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ZAPISNIK
8. seje odbora za komunalo in splošno preventivo,
ki je bila v četrtek 9.3.2017 ob 19.00 v sejni sobi Občine Brezovica
VABLJENI:
Člani občinskega odbora za komunalo in splošno preventivo
Monika Pulko, direktorica JKP Brezovica d.o.o.
PRISOTNI:
- člani odbora: Marko Čuden - predsednik odbora, podžupan,
Janez Šuštaršič - član,
Miran Repar - član,
Nejc Vesel - član,
Polona Glavan - članica,
Klemen Zaletel - član,
- uprava Občine Brezovica: Samo Mole, Peter Peršin, Stane Knap
ODSOTNI:
- Jože Peterka - član - opravičeno
OSTALI PRISOTNI:
- Monika Pulko, direktorica JKP Brezovica d.o.o.
DNEVNI RED:
Predlagan dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje
2. Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe - oskrbe s pitno vodo za
leto 2017
3. Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe - odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode za leto 2017
4. Pregled prometne ureditve »Cone 30«
5. Tekoče informacije

Predsednik pred pričetkom seje poda predlog za umestitev dodatne točke na dnevni red, in sicer pod 5.
točko: Predlog ukinitve javnega dobra.
Dnevni red je bil z glasovanjem soglasno sprejet skupaj z dodatno točko.
Zapisnik 7. redne seje se soglasno potrdi brez pripomb.

Ad2 Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe - oskrbe s pitno vodo za leto
2017
Ad3 Elaborat o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe - odvajanje in čiščenje
komunalne odpadne vode za leto 2017
Na predlog predsednika se 2. in 3. točka združita v eno, saj predstavitev vsebuje oba elaborata, ki se med
seboj povezujeta.
S predlogom se vsi strinjajo.
Oba elaborata predstavi direktorica JKP Brezovica d.o.o. Monika Pulko na ptt predstavitvi.
Glede na prejšnje leto 2016 se bo omrežnina za vodovod za leto 2017 povišala iz 7,9199 €/faktor/mesec
na 8,5545 €/faktor/mesec, kar pomeni okoli 8% višja cena, vodarina pa iz 0,6889 €/m3 na 0,6893 €/m3
kar pomeni povišanje za manj kot 0,05%.
Direktorica poudari, da je na spremembo obračunskih cen, predvsem omrežnina, za leto 2017 vplivala
demontaža števca oz. hišnega priključka pri bivšem Akrapoviču. Namreč, več kot je t.i. industrijskih
vodovodnih priključkov, manj stroškov pade na gospodinjstva. Saj je višji faktor za en industrijski
priključek kot pa za en manjši gospodinjski. V praksi to pomeni, da en velik industrijski priključek prinese
cca 0,30€ razliko pri omrežnini na navadni vodovodni priključek na mesec.
Pri odvajanju in čiščenju odpadne vode za leto 2017 se cena odvajanja odpadne vode glede na cene v
letu 2016 spremeni iz 0,6366€/m3 na 0,6280€/m3 kar pomeni 1,36% zmanjšanje cene. Pri omrežnini
odvajanja odpadne vode se cena spremeni iz 8,8694 €/faktor/mesec na 9,4894€/faktor/mesec kar pomeni
6,99% povišanje – z upoštevanjem subvencije je končna cena 4,0100 €/faktor/mesec. Pri storitvi čiščenja
odpadne vode se cena spremeni iz 0,6391 €/m3 na 0,6828 €/m3 kar pomeni 6,83% povišanje.
Na vprašanje o višini omrežnine za kanalizacijo je pojasnjeno, da bo ta tekom let, glede na povečanje
števila priključenih objektov, ves čas ostala na enakem nivoju, saj se ceno omrežnine drži s subvencijo.
To pomeni, da se bo tekom let subvencija zniževala sorazmerno s stopnjo priključenosti objektov na
kanalizacijo.
Pri storitvi povezane z greznicami in MKČN, se cena spremeni iz 0,5760 €/m3 na 0,6865 €/m3 kar pomeni
zvišanje za 19,18%. Pri omrežnini čiščenja odpadne vode se cena spremeni iz 4,3031 €/faktor/mesec na
3,6151 €/faktor/mesec kar pomeni 19,03% znižanje – z upoštevanjem subvencije je končna cena 1,8799
€/faktor/mesec.
Opažena je bila napaka na sklepu predlaganih cen, namreč ni bilo upoštevanih subvencioniranih cen,
zato se bo popravek naknadno poslal po elektronski pošti, ki bo vseboval subvencionirane cene.
Z glasovanjem 6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽAN, sta elaborat o cenah storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe - oskrbe s pitno vodo za leto 2017 in elaborat o cenah storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe - odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2017, potrjena in gresta
na obravnavo naslednje seje Občinskega sveta.
Ad 4 Pregled prometne ureditve »Cone 30«.
Kljub temu, da je bil predlog ureditve con 30 po Občini Brezovica pregledan in predlagan s strani Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bilo na zadnji seji Občinskega sveta kar nekaj pripomb. Na
to točko je bil s strani Peterka Jožeta, ki se je za odsotnost opravičil, poslan dopis v zvezi s postavitvijo
con 30 oz. na že izvedene cone 30. Izpostavil je, da bi se morale cone 30 postaviti na podlagi študij, analiz,
mnenj občanov in strokovnih služb, ki bi s pomočjo pridobljenih podatkov, kot so število kršitev na
določenem odcepu, število prometnih nesreč, pogostost, pešcev in kolesarjev ter ostalih šibkejših
udeležencev v prometu, opremljenost ceste s hitrostnimi ovirami, mnenja policije in redarstva, lahko
izdelali celovito sliko in potrebe po vzpostavitvi con 30. Za območje Radne predlaga, da se na območju

vrtca vsekakor obdrži cona 30, ampak ne po celi Radni. Na območju Ceste na postajo je cona 30 brez
pomena, saj so že narejene hitrostne ovire. Na območju Nove poti bi cona 30 lahko bila samo na območju
vrtca in zdravstvenega doma, naprej proti Zanogi pa zaradi manjše poseljenosti, ni potrebna. Območje
Ceste na Log kvečjemu okoli župnijskega urada zaradi otrok. Območje Žabnice pa ne more komentirati,
ker ni bilo na prilogi celotnega območja, je pa mnenja da tukaj ni potrebe po tej coni. Zaključi s tem, da
je potrebno nov predlog pripraviti s strokovno podlago in se med drugim posvetovati tudi z občani, kjer
bi se te cone vzpostavile.
Odbor za komunalo bo pripravil nov predlog in ga dal na obravnavo Svetu za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu.
Na razpravi za Radno je podana pripomba glede postavitve znaka cona 30, saj je preblizu Tržaške ceste,
marsikdo jo namreč spregleda.
Podane so pripombe, da so cone 30 popolnoma nepotrebne, saj se s tem ne bodo izboljšale razmere na
cestah oz. ulicah dokler se ne spremeni kultura voznikov in zavedanja odgovornosti na cestah. Ob
postavitvi radarjev na teh območjih, bi dosegli samo nejevoljo občanov, ker bi bili prvi kaznovani.
Predlogi za ureditev con 30.
Predlog za cono 30 v Radni je, da bi bila od uvoza s Tržaške ceste v Radno do mostu čez Radnščico. Pri
Cesti na postajo, bi se dala cona 30 samo na ulici Jožeta Kopitarja. Nova Pot bi imela cono 30 od gas.
doma in do konca naselja oz. do zadnje hiše. Nadaljevanje cone pa pri naselju v Zanogi in do konca tega
naselja. Ulico Pod Goricami bi se izvzelo iz cone 30. Na ravnini Nove poti, kjer ne bi bilo cone 30, bi se
postavila 2 ležeča policaja prilagojena na določeno hitrost. Pred križiščem ceste za Zanogo in Pod
Goricami, bi se postavila 2 ležeča policaja, saj tam zjutraj avtobus pobira otroke. Pri Cesti na Log pa bi
se cona postavila pri uvozu iz Podpeške ceste na to cesto in do uvoza župnišča. Za Žabnico se cona 30
ukine, saj je tam omejitev 40 in na koncu naselja je tudi ležeči policaj. Na cesti proti zdravstvenemu domu
Podpeč bi se postavilo 2 ležeča policaja.
Z glasovanjem 6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽAN se potrdi predlog za vzpostavitev novih območij za cono
30 ter postavitev morebitnih ležečih policajev.
Ad 5 Predlog ukinitve javnega dobra
Na nepremičninah, parc. št. 3638/2 k.o. 1724 - Brezovica (ID 5949735), v izmeri 17 m2 in parc. št. 3638/5
k.o. 1724 - Brezovica (ID 6062442), v izmeri 22 m2, se ukine status javnega dobra. Nepremičnini s tem
sklepom postaneta last Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, matična št. 5874971.
Z glasovanjem 6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽAN se potrdi predlog ukinitve javnega dobra.
Ad 6 Tekoče informacije
Pri izvozu iz avtoceste se je zadnjem času veliko naredilo, saj je PGD že pripravljen in bo predvidoma do
konca letošnjega leta pridobljeno gradbeno dovoljenje. V letu 2018 se bo pričelo z odkupi zemljišč in
proti koncu predvidoma tudi dejanska gradnja izvoza. Poleg tega pa se intenzivno dela tudi na obvoznici
do Notranjih Goric, Pričeli so se namreč pogovori z Železnicami Slovenije, saj bodo v naslednjih 5-6 letih
urejali železnico od Ljubljane do Divače. S tem je mišljena rekonstrukcija (obnova) železnice in postavitev
morebitnih protihrupnih ograj. S tem pa sledi tudi ureditev oz. ukinitev nivojskih prehodov, saj so prehodi
na območju Občine Brezovica ozko grlo za hitrost in število vlakov na dan.
Pri Vodarni Virje projekt poteka po planu, predvidoma do konca jeseni bi se vsa dela zaključila. V
Goričici se je cesto grobo asfaltiralo, sledi fini asfalt, v nadaljevanju pa sledi še rekonstrukcija do gas.
doma. Na Drobtinški cesti v zvezi z opornim zidom dela potekajo normalno in bodo kmalu zaključena. S

tem se bo ponovno vzpostavila trasa za smetarske kamione, saj zaradi nevarnosti porušitve ceste, tam
niso več vozili in pobirali smeti.
Prišel je nov predlog aglomeracij v zvezi z gostoto poselitve in s tem obvezna gradnja kanalizacije na teh
območjih. Prišlo je do premika na ravni države, in sicer na bolje, saj se bo spremenil operativni načrt s
tem pa tudi intenzivnost gradnje kanalizacije po občinah. Sprostila se bodo dodatna sredstva za gradnjo
kanalizacije, občina pa bo lahko kandidirala za ta sredstva pod pogojem da je izdelan PGD.
Pri nadzoru priključenosti objektov na kanalizacijo se je že aktiviral medobčinski inšpektorat, saj nekateri
lastniki še vedno ne jemljejo resno opozoril do priklopa na kanalizacijo. Izgovorov, da objekt od dneva
pričetka gradnje kanalizacije in do današnjega dne niso uspeli priklopiti zaradi neutemeljenih razlogov,
Občina ne bo več tolerirala. Ljudje so bili obveščeni in to večkrat z občinske strani ter s strani JKP
Brezovica. Kdor se odzove, pošlje dopis, prošnjo ali se osebno oglasi na Občini z utemeljenimi razlogi,
ga ne bomo preganjali, ampak bomo poskušali skupaj najti rešitev. Če pa ni nobenega odziva, pa Občini
in JKP Brezovica ne preostane drugega kot, da poda prijavo na inšpekcijsko službo.
Na Podpeški cesti se bo vložilo vlogo za tehnični pregled, tako da se bo čim prej priklopilo OŠ Brezovica
in ostale hiše.
Za čistilno akcijo, ki bo 1. aprila po celi Občini, se bo razposlalo večje število dopisov na društva, ki so
tudi odvisna od dotacij Občine.
Podan je predlog, da se mora urediti zadeve na področju oglasnih tabel oz. oglasnih mest za plakate.
Potrebno je popraviti odlok o oglaševanju in plakatiranju na območju Občine Brezovica. V njem naj bi
se določile tarife oglaševanja, dovoljena mesta, postavljanje in čiščenje panojev ipd. Odlok naj bi se
pripravil do poletja. Problematika okoli oglaševanja po Občini je na mestu in se bo pričela reševati.
Podana je pripomba pri čiščenju javnih površin, da se ne opravlja dosledno, saj se ne naredi do konca
tako kot se mora. JKP Brezovica bo zagotovilo, da se bo čiščenje opravljalo dosledno.
Podano je vprašanje v zvezi z Odlokom o oskrbi s pitno vodo, in sicer do kdaj bo pripravljen oz. prilagojen
odlok. Problem je pri delu Vnanjih Goric, kjer še vedno deluje VO-KA.

Seja je bila zaključena ob 21.00. uri.

Uprava Občine Brezovica
Oddelek za komunalo in splošno preventivo

Marko Čuden
Predsednik odbora

