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ODGOVORI NA VPRAŠANJA SVETNIKOV NA 22. REDNI SEJI: 
 
Režijski obrat je upravljavec vežice in bo v tem letu poskrbel za vzdrževanje lesa na vežici. Če ne bo na 
voljo »kaznjenca«, bodo to opravili delavci Režijskega obrata. 
 
Čistilne naprave ob normalnem obratovanju načeloma ne smrdijo. Vzrok smradu v Ložicah je vstopno 
črpališče, kjer se zbirajo neobdelane fekalije. Delna rešitev za ta problem je pokritje črpališča. Delna 
rešitev zato, ker je vendarle potrebno zagotoviti minimalno zračenje tega objekta.  
Elektro omarico bomo ustrezno zaščitili, sicer pa ocenjujem, da gre za elektro omarico znotraj 
ograjenega območja. 
 
Na vodovodu Gorenje polje bi v letošnjem letu obnovili odsek mimo šole, ki je lani izpadel. 
Vodovodno omrežje Gorenje polje je potrebno celovite rekonstrukcije, kar bi bilo smiselno izvesti v 
paketu s kanalizacijo in čistilno napravo. 
 
Zadnji rok iz odločbe ZIRS je potekel 31.12.2011, rokov ni mogoče več podaljšati. ZIRS vztraja, da je 
potrebno ukrepe iz odločbe izvesti. Zaradi karakteristik vodovodnega sistema Levpa smo se odločili za 
postavitev začasnega objekta za pripravo pitne vode. Po izvedeni navezavi na vodovod Kal – Levpa se 
ta začasni objekt postavi na drugo lokacijo. 
 
Nekaj projektov v pripravi iz mojega delovnega področja: 

- KLIMA2000 d.o.o.:  

 Vodohran Prilesje (ureditev dezinfekcije), PGD, PZI, 10.500 EUR z DDV, naročeno v 2011, 
GD pridobivamo s pogodbo o stavbni pravici, ki je v podpisovanju, postopek parcelacije za 
odkup zemljišča je v teku, izvedba v letu 2013, odkup zemljišča v letu 2014; 

 Komunalna infrastruktura Prilesje, pogodba za PGD, PZI podpisana v septembru 2012 v 
vrednosti 11.720 EUR brez DDV; 

 Priprava pitne vode Plave, PGD, PZI, 10.100 EUR, naročeno v 2012, zemljišče v lasti 
občine in javno dobro, izvedba v 2013; 

 Komunalna infrastruktura Plave: izdelan IDZ, za podpisat pogodbo za PGD, PZI, vrednost 
ponudbe 19.730 EUR brez DDV. 

- PLAN R d.o.o.:  

 Postaja za pripravo pitne vode Ajba (projektna dokumentacija 12.500 EUR, ocenjena 
vrednost objekta 64.500 EUR, ureditev dostopne poti in odvodnjavanja, električni 
priključek, zamenjava vodovodne cevi 23.000 EUR), izvedena ureditev meje in parcelacija, 
GD pridobivamo na osnovi Pogodbe o stavbni pravici (je v pripravi, lastnik se strinja), 
izvedba v letu 2013, odkup zemljišča v letu 2014. 

 Vodohran s pripravo pitne vode Avče (še 5.000 EUR): projektna dokumentacija v 
vrednosti 11.480 EUR brez DDV, v teku je pridobivanje soglasij in dogovor z lastnikom 
zemljišča (Župnija Avče). 

 Rekonstrukcija sistema za pripravo pitne vode Ročinj (proj. dokumentacija 12.500 EUR); 

 Rekonstrukcija sistema za pripravo pitne vode Ložice (proj. dokumentacija 12.500 EUR); 
- HYDROTECH d.o.o.: 

 IDZ za Kanalizacijo in vodovod Kanal – desni breg, v teku je urejanje stanja v zvezi z 
lastništvom parcel, v letu 2013 ni predvidenih izdatkov. Sanacijska dela po poplavi se 
financirajo iz stroškov vzdrževanja. 

 



 
- ANTONIJA ROTAR s.p.: 

 Kanalizacija Grajska cesta – stari del: PGD, vložiti za gradbeno dovoljenje, projekt plačan, 
ocena vrednosti 99.500 EUR (brez DDV), izvedba ni predvidena v 2013. 

 
Pripravil: Vinko Medvešček 
 


