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VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA POBUDE VO 

 

VO TISOVEC 

1. Optika – izvajalec telekom; projekt v vsej Občini l. letih 2017-2018. 
 
Obrazložitev: Ni predmet proračuna in tudi ni pristojnost občine. 

2.  Postavitev oddajnika za mobilni signal 

Obrazložitev: Ni predmet proračuna in tudi ni pristojnost občine. 

3.  Kategorizacija ceste Tisovec-Kal (Občina Ivančna Gorica): razdalja Tisovec-Kal cca 3 km, s tem 
bi bila urejena cestna povezava med vasema in občinama. 

Obrazložitev: V Občini Dobrepolje  je cesta kategorizirana kot  javna pot (JP) 565631 Tisovec 
(HŠ 6-k jami) do občinske meje. Pri usklajevanju kategorizacije cest, ki potekajo preko meje 
občine,  se Občina Ivančna Gorica ni odločila za to, da bi cesto kategorizirala. 

4.  Javna luč ob cesti pri igrišču. 

Obrazložitev: Ne planiramo dograditev javne razsvetljave, ker so potrebe tudi v drugih vaseh, 
ki še nimajo javne rasvetljave. 

5. Ureditev ceste nad Četežem proti Tisovcu (Andrejčkov klanec) – projekt in možne variante: za 
lažjo in bolj varno vožnjo, zlasti v zimskem času. 

Obrazložitev: Zaradi drugih, na pogodbe vezanih investicij,  za navedene projekte 
rekonstrukcije ceste LC 065061 Četež – Smrekovec, sredstev v letošnjem proračunu ni mogoče 
zagotoviti. 

6.  Obvoznica mimo vasi Četež:  proučiti variante. 

Obrazložitev:  
Zaradi drugih, na pogodbe vezanih investicij,  za projekte (idejne zasnove-IDZ) rekonstrukcije 
ceste LC 065061 Četež – Smrekovec, sredstev v letošnjem proračunu ni mogoče zagotoviti. 

Pred nekaj leti smo končno uspeli asfaltirati del cestišča v Četežu, ki zagotavlja  nemoten 
promet. Občina v tem trenutku nima sredstev za to obvoznico, ker ima prednost rekonstrukcija 
državne ceste od Kompolj do Strug, za katero moramo pripraviti projektno dokumentacijo in so 
sredstva zagotovljena v tem proračunu. 

7.  Vzdrževanje in oznake na cesti Tisovec-Jauhe-Zagorica. 

Obrazložitev: Sredstva za postavitev prometne signalizacije na kategoriziranih občinskih 
cestah,  med katere sodi LC 065061 Četež – Smrekovec so zagotovljena v Posebnem delu 
odloka o proračunu, proračunska postavka (PP) 0413016 Vertikalna prometna signalizacija. 

8. Postavitev usmerjevalnih tabel v vasi (za Korinj, Kal, Ambrus, Zagorico, Videm, Četež in 
Struge). 

Obrazložitev: Sredstva za postavitev prometne signalizacije – tudi za del navedenih kažipotov, 
na kategoriziranih občinskih cestah so zagotovljena v Posebnem delu odloka o proračunu, PP 
0413016 Vertikalna prometna signalizacija. 

9. Elektrifikacija hiš s št. Tisovec 17 in 19 (Žagar in Jerovšek). 

Obrazložitev: Ni predmet proračuna in tudi ni pristojnost občine. 
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VO PODGORICA 

1. Ureditev javne razsvetljave v vasi Podgorica: postavitev dveh razsvetljav in sicer ena v smeri iz 
Videm 74 do Podgorice 1 (Žnidaršič Stane), druga razsvetljava nasproti oz. v bližini Podgorica 
22 (Hočevar Janez). 

Obrazložitev: Sredstva za navedeno ureditev (2 svetilki) so zagotovljena v Posebnem delu 
odloka o proračunu, PP 0413036 Dograditev javne razsvetljave. 

2.  Asfaltiranje bankin iz smeri Vidma proti Podgorici (na stran vsaj 20cm). Nasipanje peska ni 
rešitev, saj se pogreza, omenjena cesta pa je zelo prometna. (predlog Hočevar Jože). 

Obrazložitev: Bankina je utrjen ali neutrjen vzdolžni del cestišča, ki je praviloma v makadamski 
izvedbi in ločen od asfaltnega vozišča. V primeru posedanja bankin (vozišča) bo potrebna 
rekonstrukcija bankin oz. vozišča na navedenem odseku LC. V primeru manjše rekonstrukcije se 
ta izvede v okviru rednega vzdrževanja cest, sredstva so zagotovljena v Posebnem delu odloka 
o proračunu, PP 0413001 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest. 

3. Postavitev ogledala pri kapelici Podgorica – za varen prevoz otrok iz/v šolo ter za varen prehod 
na glavno cesto vseh ostalih udeležencev v prometu. 

Obrazložitev: Sredstva za postavitev prometne signalizacije – npr. za predlagano postavitev 
ogledala, na kategoriziranih občinskih cestah so zagotovljena v Posebnem delu odloka o 
proračunu, PP 0413016 Vertikalna prometna signalizacija. 

4. Asfaltiranje ceste iz Podgorice do industrijske cone Podgorica-Ratike. Po njej je veliko 
prometa, s povečanjem industrijske cone se je povečalo število zaposlenih in s tem število 
avtomobilov. 

Obrazložitev: Zaradi drugih, na pogodbe vezanih investicij,  za navedeno večjo rekonstrukcijo 
JP 565421 Podgorica (HŠ16-065050), sredstev v letošnjem proračunu ni mogoče zagotoviti. 

5.  Asfaltiranje ceste iz smeri osnovna šola proti hiši Podgorica 2a. Vsakodnevno pelje tukaj veliko 
avtomobilov iz šole ali v šolo, tudi šolski avtobus. 

Obrazložitev: Odsek JP 565391 Videm (065030 - 138390)se bo asfaltiral v sklopu ureditve 
okolice stavbe novega vrtca. 

6. Poleg ureditve vseh ostalih zarisanih komasacijskih poti v KO Podgora, je potrebna ureditev 
poti na parcelo Šuštar Janeza v Podgorici, nasproti transformatorja, saj nima dostopa do svoje 
njive oziroma je le za zelo otežen. 
Obrazložitev: Pot- dostop do parcele Šuštar Janez v Podgorici se bo uredila v okviru 
agromelioracije in komasacijskih poti k.o. Podgora. 

7. Odvodnjavanje pri hiši Podgorica 5 (Jamnik Lojzka) – voda se steka iz glavne ceste po ulici na 
njihovo dvorišče. Potrebna je ureditev odtoka te vode, ki zaliva in s tem uničuje dvorišče. 

Obrazložitev: Zaradi drugih, na pogodbe vezanih investicij,  za projekte (idejne zasnove-IDZ) 
rekonstrukcije ceste LC 065061 Četež – Smrekovec, sredstev v letošnjem proračunu ni mogoče 
zagotoviti. 

8. Ureditev močila – studenca v Podgorici v dolini. 

Obrazložitev: Naslov PP 0414024 Ureditev luže Bruhanja vas se popravi v naslov Ureditev luže 
Bruhanja vas in Podgorica. Pridobljeni so projektni pogoji MOP/ ARSO, za sanacijo izvira na 
območju Pisančeve doline. Na osnovi podanih pogojev bo izdelana projektna dokumentacija, ki 
bo osnova za pridobitev vodnega soglasja.  
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VO PODGORA 

1. Ureditev izvira Puhovke in njene trase. 

Obrazložitev: Občina bo intenzivno  pristopila k reševanju tega problema s pridobitvijo 
vodnega soglasja od ARSO-a ter pripravila ustrezno dokumentacijo za to rekonstrukcijo terena.   

2. Ureditev poti iz centra vasi proti Koritu. 

Obrazložitev: Občina je že naročila izvedbo idejne zasnove omenjenega odseka cestišča in 
izveden je bil geodetski posnetek. V letu 2018 želimo pripraviti vso potrebno projektno 
dokumentacijo. Pod vzdrževalna dela je uvrščena tudi odstranitev žive meje, saj je ta živa meja 
na parceli v lasti občine. 

 

VO KOMPOLJE 

1. Sredstva na proračunski postavki 0416068 – Protipoplavni ukrepi: vrednost namenjenih 
sredstev je 107.085€. Koliko od teh sredstev je konkretno namenjenih za: 
- projekt variante Logi? 
- ureditev suhe struge med grabnom in cesto pri Kanculcu? 
- znižanje lokalne ceste proti Kanculcu? 

Obrazložitev: PP 0416068 Protipoplavni ukrepi se razdeli na K4 4204 Novogradnje, 
rekonstrukcije in adaptacije ter v vrednosti 60.000,00 EUR na K4 4208 Študije o izvedljivosti 
projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring v vrednosti 47.085,00 
EUR. 

2. Sredstva na proračunski postavki 0413036 – Dograditev javne razsvetljave: vrednost 
namenjenih sredstev je 18.000€. Koliko od teh sredstev je konkretno namenjenih za ureditev 
javne razsvetljave v naselju Kompolje in na katerih predelih se bo javna razsvetljava uredila? 

Obrazložitev: Za ureditev javne razsvetljave (JR) v naselju Kompolje bodo v okviru navedene 
postavke zagotovljena sredstva za pripravo potrebne dokumentacije za pridobitev soglasja 
DRSI v predvideni višini  cca 1.400 €, v okviru investicije Suhokranjski vodovod pa še dodatnih 
cca 30.000 € za ureditev dvocevne kanalizacije in jaškov za JR. 

3. Ali so na ustreznih postavkah v proračunu sredstva namenjena za odkup zemljišča in ureditev 
povezovalne javne poti v Zg. Brezjah? Zanima nas ali so zemljišča v planu nabave nepremičnin 
in koliko sredstev je namenjenih za dokumentacijo in izgradnjo te povezovalne poti? 

Obrazložitev: Občina je že izvedla geodetske meritve omenjene javne poti. Sredstva so 
planirana v načrtu razpolaganja z zemljišči. 

 

VO PREDSTRUGE 

1. V proračunu ni predvidena ureditev in izgradnja avtobusne postaje Predstruge. 

Obrazložitev: Pripombe se nanašajo na urejanje železniške postaje in njene okolice. Občina bo 
pristopila k reševanju omenjene problematik, ampak moramo najprej pridobiti služnost 
zemljišča oziroma najem zemljišča za izvedbo avtobusnega postajališča in parkirnih mest. 
Pločnik se mora urejati skupaj z umeščanjem avtobusnega postajališča. 

2. V proračunu ni predvidena ureditev hitrostnih ovir in signalnih tabel za umiritev prometa v 
Predstrugah pred železniško postajo. 

Obrazložitev: Za ureditev hitrostnih ovir je potrebno pripraviti elaborat prometne ureditve, 
sredstva zanj so zagotovljena v Posebnem delu odloka o proračunu, lahko v okviru PP 0413060 
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Rekonstrukcija občinskih cest. Z navedeno lokacijo se je občina prijavila tudi na razpis AVP za 
najem prikazovalnika hitrosti. Ker je morala priložiti poročilo o meritvah hitrosti (policija, MIR) 
je v poročilu navedla le število merite v zadnjih dveh letih, saj je bila v teh meritvah ugotovljena 
le 1 prekoračitev hitrosti  nad postavljeno mejo ( 58-63 km/h), za katero je bil izdan plačilni 
nalog. 

3. V proračunu ni predviden pločnik v Predstrugah od Drobniča do križišča Videm – Predstruge. 

Obrazložitev: Pripombe se nanašajo na urejanje železniške postaje in njene okolice. Občina bo 
pristopila k reševanju omenjene problematik, ampak moramo najprej pridobiti služnost 
zemljišča oziroma najem zemljišča za izvedbo avtobusnega postajališča in parkirnih mest. 
Pločnik se mora urejati skupaj z umeščanjem avtobusnega postajališča. 

4. V Predstrugah ni predviden OPPN za področje kamnoloma in OPPN (ZN) stanovanjski del 
Predstruge. 

Obrazložitev: Pogoj za začetek postopka priprave OPPN za območje kamnoloma je dosežen 
dogovor Občine Dobrepolje z vsemi lastniki znotraj območja OPPN ter dokončno stanje terena 
območja OPPN  (leta 2021 bo končano koriščenje kamnoloma v skladu s podeljeno koncesijo). 
Osnova grafičnega dela OPPN je geodetski načrt načrtovane prostorske ureditve.  

Začetek postopek priprave sprememb ZN in UrN za SC Predstruge se začne na podlagi analize 
pomanjkljivosti oziroma slabosti rešitev trenutno veljavnega občinskega podrobnega 
prostorskega načrta ter dokazane upravičenosti predvidenih načrtovanih ureditev tako s 
finančnega kot tudi s prostorskega vidika glede realnih možnosti realizacije. 

5. V proračunu ni predvidena ureditev prostora za igrača in nabavo igral ob športnem igrišču. 

Obrazložitev: Za nabavo igral ob športnem igrišču občina nima denarja. 

6. V proračunu niso predvidena sredstva za osnutek projekta krožišča v Predstrugah. 

Obrazložitev: Zadevo bomo reševali skupaj z DRSI in SŽ, ko se pripravlja projekt ureditve 
železniškega prehoda preko regionalne ceste z avtomatskimi zapornicami. Vzporedno s tem 
projektom je potrebno načrtovati tudi ureditev tega križišča in protipoplavne ukrepe na tem 
področju.  

7. Z rekonstrukcijo železniške postaje v Predstrugah je po projektu predvidenih 15 parkirnih 
mest, kar je občutno premalo, v kolikor so parkirna mesta namenjena uporabnikom prevoza z 
železniškim prometom. Predlagamo, da se v proračunu zagotovijo sredstva za zemljišča in 
ureditev parkirišča za zadostno število avtomobilov. 

Obrazložitev: Pripombe se nanašajo na urejanje železniške postaje in njene okolice. Občina bo 
pristopila k reševanju omenjene problematik, ampak moramo najprej pridobiti služnost 
zemljišča oziroma najem zemljišča za izvedbo avtobusnega postajališča in parkirnih mest. 
Pločnik se mora urejati skupaj z umeščanjem avtobusnega postajališča. 

 

MAJA KAVČIČ 

1. V proračunu ni predvidena ureditev in izgraditev avtobusne postaje v Predstrugah. 

Obrazložitev: Glej odgovor predsedniku VO Predstruge. 

2. V proračunu ni predvidena ureditev hitrostnih ovir in signalnih tabel za umiritev prometa v 
Predstrugah pred železniško postajo. 

Obrazložitev: Glej odgovor predsedniku VO Predstruge. 

3. V proračunu ni predviden pločnik v Predstrugah od Drobniča križišča Videm – Predstruge. 

Obrazložitev: Glej odgovor predsedniku VO Predstruge. 

4. V Predstrugah ni predvidena OPPN za področje kamnoloma. 

Obrazložitev: Glej odgovor predsedniku VO Predstruge. 
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SLAVC PALČAR 

1. Župan in občinska uprava je bila že večkrat opozorjena, da iznad vhoda v Podpeško jamo pada 
kamenje na javno pot. Zaradi tega obstaja resna nevarnost za obiskovalce. Pred leti so bile 
zaradi istega vzroka s strani občine izvedene že postopki, kot je zbiranje ponudbe za izdelavo 
»lovilnih mrež«. A ostalo je le pri temu, do izvedbe do sedaj ni prišlo, čeprav nevarnost za 
obiskovalce še vedno obstaja. 
Predlog: V proračunu se odpre nova PP za zgoraj omenjen namen. Izhodišče za ocenjeno 
vrednost so predračuni, katere je občina pridobila pred leti. 

Obrazložitev: Na podlagi izdanega strokovnega mnenja ZRSVN k urejanju Podpeške jame, je 
postavitev zaščitne mreže (zaščita pred zdrsom materiala) oziroma gradnja jamske 
infrastrukture (vsi grajeni objekti in nepremične naprave, ki služijo varstvu oz. rabi jame) v 
skladu z Zakonom o varstvu podzemnih jam, prepovedana. Edini način, da so predvideni posegi 
dovoljeni, je podelitev koncesije oziroma določitev upravljavca zavarovanega območja v jami.  

2. Iz predloga proračuna ni razvidno, kje in v kolikšnem delu so upoštevani in predhodno dani 
predlogi in pobude za ureditev določenih zadev, kot npr; ureditev šolskih poti in prometa v 
okolici šol. Glede na zadnje »dosegljive« zapisnike Sveta staršev je razvidno, da je Svet staršev 
podla pobude občini Dobrepolje (kakor tudi predhodna leta) a ni prejel odgovorov niti niso bili 
predlogi vneseni in obravnavani v proračunskih dokumentacijah. 
Predlog: Predlagatelj naj se opredeli do vseh pobud podanih s strani Sveta staršev in jih vnese 
v proračun. Zavržene pobude naj pisno obrazloži in »v razumljivem roku« posreduje 
predlagatelju pobud (Svet staršev). 

Obrazložitev: Na svoje predloge, ki jih je občina posredovala DRSI, je Svet staršev JVIZ OŠ (oz. 
JVIZ OŠ Dobrepolje) prejel njihov odgovor št. 37152-27972016-112, z dne 21.9.2016, prav tako 
se je občina pri sestavi proračuna za leto 2107 opredelila do predlogov VO Videm, katerega 
predlogi so bili identični predlogom Sveta staršev JVIZ OŠ. Obrazložitev je bila: 
»V skladu z določili zakona o cestah je večina ureditev na državnih cestah v pristojnosti države 
in tudi njeno finančno breme. To zadnje v svojih soglasjih DRSI navadno prenese na 
predlagatelja sprememb. DRSI je po pričakovanjih to navedla v svojem odgovoru na dopis 
občine, v katerem je ta med drugimi predložila tudi obravnavane pobude VO Videm. V dopisu 
št. 37152-279/2016/112, z dne 21.9.2016 je še zahtevala, da pri vlogi za prestavitev prometnih 
znakov za označitev naselja Videm občina poda tudi pismeno izjavo s katero se zaveže, da bo 
sofinancirala gradnjo državne ceste. Ocenjena vrednost ureditev državnih cest, ki so bile 
predlagane je cca 600.000 €.« 

Nekateri predlogi  Sveta staršev JVIZ OŠ so v realizaciji (rekonstrukcija priključka LC 065031 
Videm - Zdenska vas  na državno cesto, pripravljalna dela za rekonstrukcijo JP 565481 
Bruhanja vas (065050-648), za druge se pripravlja projektna dokumentacija, sredstva  so 
zagotovljena v okviru PP 0413060 Rekonstrukcija občinskih cest. 

3. V obrazložitvi proračuna je navedeno: V skupno postavko so združena investicijska 
vzdrževanja, rekonstrukcije in novogradnje kategoriziranih občinskih cest (JP, LC) kot npr. 
razširitve in preplastitve vozišč, ureditev meteorne vode V tej postavki so sredstva predvidena 
za investicijska vzdrževanja, rekonstrukcije in novogradnje kategoriziranih občinskih cest (JP, 
LC) kot npr. razširitve in preplastitve vozišč, ureditev meteorne kanalizacije ter drugih objektov 
odvodnjavanja cest in asfaltiranja krajših odsekov. V tekočem letu so poleg rekonstrukcije 
manjših delov občinskih cest (v ocenjeni vrednosti 100.000€) predvidena: rekonstrukcija 
priključne lokalne ceste št. ods. 065031, Videm-Zdenska vas na državno cesto R3-647/1368, 
plačilo obveznosti iz preteklega leta (dec. situacija) v oc. višini 25.000€; rekonstrukcija 
priključka javne poti št. ods. 565481, Bruhanja vas (065050-648) na državno cest R3-648/2912 
v oc. višini 44.000€; Videm – Cesta, v oc. višini 88.500€; rekonstrukcija odseka JP št. ods. 
565411 Mala vas Zagorica in ureditev obračališča v oc. višini 47.400€. 
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Predlog: Predlagatelj naj za predvidene rekonstrukcije poda podrobne obrazložitve, iz katerih 
bo razvidno, na podlagi katerih meril in normativov (obremenjenost s prometom, šolska pot, 
….idr) je bila narejena prednostna lista. Prav tako naj predlagatelj s podrobnim opisom opiše 
lokacijo cest oz. delov cest, predvidenih za rekonstrukcijo. Ker so na tej PP predvidena tudi 
sredstva za manjša popravila, sprašujem, kdo odloča in na podlagi katerih meril odloča o 
prioritetnem vrstnem redu. 

Obrazložitev: Prednostna lista je bila narejena na osnovi pobud Sveta staršev JVIZ OŠ, VO in 
predlogov SPVCP. Vrstni red rekonstrukcij je bil narejen na podlagi ocene ogroženosti 
udeležencev v prometu -  šolske poti, vožnje šolskih avtobusov, saj analize  povprečnega 
letnega dnevnega prometa (PLDP) na podlagi štetja prometa na občinskih cestah niso bile 
opravljene (pravne podlage jih za manj obremenjene občinske ceste tudi ne določajo). Sredstva 
za manjše rekonstrukcije so prvenstveno namenjena sanaciji vozišč zaradi izrednih dogodkov 
(udori, posedanja  vozišč) in asfaltiranju krajših odsekov (do 100 m), ki jih na podlagi predlogov 
VO, odobri župan. 

4. Izpad električnega roka vpliva na vstop in izstop v Jakličev dom. Električna pomična vrata se 
namreč brez napajanja ne odprejo. Kar pa lahko predstavlja problem, če bi bil izpad 
električnega toka posledica požara ali druge nesreče, kar je posledično nujno potrebna 
evakuacija. Predhodno je bilo na sistem požarne zaščite v Jakličevem dom že veliko 
napisanega in spregovorjenega. A stanje je nespremenjeno. 
Predlog: Odpre naj se nova PP in uredi sistem aktivne požarne zaščite v Jakličevem domu, kot 
je predelava izhodnih vrat z možnostjo zasilnega odpiranja. Predhodno dane pobude se »še« 
niso izvedle, ker za namen v proračunu ni bilo zagotovljenih finančnih sredstev. 

Obrazložitev: Sredstva za ureditev aktivne požarne zaščite v Jakličevem domu je zajeta v 
postavki  
0418022 Jakličev dom 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. 

 

 

JANEZ STARE – PREDSEDNIK SVETA STARŠEV JVIZ OŠ DOBREPOLJE 

 

1. V postavki 0413060 – Rekonstrukcija občinskih cest naj se zagotovijo dodatna sredstva za 
izdelavo projektne dokumentacije za naslednja projekta: (i) gradnjo pločnika od avtobusne 
postaje ne Vidmu do priključka občinske ceste LC 065021, ki vodi v vas Cesta, ter (ii) ureditev 
prehoda za pešce čez regionalno cesto pri trgovini Trgojan/gostilna Majolka. Predlagana višina 
sredstev je 6.000 EUR, tj. po 3.000 EUR za vsak projekt. 

Obrazložitev: Podpostavko 4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor in investicijski inženiring smo povečali za 5.000 €, kjer smo upoštevali pridobivanje vseh 
soglasij in projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika od Vidma proti Cesti, ter ureditvi 
prehoda za pešce pri Majolki/ Trgojan iz smeri Podpeč. 

2. V podprogramu 13029003 – Urejanje cestnega prometa naj se poveča sredstva za 3.000 EUR 
za izdelavo talnih označb postajališč šolskega prevoza ter za postavitev prometnih in 
neprometnih znakov, ki označujejo šolska postajališča. 

Obrazložitev: Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11) določa pogoje za 
določitev lokacije ter minimalne projektno – tehnične elemente in minimalne pogoje za 
ureditev avtobusnih postajališč na javnih cestah. V 2. členu določa, da je »avtobusno 
postajališče« s predpisano prometno signalizacijo označen ali fizično od vozišča ločen prostor, 
namenjen ustavljanju avtobusov v javnem linijskem cestnem prometu oziroma avtobusov ali 
drugih vozil, namenjenih izvajanju »posebnega linijskega prevoza«. Po 54. členu Zakona o 
prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – UPB7)  je »posebni linijski prevoz« 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4697
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0209
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prevoz samo določene vrste potnikov in izključuje druge potnike. S posebnim linijskim 
prevozom se opravlja prevoz delavcev na delo in domov, prevoz šoloobveznih otrok, dijakov in 
študentov med domom in izobraževalno ustanovo itd. Ker pravilnik o avtobusnih postajališčih 
še določa, da mora biti avtobusno postajališče praviloma vzpostavljeno  izven vozišča, na 
vozišču pa izjemoma, če projektno-tehnični elementi ceste ustrezajo zahtevam predpisa o 
projektiranju cest. Zahtevani projektno- tehnični elementi: 
- širina vozišča v območju avtobusnega postajališča mora biti najmanj 5,5 metra (2. 

odstavek 24. člena), 
- ustrezna preglednost v območju avtobusnega postajališča (10. člen), 
- ustrezna oddaljenost avtobusnega postajališča od območja nesemaforiziranega križišča ali 

priključka (11. člen), 
- zamik med parom avtobusnih postajališč (14. člen), 
- tehnični elementi čakališča (19. člen). 
Glede na navedeno občinskih cest, ki bi ustrezale zgoraj navedenim projektno-tehničnim 
elementom in bi na njih lahko v skladu s predpisi označili avtobusna postajališča s talnimi 
označbami, na območju občine praktično ni. Kakršnokoli označevanje »posebnih linijskih 
prevozov«na vozišču, bi bilo v nasprotju s predpisi in kaznivo. Zaradi tega se dodatna sredstva 
za ta namen na PP 0413015 oz. PP 0413016, niso  zagotovila. 

 

 

PGD ZDENSKA VAS 

 

1.  Na podlagi sklepa o pričetku javne razprave o predlogu odloka o proračunu občine Dobrepolje 
za leto 2018 z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2018 in 2021, objavljenim na 
spletni strani občine Dobrepolje, se je PGD Zdenska vas s tem dopisom obrača na župana 
Občine Dobrepolje in na občino Dobrepolje za nujno potrebna finančna sredstva za 
dokončanje gradnje nove gasilske garaže, ki je za naše društvo nujno potrebna. V osnutku 
proračuna o katerem poteka javna razprava, ste nam namenili 13.000 € sredstev. Zdenski 
gasilci bi radi do spomladi vsaj osnovno uredili objekt (gasilska garaža), da bomo lahko 
garažirali vozila. To pomeni, da moramo zapreti garaži z vrati in okni, poskrbeti za vse nujne 
inštalacije (lovilna oljna jama, strojne in električne inštalacije, ogrevanje, itd.) Vse to je nujno 
potrebno za operativni prevzem garaž, kar je osnovni namen, da objekt vsaj v osnovi služi 
namenu. Da bo projekt, ki ste ga podprli, vsaj osnovno služil namenu, potrebujemo nujno vsaj 
20.000 € proračunskih sredstev iz strani občine Dobrepolje. Zato apeliramo na Vas, da 
proračunsko postavko iz 13.000 €, dvignete na vsaj 20.000 €. 
 
Obrazložitev: Na proračunski postavki je za PGD Zdenska vas predvidenih 15.000 €. Sredstva v 
tej višini so bila potrjena tudi s strani svetnikov v 1. obravnavi proračuna. 

 

Pripravili: 

Janez Pavlin, 

Klara Škrl Debeljak, 

Tatjana Dečman-Žagar, 

Andreja Babič, 

Nevenka Grm Gregorič, 

Jana Zajec, 

Maša Ahec. 


