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ZAPISNIK 
 

5. redna seja odbora za komunalo in splošno preventivo, 
ki je bila v sredo 04. decembra 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, Janez 
Šuštaršič – član, Patricija Kozin – članica, Borut Pirnat – član 

- ostali prisotni: Monika Pulko Jurca – direktorica JKP Brezovica d.o.o. 
- uprava Občine Brezovica: Peter Peršin 

 
ODSOTNI: Jernej Rogelj – član 
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje  
2. Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2020 
3. Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2020 
4. Tekoče informacije 

 
 
Dnevni red je bil z glasovanjem 6 glasov ZA in 0 PROTI sprejet. 

 
 
Ad1 Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje 

 

 
Na zapisnik 4. redne seje ni bilo pripomb, zato je odbor glasoval o zapisniku in sprejel 
 
Sklep št. 1: Odbor potrdi zapisnik 4. redne seje. 

 
Sklep je bil z glasovanjem 6 ZA in 0 PROTI sprejet. 
 
Ad2 Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2020 

 
Monika Pulko Jurca, direktorica JKP Brezovica d.o.o. je predstavila elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS 
oskrbe s pitno vodo za leto 2020. Na področju oskrbe s pitno vodo je bilo poslovanje v skladu s predvidenim. 
 
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 se seznani z Elaboratom o cenah obvezne občinske gospodarske 

javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2020 ter daje pozitivno mnenje k predlaganim cenam, ki so v elaboratu.« 

 
Sklep je bil z glasovanjem 6 ZA in 0 PROTI sprejet. 
 
Ad3 Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2020 

 

Monika Pulko Jurca, direktorica JKP Brezovica d.o.o. je predstavila elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2020. Več težav pri poslovanju je bilo na področju odvajanja in 
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čiščenja komunalne odpadne vode. Tu je velika odvisnost od cen materialov, elektro, strojne opreme, električne energije, 
odvoza in sežiga blata. Kanalizacija je začela obratovati leta 2016, ko so bile cene določene. Nekaj opreme je že 
amortizirane in ostaja v obratovanju, vpliva pa na ceno omrežnine. Podražitev je v večji meri zaradi odvajanja. 
 
Odbor je sprejel 
 
Sklep št. 3: Odbor za komunalo in splošno preventivo Občine Brezovica predlaga Občinskemu svetu Občine Brezovica, 

da sprejme sklep: »Občinski svet Občine Brezovica se seznani z Elaboratom o cenah storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2020 ter daje pozitivno mnenje k 

predlaganim cenam, ki so v elaboratu in potrjuje subvencijo omrežnin odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 

za leto 2020.« 

 
Sklep je bil z glasovanjem 6 ZA in 0 PROTI sprejet. 
 
Ad4 Tekoče informacije 

 
- križišče pri apnenici je za letos končano, ostaja v grobem asfaltu. Spomladi bodo dela tekla naprej (pločnik do 

Roglja, Drašlerjeva dolina, Preserje); 
- pločnik Jezero – začenja se odkup zemljišč, v drugi polovici naslednjega leta bo izbran izvajalec in dela se 

bodo pričela izvajati (rekonstrukcija ceste, gradnja pločnika do konca naselja Jezero); 
- kanalizacija na Sodnikarjevi ulici, Mijaks končana; 
- tečejo dogovori s SŽ in DARS, glede izven nivojskega križanja ceste in železnice v Vnanjih Goricah ter izvoza 

iz AC in navezave ter obvoznice Vnanjih in Notranjih Goric; 
- dogovarjamo se glede pločnika skozi naselje Podpeč; 
- Borut Pirnat je dal pobudo:  

– da se v proračunu za leto 2020 uvrsti vsaj en pomol na Jezeru,  
– ureditev meje ceste na Planinci, kjer bi bil prisoten na terenu, 
– ureditev odvodnjavanja na cesti pri lovskem domu na Planinci, 
– škarpa Jezero 99 (ob asfaltiranju ceste so se vsi odmaknili, samo ta škarpa ostaja), 
– cesta 522981 – geodetsko neurejena, potrebna ureditev meje, 
–  

- v Kamniku se ureja lastništvo, potem se bo pripravil projekt za avtobusno postajo. 
 
 
Seja je bila zaključena  ob 20.15 uri. 
 
 

Uprava Občine Brezovica   
  Miran Repar l.r. 
  Predsednik odbora 

 


