrat bo manj prometa, ker bo verjetno
popolna zapora ceste. Kanalizacija se dela v ulici Podsvetija, obnavljal se je tudi vodovod,
kmalu sledi še asfaltiranje. Letos se načrtuje gradnja kanalizacije še v dveh stranskih ulicah
od Podpeški cesti – gradbena dovoljenja so pridobljena. Dobili smo že tri idejne zasnove
ureditve pločnika skozi Podpeč. Skupaj smo se odločili za eno od variant, ki pomeni da ne
bodo rušili hiš, tega si niso mogli privoščiti. Tudi s to varianto bo pločnik urejen tako, kot je
potrebno. Začeli smo ureditev parkirišča na Jezeru. Bilo je kar nekaj vprašanj, kako bo čez
poletje urejeno parkiranje. Našla se je rešitev, parkirišče bo pri gasilnem domu, dobili smo
zemljišča v najem. Možno bo parkirati 130 – 150 avtomobilov. Postavil se bo tudi parkomat,
praktično povsod po turističnih točkah po Sloveniji je potrebno plačati parkirnino. Do sezone
bodo pripravljeni. Na enem delu na Jezeru je zelo ozka cesta (po domače Kamnitka), ki pride
nazaj na glavno državno cesto. Lastnik je pred nekaj časa cesto zaprl, ker poteka po zemljišču
v privatni lasti. Dosegli smo dogovor z lastnikom, tudi ozko grlo se bo rešilo z razširitvijo,
potrebno bo podreti en del škarpe in jo prestaviti. S tem bo možno, da bo tam vozilo
smetarsko vozilo, tudi gasilci bodo imeli dostop do vseh hiš, kar je pomembno. Narejena bo
parcelacija in se bo zemljišče odkupilo, stanje bo mnogo boljše. Sam se veliko ukvarja tudi z
epidemijo COVID. V ponedeljek se vsak ponedeljek testira zaposlene v šolah in vrtcih.
Začenjajo zjutraj ob 6. uri, da čim prej dobijo rezultate testov, da lahko potem pristopijo k
delu v vrtcih in šolah. Teste izvaja dr. Rotar Pavlič z dvema pomočnikoma, prisoten je tudi
sam kot predstavnik občine in skrbi za logistično podporo, da je dvorana pripravljena itd.
Trenutno uradno stanje potrjenih okužb v občini do sedaj je 1.395.
Metod Ropret – župan
Povzel bo še kaj se dogaja na področju družbenih dejavnosti. Ključna zadeva trenutno je
prizidek OŠ Preserje. V torek je bil na ogledu, na tehničnem sestanku. Objekt izgleda odlično,
manjka še zunanja ureditev in notranja oprema. Podi so večinoma že položeni. Pridobitev je
zelo lepa, vse poteka v skladu z načrti. Nekje do konca maja ali sredi junija naj bi opravili
tehnični pregled in pridobili uporabno dovoljenje. Predviden datum otvoritve je 24.6., videli
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bomo v kakšnem obsegu se je bomo smeli udeležiti. Druga dobra novica je, da smo z
Ministrstvom za infrastrukturo podpisali pogodbo težko okoli 430.000 evrov. To je polovičen
znesek sanacije treh objektov v občini – vrtec in Dom krajanov v Vnanjih Goricah ter šola na
Rakitni. Skozi konkurenčni dialog bomo prišli še do zasebnega partnerja v tem projektu, ki
mora prispevati 49 % sredstev. Občini ostane en odstotek ter strošek dokumentacije in
razpisa. Celotna investicija bo znašala okoli 870.000 evrov, s tem bomo objekte temeljito
sanirali. Gre za menjavo streh, izolacij, fasad, stavbnega pohištva, kotlovnic, ogrevalnih
sistemov, razsvetljave. Zadovoljen je, da smo skozi razpis prišli do sredstev. 7.5. pride v
občino tudi olimpijska bakla. Igre bi morale biti že lani, letos v vsakem primeru bodo,
verjetno brez gledalcev. Bakla gre po Sloveniji, 7.5. ob 12. uri se ustavi pri nas v OŠ
Brezovica – s kratkim programom in simboličnim tekom. Podžupan je že povedal nekaj o
testiranjih, potekajo redno, zavodi to izredno dobro izvajajo. Upa, da bo testov čim manj in
počasi konec. Zavodi to opravljajo korektno in pouk poteka varno in brez težav. V prilogi
gradiva je tudi analiza stanja zdravja v naši občini. Podatki so zanimivi, z zdravstvenega
vidika smo kar dobro uvrščeni. Imamo težave zaradi obolevnosti z rakom, precej smo nad
državnim povprečjem tudi po samomorilnosti. Na ostalih področjih smo boljši od državnega
povprečja. Reči mora, da so to bili težki časi za nas vse. Mora pohvaliti svoje sodelavce, vse
vodje in zaposlene v zavodih. Bil je velik izziv, ni bilo enostavno prebiti skozi to obdobje.
Bilo je veliko omejitev, v zadnjih trenutkih smo izvedeli včasih kaj nam sledi naslednji dan.
Vedno smo vse brez težav in prerekanj izpeljali.
Liljana Bošnjak – svetnica
Ima zadnje informacije glede vpisa otrok v vrtec. Danes so bila poslana zadnja obvestila o
sprejemu ali nesprejemu v vrtec. Trenutno ni sprejetih 50 otrok, od tega jih je 10, ki so naši
občani. Ostalih 40 je iz sosednjih občin ali pa imajo tu začasno bivališče. Tudi za njih nam ni
vseeno. Vsako leto med 10 in 20 sprejetih zavrne vpis, mogoče bo ta številka še manjša. Ker
ni tako velikega pritiska na vrtce, lahko otroke sprejemajo tudi med letom, tudi letos bo tako.
To so primeri, ki imajo veliko število točko, vendar 1.9. ne izpolnjujejo pogoja 11 mesecev
starosti in jih potem lahko vpišejo oktobra, novembra, decembra. Rada bi še enkrat povedala,
da je huda podhranjenost s prostorom v vrtcih na Brezovici in v Vnanjih Goricah. Marsikdo
zavrne vpis, ker so iz Brezovice in jim ponudijo mesto v Podpeči. Večini staršev to ne
odgovarja, razen redkim, ki gredo skozi Črno vas na delovno mesto. Ta del ima težavo, starši
so v stiski. Imajo tudi dva oddelka v OŠ Brezovica, so v sožitju s prvimi razredi šole.
Zaposleni v OŠ in v vrtcu dajo vse od sebe, da vse poteka tako kot mora. Tudi v šoli je
prostorska stiska in čakajo, da dobijo te prostore nazaj. Na Brezovici sta samo še dva oddelka
v Radni, Vnanje Gorice pa ne morejo vsega pokriti. Treba bo resno razmišljati o tem, da
Brezovica dobi vrtec, ki ga res potrebuje. Navezal bi se še na to, kar je rekel župan glede tega
obdobja. Bilo je res težko, ne ve kaj bi izpostavila, da je bilo najhuje, ali stiske staršev, otrok,
posebej tistih s posebnimi potrebami, ki so prišli nazaj v vrtce po toliko časa. Njihovo stanje
je precej slabše, kot je bilo, so nazadovali, korona jim je naredila škodo. Vzajemno so
pokazali, da znajo sodelovati in pristopiti k težavam. Z roko v roki smo iskali skupaj najboljše
rešitve. Bilo je nešteto pogovorov, da so se približali staršem in izpeljali zadeve varno. Tudi v
času zaprtja so imeli 70 – 80 otrok. Prvi oboleli so bili šele konec januarja. Zaščitno opremo
in kar so potrebovali so dobili od občine. To je dokaz, da se s skupnimi močmi lahko preprodi
najhujše čase s čim manjšo škodo.
Metod Ropret – župan
Lokacijo za vrtec nekako imamo predvideno, treba bo to umestiti tudi v finance v prihodnjem
mandatu.
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Gorazd Kovačič – svetnik
Čestital je za vse dosežke današnjega dne in za vse uspešne rezultate dela v zadnjem času kar
se nismo videli, tako pri organizaciji vsakdanjega življenja, kar je bil res izziv, kot tudi
zastavitvi prihodnjih investicij, ki prihajajo. Zanima ga razpis javno-zasebno partnerstvo, kaj
točno obsega energetska sanacija šole na Rakitni? Ker objekt je prenovljen, ali gre za
zamenjavo kotlovnice ali še kaj drugega? Kako napreduje poplavna študija za Rakitno?
Koliko časa bo trajalo potrjevanje? Ali so od Direkcije za infrastrukturo mogoče že dobili
pogoje za pločnik na Rakitni? Ali so soglasja za čiščenje jezera že pridobljena? Se da videti
delovno verzijo projekta? Prosil je, da mu jo pošljemo, ker bodo imeli morda še kakšen
predlog popravkov. Kot KS so se ukvarjali s problemom ekoloških otokov ob državni cesti. O
temu smo se že tudi pogovarjali na sejah, dejansko gre za hudo umazanijo. Dogovor s Snago
je tak, da bodo za začetek pripeljali nekaj dodatnih zabojnikov za embalažo in papir. Skušal
jih je tudi prepričati, naj pridejo na ogled kakšen ponedeljek zjutraj – da vidijo koliko ljudi
pripelje svoje posode na eko otoke. Marsikdo iz ulic, kamor smetarsko vozilo ne more
zapeljati, fizično zabojnikov ne pripeljejo do zbirnih mest, ampak sproti nosijo vrečke v
skupne velike zabojnike. Tudi zaradi tega so prepolne. Problem je tudi, da ni ustreznega
ločevanja, je kaos, številni vikendi so začasna skladišča. Ko pride lepo vreme, se odločajo, da
počistijo deponirane smeti. Veliko je zabav, potem odlagajo cele vreče pločevink piva v črne
zabojnike. Edina rešitev je, da se umakne eko otoke na drugo lokacijo stran od državne ceste
in namestiti kamero. Res je, da bo treba spremeniti grafični del prostorskega načrta, kar so že
predlagali. Zemljišče, ki ga ima občina poleg čistilne naprave je kmetijsko. Neke druge
pametne rešitve ni, razen če bi si Snaga omislila manjše vozilo, vendar je to malo verjetno.
Dokler ne bo urejena nova lokacija prosti JKP Brezovica, ki ima pogodbo za pobiranje smeti
po ekoloških otokih, da bi to malo bolj vestno počeli. Dejstvo je, da so ljudje nemarni in
mečejo smeti kar na tla ali pa so zabojniki prepolni. Včasih zapiha veter, odpre zabojnik in
razpihava smeti naokrog. Smeti v okolici nihče ne pobira, niso videti kot nek kulturni kraj, kaj
šele turistični. Če pogodba med občino in JKP Brezovica ni ustrezno urejena, prosi da se to
uredi. Se kaj ve, kdaj bo Telekom nadaljeval gradnjo optičnega omrežja na Rakitni? Manjka
še veliko, zgradili so manjši del. Vod so zgradili iz Borovnice do Rakitne, skozi Novake do
rastlinske čistilne naprave, kjer je že prej bil nameščen kabel iz časa gradnje kanalizacije.
Optika je tam, kjer je kanalizacija in v Novakih. Lani je govoril z nekom iz Telekoma, rečeno
je bilo, da bodo letos dela nadaljevali in začeli ponujati priklope po hišah. Na terenu se ni
zgodilo še nič. Glede športne dvorane je že lani predlaga, da se povežemo s Fakulteto za
šport, kjer so pripravljeni tudi zastonj predlagati smernice, kako sploh zastaviti projektno
nalogo za projektanta, da bi dobili najbolj funkcionalno dvorano za naše potrebe. Lahko da bo
ureditev vplivala na to, kako ostale stvari razporediti v prostoru. Verjetno so vsi spremljali
zgodbo, kako je bila Občina Kočevje preveč uspešna pri cepljenju in si je celo prislužila javno
grajo s strani gospoda Kacina. Izkazalo se je, da so uspešni zato, ker so občinske strukture
angažirale večje število prostovoljcev, ki so pomagali klicati ljudi da se prijavijo. Ker so se
hitreje prijavljali, so hitreje dobivali cepiva in so dosegli lep uspeh. Naša občina je v aprilu
bila izjemno visoko uvrščena na klavrni lestvici občin. V nekem trenutku smo bili celo okoli
7. najslabšega mesta v državi. Po okužbah smo bili zelo visoko, po cepljenju pa pri repu. Bilo
bi za razmisliti, da se spodbudi društvene strukture, ki imajo prostovoljce, da bi se tega lotili.
Seveda je tu vprašanje varstva osebnih podatkov itd. Problem ni izvajanje cepljenja, ki ga
izvaja ZD Ljubljana na Gospodarskem razstavišču. Problem je prijavljanje, občani se prijavijo
pri svojem osebnem zdravniku. Kmalu bomo v položaju, da ne bo več premalo cepiv, ampak
premalo kandidatov za cepljenje. Je panika glede cepiva astra zeneca, nezaupanje do vlade,
institucij, zdravstva, znanosti. Verjetno se več kot pol ljudi ne bo hotelo prijaviti, razen če
bodo dopusti nek motiv. Nezaupanje vidi kot velik strateški problem pri obvladovanju
epidemije. Obstajajo po vaseh mnenjske vodje, ki lahko marsikaterega skeptika prepričajo. Te
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ljudi bi bilo dobro spodbuditi, da pokličejo naokrog in lahko marsikaj koristnega naredijo.
Prosil bi še, tudi če se bo epidemija zaostrovala, da imamo redne seje. Lahko jih imamo preko
zooma, ne vidi razloga, zakaj nismo imeli seje več kot pol leta. Zoom omogoča tudi snemanje
seje v oblak, da je na voljo posnetek za pripravo zapisnika.
Metod Ropret – župan
Za Rakitno točno ne ve, mu bomo posredovali dokumentacijo. Včeraj so imeli sestanek,
poplavna študija je v izdelavi. Manjkajoči del je še geodetski posnetek, ki je tudi naročen in v
izdelavi. Gospa iz podjetja, ki pripravlja študijo pravi, da ne pričakuje posebnih zapletov pri
potrjevanju. V njihovih očeh je študija dosti enostavna. Posebnih težav v postopku potrjevanja
ne vidi, postopek pa traja med pol in enim letom, to je njegova ocena. Od Direkcije še niso
dobili pogojev. Imeli so organiziran sestanek v živo na občini, namenjeni so bili tudi na teren.
Vendar so dan pred sestankom dobili obvestilo, da je eden izmed njihove ekipe pozitiven na
korona virus. Sestanek je bil preložen in bo predvidoma po prvomajskih praznikih. Vmes je
prišlo tudi do kadrovskih sprememb v njihovi službi. Nejc Vesel, naš bivši svetnik, je visoko
v strukturi Direkcije za infrastrukturo, zadolžen je za obnovo in razvoj cestnega omrežja
državnih cest zahodnega dela Slovenije, kamo spadamo tudi mi. To za našo občino veliko
pomeni. Glede čiščenja jezera so imeli sestanek 2 dni nazaj. Naročen je projekt aktivnosti,
usklajevali so zadnje podrobnosti. Po novem ne bo več potrebna zapornica v jezeru, ampak jo
bodo umaknili izven jezera. Pogovarjali so se tudi o ostalih detajlih, tudi o lovilcih mulja na
toku. Projekt moramo dati v potrditev zavodom in Direkciji, projekt bo končan do 15. maja.
Takrat bomo imeli vse popise, na podlagi tega bo naše komunalno podjetje lahko pripravilo
kalkulacije in izračune. V tem času bomo pridobili soglasje, izvedba bo septembra. Delovne
verzije še nimamo, ker smo usklajevali detajle – lahko jo bo dobil okrog 10.5. Glede gradnje
optike ne ve, kdaj se bo nadaljevala. Ko bomo imeli vsaj neke podlage glede dvorane, sedaj
bomo kmalu imeli ureditev zadev v prostoru, bomo oblikovali tudi skupino. Zainteresirane se
bo povabilo k sodelovanju v skupini. Skupina naj bi kar se da temeljito pripravila projektno
nalogo. Če tukaj pristopijo še strokovnjaki, to lahko kvečjemu pomaga. Gabariti dvoran
novega koncepta so kar precej znani in ne odstopajo bistveno drug od drugega. Gre bolj kako
bodo razporejene notranje vsebine. Pri cepljenju gre za drug problem, to je v popolni
pristojnosti ZD Ljubljana. Naša vloga se začne in konča z nagovarjanjem občanov, da naj se
cepijo, spoznavanje z aplikacijo itd. Vodenje, koncept in dinamika pa je v domeni ZD
Ljubljana. Sam je bil cepljen en teden nazaj. Ni bilo popolnoma nobene gneče. Gre tudi za to,
da se en del ljudi ne odzove cepljenju, ko so povabljeni. Sedaj se ljudje prijavljajo preko
aplikacije. Do sedaj je v intervjujih pozival in priporočal cepljenje. Poizkuša tisto, kar lahko,
tudi z zgledom. Nismo pa mi glavni sprožilec, to so drugi igralci in mediji. Tudi sam ima
veliko zadeva na zoom-u, naša številčnost je mogoče lahko problem. Lastnega dostopa
nimamo, za enkrat ga nismo nabavljali. Če bo potrebno, ga lahko nabavimo, upajmo da to ne
bo več potrebno.
Klemen Zaletel – svetnik
Je negativno presenečen, da je po pol leta redna seja, saj je na voljo dovolj digitalnih orodij.
Ima veliko kolegov, znancev iz drugih občin, kjer so seje redno potekale. Dvomi, da se vmes
ni nič dogajalo. Prejeli so maske, prej bi pričakoval, da bi dobili kakšno poročilo, kaj se
dogaja, to bi mu bolj koristilo. Župan večkrat omeni, kako smo svetniki pomembni pri
delovanju občine. V teh šestih mesecih niso bili prav dosti pomembni. Bili so informirani
toliko, kot ostali občani. Misli, da je to premalo, kot svetniki potrebujejo več informacij.
Druga zadeva je uporabno dovoljenje za kanalizacijo Cesta na postajo. Komunalni prispevek
so plačali poleti. Izdelava projektov kanalizacijskih priključkov je bila v avgustu. Danes še ni
zelene luči za priklop. Problem je epidemija, tako je bilo rečeno. Dobili so soglasje od Vo-Ka,
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to verjetno pomeni, da bi se lahko priklopili. Nekateri so priklopljeni, novo naselje je
priklopljeno, na isti ulici, očitno kanalizacija funkcionira. Tudi nekateri ob Cesti na postajo so
priključeni na kanal. Ljudje koristijo storitev, dvomi pa da to plačujejo. Kdaj se bo to uredilo?
Kmalu bo mimo leto od plačila komunalnega prispevka. Omenjeno je bilo, da se pripravlja
projekt gradnje dvorane in športnega parka. Na preteklih sejah je bilo rečeno, da bo
sestavljena projektna skupina, kjer bodo predstavniki društev, svetniki, itd. Zanima ga, kdaj se
bo skupina formirala in bo vpeta v projekt. Slišal je, da v kabinetu župana ni več zaposlena
oseba odgovorna za velike investicije na družbenih dejavnostih. Zanima ga, kdo sedaj to
področje pokriva in če zadeva funkcionira? Dal bi pohvalo vrtcem, so dobro organizirani in
dobro delajo.
Metod Ropret – župan
Kar se tiče informiranosti, drži in nima kaj dodati. To bo poizkusil izboljšati. Žal je bilo to
obdobje, kjer se je bilo treba odločati o prioritetah dela. Iskreno ni imel občutka, da smo med
sabo tako malo informirani, da ne bi vedeli, kaj se v občini dogaja. Nekaj pisnih gradiv smo
razdelili, imeli smo nekaj korespondenčnih sej. Verjetno je upravičena pripomba, kar se tiče
zoom sej. Glede projektne skupine, sedaj čakamo, da dobimo prvo zasnovo razporeditve.
Interes za skupino naj vsi izrazijo Urbanu Acmanu, ki bo to skupino vodil. Skupina naj bi bila
sestavljena v drugi polovici maja. Aktivnost se bo začela z ogledom novo zgrajene dvorane v
Ljubljani, predvidoma Črnuč. Kar zadeva kabineta, je informacija točna, Nataše Smrekar ni
več pri nas, izbrala je drug izziv, dela na stalnem predstavništvu RS v Bruslju. Njene naloge
so bile razdeljene med ostale zaposlene. Vodenje oddelka je trenutno prevzel Urban Acman,
pomaga mu Ana Miklič. Določen del ostalih aktivnosti pa smo si porazdelili med sabo.
Marko Čuden – podžupan
Uporabno dovoljenje za Cesto na postajo obstaja že lep čas. Preveril je na Vo-Ka, prebivalci
imajo pogoje za priklop, že pol leta, odkar so dobili soglasje Vo-Ka. Tisti, ki imajo soglasje se
lahko priključijo. Pogoj je plačilo komunalnega prispevka in projekt priključka. Potem se z
njihovo vednostjo lahko priklop uredi. Za Komarijsko še ni uporabnega dovoljenja, bilo je
treba nekaj popraviti. Sedaj je to urejeno, kmalu bodo izpolnjeni pogoji.
Miran Repar – svetnik
Na Rakitni je najslabše stanje glede odpadkov okrog ekoloških otokov. Kot je rekel gospod
Kovačič, so se s Snago že pogovarjali, mogoče bi bilo treba vključiti še Medobčinsko
redarstvo. Na Rakitni na ekoloških otokih večkrat najdejo odpadke, ki tja ne sodijo. So razni
kosovni odpadki, postelje, pohištvo. Res imajo pogodbo z občino, ampak je pogodba že
presežena. Velikokrat odpadkov njihov zaposlen, ki pride sam, ne more niti naložiti. Potem
odpadek tam stoji, priti mora še en delavec, da se pospravi. Nekaj bo treba narediti, morda
ekološke otoke prestaviti, s Snago bi bilo treba govoriti, da se da uporabnikom zabojnike za
papir. Pred leti je Snaga že preverjala, kdo vse ima zabojnike pri hišah. Verjetno jih marsikdo
nima, prisiliti je treba ljudi, da imajo svoje zabojnike in jih odvažajo na zbirno mesto.
Zabojnike za papir je treba zagotoviti tudi v KS Podpeč – Preserje. Ljudje pritiskajo, papirne
embalaže je vedno več. Obračunati je treba komunalne prispevke v Goričici, tam kjer je
pridobljeno uporabno dovoljenje.
Gorazd Kovačič – svetnik
Problem Rakitne je struktura naselij in širina cest. Na najbolj zanemarjen ekološki otok
gravitirajo hiše, ki so tudi en kilometer stran. Cesta je preozka za tovorno vozilo. Če te hiše
imajo zabojnike, niso uporabni. Nekateri jih celo imajo in trdijo, da zabojnike za
avtomobilom vozijo do eko otoka. To se v resnici ne dogaja, v hišne zabojnike začasno
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odlagajo vrečke, ki jih potem peljejo v velike zabojnike. Hišni zabojniki bi bili primerni, če bi
jih Snaga lahko pobrala z manjšim tovornim vozilom. Takih vozil nimajo in glede na finančne
težave verjetno me moremo računati, da bomo deležni tega luksuza. Žal je velik del Rakitne
obsojen na ekološke otoke. Otoke je treba spraviti v red. Koristen ukrep je, da se to umakne
od glavnih cest in postavi kamere. Nekateri odlagajo kosovne odpadke, tudi poleg zabojnikov.
Nekatere stvari se stresajo po tleh, ko so zabojniki polni in jih razpiha veter. Nekatere smeti se
zamažejo v tla in so tam mesece. Dvomi, da so smeti temeljito pobrane vsak teden. Mogoče je
pobrano po velikem, marsikaj pa ostane in je grdo.
Saša Oblak – svetnica
Podžupan je omenil, da se bo rekonstruiral most. Ali je možno na tej relacijo popraviti še
kakšne luknje ali pa dodati večjo grbino? Grbina pri gradu je bila zelo pozitivno sprejeta. Ne
od vseh, vaščani pa večinoma to podpirajo. Dobro bi bilo, da bi bila še kakšna grbina nižje.
Govorila je z gospo na Občini Log – Dragomer, bila je nevedna, slišala je, da naj bi Brezovica
delala mostiček, oni pa bi uredili še njihov odsek ceste. Takoj za mostičkom je cesta zelo
slaba, tam je velika luknja, gospa nič ne ve o temu. Apelirala je, da naj pride kdo na ogled, ker
je problematičen tako del do ovinka kot tudi do mostu. Vaščani so jo spraševali, kaj bi se dalo
narediti z mostičkom v Bluše – za Medvedco. Res ni tam dosti prometa, ampak se cesta
poseda, ves čas popravlja. Prosi, če bi se to dalo urediti. Morali bi kaj več narediti na varnosti,
pri njih je redko videti policijo ali redarje. Menda imajo redarji radar na stojalu, ki se ga lahko
skoraj povsod postavi, brez soglasij. Otroci več hodijo v šolo s kolesi, zjutraj je veliko
prometa. Šola na Logu reče, da nima z njimi nič, občina reče, da z otroci nima nič, ker hodijo
v drugo šolo, sami pa so nekje vmes. Za Medvedco so zapuščena vozila, menda je tam kar
nekaj prometa, menjajo se registrske tablice, na nekaj mestih so smeti in pločevinke piva.
Menda ima tudi sosednja občina problem s tem gospodom, vsi se ga bojijo, nihče se noče
izpostaviti. V neposredni bližini šole je parkiranih približno 30 avtomobilov, na lepi zemlji
itn. Bilo je nešteto pritožb in prijav, vendar nikamor ne pridejo. Mogoče nam uspe, je pa treba
zadevo zaostrovati in biti zoprn. Ljudje ne morejo nič, tam je nekaj hiš, imajo majhne otroke,
zvečer se nihče ne upa nikamor. Za letos je verjetno čistilna akcija padla v vodo. En par iz
Žabnice redno pobira smeti. Nekateri, ki so to videli in so bili krivi za nekaj smeti, so odpadke
počistili. Tudi sama večkrat pobere smeti, vendar vsi odpadki niso primerni za domače
zabojnike. Morda bi se organiziralo nekaj terminov, da se pobere vreče smeti z nabranimi
odpadki. To se lahko naredi individualno in ni treba, da se zberemo pred KS. Na nekaterih
cestah parcelne meje potekajo čisto drugače, kot cesta v naravi. Z gospo Stražišar so se
pogovarjali, da bi vsaj nekaj takšnih primerov letos uredili in prosi, da se zadeve premaknejo
naprej. Zelo problematičen je klanec v Kamniku pod Krimom, kar se tiče otrok in hoje v šolo.
Treba bo nekaj urediti, da bodo lahko otroci varno hodili v šolo. Po klancu navzdol mnogi
vozijo hitro, bodisi s kolesi ali avtomobili. Letos so morali tudi manjši otroci sami hoditi v
šolo in so temu podvrženi. Večkrat sliši, da so ljudje nesigurni in neradi puščajo otroke same.
Problem je, ker otroci sedaj ne smejo prej priti v šolo, starši pa morajo v službe.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
To je že od januarja ali februarja naročeno. Lastnike so obvestili, da bodo pričeli s postopkom
umeščanja ceste, kasneje pa se bo uredilo še lastništvo.
Metod Ropret – župan
Načeloma otroci v Kamniku tam ne bi smeli hoditi, ampak bi jih morali voziti.
Miha Rus – svetnik
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Hodil je po Pentlji, pot je čudovita. Naletel pa je na vrtačo polno starih avtomobilskih školjk –
med Rakitno in Ustjem. Bil je presenečen, ker je tam šel že večkrat. Lokacija je odročna,
vendar bi to bilo treba sanirati. Prijatelj iz Kamnik mu je povedal, da je tudi tam bila podobna
zgodba, po 2. svetovni vojni so v neko vrtačo navozili ogromno stvari. Vendar se je po
osamosvojitvi zadeva sanirala. Druga stvar je semafor pri šoli. Ljudje so navajeni, da se
prižge zelena in gredo z manjšo hitrostjo naprej. Večkrat pa gredo vozniki v čisto rdečo. Še
večji problem se mu zdi, da nekateri počakajo pešce in nato zapeljejo v rdečo. To smo že
večkrat govorili. Prosi, da se obvesti Direkcijo. Na Cesti na Log sta postavljeni dve hitrostni
oviri. Še vedno vozniki med ovirama precej pospešujejo, morda bi vseeno kdaj tam MIRED
izvedel meritve hitrosti. Na OŠ Brezovica je precej otrok, ki po poreklu niso Slovenci.
Mogoče bi bilo treba razmisliti o tem, da bi imeli kakšne skupine prilagojene za te otroke –
glede jezikovnih problemov. Na tak način bi se jim poenostavil in omogočil vstop v normalno
izobraževanje.
Metod Ropret – župan
Kar zadeva semaforja, Telekom vzpostavlja projekt, da bo v Sloveniji s senzoriko opremil 10
točk. To vključuje snemanje, radarske meritve itd. Gre za približno 500 metrske odseke, ki jih
bodo v celoti pokrili. Merile se bodo povprečne hitrosti, pretok prometa, kršitve, vremenske
pogoje itd. Nam so eno teh točk obljubili, najbolj primerna bi bila lokacija pri šoli. Kar
zadeva jezikovnih ovir, se je v šolo pogovarjal z ravnateljico. Nekih večjih težav na tem
področju za enkrat ne zaznavajo. Neke dodatne pomoči učenci ne potrebujejo. Že sedaj obema
šolama zagotavljamo kar nekaj nadstandardov – tudi izven meril, ki jih pokriva ministrstvo. V
določenih segmentih zagotavljamo pomoč, ki jo šola potrebuje.
Martin Cvetko – svetnik
Zanima ga, kaj je s projektom obvoznice Notranje – Vnanje Gorice? Ali je trasa že določena?
Ljudje zanima, kje bo šla trasa, če bi lahko videli dokumente. Napisali so tudi nekaj
predlogov in pripomb, ni bilo nobenega vabila, da bi iniciativa podala pojasnila. Pohvalil bi,
da je na Podpeški cesti končno znak, da se umiri promet pri Hoji. Za parkirišče na Jezeru
predlaga, da se uredi še kolesarnica in da se doda znak, da je okoli naravnega spomenika
prepovedana vožnja s kolesi. Če je kolesarnica, so kolesa na enem mesu, ne pa da ležijo
povsod naokoli. Če se že ureja parkirišče, naj se uredi še kolesarnica za 20 – 30 koles. Govora
je bilo, da se bo v Ljubljani uredila sežigalnica. Ali se bo to zaračunavalo na podlagi
kilogramov, kubičnih metrov? Gledal je, da nameravajo v Logatcu urediti sušilnico za
400.000 evrov, da se zmanjša teža in volumen blata. Ali tudi mi razmišljamo kaj v tej smeri?
Kaj se je zgodilo s sredstvi za šport in kulturo lani, ker večina projektov ni bila izvedena? Ali
se denar ni razporedil in kam bo šel? Se bo to preneslo na drugo leto ali se bo sredstva
porabilo za kakšne obnove objektov? Vedno več obrtnikov ga sprašuje, če bo šla občina v
kakšno obliko organizirane obrtne cone. Predlaga, da se o tem pogovori z Obrtno zbornico
Vič in se izvede kakšno anketo med podjetniki, da se izmeri želje, potrebe. Morali bi narediti
projektno ekipo znotraj uprave, da se ugotovi želje in potrebe po potrebnih površinah. Kako je
s projektom ureditve železnice od Ljubljane proti Postojni? Rečeno je bilo, da bo železnica
pridobila 120 milijonov za obnovo. Ljudi zanima, če bodo vključene tudi protihrupne ograde,
kako je s prehodi?
Metod Ropret – župan
Kar zadeva obvoznice, je prvi del od Vnanjih Goric ob progi do drugega prehoda umeščen v
prostor in tam ni težav. Drugi del, naslednji podvoz in nadaljevanje po vzhodni strani
železniške proge in navezava na Stržen pa je predmet trenutnega prostorskega akta, ki je v
postopku sprejemanja. Težko je reči, kdaj bo ta prostorski akt sprejet. Dokler ne bo, tam nove
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aktivnosti niso možne. Obvoznico lahko umeščamo, če najdemo vire, samo do drugega
železniškega prehoda. Grafični del OPN bi lahko bil potrjen v dveh do treh letih. Glede
parkirišča na Jezeru, verjetno ni smiselno, da kolesarnico postavljamo na tem parkirišču, ker
se bodo kolesarji želeli pripeljati do jezera. V pripravi je projekt nadaljevanja ureditve,
katerega smo lani začeli. Skozi ta del naj bi urejali infrastrukturo in dokončali cesto od
brunarice naprej. Uredil naj bi se tudi sanitarni blok. Potem pridejo še manjše olepšave,
ograje, table. V sklopu tega naj bi se uredila tudi kolesarnica. Glede sežigalnice – blato je
velik problem. Verjetno se bo tudi Logatec navezal na sežigalnico v Ljubljani. Vo-Ka snaga
že sama nabavlja opremo za dehidracijo blata. Za enkrat se blato odvaža v Avstrijo. Kdaj bo
sežigalnica urejena, težko reče. Ambicija je, da bo blato sežgano pri nas. Derivat kurjenja je
menda fosfor, ki ima menda izjemno ceno, ker se v naravi ne generira več. Projekt naj bi bil
precej dobičkonosen. Problem bo v srednjem roku rešen, ker imamo te težave vsi. To bo
imelo vpliv na cene. Kot občina smo povečali subvencije za uporabnike, da to ne bi tangiralo
ljudi. Kaj dosti novega glede obrtne cone nima povedati. Živeli smo v prepričanju, da bomo
ob avtocesti te površine dobili. Kot je znano, tega razumevanja ni bilo. Kar se izpostavlja kot
možnost, je kamnolom pod Žalostno goro. Tam je 35.000 kvadratnih metrov, ki bodo
potencialno namenjeni poslovni gradnji. Povpraševanje ima cikle, trenutno je zaradi velikega
obsega denarja, ki ga banke imajo, teh ambicij zelo veliko. Na nas prihajajo ves čas
povpraševanja po zemljiščih, za stanovanjsko in poslovno gradnjo. Sedaj bi se vse pozidalo,
je val konjunkture, ki pa bo prej ali slej usahnil. Za železnice je menda namenjenih celo 300
milijonov evrov – za sanacijo od Ljubljane do Divače. Del sanacije že poteka – do Brezovice.
Naslednja faza je od Brezovice do Preserja, vključuje tudi protihrupno sanacijo po obeh
straneh skozi naselja.
Martin Cvetko – svetnik
Kar se tiče obrtne cone, ve da je kar nekaj občin pridobilo sredstva iz EU skladov. Mogoče bi
gledali v tej smeri, če gredo občine v tej smeri, so bila vedno na voljo sredstva, ki so to
pomagala realizirati. Veliko občin ima projekte za pomoč najmlajšim podjetnikom, da gredo
ljudje v poslovne vode z inovativnimi produkti. Občine namenjajo del sredstev iz svojega
proračuna, da podpirajo projekte ali naredijo centre, da mladi začnejo v skupnih pisarnah.
Lahko bi imeli skupni center s sosednjimi občinami za mlade, ki so uspešni in bi radi kaj
naredili iz sebe. Periferne občine to imajo.

AD 5
Letno poročilo JKP Brezovica za leto 2020 in sklep o uporabi bilančnega dobička
Monika Pulko – direktorica JKP Brezovica d.o.o.
Predstavila bo, kaj so lani počeli. Vsi svetniki so prejeli letno poročilo in so si lahko prebrali
detajle. Delali so kar izvajajo že 25 let, nekih novih dejavnosti ni bilo. Tudi njihovo delovanje
je krepko zaznamovala korona kriza. Komunalna podjetja so službe, ki izvajajo dela na
kritični infrastrukturi. Večkrat so zapostavljeni, medijsko niso izpostavljeni, je pa dejstvo, da
so eni od služb, ki ne morejo zapreti podjetja za 14 dni. Ker so majhno podjetje, se vsak izpad
pozna, zato so morali veliko narediti in dosledno izvajati ukrepe. Ekipo mora zelo pohvaliti,
celo leto delujejo v omejitvah, prepovedane so imeli določene dejavnosti. Pri dobaviteljih so
bile težave zaradi zagotavljanja storitev, dobav, cene so se povečale, poslabšala se je plačilna
sposobnost. Težko je bilo ostati likviden. Ekipe so bile razdeljene po mehurčkih glede ne
dejavnosti. Ločili so delovni čas, na pol ure so ekipe prihajale v službo, da je bilo čim manj
ljudi na enkrat notri. Dobro je bilo sprejeto, da so uvedli naročanje na zbirni center, to bodo
obdržali tudi po epidemiji. Zadeva odlično teče, ni kolon pred zbirnim centrom, ljudje ne
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hodijo eden čez drugega pri sortiranju odpadkov. Nekateri se tega ne držijo, zaposlene prosi,
da dosledno zavračajo nenaročene. S pitno vodo oskrbujejo dve tretjini prebivalcev občine.
Izvajajo naloge tekočega in investicijskega vzdrževanja. Konec leta se je ugotovilo, da se je
več vode porabilo po gospodinjstvih, javnim zavodom, gostilnam pa so ob poračunu sredstva
vračali. Problem je bil, ker niso mogli opraviti vseh menjav števcev. Ogromno objektov ima
števce še notri. Niso mogli izvesti popisov takih števcev, pozvali so ljudi da javljajo sami
stanje. Sedaj nadaljujejo s popisi števcev. Če jih ne popišeš leto ali dve, sploh ker so bili
ljudje doma, so lahko poračuni strašen šok. Na grafu je predstavila količino načrpane vode in
prodane vode po letih. Zadeva je nekako konstantna. V preteklosti so morali občasno
kupovati vodo od Vo-Ka. Sedaj to praktično ni več potrebno, odkar imamo novo vodarno
Virje – bilo je potrebno samo enkrat v primeru loma glavnega cevovoda za čas popravila. V
vodovodu Zapadna Brezovica so zaznali napako in po odpravi se je količina izgubljene vode
bistveno znižala. Sistem je izredno občutljiv, ker je malo priključkov, vsaka okvara izgube
hipno poveča. Sistem dobro deluje in ljudje so se kar navadili na to. Redno izvajajo nadzor
kakovosti vode. Pri uporabnikih je bilo odkritih 5 neskladnih vzorcev, zadostovalo je
intenzivno izpiranje in potem so bili vzorci neoporečni. Vodarna Virje dela dobro,
izkoriščenost je 95,6 %. Glede odvajanja in čiščenja odpadne vode je bilo danes že nekaj
govora pri zažigalnici. Lani so se zelo borili s problemom blata. Drugače delujejo utečeno. Še
vedno se pojavljajo napake na delovanju vakuumskih jaškov, pogosto so napake zaradi
nepravilne uporabe. Pojavlja se nedelovanje monitoringa, izgubi se napajanje senzorjev zaradi
oksidiranih kablov. S tem imajo veliko dela. Po petih letih so nekatere zadeve že
amortizirane. Pojavljajo se potrebe po zamenjavah in dograditvah opreme. ČN naprave
Podpeč deluje brez večjih problemov. Na ČN Vnanje Gorice, ki je polno obremenjena, so se
ukvarjali z nestabilnim delovanjem. Tega ljudje niso čutili, ČN ves čas dosega ustrezne
rezultate. Kljub vsej avtomatiki pa je bilo potrebno precej ur ročnega dela. Velik problem je v
Vnanjih Goricah tudi septika. ČN je že tako precej obremenjena, septika pa ima dodatne
parametre in še bolj obremeni ČN. Septiko bo treba prestaviti, če ne prej, ko se bo na ČN
priključilo še Žabnico. Septiko trenutno vozijo na ČN v Domžale. Količine očiščene vode
počasi naraščajo, tudi blata. Na grafu je viden manjši padec količine blata na ČN Podpeč. Na
obeh ČN so preizkušali aktivne bakterije, dveh proizvajalcev. Obljubljalo se je 30 do 50 %
zmanjšanje količine blata. Pričakovanega učnika ni bilo, zato so se odločili, da s tem ne
nadaljujejo. Skupaj z Domžalami so spremljali projekt. Manjša količina blata v Podpeči je
povezana z optimalno uravnoteženostjo bakterij v bazenih. O ostali dejavnostih, kot je
vzdrževanje cest, javne razsvetljave, zimska služba, ne bi dosti govorila. Omenila bi, da so na
vzdrževanju cest in javni razsvetljavi končali v negativnih številkah, vendar je stvari treba
nujno narediti zaradi same varnosti. Pogosto delajo ne glede na finance v samem proračunu.
Zato pa delajo na investicijskih obnovah – tržnih dejavnostih. Ljudje jih lahko srečujejo na
gradbiščih. Ekipa je vedno bolj usposobljena, treba je vzdrževati in menjati strojni park. Tudi
letos bo treba kaj menjati, ker so nekateri stroji iztrošeni in pogosto na popravilu. Obnovili so
vodohran na Plešivici, prečrpališče, zgradili nekaj cevovodov ter jašek za dvig tlaka na
območju Vnanjih Goric. Večji projekti so bili Sodnikarjeva ulica na Brezovici, stranska ulica
na Cesti na postajo, parkirišče pred Zadružnim domom v Notranjih Goricah in projekt Špan –
javna infrastruktura kot tudi privatni priključek na javno omrežje. Točne finančne tabele so v
letnem poročilu. Pokazala je delež prihodkov in odhodkov po dejavnostih. V primerjavi s
prejšnjimi leti je skoraj enaka razporeditev. Sam poslovni izid je bil 47.434 evrov dobička, če
se odšteje še davek, je na koncu številka, ki je navedena v sklepu te točke. Približno 50 %
stroškov je za storitve, 18 % so stroški materiala, 25 % so stroški zaposlenih, ostalo je
amortizacija in ostali stroški. Leto so zaključili z dobičkom, primerljivim z letom poprej.
Njihov namen ni ustvarjanje dobička, v prvi vrsti je njihov namen opravljanje javne
gospodarske službe, ki ne morejo biti profitne. Občini morajo zagotavljati kvalitetnega in
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zanesljivega partnerja pri gradbenih projektih. Še kadrovske zadeve – tudi pri kadrih so
zaposleni prikazani po posameznih dejavnostih. Ne smemo gledati golih številk, ker ena
oseba dela na več dejavnostih – ure po delovnih nalogih in plače so tiste, ki povedo koliko
ljudi dela na kakšnih dejavnostih. 11,6 jih dela na trži dejavnosti in približno toliko na oskrbi
s pitno vodo in odpadnih vodah. Na ostalih zadevah imajo manjšo zasedenost po urah.
Razmišljajo o starostni strukturi, velik odstotek zaposlenih imajo nad 51 let. To so ljudje, ki
jih ne moreš več tako fizično obremenjevati, blizu so tudi zakonskim omejitvam. Kader bo
treba pomlajevati, tudi zaradi prenosa znanja, ki ga ti ljudje veliko imajo. Prikazala je še
stanje bolniških odsotnosti, ki so v letu 2020 krepko narasle, oboje je posledica dveh daljših
odsotnosti dveh sodelavcev zaradi poškodb. Veliko povečanje je tudi zaradi epidemije, saj so
bili delavci odsotni zaradi karanten, izolacij, varstva otrok, ki niso bili v šolah in vrtcih itd.
Predlaga, da dobiček ostane nerazporejen. Potrebujejo ga, da pokrivajo izgube na dejavnostih,
kjer so izgube in za normalno likvidnostno poslovanje. S tem se strinja tudi Nadzorni svet,
redno sejo so imeli konec februarja.
Metod Ropret – župan
Mogoče jih res premalokrat pohvalimo, vendar je odlično, da jih imamo. Ve s kakšnimi
težavami se srečujejo občine, ki takega servisa nimajo. Težko bi najemali in iskali izvajalce za
vse storitve. Podjetje deluje avtonomno, iz leta v leto bolje. Še najbolj ga skrbi zgodba s kadri.
Dela je za naslednjih 10 let dovolj, oprema se bo uredila. Zanima ga še, kakšne so izgube
vode?
Monika Pulko – direktorica JKP Brezovica d.o.o.
V zadnjem času so zaposlili dva mlada fanta, sta domačina in verjame, da se bosta dobro
razvila. Zavedata se, kaj pomeni delo na komunali. Tega se je treba naučiti. Kader srednjih let
mora prevzeti odgovornost, da so delovodje ali skupinovodje. Ekipo gradijo. Izgube vode so
kot v zadnjih letih, okrog 20 %.
Gorazd Kovačič – svetnik
Pohvalil bi delo in letno poročilo, zelo dobro pripravljeno in prikazano. Ali so v komunalnem
podjetju že uspeli pripraviti kataster jaškov in prepustov za meteorne vode? Na Rakitni se jih
leta ni čistilo, marsikateri je zamašen. Zvedel je razlog tudi v tem, da nimajo popisa vse to
opreme. Težava je tudi v neustreznem financiranju vzdrževanja cest.
Monika Pulko – direktorica JKP Brezovica d.o.o.
Ni katastra vseh prepustov in jaškov. Delal se je posnetek približno dve leti nazaj. Do same
banke teh podatkov pa še niso prišli.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 95:
Občinski svet Občine Brezovica se je seznanil z Letnim poročilom Javnega komunalnega
podjetja Brezovica d.o.o. za leto 2020 in ga sprejema.
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje, da se čisti dobiček JKP Brezovica iz leta 2020
v višini 42.221,04 EUR razporedi na:
- zakonske rezerve EUR 504,07, skladno s 4. odstavkom 64. člena ZGD 1 (do višine
10% osnovnega kapitala),
- nerazporejen dobiček EUR 41.716,97.
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Izid glasovanja:
ZA:
13
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 6
Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode za leto 2021
Miran Repar – svetnik
Odbor je obravnaval elaborat, soglasno so se strinjali s predlaganimi cenami. Ima še
dopolnitev, da se dopolni kar je manjkalo v tekstu na odboru – da se daje subvencija tudi za
storitev čiščenja, da bo višina položnice podobna lanski, da se ne upošteva dviga cene odvoza
blata. Najbolje, da se obravnava še naslednja točka, ki je povezana s to. Tudi elaborat o cenah
oskrbe s pitno vodo je odbor soglasno potrdil, predlog sklepa je v gradivu.
Monika Pulko – direktorica JKP Brezovica d.o.o.
Vsako leto predstavlja metodologijo in verjame, da jo sedaj že vsi vsaj v grobem poznajo. Pri
oskrbi s pitno vodo je cena sestavljena iz omrežnine in vodarine. V omrežnini je amortizacija,
zavarovanje, stroški obnove hišnih priključkov. V vodarini so materialni stroški, stroški
storitev, vodno povračilo in ostali stroški. Pri odvajanju in čiščenju imamo ločeno odvajanje
in ločeno čiščenje, pri vsaki od teh dejavnosti pa imamo še omrežnino ter storitev. Najbolje,
da vse obravnavamo pod eno točko, ker je tako pripravljena predstavitev. Najlažje se zadeva
razume, če se prikaže na grafih. Prihodki so sestavljeni in odvajanja in čiščenja ter omrežnin
in subvencije, ki jo plačuje občina. Na prikazanem stolpcu bi moral biti še del v višini 75.000
evrov, ker je tudi storitev čiščenja subvencionirala občina v tem znesku. Z omrežnino se
poravna najemnina za kanalizacijo in čistilne naprave. Plačajo še zavarovanje in s tem se
omrežnina porabi. Pri storitvah se plača material, zunanje storitve in njihovo delo. Prihodki
pri vodi so omrežnina in storitev. Iz omrežnine gre del v najemnino en del gre v obnove
hišnih priključkov – nekaj na material, nekaj na delo. Iz vodarine se plača delo, material in
ostale storitve. Mesečno izstavijo za okoli 140.000 evrov položnic, od tega je 64.000 evrov
omrežnine, 73.700 evrov pa je bilo povprečno zaračunano čiščenja, vodarine ter odvajanja.
Od teh 140.000 evrov so dobrih 55.000 evrov plačali za najemnino, 3.000 evrov za vodni
prispevek, 1.800 za zavarovanje, 8.000 za hišne priključke, 18.000 za material – od tega
10.000 za elektriko, 30.000 evrov znašajo storitve – od tega odvoz dehidriranega blata preko
10.000 evrov mesečno. Okoli 2.500 so letni servisi črpalk, nekaj stroškov je tudi z odvozi
greznic. Za plače ostane 20.500 evrov. Prikazala je cene skozi leta od 2014 naprej. Cena
vodarine se giblje okoli enega evra na kubični meter, ceno držijo od leta 2016. Omrežnina za
vodovod se je malo več spreminjala, sedaj se je ustalila. Največji skok je bil, ko se je vodarna
Virje vključila v sistem. Bolj pestro je pri kanalizaciji. Od leta 2016 so se s ceno kar lepo
ujeli, do lanskega leta. Oktobra so morali narediti medletni obračunski elaborat, ker se s ceno
ni več finančno izšlo. Dolžni so spremeniti cene, ko pride do odstopanja več kot 10 % morajo
predlagati novo ceno. Ceno so dvignili, storitev čiščenja se je podražila iz 69 centov na 89
centov. Razlika je 20 centov na kubik, to je zaradi podražitve odvoza dehidriranega blata na
sežig. Pri odvajanju cene nekako lovijo. Pri omrežnini razliko med dejansko ceno in ceno, ki
se zaračunava ljudem, subvencionira občina. Cena odvoza blata je bila do konca leta 2.019
evrov na tono, s 1.1.2020 je cena narastla na preko 220 evrov na kubik. Vmes so bile tudi
težave z odvozom, zaradi epidemije so bile zaprte tudi meje z Avstrijo. Zdaj je vzpostavljen
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sistem in je odvoz blata reden. Rešitev pa ni trajna. Ta podražitev se pozna v podražitvi 20
centov za kubik čiščenja. Zato se je tudi občina odločila, da to podražitev subvencionira. Na
teh dveh dejavnostih so poslovali s pozitivno ničlo. Na odpadnih vodah je poslovanje še
vedno negativno, pozna se cene dviga blata. Subvencija se je povečala za 75.000 evrov,
stroški pa so se povečali za 100.000 evrov. Dogovorjeno je bilo, da bodo razliko sami nosili,
saj ne morejo ljudem dati še poračuna za celo leto za nazaj. Pokazala je ceno položnice z
vključenimi vsemi njihovimi storitvami – povprečna položnica je nekje za porabo 15 kubikov
vode. Občina že vsa leta daje subvencijo 9 – 10 evrov na položnico. Celoten znesek položnice
je med 60 – 62 evri. Cene za 2021 se sprejemajo danes, na položnicah za april se bo
obračunalo še po starih cenah.
Metod Ropret – župan
Kot občina smo se novim razmeram poizkušali kar se da prilagoditi. Namenili smo dodaten
denar, da ne bodo položnice izgledale bistveno drugače, kot do sedaj. Večino povečanih
stroškov odvoza blata je prevzela občina, da ljudem v teh težkih razmerah ne bi še dodatno
dvigovali položnic. Povečanje cen je še nižje od nivoja rasti življenjskih stroškov. Na
glasovanje je dal:
SKLEP 96:
Občinski svet Občine Brezovica se seznani z Elaboratom o cenah storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za
leto 2021 in potrjuje subvencijo omrežnin odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode ter subvencijo storitve čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2021 ter daje
pozitivno mnenje k predlaganim cenam, 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 0,7527 EUR/m3
• omrežnino, ki znaša
Faktor
Zaračunana* cena omrežnine
Zap.
omrežnin Potrjena cena omrežnine v v EUR/mesec (brez DDV)
št.
Omrežnina
e
EUR/mesec (brez DDV)
1
DN ≤ 20
1
7,2401
2,2401
2
20 < DN < 40 3
21,7203
6,7203
3
40 ≤ DN < 50 10
72,4010
22,4010
4
50 ≤ DN < 65 15
108,6015
33,6015
5
65 ≤ DN < 80 30
217,2030
67,2030
80 ≤ DN <
6
100
50
362,0050
112,0050
100 ≤ DN <
7
150
100
724,0100
224,0100
8
150 ≥ DN
200
1448,0200
448,0200
*Zaračunana cena storitev javne službe je potrjena cena, zmanjšana za subvencijo. Subvencijo
za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti oblikuje Občina Brezovica iz
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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 0,8949 EUR/m3
• zaračunano* ceno storitve, ki znaša 0,7015 EUR/m3
• omrežnino, ki znaša:
Faktor
Zaračunana* cena omrežnine
Zap.
omrežnin Potrjena cena omrežnine v v EUR/mesec (brez DDV)
št.
Omrežnina
e
EUR/mesec (brez DDV)
1
DN ≤ 20
1
3,4516
2,6516
2
20 < DN < 40 3
10,3548
7,9548
3
40 ≤ DN < 50 10
34,5160
26,5160
4
50 ≤ DN < 65 15
51,7740
39,7740
5
65 ≤ DN < 80 30
103,5480
79,5480
80 ≤ DN <
6
100
50
172,5800
132,5800
100 ≤ DN <
7
150
100
345,1600
265,1600
8
150 ≥ DN
200
690,3200
530,3200
*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 0,8997 EUR/m3
• zaračunano* ceno storitve, ki znaša 0,6991 EUR/m3
• omrežnino, ki znaša
Faktor
Zap.
omrežnin
št.
Omrežnina
e
1
DN ≤ 20
1
2
20 < DN < 40 3
3
40 ≤ DN < 50 10
4
50 ≤ DN < 65 15
5
65 ≤ DN < 80 30
80 ≤ DN <
6
100
50
100 ≤ DN <
7
150
100
8
150 ≥ DN
200
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Potrjena cena omrežnine v
EUR/mesec (brez DDV)
3,4516
10,3548
34,5160
51,7740
103,5480

Zaračunana* cena omrežnine
v EUR/mesec (brez DDV)
2,6516
7,9548
26,5160
39,7740
79,5480

172,5800

132,5800

345,1600
690,3200

265,1600
530,3200
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*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:
13
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 7
Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo za leto 2021
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 97:
Občinski svet Občine Brezovica se seznani z Elaboratom o cenah obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2021 ter 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 0,6980 EUR/m3
• omrežnino, ki znaša
Zap.
št.
Omrežnina
1
DN ≤ 20
2
20 < DN < 40
3
40 ≤ DN < 50
4
50 ≤ DN < 65
5
65 ≤ DN < 80
6
80 ≤ DN < 100
7
100 ≤ DN < 150
8
150 ≥ DN

Faktor
omrežnine
1
3
10
15
30
50
100
200

Cena omrežnine v EUR/mesec
(brez DDV)
10,8117
32,4351
108,1170
162,1755
324,3510
540,5850
1081,1700
2162,3400

Izid glasovanja:
ZA:
13
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 8
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2020
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Gorazd Kovačič – svetnik
Finančni odbor je na svoji seji 24.3. prečesal predlog zaključnega računa. Zaključni račun je
odraz uspešnega delovanja občinske uprave v lanskem letu. Leto je bilo turbulentno zaradi
COVID-a, kljub temu so investicije bile izvedene po planu. Ponekod so se pojavili
nepričakovani izdatki, predvsem za zaščitno opremo, razkužila. Občina je prevzela strošek
nabave in zalaganja ustanov v naši občini. Odbor je sklenil, da je zaključni račun primeren za
sprejem in občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 98:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje Zaključni račun proračuna Občine Brezovica
za leto 2020.
Izid glasovanja:
ZA:
13
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 9
Spremembe in dopolnitve Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Brezovica
Primož Rihtar – svetnik
Na odboru so zadevo obravnavali in soglasno sprejeli predlog sklepa. Gre za tri parcele, ki so
prikazane tudi v gradivu. Na seji ni bil prisoten Milan Hosta, ki pa je podal pisno nekaj
vprašanj. Eno izmed vprašanj se je nanašalo na 5G, o čemer smo se danes že pogovarjali.
Izpostavil je še težavo, ki se pojavlja pogosto. Gre za starejše, večje hiše, v njih živi več
družin, na primer starši, potem njihovi otroci z družinami. Problem nastane, ko kdo eno etažo
proda. Iz enostanovanjske hiše nastane večstanovanjska, naš prostorski načrt tega ne
dovoljuje. Treba se odločiti, kako bomo ravnali v takih primerih.
Metod Ropret – župan
Druga zadeva je bila socialna oskrba občanov. Tretje vprašanje se je nanašalo na samooskrbo
– če imamo zemljišča, ki bi jih lahko namenili vrtičkarjem. Mi kot občina ne moremo imeti
kmetijskih zemljišč in jih nimamo. Izvedel pa je, da je v občini kar precej privatnih zadev,
kdor si želi vrtiček ga lahko od kmetov najame in obdeluje. Direktorica je svetniku pripravila
tudi odgovor. Pri nas prevladuje individualna gradnja, kar skoraj vsem omogoča vrtnarjenje
na domačem vrtu. Kdor vrta doma nima, je v občini možno vrtove najeti od zasebnikov in jih
obdelovati. Glede večstanovanjskih hiš je koncept, da ne dobimo pretirano goste poselitve,
vztrajamo na individualnih hišah. Po drugi strani se nam dogajajo takšne zgodbe in zadeve
nimamo možnosti regulirati. Treba bo razmisliti glede tega. Milan Hosta je izpostavil še skrb
za socialno ogrožene. Nekaj mehanizmov imamo, direktna oblika je Županov dobrodelni
sklad, tudi sam ima svojo postavko, ki jo lahko tudi za take namene koristimo. Sicer pa strogo
in striktno izpolnjujemo vse, kar nam nalaga CSD. Če so problemi, pomagamo ali z
enkratnimi sklepi o pomoči ali neka permanentna odločba za socialno varnost. Tudi v hiši v
Žabnici imamo tri polna stanovanja s socialno najemnino. Pripravljamo četrti razpis in
verjetno prihodnje leto petega. Kapaciteta hiše je šest stanovanj. Eno stanovanje bo v rezervi
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za primer požara ali druge katastrofe ali če se kakšni družini zgodi deložacija. Velja še
omeniti, da smo s turistično informacijskim centrom na Sveti Ani bili uvrščeni med 20
letošnjih dobrih praks. Dobili smo sredstva za podoben projekt tudi na Svetem Lovrencu.
Gorazd Kovačič – svetnik
Prosi za razlago, kaj ta zemljišča so, kje so? Pri prostorskih zadevah je izgubljen, pogreša
kakšen stavek.
Ivanka Stražišar – direktor občinske uprave
Že pet let je odkar so delali kanalizacijo v Notranjih Goricah. Prevzeli smo star objekt čistilne
naprave ob Strženu od Vo-Ka. Zadeve niso bile lastniško urejene. Lastniki te parcele so pred
30 leti bili dogovorjeni, da jim Vo-Ka zagotovi nadomestno zemljišče nekje sredi Barja.
Dogovarjali smo se, da od njih odkupimo to zemljišče. Vztrajali so na obljubi, da se jim
zagotovi drugo zemljišče. Našlo se je zemljišče v lasti Sklada kmetijskih zemljišč. Če bi
izkazali predkupno pravico za zemljišče, se bi lahko začeli pogovarjati o odkupu. V
nadaljevanju bi izvedli menjavo. Naslednja zadeva je vakuumska postaja v Kamniku, ki tudi
stoji na parceli Sklada kmetijskih zemljišč. Še to smo dodali, da se rešijo vse tri zadeve v
paketu, da kupimo zemljišča.
Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 99:
1. Občinski svet Občine Brezovica opravi obravnavo predloga Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine
Brezovica.
2. Občinski svet Občine Brezovica sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Brezovica.
3. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Izid glasovanja:
ZA:
13
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 10
Sklep o spremembah vrednosti NRP
Marko Čuden – podžupan
Če se nek NRP spremeni več kot 30 %, je to treba obravnavati na Občinskem svetu. Lani so
to bili trije NRP-ji. Sredstva za obnovo Komarijske ceste so dali na obnovo občinskih cest,
ker so imeli premalo sredstev za pločnik v Preserju ter parkirišče v Notranjih Goricah.
Komarijska ulica se je urejala po izgradnji kanalizacije in je tudi bolj prav, da so sredstva na
obnovi občinskih cest. Poveča se postavka za pločnik v Vnanjih Goricah. Projekt pločnika še
ni bil končan in je padel v naslednje leto, v katerem ni bilo več predvidenih sredstev in je bilo
treba zaradi tega povišati znesek. Pri nakupu opreme za zimsko službo so imeli samo 5.000
evrov. Morali so kupiti posipalec in en plug, zato je bilo treba povečati vrednost NRP, da so
lahko izvajali zimsko službo.
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Metod Ropret – župan
Na glasovanje je dal:
SKLEP 100:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje
prerazporeditvami št. 20-120, 20-205 in 21-098.

spremembe

vrednosti

NRP

s

Izid glasovanja:
ZA:
13
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 11
Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske
urbane regije za mandatno obdobje 2021-2027
Metod Ropret – župan
Za vsako programsko obdobje oziroma finančno perspektivo se morajo na nivoju regij
formirati ustrezne strukture – v tem primeru Razvojni svet Ljubljanske urbane regije.
Vključenih je 25 občin, v preteklem obdobju je bilo 26 občin. Svet je sestavljen iz
predstavnikov občin, večinoma županov ali podžupanov. V nadaljevanju so predstavniki
gospodarstva, ki jih predlagajo območne Obrtne zbornice – 25 članov. Vključeni so
predstavniki nevladnih organizacij – 12 članov. V preteklem programskem obdobju je svet
vodil sam. Kdo ga bo vodil sedaj, ne ve. Na sestavo nimamo vpliva, svojega kandidata smo
predlagali. Listo kandidatov morajo vsi Občinski sveti potrditi.
Martin Cvetko – svetnik
Kako se lista sestavi? Sam je predstavnik Obrtne zbornice Vič, pa je ni notri. Zanima ga, da
jih opozori.
Metod Ropret – župan
Predstavniki gospodarstva imajo v skladu s postopki nek svoj pravilnik predlaganja
kandidatov. Verjetno tudi izločanje, glasovanje, če je kandidatov več. Na Razvojni svet dobijo
že predlagano listo s strani Gospodarske zbornice. Na glasovanje je dal:
SKLEP 101:
Občinski svet Občine Brezovica potrjuje sestavo skupne liste kandidatov za člane
Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021-2027.
Izid glasovanja:
ZA:
13
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.

AD 12
Sklep o pooblastilu župana za presojo ustreznosti investicijske dokumentacije in za
podpis soglasja k njeni potrditvi za konzorcij projekta »Mladost«
Metod Ropret – župan
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Na nivoju države je bil izdan razpis, na katerega se lahko prijavijo občine povezane v
konzorcije. S ciljem digitalizacije in razvoja pametnih mest lahko s pomočjo razpisa
pridobimo milijon evrov, gre za nepovratna sredstva. Pri nas projekt spremljata Urban Acman
in Gašper Jamnik. Vsako sredo redno potekajo zoom konference. Zbirajo in pripravljajo se
podatki. MOL je pripravila predlog, da oblikujemo digitalno platformo, ostali smo jih podprli.
Z aplikacijo bi spremljali prometne tokove in uporabljali multimodalnost prometa pri poti na
obalo. Vključene naj bi bile vse oblike prometa, tudi mirujoč promet. V našem primeru gre za
štiri parkirišča, ki naj bi bila vključena. Potrebno bo kup senzorike, ki so potrebni za podatke
v aplikaciji. Preko terminalov bo to dostopno vsem nam, v pomoč kakšni so prometni tokovi
v nekem obdobju ali ta trenutek. Tako bi lažje načrtovali poti ali izbirali oblike prometa, ki
nam najbolj ustrezajo – cestni promet, železnice, avtobusni promet, kolesarska mreža itd.
Mladost je kratica, sestavljena iz teh elementov, ki naj bi jih ta projekt vseboval. Sam je bil
vključen na začetku, so se dogovarjali v katero smer gremo in kdo bo vključen. Sedaj zadevo
spremljata prej omenjena uslužbenca. Nekaj sredstev bo treba za projekt nameniti, nekatere
občine so zelo ambiciozne, imajo ljudi, ki delajo posebej na temu projektu. Mi načrtujemo, da
bo štirikrat po 5.000 evrov dovolj da lahko sodelujemo. Kakšen bo na koncu izplen, bomo
videli. Na glasovanje je dal:
SKLEP 102:
• Občinski svet potrjuje in pooblašča župana, da v imenu Občine Brezovica podpiše
konzorcijsko pogodbo za projekt »Mladost« z ostalimi občinami predvidenega
konzorcija.
• Občinski svet pooblasti župana za presojo ustreznosti investicijske dokumentacije za
konzorcij projekta »Mladost« in za podpis soglasja k njeni potrditvi.
Izid glasovanja:
ZA:
13
PROTI:
0
Sklep je bil sprejet.
Župan se je zahvalil za udeležbo in ob 23:00 zaključil sejo.
Zapisal:
Gašper Jamnik

Župan Občine Brezovica
Metod Ropret

Razprava 13. redne seje Občinskega sveta je shranjena v elektronski obliki in se hrani na Občini Brezovica.
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