
19. RS OS, 26. 9. 2017  
 
 
Ad 3) Poročilo o izvedenih in planiranih delih 
 
Tina Kadunc: 
Odločbe o odmeri komunalnega prispevka: Občani so glede na dokaj visoke zneske presenečeni, da 
morajo vse plačati v 30 dneh, brez obvestila o možnosti plačila na obroke? 
V odločbi se navede obveznosti stranke za plačilo komunalnega prispevka in jih obrazloži. O možnosti 
plačila na obroke so bili uporabniki seznanjeni na sestanku VO, to možnost pa določa Odlok o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Zdenska in Mala vas« 
(Uradni list RS, št. 79/16). 
 
 
Jože Prijatelj: 
Kanalizacija Kompolje: Na 18. RS OS je bilo povedano, da bo JKP Grosuplje preučilo, če ja za 
kanalizacijo v Kompoljah sploh potrebno izvesti tlačno kanalizacijo, podobno kot v Bruhanji vasi ali se 
lahko izvede kako drugače? pričakovan je bil odgovor v obliki študije v gradivu za to sejo, oz. vsaj 
omembo v poročilu o izvedenih delih. 
Pri pridobivanju soglasij za gradbeno dovoljenje za ČN Bruhanja vas, je ARSO podal dodate pogoje za 
čiščenje odpadne vode zaradi navzočnosti človeške ribice. Ker je vas Kompolje na poplavnem 
območju, za postavitev MČN ne bo moč pridobiti vodnega soglasja. Zato se nadaljuje pridobivanje 
dokumentacije za gradbeno dovoljenje za gradnjo podtlačne kanalizacije. 
 
Igrišče Tisovec: pripeto gradivo ni odgovor na zastavljeno vprašanje na 18. RS OS. Želimo videti 
fakture med Občino Dobrepolje in KPL, d.d. in obratno, ki omogočajo izvedbo kompenzacije. 
Možen je osebni pregled vse dokumentacije, povezane z gradnjo igrišča. 
 
 
Anton Pugelj: 
Struge: ali se bo ob preplastitvi v Strugah zgradil tudi pločnik? 
Da, izvedel se bo pločnik v skladu s projektom, ki ga pripravlja DRSI.  
 
Kdaj se bo cesta preplastila – termin? 
Preplastitev regionalne ceste je izvedena oz. na določenih mestih še poteka. 
 
 
Nada Pavšer: 
Vodice: Vaščanom je bilo obljubljeno, da bodo vodo dobili še v tem mandatu in ne v naslednjem. 
Zadnji čas je, da tudi ta vas dobi pitno vodo. 
Izgradnja vodovoda se bo začela v letu 2018 in zaključila v letu 2019. Tu ne gre le za gradnjo 
vodovoda ampak tudi za rekonstrukcijo ceste in izvedbo ustrezne TK kanalizacije. 
 
Priključek občinske ceste z Vodic na regionalno cesto. Nujno bi bilo potrebno zavarovati zavoj proti 
Ponikvam, saj je predvsem v zimskem obdobju lahko smrtno nevaren, tudi zaradi gradnje obrtne 
cone. 
Pridobiti je potrebno soglasje DRSi. 
 
Je res, da je bila vrtina, namenjena za črpanje vode v vasi Vodice, sedaj izvedena v obrtni coni? 
To ne drži. 
 
 



Alojzij Palčar: 
19. RS OS: Poročilo o izvedenih delih je skoraj dobesedni prepis z junijske, 18. RS OS. Kje so nove 
zadeve, ki so povezane z naštetimi projekti? 
Projekti so bili začeti že pred 18. RS OS in se nadaljujejo tudi po 19. RS OS. 
 
ČN Bruhanja vas: Če prav razumemo, dodatna stopnja stane vsaj 30.000 EUR več zaradi 
preprečevanja človeške ribice? 
Da, stroški bodo zaradi tega nekoliko višji (ocenjena vrednost do 30.000 EUR), koliko dejansko, bo 
znano po pridobitvi soglasja ARSO. 
 
Ureditve lokalnih priključkov na državne ceste: Javni razpisi so že vsi objavljeni. Izvajalci so že znani. 
En in isti izvajalec - JKP? 
Izvajalec je izbran skladno z določili ZJN-3. 
 
Vodovod Vodice: Kje so parametri, podatki, študija, da je vrtina za vodni vir nestabilna in parametri za 
določanje kvalitete vode? 
Vrtina se nahaja na globini 280 metrov. Za uporabo te vrtine je potreben stalni monitoring, kar 
predstavlja še dodatne visoke stroške, ki jih bi morali uporabniki dodatno plačati. 
 
Kdo se je odločil in na osnovi česa za prehod z vrtine na hranilnik – rezervoar, oz. zakaj je potreben, 
če ima že vsak svojo vrtino? Kje bo hranilnik stal? 
Skupaj z JKP Grosuplje smo se odločili za hranilnik, da bo investicija nižja, s tem pa bistveno manjši 
komunalni prispevek, ki ga morajo občani plačati (glede na višino investicije). Hranilnik bo stal na 
občinski parceli, ki je bila za ta namen že odkupljena pred več kot 11 leti. 
 
Že dve ali tri leta ni bilo v poročilih nič napisano kakšna je realizacija pri nepremičninah, tudi začetih 
in končanih v obdobju 1. 1. 2017 do 26. 9. 2017? 
Aktivnosti tudi na tem področju potekajo. 
 
 
Nevenka Dolgan: 
Optika: Veseli me, da se po občini izvaja optično omrežje, da se opravljajo sestanki s predsedniki 
vaških odborov, potrebovali pa bi bolj podrobno informacijo o sodelovanju s Telekomom in katera 
dela se bodo izvedla letos, katera v letu 2018? 
S Telekomom Občina zgledno sodeluje in bo pripravljen tudi plan izvedbe v letu 2018. 
 
Judita Oblak: 
Zdenska vas, odločbe za kanalizacijo: nekateri so dobili odločbe z vrednostmi za plačilo, ki so tudi do 5 
krat višje od vrednosti gradnje male čistilne naprave? 
Občinski svet je sprejel Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne vode v Zdenski vasi in je komunalni 
prispevek enak, kot v Ponikvah. Problem je v tem, da imajo prebivalci Zdenske vasi zelo velike 
zazidljive parcele. 
 
Mira Grm: 
Javna razsvetljava: Kdaj bodo v Kompoljah postavljene dve ali tri ulične luči? Na Krivicah bi bili dve, 
proti cerkvi pa še ena. 
Dela potekajo skladno z zagotovljenimi sredstvi v proračunu Občine Dobrepolje. 
 
 


