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OBČINA BREZOVICA
Odbor za komunalo in splošno preventivo
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Številka:
Datum: 20.11.2019
ZAPISNIK
4. redna seja odbora za komunalo in splošno preventivo,
ki je bila v torek 19. novembra 2019 ob 19.00 uri v sejni sobi Občine Brezovica
VABLJENI:
Člani občinskega Odbora za komunalo in splošno preventivo
PRISOTNI:
-

člani odbora: Miran Repar – predsednik odbora, Marko Čuden - član odbora, Matija Stražišar – član, Patricija
Kozin – članica,
uprava Občine Brezovica: Peter Peršin

ODSOTNI: Borut Pirnat – član, Janez Šuštaršič – član (opr.), Jernej Rogelj – član
DNEVNI RED:
1.
2.
3.

Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje
Proračun Občine Brezovica za leti 2020 in 2021
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 3. redne seje ni bilo pripomb, zato je odbor glasoval o zapisniku in sprejel
Sklep št. 1: Odbor potrdi zapisnik 3. redne seje.
Sklep je bil z glasovanjem 4 ZA in 0 PROTI sprejet.
Ad2 Proračun Občine Brezovica za leti 2020 in 2021
Marko Čuden je predstavil predlog proračuna za leti 2020 in 2021. Dvoletni proračun se sprejema zaradi lažjega
tekočega poslovanja. Vsako leto bo verjetno potreben še rebalans zaradi uskladitev, ki so običajno potrebne.
Od večjih investicij se obeta gradnja kanalizacijskega omrežja na Brezovici in v Žabnici, za kar se pripravlja projektna
in investicijska dokumentacija. Za projekt se predvideva sofinanciranje iz evropskega kohezijskega sklada ter proračuna
Republike Slovenije ter lastnih sredstev Občine Brezovica.
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 predlog proračuna Občine Brezovica za leti 2020 in 2021.«
Sklep je bil z glasovanjem 4 ZA in 0 PROTI sprejet.
Ad3 Tekoče informacije
Javno dobro v Žabnici se ukinja z namenom, da se uredi zemljiškoknjižno stanje kategorizirane javne poti.
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Odbor je sprejel
Sklep št. 3: Odbor za komunalo in splošno preventivo se seznani z ukinitvijo javnega dobra in predlaga Občinskemu
svetu Občine Brezovica, da sprejme sklep: 'Na nepremičninah, parcela št. 3572/4 (ID 7021256) in parcela št. 3572/5
(ID 7021255), obe v k.o. 1724 – Brezovica, se ukine status javnega dobra.'«
Sklep je bil z glasovanjem 4 ZA in 0 PROTI sprejet.
Dela za ureditev križišča pri apnenici v Podpeči gredo h koncu. Dela na istem odseku regionalne ceste v Preserju se ne
bodo izvajala v letošnjem letu in se prestavijo v leto 2020, tako da bo spomladi ponovno cesta Podpeč – Preserje zaprta.
Za pločnik na Jezeru DRI odkupuje zemljišča.
Zaradi težav z dostavo pošte, se je gradivo za 3. redno sejo poslalo po elektronski pošti.
Odbor je sprejel
Sklep št. 4: Vabila in gradivo za seje Odbora za komunalo in splošno preventivo Občine Brezovica, se pošilja po
elektronski pošti.«
Sklep je bil z glasovanjem 4 ZA in 0 PROTI sprejet.
Seja je bila zaključena ob 20.35 uri.
Uprava Občine Brezovica
Miran Repar l.r.
Predsednik odbora
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