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Datum: 11.06.2015

 

ZAPISNIK 

 

2. redne seje odbora za komunalo in splošno preventivo, 

ki je bila v sredo 10.06.2014 ob 19.
00

 v sejni sobi Občine Brezovica 

 

VABLJENI: 

Člani občinskega odbora za komunalo in splošno preventivo 

 

PRISOTNI:  

- člani odbora: Marko Čuden - predsednik odbora, podžupan, Miran Repar - član, Polona Glavan – članica, 

Jože Peterka – član, 

- uprava Občine Brezovica: Stanislav Knap, Peter Peršin 

 

OSTALI PRISOTNI: 

-  

 

DNEVNI RED: 

 

Predlagan dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje  

2. Obravnava predloga rebalansa proračuna Občine Brezovica za leto 2015 

3. Elaborat cene pitne vode 

4. Tekoče informacije 

 

Dnevni red je bil z glasovanjem 4 glasov ZA in 0 PROTI sprejet. 

 

Ad1 Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje 
 

Na zapisnik 2. redne seje ni bilo pripomb, zato je odbor glasoval o zapisniku in sprejel 

 

Sklep št. 1: Odbor potrdi zapisnik 2. redne seje. 

 

Sklep je bil z glasovanjem 4 ZA in 0 PROTI sprejet. 

 

Ad2 Obravnava predloga rebalansa proračuna Občine Brezovica za leto 2015 
 

V osnutku rebalansa proračuna za leto 2015 se nekatere postavke povečujejo zaradi gradnje kanalizacije (sočasno 

urejanje infrastrukture ob gradnji kanalizacije), znana je finančna konstrukcija za gradnjo RCERO centra, pri oskrbi s 

pitno vodo pa je največja investicija obnova vodovoda, ki je izvaja sočasno ob gradnji kanalizacije, financira pa iz 

lastnih sredstev Občine. Odbor je sprejel 

 

Sklep št. 2: Odbor za komunalo in splošno preventivo Občine Brezovica predlaga Občinskemu svetu Občine 

Brezovica, da sprejme sklep: »Občinski svet Občine Brezovica sprejme rebalans proračuna Občine Brezovica za leto 

2015.« 
 

Sklep je bil z glasovanjem 4 ZA in 0 PROTI sprejet. 

 

Ad3 Elaborat cene pitne vode 

 

Marko Čuden je predstavil elaborat o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za 

leto 2015. Elaborat je osnova za oblikovanje cene oskrbe s pitno vodo. Odbor je sprejel 

 

Sklep št. 2: Odbor za komunalo in splošno preventivo Občine Brezovica predlaga Občinskemu svetu Občine 

Brezovica, da sprejme sklep: »Občinski svet Občine Brezovica potrdi Elaborat o cenah storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2015.« 

 

Sklep je bil z glasovanjem 4 ZA in 0 PROTI sprejet. 
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Ad3 Tekoče informacije 
 

Predstavljeno je bilo tekoče stanje gradnje kanalizacije, ki se gradi po občini. 

 

Seja je bila zaključena  ob 20.
30

 uri. 

 

Uprava Občine Brezovica  Marko Čuden 

Oddelek za komunalo, promet in zveze  Predsednik odbora 

 


