11. redna seja OS, 29. 09. 2020
Poročilo župana o projektih

•

Oskrba s pitno vodo Suhe krajine

Projekt dejansko še ni ugasnil, saj še vedno potekajo dogovori o možnosti dodatnega financiranja. Za
našo občino bi bilo možno financirati še ureditev vodovoda v vasi Potiskavec in Kolenča vas in ureditev
črpališča Kompolje. Samo vodovod, drugih spremljajočih del ne!
Na sestanku v Žužemberku 4. 9. 2020, pa je bilo odprto tudi vprašanje pokrivanja stroškov delovanja
skupne občinske uprave iz preteklih let v skladu z dogovorom županov ob začetku izvajanja projekta.
Stroški so ocenjeni na 150.000 €.

•

KČN Bruhanja vas

Kanalizacija: za nas je pomembna informacija, da je vlada obljubila znižanje praga za sofinanciranje
gradnje kanalizacij, tako da bo iz korona paketa in v naslednjem programskem obdobju možno črpanje
sredstev tudi za manjše sisteme. Težava zdaj lahko nastane pri nas, če ne bomo imeli dovolj sredstev
za sofinanciranje.

•

Športna dvorana

Gradnja dvorane je v zaključni fazi, kar pomeni polaganje parketa, urejanje zunanjih površin in okolice,
v postopku revizije na DKOM pa je JR za nabavo opreme.
Z izvajalcem GH-holdingom je bila 9. 4. 2018 podpisana pogodba v višini 2.894.938,00 €.
Dodatek št. 1, ki je bil podpisan 29. 11. 2019 je zajemal stroške nastale po odločitvi občine, da se objekt
preprojektira, kar bo omogočilo prehod iz B v A ekološki razred. Po spremembi lokacije objekta, pa je
bilo zaradi neustrezne talne podlage potrebno dodatno temeljenje objekta. Po podpisu aneksa se je
znesek izgradnje dvorane dvignil na 3.200.000 €.
V teku izgradnje dvorane je bilo ugotovljeno, da je potrebno narediti še nekaj dodatnih in več del (ograja
v pod tribunami, da se zaščiti shranjena oprema, ponikovalnice za meteorno vodo ob dvorani, vgraditev
posebnih puš v dvorani za napenjanje mreže za odbojko, zunanja ograja med sosedi) ter zgraditi
parkirišče, dovozno cesto s pločniki in krožni promet mimo šole, prestavitev plinohrana, postavitev
ekološkega otoka, urediti dvorišče pri hiši ob uvozu). Vse to je bilo ocenjeno oziroma preverjeno na trgu
in povečan znesek izgradnje na 3.538.000 €. Izvedba vse teh del do konca julija, bo omogočila
pridobitev uporabnega dovoljenja do 30. 08. 2020.
Temu bo sledila še nabava in vgradnja opreme (150.000 €). K strošku bo potrebno prišteti še sredstva
za nadzor (okoli 100.000 €) in nekaj zneskov po cca 10.000 do 20.000 € (projekti opreme, zunanje
ureditve, različnih preizkusov – tesnjenje, varstvo pri delu,..).
Počasi se je izrisuje celotna vsota izgradnje in opreme ŠD – 3.926.000 €
Pri ŠD je bil 14. 8. opravljen tehnični pregled in 30. 8. izdano uporabno dovoljenje. DKOM je po opravljeni
reviziji postopka 17. 9. odločila glede pritožbe podjetja Elan Inventa na postopek oddaje naročila za
nakup in vgradnjo športne opreme ponudniku Lesnina MG d.o.o. in zavrnila pritožbo. Tako smo zdaj v
fazi sklepanja pogodbe z izvajalcem.
22. 9. pa je bila tudi vložena vloga za izplačilo sredstev na EKO sklad.
Bolj zapleteno je pri pridobivanju kredita, ker je potrebno na banki dokazati in pojasniti kar veliko zadev
glede povečevanja naložbe.

•

Agromelioracija

Z odločbo MKGP z dne 2. 8. 2018 je bilo občini odobrenih 247.000 € sredstev za rekonstrukcijo poti na
območju komasacije Podgora – Bruhanja vas. Na podlagi te odobritve in projekta je bil izveden javni
razpis za izbiro izvajalca. V teku izvajanja je bilo ugotovljeno, da prvih 14 poti (od 36) ni bilo vključenih
v popis del. Po izvedbi vseh del v letu 2019 je bil na AKTRP vložen zahtevek za izplačilo sredstev.
Zaradi koronačasa je bila kontrola zahtevka prekinjena, nadaljevala se je v maju. Zdaj se izvaja kontrola
na kraju samem, ki bo preverila in odločila, ali je vse narejeno v skladu s projektom in do koliko sredstev
smo dokončno upravičeni.
Po opravljenih vseh kontrolah (administrativnih in na kraju samem) je agencija konec julija izplačala
občini 217.000 €.

•

Protipoplavni ukrepi

V času razglašene epidemije je bil 23. 04. 2020 s pripravljavcem predloga projekta opravljen terenski
ogled trase struge, po kateri bi speljali glavni tok vode iz Rašice, kot si jo je na podlagi izračunov in
uporabe modela reliefa zamislil projektant. Osnovni namen ukrepa je čim daljši čas zadržati vodo, ki
priteče iz Rašice na nenaseljenih površinah v zgornjem delu občine in to vodo ločiti od voda, ki pritečejo
iz izvirov na zahodni strani občine (Podpeč, Podgora). V bistvu gre za zasledovanje prvotnega toka
vode iz davne preteklosti, vendar ga zaradi pozidave ni možno povsem slediti. To bi po preračunih
količin, ki so se pojavile ob zadnjih dveh poplavah pomenilo, da v Struge priteče minimalno ali nič vode
in bi v struški dolini nastajala le voda, ki na plan privre na območju Strug. Tako bi se poplavna ogroženost
bistveno zmanjšala.
Predlog protipoplavnih ukrepov, bo končan predvidoma konec oktobra.

•

Prijava na razpis LAS

Pri pripravi projekta ureditev Luže v Bruhanji vasi smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. Stvari
so dokaj zapletene, zlasti pri morebitni vlogi za sofinanciranje projekta s strani EU. Vsebinsko so zadeve
obsežne, predvsem pa je problem pridobitev zunanjih partnerjev (npr.: šola se je umaknila), ki se morajo
projektu pridružiti tudi finančno. Kot vse kaže v tem programu ne bomo prišli na vrsto.
Začeli pa smo tudi s projektom za nabavo e-kolesa. V projekt gremo skupaj z ostalimi občinami v LAS,
pri čemer bo vsaka občina nabavila 5 e-koles, ki bodo namenjena turistični ponudbi kraja. Sofinanciranje
občine v tem primeru bo okoli 20.000 e.

•

Ceste

V poletju smo v sodelovanju z DRI izvedli še en del obnove ceste v Predstrugah. Dogovarjamo se še
za odsek od OC proti Ponikvam.
15. 10. je na MZI sestanek, na katerem naj bi se bolj podrobno dogovorili o ostalih projektih prenove
cest v občini, zlasti rekonstrukcija ceste Pri Cerkvi - Videm.

•

Plin

Občina ima za Jakličev dom, občinsko stavbo in banko skupno kurilnico na kurilno olje v Jakličevem
domu. Prav tako je na kurilno olje urejeno tudi ogrevanje v ambulanti.
Oba kotla sta stara in dotrajana, zato bo potrebna menjava, preden odpovesta. V dogovoru smo za
menjavo energenta – ogrevanje na plin, pri čemer iščemo varianto, da bi naložbo plačali preko porabe
energenta. Za direktno naložbo nimamo sredstev.

•

Zdravstvo

V poletju smo izvedli, kot veste, tudi še en javni razpis za koncesijo v zdravstvu. Postopek preveritev na
MZ še poteka, zato MZ še ni izdalo soglasja.
Lekarna – NLB in Lekarna sta uredila najemne odnose, kar bo osnova za ureditev bančnega objekta v
lekarno.

•

Pokopališče

Po izvedenem postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne
službe pogrebne dejavnosti in javne gospodarske službe pokopališke dejavnosti v občini je bil izbran
koncesionar, ki bo z delom začel s 1. 1. 2021

