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Številka: 01104-09/2022-03 
Datum: 18.01.2022

ZAPISNIK 

9. redne seje odbora za komunalo in splošno preventivo, 
ki je bila v ponedeljek, 17. januarja 2022 ob 18.00 uri v Modri dvorani, Podpeška cesta 2, Brezovica 

VABLJENI: 

Člani občinskega Odbora za komunalo in splošno preventivo, direktorica JKP Brezovica d.o.o. 

PRISOTNI:  

- člani odbora: Miran Repar – predsednik odbora, Marko Čuden - član odbora, Matija Stražišar – član, Janez 
Šuštaršič – član, Patricija Kozin – članica, Borut Pirnat – član, Jernej Rogelj – član 

- ostali prisotni: 
- uprava Občine Brezovica: Peter Peršin 

ODSOTNI:  

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje 
2. Elaborat o oblikovanju cen obvezne občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2022 
3. Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2022 
4. Cenik JKP Brezovica d.o.o. 
5. Tekoče informacije 
6. Razno 

Dnevni red je bil z glasovanjem 7 glasov ZA in 0 PROTI sprejet. 

Ad1 Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje 

Na zapisnik 8. redne seje ni bilo pripomb, zato je odbor glasoval o zapisniku in sprejel 

Sklep št. 1: Odbor potrdi zapisnik 8. redne seje. 

Sklep je bil z glasovanjem 6 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN sprejet. 

Ad2 Elaborat o oblikovanju cen obvezne občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2022 

Elaborat o oblikovanju cen obvezne občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2022 je 
predstavila direktorica JKP Brezovica Monika Pulko. Namen  elaborata  je  izračun  obračunskih (leto 2020)  in  
oblikovanje  predračunskih  cen (leto 2022)  javne  storitve odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 
za leto 2022, skladno z Uredbo MEDO. 

Predračunske, predlagane cene brez in s subvencijo so višje predvsem zaradi podražitve električne energije. 
Gospodinjstvo, ki je priključeno na vodovod in kanalizacijo (oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode) je za 15 m3 porabe pitne vode plačalo s subvencijo leta 2020 52,14 €/mesec, leta 2021 53,53 €/mesec, v 
letu 2022 pa bo plačalo 59,20 €/mesec. 

Odbor je glasoval o Elaboratu o oblikovanju cen obvezne občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 
za leto 2022 in sprejel 
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Sklep št. 2: Odbor za komunalo in splošno preventivo Občine Brezovica se seznani z Elaboratom o oblikovanju cen 
obvezne občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2022 in 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 2022 in daje pozitivno 
mnenje k predlaganim cenam ter potrjuje subvencije omrežnin odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter 
subvencijo storitve čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2022, ki znašajo: 

*Vse cene so v EUR brez DDV. 

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

1.1. Odvajanja komunalne odpadne vode, ki vključuje 

 ceno storitve, ki znaša 0,8833 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 6,8797 2,2797
2 20 < DN < 40 3 20,6391 6,8391
3 40 ≤ DN < 50 10 68,7970 22,7970
4 50 ≤ DN < 65 15 103,1955 34,1955
5 65 ≤ DN < 80 30 206,3910 68,3910
6 80 ≤ DN < 100 50 343,9850 113,9850
7 100 ≤ DN < 150 100 687,9700 227,9700
8 150 ≥ DN 200 1.375,9400 455,9400

*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: 

 potrjeno ceno storitve, ki znaša 0,9903 EUR/m3

 zaračunano* ceno storitve, ki znaša 0,8603 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 3,0380 2,6380
2 20 < DN < 40 3 9,1140 7,9140
3 40 ≤ DN < 50 10 30,3800 26,3800
4 50 ≤ DN < 65 15 45,5700 39,5700
5 65 ≤ DN < 80 30 91,1400 79,1400
6 80 ≤ DN < 100 50 151,9000 131,9000
7 100 ≤ DN < 150 100 303,8000 263,8000
8 150 ≥ DN 200 607,6000 527,6000

*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. 

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

 potrjeno ceno storitve, ki znaša 0,9888 EUR/m3

 zaračunano* ceno storitve, ki znaša 0,8588 EUR/m3

 omrežnino, ki znaša 
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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 3,0380 2,6380
2 20 < DN < 40 3 9,1140 7,9140
3 40 ≤ DN < 50 10 30,3800 26,3800
4 50 ≤ DN < 65 15 45,5700 39,5700
5 65 ≤ DN < 80 30 91,1400 79,1400
6 80 ≤ DN < 100 50 151,9000 131,9000
7 100 ≤ DN < 150 100 303,8000 263,8000
8 150 ≥ DN 200 607,6000 527,6000

*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.« 

Sklep je bil z glasovanjem 7 ZA in 0 PROTI sprejet. 

Ad3 Elaborat o cenah storitev obvezne občinske GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2022 

Elaborat o oblikovanju cen obvezne občinske GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2022 je predstavila direktorica JKP 
Brezovica Monika Pulko. Namen  elaborata  je  izračun  obračunskih (leto 2020)  in  oblikovanje  predračunskih  cen 
(leto 2022)  javne  storitve oskrbe s pitno vodo za leto 2022, skladno z Uredbo MEDO. 

V  izogib  menjavam  cen  med  letom  se  cene  za  leto  2022  izračunavajo  z  upoštevanjem obračuna  2020  in  
predračuna  2022,  kar je  skladno  tudi  z  Uredbo  MEDO. Obračunsko  leto 2021 bo upoštevano pri oblikovanju cen v 
letu 2023. 

Predračunske, predlagane cene brez in s subvencijo so tudi pri oskrbi s pitno vodo višje predvsem zaradi podražitve 
električne energije. Gospodinjstvo, ki je priključeno na vodovod in kanalizacijo (oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode) je za 15 m3 porabe pitne vode plačalo s subvencijo leta 2020 52,14 €/mesec, leta 2021 53,53
€/mesec, v letu 2022 pa bo plačalo 59,20 €/mesec. 

Odbor je glasoval o Elaboratu o oblikovanju cen obvezne občinske GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2022 in sprejel 

Sklep št. 3: Odbor za komunalo in splošno preventivo Občine Brezovica se seznani z Elaboratom o cenah storitev 
obvezne občinske GJS oskrbe s pitno vodo za leto 2022 in predlaga Občinskemu svetu Občine Brezovica, da sprejme 
sklep:  

Občinski svet Občine Brezovica se seznani z Elaboratom o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo in daje pozitivno mnenje k predlaganim cenam, ki znašajo: 

*Vse cene so v EUR brez DDV. 

Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje: 
 vodarino, ki znaša 0,7934 EUR/m3

 omrežnino, ki znaša 
Zap. 
št. Omrežnina 

Faktor 
omrežnine 

Cena omrežnine v 
EUR/mesec (brez DDV) 

1 DN ≤ 20 1 10,3610
2 20 < DN < 40 3 31,0830
3 40 ≤ DN < 50 10 103,6100
4 50 ≤ DN < 65 15 155,4150
5 65 ≤ DN < 80 30 310,8300
6 80 ≤ DN < 100 50 518,0500
7 100 ≤ DN < 150 100 1.036,1000
8 150 ≥ DN 200 2.072,2000
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Sklep je bil z glasovanjem 7 ZA in 0 PROTI sprejet. 

Ad4 Cenik JKP Brezovica d.o.o. 

Cenik opravljanja storitev JKP Brezovica d.o.o. je bil zadnjič obravnavan in potrjen na Občinskem svetu Občine 
Brezovica v letu 2016 (cenik zimske službe pa v letu 2018). V letu 2022 je oblikovan nov cenik za  opravljanje  storitev,  
saj  je  v  obdobju  od  leta  2016  prišlo  do  številnih  sprememb,  zaradi  česar obstoječi ceniki niso več aktualni. Glavne 
spremembe so:  
−  podražitve energentov,  
−  podražitve storitev,  
−  podražitve servisov,  
−  menjava oziroma povečanje strojne opreme,   
−  drugačna kvalifikacija delavcev in 
−  ločen cenik za najem prometne signalizacije in prometne zapore. 

V  predlaganem  ceniku  so  na  novo  definirane  cene  novih  strojev  in  naprav,  ki  jih  v  času  zadnjega potrjevanja 
cenika v podjetju še ni bilo. Nekateri novi stroji in oprema so nadomestili iztrošene stare, nekateri pa so v celoti novi in 
so bili nabavljeni zaradi zagotavljanja kvalitete dela oziroma v izogib dotedanjemu najemanju. 

Odbor je o predlaganem ceniku glasova in sprejel 

Sklep št. 4: Odbor za komunalo in splošno preventivo Občine Brezovica se seznani s predlaganim cenikom JKP 
Brezovica d.o.o. in predlaga Občinskemu svetu Občine Brezovica, da sprejme sklep: »Občinski svet Občine Brezovica 
potrjuje nov cenik JKP Brezovica d.o.o.« 

Sklep je bil z glasovanjem 7 ZA in 0 PROTI sprejet. 

Ad5 Tekoče informacije 

- Končuje se razpis za izgradnjo kanalizacije na Brezovici in v Žabnici, 
- Objavljen je nov razpis za gradnjo kanalizacije v aglomeracijah do 2.000 PE, prijavili bomo kanalizacijo 

Goričica, ki ima pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, 
- Za Rakitno bo izdelana poplavna študija, 
- Pripravlja se projektna dokumentacija za kanalizacijo na Gorenji in Dolenji Brezovici, 
- Rekonstrukcija ceste z dograditvijo pločnika na Jezeru naj bi bila končana do konca junija, vendar se bo rok 

verjetno podaljšal, 
- Po končani gradnji pločnika na Jezeru, sledi gradnja pločnika skozi naselje Podpeč, 
- Projektira se cesta in pločnik skozi naselje Preserje, 
- Konec tega leta naj bi se pričel graditi izvoz iz avtoceste (pripravlja se razpis), 
- Na železnici se bosta obnovila prvi in drugi tir, zato bomo počakali z gradnjo kanalizacije na območju postaje, 
- Rekonstrukcija železniške proge se bo potem nadaljevala naprej proti Preserju in Borovnici, 
- Sledi gradnja žel. postaje Vnanje Gorice in podvoz v Notranjih Goricah, 
- Pri gradnji izvoza iz AC v letu 2023 in 2024 nam sledi sofinanciranje v višini cca. 950.000,00 € (javna 

razsvetljava, pločnik), 
- Borut Pirnat je dal pobudo za postavitev nadstrešnice na AP pri šoli na Jezeru ter za pluženje do polharskega 

in lovskega doma, 
- Janez Šuštaršič je vprašal, kdaj bo JP VOKA SNAGA v KS Podpeč-Preserje razdelila zabojnike za papir. 

Seja je bila zaključena  ob 19.30 uri. 

Uprava Občine Brezovica
Miran Repar l.r.

Predsednik odbora


