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OBČINSKI SVET OBČINE DOBREPOLJE 
 
 
ZADEVA:  Odgovori na pobude in vprašanja, podana na 20. Redni seji OS 

 
Ad 9) Pobude in vprašanja: 
 
Jože Prijatelj: 
Odgovor na pobudo 36/17: 
Dogovorjeno je bilo, da zaradi obveznega zagotavljanja varstva osebnih podatkov, g. Prijatelj osebno 
preveri podatke, ki so bili podani v pobudi. 
 
 
Alojzij Palčar: 
Odgovor na pobudo 37/17: 
Izplačan ji bo samo sorazmerni delež. 
 
Odgovor na pobudo 38/17: 
Prikazovalnik hitrosti je bil postavljen na izrecno zahtevo vaščanov Hočevja zaradi zagotovitve 
prometne varnosti na stezi za pešce, ki od vozišča ni nivojsko ločena. Po pridobitvi mnenja VO Hočevje 
in njihovem morebitnem pristanku za prestavitev prikazovalnika se lahko presoja tudi o njegovi novi 
lokaciji. 
 

Odgovor na pobudo 39/17: 
Zaradi tradicije praznovanja osmega decembra, se zaradi zagotavljanja večje udeležbe na sami 
proslavi, se praznovanje prestavi za en teden.   
 
Odgovor na pobudo 40/17: 
Žarnica je bila zamenjana. Dvakrat. Potrebno bo preveriti inštalacijo. 
 
Odgovor na pobudo 41/17: 
Cenik, na podlagi meril navedenih v tem pravilniku, je dolžan izdelati upravljavec pokopališča, sprejme 
pa ga Občinski svet občine Dobrepolje. Trenutni cenik je prevedba iz tolarjev v evre. Novi cenik bo 
skladne z novim odlokom, ki določa, da izbrani ponudnik na podlagi javnega razpisa predloži tudi nove 
cene, oz. cenik.  
 
Odgovor na pobudo 42/17: 
Zaradi gradnje tovornega platoja ob industrijskem tiru, je Občina s pogodbo na pobudo najemnika, 
določila nadomestno lokacijo za deponijo. Po preteku najema se mora zemljišče vrniti v prvotno 
stanje. 
 
Odgovor na pobudo 43/17: 
Projekt Vodovoda Vodice  je Občina Dobrepolje pridobila leta 2002, projekt je izdelal Hidroinženiring, 
d.d., Ljubljana, in je obsegal zajem vode v globoki vrtini, črpalnico s črpalko za črpanje vode v stolpni 
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vodohran zmogljivosti 72m3, električna priključka za črpališče in vodohran ter tlačno vodovodno 
omrežje PE d63 mm dolžine 500m in oskrbovalno vodovodno omrežje PE izvedbe d110mm dolžine 
610m. Projekt do danes ni bil realiziran v nobeni od predvidenih faz. 
Do vprašanj spoštovanega svetnika se ne moremo opredeljevati, saj s konkretnimi podatki ne 
razpolagamo. Imamo pa kot izvajalec javne službe izoblikovano mnenje v zvezi z vodovodom Vodice, ki 
ga v nadaljevanju tudi podajamo. 
Kot izvajalec javne službe, poznavajoč izkušnje na področju oskrbe s pitno vodo, nismo naklonjeni 
vključitvi vrtine Vodice v javno oskrbo Vodic s pitno vodo. V vrtini naj bi bila črpalka nameščena na 
globini 280m, s črpalno višino 330m in tu gre za izjemno visoke obratovalne tlake in s tem povezano 
tudi visoke stroške črpanja vode. Vodonosnik, iz katerega bi črpali vodo, je  kraškega značaja z velikimi 
nihanji gladin in vplivi površinskih voda. Izdatnost je bila ob črpalnem poizkusu razmeroma majhna, a 
tedaj zadostna za načrtovano potrošnjo (Qdn=15m3/dan, Qmax=0,42 l/s). Glede na dolgoletne trende, 
oziroma spremljanje gladin podzemnih vod ugotavljamo, da se gladine podzemnih voda (podtalnica) z 
leti nižajo. Glede na navedena dejstva obstaja precej velika verjetnost motenj pri oskrbi iz vrtine 
oziroma je stabilnost oskrbe zato lahko vprašljiva. Za vključitev vrtine v javno oskrbo s pitno vodo bi 
bilo potrebno pridobiti vodno dovoljenje, za kar se morajo za pridobitev potrdila o ustreznosti vode iz 
vrtine izvajati predpisane enoletne meritve in monitoring, kar povečuje obratovalne stroške in 
oddaljuje pričetek izgradnje. 
Zato je naše stališče, da se zaradi visoke investicije, v prvi fazi zgradi cevovod po naselju z 
akumulacijskim bazenom in  s hidro postajo, v drugi fazi pa se zaradi zagotovitve stalne in varne oskrbe 
izvede povezava na vodovodni sistem Rob-Dobrepolje. 
Vsekakor pa je potrebno predhodno pridobiti podatke o številu stalno in začasno bivajočih prebivalcev 
in staležu živine za potrebe izdelave investicijske dokumentacije, ki bo osnova za odločitev o gradnji 
vodovoda Vodice, kakor tudi za projekcijo prihodkov in stroškov ter ne nazadnje za prikaz vpliva na 
trenutno veljavno ceno oskrbe s pitno vodo na območju občine Dobrepolje. 
JKP Grosuplje 
 
 
Judita Oblak: 
Odgovor na pobudo 44/17: 
Divja odlagališča. V skladu s 157. a členom zakonu o varstvu okolja, mora nelegalno odložene 
komunalne odpadke odstraniti lastnik zemljišča, njihovo odstranitev odredi na podlagi prijave 
inšpektor MIR. JKP Grosuplje d.o.o. kot izvajalec obvezne gospodarske javne službe mora odstraniti 
tiste odpadke, ki so odloženi na zemljiščih v lasti občine. 
 
Odgovor na pobudo 45/17: 
Pošta bo prostor temeljito očistila in ga prepleskala. Po dogovoru, vsa notranja oprema ostane v 
prostoru. Prostor bo namenjen morebitnemu vložišču Občine ali pa ponovni oddaji v najem. 
 
Odgovor na pobudo 46/17: 
Rok za postavitev snežnih kolov je določen v Izvedbenem programu zimske službe za območje Občine 
Dobrepolje za leto 2017/2018 in je predviden od 3.11. – 15.11. tekočega leta.  
 
 
Marko Marolt: 
Odgovor na pobudo 47/17: 
Občina bo za naslednjo številko glasila Naš kraj, pripravila dopis. 
 
Odgovor na pobudo 48/17: 
Ker gre za državno cesto, je potrebno najprej pripraviti projekt in pridobiti vsa soglasja. 


