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ZAPISNIK
7. seje odbora za komunalo in splošno preventivo,
ki je bila v četrtek 6.12.2016 ob 19.00 v sejni sobi Občine Brezovica
VABLJENI:
Člani občinskega odbora za komunalo in splošno preventivo
PRISOTNI:
- člani odbora: Marko Čuden - predsednik odbora, podžupan,
Janez Šuštaršič - član,
Miran Repar - član,
Nejc Vesel - član,
Jože Peterka - član,
Klemen Zaletel - član,
- uprava Občine Brezovica: Samo Mole, Peter Peršin, Stane Knap
ODSOTNI:
- Polona Glavan - članica,
OSTALI PRISOTNI:
DNEVNI RED:
Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika 6. redne seje
2. Predlog proračuna za leto 2017 in 2018
3. Ukinitev javnega dobra
4. Tekoče informacije
Dnevni red je bil z glasovanjem soglasno sprejet.
Zapisnik 6. redne seje se soglasno potrdi brez pripomb.
Ad2 Predlog proračuna za leto 2017 in 2018
Predsednik predstavi celotni predlog proračuna po posameznih postavkah, najprej samo za leto 2017 . V
naslednjih dveh letih pri investicijah je predvidena rekonstrukcija mostu na Rakitni, potem obnova in
vzdrževanje tistih cest, ki so v najslabšem stanju. Oporni zid na Brezovici se prenese v leto 2017 zaradi
spremembe projekta. Razširitev ceste v Žabnici je že skoraj dokončana, spomladi sledi asfaltiranje. Potem
se bo delal pločnik do vrtca v Podpeči, ki je bil zaradi gradnje v Goričici, prestavljen. Pri rekonstrukciji

ceste Prevalje – Goričica se prenesejo sredstva v leto 2017, kanalizacija bo narejena do gas. doma
Goričica.
Na avtobusnih postajališčih v Podpeči se bosta postavili dve nadstrešnici. Naredila se bo razširitev
Podpeške ceste ob Evrospinu, zaradi zavijalnega pasu na Cesto na postajo. Pločnik se bo podaljšal iz
nadvoza do uvoza v Eurospin. Občina bo projekt samo sofinancirala. Pločnik od Kamnika po Krimom do
OŠ Preserje se za enkrat ne bo delal, ker je prišlo do težav z lastnikom zemljišča. Potem se bo asfaltiralo
še ostale makadamske ceste, za katere se porablja veliko denarja samo za redno vzdrževanje. Asfaltiralo
bi se cesto od Voglerja do Gmajnic. Občina Brezovica bi dejansko financirala le 1/3 asfaltiranja te ceste,
saj je preostanek ceste v lasti MOL, vendar do konkretnih dogovorov z MOL še ni prišlo. Razširilo se bo
tudi Remškarjevo cesto. Ostala sredstva so namenjena še za ureditev prometne signalizacije in
vzdrževanje javne razsvetljave.
Pri vzdrževanju okolja je namenjenih nekaj več sredstev, saj se bodo postavili smetnjaki za pasje iztrebke,
kar podraži celotno zadevo. Vzpostavil se bo poseben režim za delo s pasjimi odpadki, za začetek se bo
postavilo 20 teh smetnjakov. Se bo pa stanje umirilo pri ekoloških otokih oz. bo po novem potrebno manj
sredstev, saj bo s postopnim ukinjanjem tudi dela z njimi, kar se tiče vzdrževanje in pospravljanje, manj.
Glede centra RCERO bo potrebno še to leto poravnati 366.000,00 EUR. Zadržanih imamo še 149.900,00
EUR, ki se prestavijo v naslednje leto.
Pri kanalizaciji, se bo gradnja dodatnih kanalov nadaljevala po ločenih ulicah. V KS Podpeč Preserje se
nadaljuje gradnja v Goričici. V KS Vnanje in Notranje Gorice se bo gradilo prečrpališča. Ob Podpeški
cesti na območju KS Brezovica za tiste ulice, za katere že imamo gradbeno dovoljenje. Za Vodarno Virje
se je večino sredstev prestavilo v leto 2017.
RAZPRAVA za proračun 2017.
Na vprašanje glede števila ulic, ki se bodo delale v 2017 je odgovorjeno, da se bo ob Podpeški cesti na
območju KS Brezovica s kanalizacijo opremilo približno 5 ulic. V 2017 naj ne bi dobili nobenih sredstev
iz Hodlinga, saj smo jih že večino počrpali. V Radni se bo na cesti Na Brezno verjetno naredil en manjši
odsek, zato imamo odprt NRP za 5.000,00€. Če bo dejansko prišlo do izvedbe se bo to lahko naredilo,
sredstva se bodo pa prerazporedila na NRP. Ni odprte postavke ureditve križišča pri Mari, opozori Repar.
Odgovorjeno je, da se bo predvidoma v letu 2018 odprl NRP za ureditev tega križišča. Ni odprte postavke
ureditve prometnih znakov, opozori Peterka. Mora se naročiti študijo prometne varnosti oz. cest.
Prometna signalizacija po Občini še vedno ni urejena. Odgovorjeno je, da se bo naročilo študijo prometne
varnostni. To se bo dalo sedaj lažje narediti, saj so se pred kratkim posnele vse občinske ceste, da se
posodobi banko cestnih podatkov. Ali bodo postavljena ogledala pri Hoji in pri Grebencu, vpraša
Šuštaršič. Odgovorjeno je, da je bilo to pristojnemu izvajalcu že naročeno.
Predsednik predstavi predlog proračuna za leto 2018.
Predlog proračuna za leto 2018 je za enkrat še zelo na grobo narejen, saj se pri določenih postavkah še
ne ve kako se bodo investicije razvijale. Dodal se bo še NRP, za ureditev križišča pri Mari. Pri sanacijah
občinskih cest imamo nekoliko več sredstev. S tem bi bilo poskrbljeno za izgradnjo pločnika od OŠ
Preserje naprej do ceste, ki pride iz Rakitne. Predvidena so sredstva za pločnik na Novi poti in pločnik
na Črnovaški cesti. Na kanalizaciji se nadaljuje trend izgradnje dodatnih kanalov, in sicer v vseh treh
KS-jih ki so bile v sklopu EU projekta. Kot je bilo že omenjeno, se bo gradnja kanalizacije izvajala tudi
ob Podpeški cesti na območju KS Brezovica. Verjetno se bo pričela gradnja kanalizacije tudi na Cesti na
postajo do Be-Gradovih trojčkov. Oskrba naselij z vodo se predvideva samo vzdrževanje. Gradnja
vodarne Virje bo že zaključeno.

RAZPRAVA za proračun 2018.
Vesel opozori na to, da bi bilo potrebno za vse javne dele kanalizacije, ki so na zasebnih parcelah
potrebno pridobiti služnost. Odgovorjeno je, da v praksi to nikakor ne bi bilo izvedljivo, čeprav
zakonodaja jasno predpisuje gradnjo javne komunalne infrastrukture na zasebnih parcelah. Dejstvo je,
da bi bilo potrebno za vse jaške pridobiti služnost, kar pa v praksi nikakor ne bi bilo izvedljivo. Ko se bo
vodarna Virje vključila v vodovodno omrežje, se cena vode na položnici naj ne bi dvignila, se bo pa
dvignila amortizacija. Je pa tako, da je bil kar velik strošek z dobavljanjem vode iz Vokinega omrežja,
zaradi tega, ker tega ne bo več, se cena ne bo kaj dosti spremenila. Podano je vprašanje, če se kakšen
NRP pojavi še v letu 2017, ali gre lahko v leto 2018? Odgovorjeno je, da se lahko, vendar mora biti
narejen rebalans.
Z glasovanjem je Predlog proračuna za leto 2017 in 2018 z glasovi 6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽAN,
sprejet.
Ad3 Ukinitev javnega dobrega
Na navedenih nepremičninah se ukine status javnega dobra, to pomeni, da postane last Občine Brezovica.
Last Občine Brezovica postane tako :
parcela št. 1714/5, k.o. 1652 - RAKITNA (ID 6619846), v izmeri 78 m2,
parcela št. 1687/1, k.o. 1652 - RAKITNA (ID 6616530), v izmeri 193 m2,
parcela št. 1698/2, k.o. 1652 - RAKITNA (ID 6330984), v izmeri 231 m2,
parcela št. 1711/3 k.o. 1652 - RAKITNA (ID 6515486), v izmeri 40 m2,
parcela št. 1711/4 k.o. 1652 - RAKITNA (ID 6515485), v izmeri 203 m2,
parcela št. 1711/5 k.o. 1652 - RAKITNA (ID 6515484), v izmeri 242 m2,
parcela št. 3380/2, k.o. 1704 - KAMNIK (ID 3419437), v izmeri 4545 m2,
parcela št. 1712/2 k.o. 1652 - RAKITNA (ID 991160), v izmeri 354 m2,
parcela št. 1713/1 k.o. 1652 - RAKITNA (ID 6612414), v izmeri 73 m2.
Z glasovanjem je ukinitev javnega dobrega z glasovi 6 ZA, 0 PROTI in 0 VZDRŽAN, sprejeto.
Ad4 Tekoče informacije
Na vodarni Virje se dela nadaljujejo po planu. Projekt se je sicer nekoliko zavlekel, vendar samo zaradi
tega, ker se zaradi previdnosti skalo ni miniralo. Predvidoma do konca poletja 2017 bo projekt izgradnje
vodarna Virje, zaključeno. Glede gradnje v Goričici, je 1. del reciklaže ceste narejen, drugi del so deloma
na grobo asfaltirali, potem se še nadaljuje gradnja kanalizacije do gas. doma Goričica. Oporni zid na
Brezovici je zaključen, narediti je potrebno samo še asfalt. Gradnja kanala je v zaključni fazi, narediti se
morajo še odcepi za hišne priključke. Cesta Za grabnom do Brezovih trojčkov bo umeščena v cono 30 in
zgrajena bosta dva ležeča policaja. Podano je vprašanje glede dimnikarske službe, in sicer ali bi to
dejavnost prevzelo JKP Brezovica, vendar je odgovor, da so pogovori stekli vendar kakšnih nadaljnjih
korakov ni bilo narejenih. OŠ Brezovica se bo na kanalizacijo priključila po zaključku vgradnje vse
opreme na Podpeški cesti. Zaradi tega še ni bil narejen tehnični preizkus in s tem pridobljenega
uporabnega dovoljenja.
Seja je bila zaključena ob 20.25. uri.

Uprava Občine Brezovica
Oddelek za komunalo in splošno preventivo

Marko Čuden
Predsednik odbora

