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Številka: 01104-07/2021-03 
Datum: 15.04.2021

ZAPISNIK 

7. redna seja odbora za komunalo in splošno preventivo, 
ki je bila v sredo 14. aprila 2021 ob 19.00 uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2, 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, Borut Pirnat – član, Jernej Rogelj – član 

- ostali prisotni: 
- uprava Občine Brezovica: Peter Peršin 

ODSOTNI: Patricija Kozin – članica (opr.) 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje 
2. Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2021 
3. Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2021 
4. Tekoče informacije 
5. Razno 

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

Ad1 Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje 

Na zapisnik 6. redne seje ni bilo pripomb, zato je odbor glasoval o zapisniku in sprejel 

Sklep št. 1: Odbor potrdi zapisnik 6. redne seje. 

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

Ad2 Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2021 

Predstavljena je bila vsebina elaborata o cenah storitev obvezne občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 
vode za leto 2021. Pomemben dejavnik je višja cena na trgu za ravnanje z dehidriranim blatom. Zaradi višjih stroškov se 
poviša vrednost subvencije.  

Odbor glasoval o Elaboratu o cenah storitev obvezne občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za 
leto 2021 in sprejel 

Sklep št. 2: Odbor za komunalo in splošno preventivo Občine Brezovica potrdi Elaborat o cenah storitev obvezne 
občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2021. 

Sklep je bil z glasovanjem 6 ZA in 0 PROTI sprejet. 
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Ad3 Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2021 

Kot predhodni Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 
2021 je bil predstavljen tudi Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2021. 

Odbor je sprejel 

Sklep št. 3: Odbor za komunalo in splošno preventivo Občine Brezovica potrdi Elaborat o cenah storitev obvezne 
občinske GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2021.« 

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

Ad4 Tekoče informacije 

- 3. maja se bo začela obnova regionalne ceste Vrhnika-Podpeč-Ig, v naselju Jezero in gradnja pločnika ob tej 
cesti, od Podpeči, do konca naselja Jezero, gradnja bo potekala v treh etapah (krožišče Podpeč – POŠ Jezero, 
POŠ Jezero – gasilski dom, gasilski dom – konec naselja  Jezero); 

- Hkrati z obnovo ceste in gradnjo pločnika se bo obnovil vodovod po regionalni cesti, delno je zajet v 
sofinancerskem sporazumu, delno bo financiran iz lastnih sredstev; 

- Projektira se pločnik skozi naselje Podpeč, variantne rešitve so v reviziji (najbolj optimalna je varianta B – s 
semaforjem za pešce), naslednje leto bi se lahko realizirala gradnja; 

- Projektira se tudi pločnik od Podpeči proti Preserju in naprej proti Dolenji Brezovici; 
- Letos bomo gradili pločnik ob Novi poti v Vnanjih Goricah; 
- Prav tako letos bo prenovljen most v Podplešivici; 
- Na področju kanalizacije se gradi naslednje ulice Podsvetija, Jevčeva in še dve stranski ulici ob Podpeški 

cesti; 
- Pripravljamo razpis za gradnjo kanalizacije v Žabnici in na Brezovici; 
- Pomoli na Jezeru bodo končani do poletja; 
- Pred gasilskim domom na Jezeru bo urejeno parkirišče s parkomatom; 
- Rebalans proračuna je predviden v jeseni; 
- Sezona zimske službe je končana, sneg pa še zapade; 
- Do 15. septembra je rok za sprejem morebitnih pripomb/pritožb v zvezi z avtocestnim izvozom na Lukovici, 

začetek gradnje je predviden v letu 2022; 
- Pločnik Preserje – Lužnik (asfaltiranje); 
- Projektira se kanalizacija Dolenja Brezovica in Gorenja Brezovica; 
- Del občine je že opremljen s zabojniki za papir, ostali del je potrebno še opremiti; 
- Asfaltiranje makadamske JP; 
- Sanacija poškodb asfalta na Novi poti; 
- Jezero – ob nedeljah zjutraj praznenje košev za smeti; 
- Ogledala v križišču pri apnenici ne bo, ker je tam stop znak in v ogledalu se kolesarja ne vidi dovolj, obstaja 

velika verjetnost, da se ga spregleda, zato se je potrebno ustaviti in se prepričati, da je pot prosta; 

Seja je bila zaključena  ob 20.15 uri. 

Uprava Občine Brezovica
Miran Repar l.r.

Predsednik odbora


