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Številka: 01104-08/2021-03 
Datum: 06.12.2021

ZAPISNIK 

8. redna seja odbora za komunalo in splošno preventivo, 
ki je bila v torek, 30. novembra 2021 ob 18.00 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, Jernej Rogelj – član 

- ostali prisotni: 
- uprava Občine Brezovica: Peter Peršin 

ODSOTNI: Patricija Kozin – članica, Borut Pirnat – član 

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje 
2. Proračun Občine Brezovica za leto 2022 
3. Proračun Občine Brezovica za leto 2023 
4. Tekoče informacije 
5. Razno 

Dnevni red je bil z glasovanjem 5 glasov ZA in 0 PROTI sprejet. 

Ad1 Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje 

Na zapisnik 7. redne seje ni bilo pripomb, zato je odbor glasoval o zapisniku in sprejel 

Sklep št. 1: Odbor potrdi zapisnik 7. redne seje. 

Sklep je bil z glasovanjem 5 ZA in 0 PROTI sprejet. 

Ad2 Proračun Občine Brezovica za leto 2022 

Marko Čuden je predstavil osnutka proračunov za leti 2022 in 2023. Razlog za sprejem proračunov za dve leti je predvsem 
gradnja kanalizacije na Brezovici in v Žabnici. Za redno financiranje gradnje in črpanje evropskih in državnih sredstev 
je pomembno, da so v proračunu zagotovljena sredstva za obe leti. Če bo potrebno, se bo pripravilo in sprejelo še rebalans 
za posamezno leto. 

Verjetno bo nekaj potreb po sofinanciranju pri obnovi državnih cest. 

Na področju vzdrževanja cest so se sredstva povečala, prav tako na kontih za električno energijo. Za zimsko službo so 
predvideni standardni stroški. Pri investicijah je predvideno 450.000 €. Nove table za območje občine bodo postavili na 
državnih cestah koncesionar, na občinskih JKP Brezovica d.o.o. 

Subvencija javnega potniškega prometa ostaja enaka. 
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Ob obnovi ceste se obnovi tudi javna razsvetljava. 

Glavnina komunalnega proračuna predstavlja kanalizacija. Projektira se projektna dokumentacija za kanalizacijo 
Gorenje in Dolenje Brezovice ter za Rakitno. Za Goričico je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, pojavila se je možnost 
sofinanciranja za aglomeracije manjše od 2.000 PE in bomo kandidirali s projektom kanalizacije Goričica. Za morebitne 
prihodnje priložnosti sofinanciranja pripravljamo projekte kanalizacije Gorenja in Dolenja Brezovica ter Rakitna. 

Na področju oskrbe s pitno vodo je predvidena obnova vodovoda, pri sočasni gradnji kanalizacije in cest, tako je že v 
teku obnova vodovoda na Jezeru, ob rekonstrukciji državne ceste ter gradnji pločnika, se bo pa obnovil tudi vodovod v 
Žabnici, ko se bo gradila kanalizacija. 

Odbor glasoval o Proračunu Občine Brezovica za leto 2022 in sprejel 

Sklep št. 2: Odbor za komunalo in splošno preventivo Občine Brezovica se seznani s predlogom Proračuna za leto 
2022 in predlaga Občinskemu svetu Občine Brezovica, da ga potrdi. 

Sklep je bil z glasovanjem 5 ZA in 0 PROTI sprejet. 

Ad3 Proračun Občine Brezovica za leto 2023 

Skupaj z osnutkom proračuna za leto 2022 je bil predstavljen tudi osnutek proračuna za leto 2023. 

Odbor je sprejel 

Sklep št. 3: Odbor za komunalo in splošno preventivo Občine Brezovica se seznani s predlogom Proračuna za leto 
2023 in predlaga Občinskemu svetu Občine Brezovica, da ga potrdi. 

Sklep je bil z glasovanjem 5 ZA in 0 PROTI sprejet. 

Ad4 Tekoče informacije 

- Avtobusna postaja v Kamniku bo realizirana v letu 2023, naročen bo projekt PZI, 
- Za širitev ceste v Kamniku in gradnja pločnika od kapelice do vrha klanca bo naročen projekt PZI, za ureditev 

križišča LC 022071 Kamnik-Preserje, JP 523281 Kamnik - povezava mimo HŠ 11, JP 523282 Kamnik - Y 
križišče pa je bil pred leti že pripravljen projekt in ga bo verjetno potrebno novelirati, 

- Pločnik čez Podpeč se lahko začne graditi po končani gradnji pločnika na Jezeru, 
- Za postavitev zabojnikov za smeti na Kamnitki na Jezeru, je potrebno cesto nasuti, potem bo VOKA SNAGA 

dostavila zabojnike, 
- Projekt za pločnik v Preserju je v pripravi, 
- Črnovaška cesta se bo posnela, poškodbe so nastale sedaj, ob gradnji kanalizacije v Črni vasi in se bo treba 

dogovorit, kako se jih bo saniralo, 
- Odpiranje ponudb za gradnjo kanalizacije na Brezovici in v Žabnici ter nadzor bo v tem tednu, 
- Začeli smo izvajati zimsko službo, 
- Podpeč se je začela delat, 
- Vodovod na jezeru se obnavlja ob rekonstrukciji ceste, 
- Pločnik ob Novi poti je končan, zmontirana je tudi ograja, 
- Most v Podplešivici je narejen, 
- Kanalizacija na Brezovici, ena že končana, ena drugo leto, 
- Parkirišče na Jezeru narejeno, parkomat bo postavljen drugo leto, 
- Za izvoz iz AC je pripravljen sofinancerski sporazum, do februarja bo pridobljeno gradbeno dovoljenje, nato 

bo izbira izvajalca, 
- Pločnik v Preserju (Lužnik) še ni asfaltiran, 
- Ogledala pri apnenici se ni montiralo, ga tudi ne bo, treba je spoštovat prometne predpise, se ustavit,… 
- Bili smo na razgovoru s SŽ, konec januarja bodo končali levi tir (v smeri iz Ljubljane), do konec marca 

začnejo delat drugi tir, takrat bo še posebej obremenjena Cesta na postajo, 
- Do konca junija bo drugi tir narejen, 
- Naslednje leto se potem nadaljuje rekonstrukcija železnice proti Preserju, 
- Dogovorjeni smo, da jih počakamo z gradnjo kanalizacije, 
- Drugo leto na zimo bo končana gradnja AC priključek na Vrhniki – povezava iz Borovnice, 
- Za podvoz v Vnanjih Goricah se dela geološke raziskave, 
- Na CČN Podpeč se bo dogradilo za septiko (kar se vozi iz greznic in MKČN), 
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- V projektu za pločnik iz Podpeči v Preserje in čez Preserje je predviden vozni pas 2 x 2,5m, kar je premalo, 
projektanta je potrebno opozoriti, da se cesto razširi. 

Seja je bila zaključena  ob 19.30 uri. 

Uprava Občine Brezovica
Miran Repar l.r.

Predsednik odbora


