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Številka: 01104-06/2020-03 
Datum: 05.10.2020

ZAPISNIK 

6. redna seja odbora za komunalo in splošno preventivo, 
ki je bila v ponedeljek 05. oktobra 2020 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, Jernej 
Rogelj – član 

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

ODSOTNI: Janez Šuštaršič – član (opr.), Patricija Kozin – članica (opr.), Borut Pirnat – član (opr.) 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje 
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje 
3. Rebalans proračuna 2020 in sprememba proračuna 2021 
4. Medletni poračun storitev čiščenja odpadne vode 
5. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov 
6. Tekoče informacije 
7. Razno 

Dnevni red je bil dopolnjen z novo točko in se glasi: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje 
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje 
3. Rebalans proračuna 2020 in sprememba proračuna 2021 
4. Medletni poračun storitev čiščenja odpadne vode 
5. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov 
6. Odlok o spremembah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave 

ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
7. Tekoče informacije 
8. Razno 

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

Ad1 Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje 

Na zapisnik 5. redne seje ni bilo pripomb, zato je odbor glasoval o zapisniku in sprejel 

Sklep št. 1: Odbor potrdi zapisnik 5. redne seje. 

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

Ad2 Pregled in potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje 
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Na zapisnik 1. korespondenčne seje ni bilo pripomb, zato je odbor glasoval o zapisniku in sprejel 

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

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

Ad3 Rebalans proračuna 2020 in sprememba proračuna 2021 

Marko Čuden je predstavil predlog rebalansa proračuna Občine Brezovica za leto 2020 in predlog spremembe proračuna 
Občine Brezovica za leto 2021, zaradi potrebnih uskladitev. 

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 sprejme predlog rebalansa proračuna Občine Brezovica za leto 
2020 in predlog spremembe proračuna Občine Brezovica za leto 2021.« 

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

Ad4 Medletni poračun storitev čiščenja odpadne vode 

Monika Pulko Jurca, direktorica JKP Brezovica d.o.o. je predstavila elaborat o medletnem poračunu storitev čiščenja 
odpadne vode. Medletni poračun je potreben zaradi naraščajočih stroškov odvoza blata. Prejšnja leta je izvajalec vozil 
blato na Madžarsko, ki pa je z letom 2020 zaprla mejo, zato se trenutno blato vozi na sežig v Avstrijo, kjer pa je cena 
višja. Ker cena odstopa več kot 10 %, je potrebno v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uredbo MEDO) pripraviti elaborat in medletni poračun cene 
storitve. 

Odbor je sprejel 

Sklep št. 4: Odbor za komunalo in splošno preventivo Občine Brezovica predlaga Občinskemu svetu Občine Brezovica, 
da sprejme sklep: »Občinski svet Občine Brezovica se seznani z Medletnim obračunskim elaboratom o cenah storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2020 ter daje 
pozitivno mnenje k predlaganim spremenjenim cenam storitve čiščenja komunalne odpadne vode ter storitve povezane 
z greznicami in MKČN, ki znašajo: 

Storitve čiščenja komunalne odpadne vode: 

III. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE 

Storitev Enota € brez DDV DDV 9,5% € z DDV 

Potrjena cena storitev čiščenja €/m3 0,8932 0,0849 0,9781 

Zaračunana cena storitev čiščenja* €/m3 0,6998 0,0665 0,7663 

*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. 

Storitve povezane z greznicami in MKČN: 

IV. STORITVE POVEZANE Z GREZNICAMI IN MKČN 

Storitev Enota € brez DDV DDV 9,5% € z DDV 

Potrjena cena grezničnina €/m3 0,8971 0,0853 0,9828

Zaračunana cena grezničnina €/m3 0,6965 0,0662 0,7627

*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 greznicami in MKČN. 
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Ostale cene ostajajo še naprej v veljavi.« 

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

ČISTOPIS CENIKA  
Vse cene so v EUR brez DDV. 

Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje: 

 vodarino, ki znaša 0,6963 EUR/m3

 omrežnino, ki znaša 

Zap. št. Omrežnina Faktor omrežnine
Cena omrežnine v EUR/mesec (brez 

DDV)
1 DN ≤ 20 1 10,5856
2 20 < DN < 40 3 31,7568
3 40 ≤ DN < 50 10 105,8560
4 50 ≤ DN < 65 15 158,7840
5 65 ≤ DN < 80 30 317,5680
6 80 ≤ DN < 100 50 529,2800
7 100 ≤ DN < 150 100 1058,5600
8 150 ≥ DN 200 2117,1200

1. Cena odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz: 

1.1. Odvajanja komunalne odpadne vode, ki vključuje 

 ceno storitve, ki znaša 0,7472 EUR/m3

 omrežnino, ki znaša 
Zap. 
št. Omrežnina

Faktor 
omrežnine

Potrjena cena omrežnine v 
EUR/mesec (brez DDV)

Zaračunana* cena omrežnine v 
EUR/mesec (brez DDV)

1 DN ≤ 20 1 7,5651 2,0175
2 20 < DN < 40 3 22,6953 6,0525
3 40 ≤ DN < 50 10 75,6510 20,1750
4 50 ≤ DN < 65 15 113,4765 30,2625
5 65 ≤ DN < 80 30 226,9530 60,5250
6 80 ≤ DN < 100 50 378,2550 100,8750
7 100 ≤ DN < 150 100 756,5100 201,7500
8 150 ≥ DN 200 1513,0200 403,5000

*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 odvajanje komunalne odpadne 
vode. 

1.2. Čiščenje komunalne odpadne vode, ki vključuje: 

 Potrjena cena storitve, ki znaša 0,8932 EUR/m3

 Zaračunana* cena storitve, ki znaša 0,6998 EUR/m3

 omrežnino, ki znaša: 

Zap. št. Omrežnina
Faktor 

omrežnine
Potrjena cena omrežnine v 

EUR/mesec (brez DDV)
Zaračunana* cena omrežnine v 

EUR/mesec (brez DDV)
1 DN ≤ 20 1 3,0298 2,1503

2 20 < DN < 40 3 9,0894 6,4509
3 40 ≤ DN < 50 10 30,2980 21,5030
4 50 ≤ DN < 65 15 45,4470 32,2545
5 65 ≤ DN < 80 30 90,8940 64,5090
6 80 ≤ DN < 100 50 151,4900 107,5150
7 100 ≤ DN < 150 100 302,9800 215,0300
8 150 ≥ DN 200 605,9600 430,0600

*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. 
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1.3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami, ki vključujejo: 

 Potrjena cena storitve, ki znaša 0,8971 EUR/m3

 Zaračunana* cena storitve, ki znaša 0,6965 EUR/m3 

 omrežnino, ki znaša 

Zap. št. Omrežnina
Faktor 

omrežnine
Potrjena cena omrežnine v 

EUR/mesec (brez DDV)
Zaračunana* cena omrežnine v 

EUR/mesec (brez DDV)
1 DN ≤ 20 1 3,0298 2,1503
2 20 < DN < 40 3 9,0894 6,4509
3 40 ≤ DN < 50 10 30,2980 21,5030
4 50 ≤ DN < 65 15 45,4470 32,2545
5 65 ≤ DN < 80 30 90,8940 64,5090
6 80 ≤ DN < 100 50 151,4900 107,5150
7 100 ≤ DN < 150 100 302,9800 215,0300
8 150 ≥ DN 200 605,9600 430,0600

*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.

Ad5 Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov 

Izvajalec GJS zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov JP VOKA SNANA d.o.o. je pripravil nov osnutek odloka, kot za 
vse primestne Občine. Člani Odbora so se seznanili s spremembami in sprejeli 

Sklep št. 5: Odbor potrdi potrdi Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov in predlaga Občinskemu svetu Občine 
Brezovica, da sprejme sklep: 
 »Občinski svet Občine Brezovica skladno s 5. točko 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica 

(Ur. l. RS, št. 29/2017) združi prvo in drugo obravnavo predloga Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov. 

 Občinski svet Občine Brezovica sprejme Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov.« 

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

Ad6 Odlok o spremembah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 

Izvajalec GJS ravnanja z odpadki JP VOKA SNANA d.o.o. je pripravil nov osnutek odloka, kot za vse primestne Občine. 
Člani Odbora so se seznanili s spremembami in sprejeli 

Sklep št. 6: Odbor potrdi potrdi Odlok o spremembah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov in predlaga Občinskemu svetu Občine 
Brezovica, da sprejme sklep: 
 »Občinski svet Občine Brezovica skladno s 5. točko 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica 

(Ur. l. RS, št. 29/2017) združi prvo in drugo obravnavo predloga Odloka o spremembah Odloka o obdelavi 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov. 

Občinski svet Občine Brezovica sprejme Odlok o spremembah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.«

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

Ad7 Tekoče informacije 

- križišče pri apnenici bo končano v enem tednu; 
- začel se bo graditi oporni zid na začetku naselja Preserje; 
- rekonstrukcija ceste pri Drašlerjevi dolini se bo izvajala v letu 2021, umeščena bo tudi nova avtobusna postaja 

na začetku naselja Podpeč; 
- izbran je izvajalec gradnje pločnika Jezero (KPL); 
- kanalizacija na Brezovici je končana na Sodnikarjevi ulici, Mijaks, Begrad, Komarijska; 
- začenja se gradnja kanalizacije na Jevčevi; 
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- glede izvoza iz AC potekajo mesečni sestanki na DARS-u; 
- pripravlja se projekt za pločnik ob regionalni cesti skozi naselje Podpeč (geodetski posnetek je v pripravi); 
- projektira se kanalizacija za Gorenjo in Dolenjo Brezovico; 
- v teku je obnova vseh treh pomolov na Jezeru; 
- potekajo pogovori glede ceste na Kamnitki (Jezero); 
- na Planjavi v Podpeči naj se postavi tabla za slepo ulico; 
- uredi naj se meja križišča na Gorenji Brezovici (parc. št. 2227/1 in 2223/1, obe k.o. Preserje). 

Seja je bila zaključena  ob 20.45 uri. 

Uprava Občine Brezovica
Miran Repar l.r.

Predsednik odbora


