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Ad 3) Poročilo o izvedenih in planiranih delih 
 
Judita Oblak: 
Dvorano zares potrebujemo, bilo pa je izpostavljeno tudi vprašanje financiranja. Pozitivno je, da je 
možno preko Eko sklada dobiti do 400 EUR na m2, ne pozna pa ostalih razpisov (ministrstva, ipd.), kjer 
bodo na voljo tudi določena sredstva, oz. meril za dodelitev. Pravico do športne vadbe, sploh za 
otroke, bo potrebno vključiti v tak razpis, saj je bilo navedeno, kakšna je podhranjenost.  
Prosim, da se poda pisno ta videnja, kar se je danes povedalo, da imamo s tem možnost pridobiti 
dodatna sredstva na razpisih. Več sredstev bo pridobljenih, manj bo zadolževanja, saj imamo še 
veliko drugih projektov. 
Na 20. redni seji, je bila podana informacija o okvirni vrednosti za predvideno športno dvorano, če se 
bo po ogledu občinski svet odločil za investicijo, oz. izvedbo. Za objekt bo potrebno še pred razpisom 
pridobiti tudi IP, kjer bodo zajeti vsi parametri, možnost financiranja, ipd.. Trenutno je edino razpis 
Eko sklada že na voljo. Ministrstvo za šolstvo in šport ter Fundacija za šport nameravata razpisa 
objaviti v prvi polovici leta 2018. 
 
Vzdrževanje občinskih cest: krpanje udarnih jam na obvozni cesti ob kapelici v času gradnje križišča 
pri kostanjih. Cesto je potrebno nasuti in urediti. 
Krpanje udarnih jam na JP 565391 Videm (065030 - 138390) v času rekonstrukcije priključka LC 
Videm-Mala vas-Zdenska vas na državno cesto, poteka kontinuirano oz. po potrebi.  
 
 
Marija Pogorelc: 
Podpira prizadevanja za gradnjo nove športne dvorane. Zanima jo, kako je z ureditvijo vaškega jedra v 
Strugah. Izpostavljen je bil rondo, zato jo zanima, kaj so o tem rekli predstavniki VO. Bo za umestitev 
rondoja sploh dovolj prostora in če so na razpolago študije, da je rondo sploh potreben? 
V križišču pri cerkvi v Strugah je načrtovano novo križišče, in sicer kot rondo ali klasično križišče. V 
obeh primerih posegamo na zasebna zemljišča. Z lastniki teh zemljišč se je potrebno še uskladiti in 
šele nato bo znana odločitev o izvedbi ustreznega križišča. 
 
Jože Prijatelj: 
Protipoplavna ureditev Kompolje. Na VO je bilo poudarjeno, da bo projektna naloga urejena do  tega 
novembra in hkrati vsi z njo povezani izvedbeni ukrepi. Predstavniki VO so mnenja, da izbira 
pripravljavke ni bila najbolj uspešna. 
Izdelava HH elaborata naselja Kompolje za vse štiri variante protipoplavnih ukrepov (nivo IDZ) je 
izhajala iz  predloga VO Kompolje, ki je bil podan v času javne razgrnitve na Občinski prostorski načrt 
Občine Dobrepolje.  Med izdelavo strokovne podlage je bila ugotovljena neustreznost predlaganih 
ukrepov - nezagotavljanje poplavne varnosti prebivalcev naselja Kompolje kljub zahtevnim posegov v 
prostor z obsežnimi finančnimi posledicami. Med postopkom je bilo s strani VO Kompolje predlagana 
dodatna zahteva, in sicer rešitev z zadrževanjem poplavnih voda pred naseljem Kompolje na območju 
»Logov«. Zaradi razlivanja voda na nepoplavljena območja in neposredne bližine naselij Zagorice in 
Bruhanja vas, je morala Občina Dobrepolje naročiti izvajanje hidrogeoloških meritev (piezometrske 
vrtine, nalivalni poskusi v jarke in vrtače) na območju zadrževalnika »Logi« v obdobju enega 
hidrološkega leta. S temi meritvami bodo pridobljeni podatki o ugotovljenih rezultatih glede na opcijo 
rešitve protipoplavne varnosti naselja Kompolje z zadrževanjem voda na območju »Logov«. 
Vzporedno poteka tudi postopek izvedbe rekonstrukcije ceste proti »Kanculcu« z zemeljskimi deli 
ukrepa v neposredni bližini. 
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Gradivo se od seje do seje ponavlja, tako da bi morala biti čistilna naprava in kanalizacija Zdenska vas 
do tega septembra že zaključena. Gradivo ne odraža tistega, kar župan komentira, zato se naj res 
napiše samo tisto, kar se od seje do seje spremeni. Še vedno je navedeno pridobivane GD za 
kanalizacijo Kompolje, kar ni res. 
Vašo pripombo bomo upoštevali 
 
Gradnjo športne dvorane podpira, je pa potrebno gledati investicijo skozi celoto z drugimi 
investicijami v poračunu.  
Za objekt bo potrebno še pred razpisom pridobiti tudi IP, kjer bodo zajeti vsi parametri, možnost 
financiranja, ipd.. 
 
 
Alojzij Palčar: 
Vprašal je, kakšna je finančna konstrukcija projekta športne dvorane za naslednjih 20 let, koliko bo 
stalo vzdrževanje in upravljanje objekta, koliko bodo mesečni, oz. letni stroški? Kako bodo s to 
gradnjo obremenjeni športniki? Potrebno bo misliti na novo šolo, ipd.. Občina se samo še zadolžuje 
(vrtec, KNL, ČN, ipd..). Meni, da gre samo za populizem. Zanima ga znesek, oz. izhodišča za začetek 
investicije. Te obljube se posluša že 10 let. dobiti je potrebno študij, dokumente, da se bodo svetniki 
lahko odločili. 
Občina bo tudi pri gradnji športne dvorane kandidirala na nepovratna sredstva Eko sklada, MŠŠ, 
Fundacije za šport ter ugodni kredit. Vzdrževanje večnamenske športne dvorane za primerljive objekte 
je med 50.000-60.000 EUR na leto. Športna dvorana bi omogočila normalno vadbo vsem starostnim 
skupinam, od vrtca, osnovne šole, mladine, društev, rekreativcev. Ker bo imela večnamenski značaj, 
bo možno v njej prirejati tudi druge prireditve. Za objekt bo potrebno še pred razpisom pridobiti tudi 
IP, kjer bodo zajeti vsi parametri, možnost financiranja, ipd.. 
 
Železniška postaja Predstruge: Izvaja se investicija, ki ni občinska. Za parkiranje je namenjenih samo 
15 parkirnih mest za celotno postajo. kaj bo Občina storila za to, da se število parkirišč poveča, oz. 
zakaj ne sodeluje pri projektu že od začetka? če bi vlak vozil proti Ljubljani konstantno, bi šlo več ljudi 
z vlakom, saj se zjutraj proti Ljubljani vozijo tudi uro in več. Kaj bo Občina storila, da bodo imeli 
občani kje parkirati? 
Od Slovenskih železnic je potrebno najprej pridobiti služnost za uporabo njihovega zemljišča. Ko bo ta 
postopek zaključen, lahko pričnemo z ustreznim načrtovanjem dodatnih parkirišč in avtobusnega 
postajališča. 
 
Zakaj avtobusne postaje v Predstrugah ni v sklopu železniške postaje? sredstev v proračunu za ta 
nameni ni. 
Občina je bila z rokom investicije v rekonstrukcijo območja železniške postaje seznanjena šele konec 
junija, tako da avtobusne postaje ni bilo moč vključiti v projekt, ki se je praktično že začel izvajati. 
 
Protipoplavno območje. V OPN-ju je 95. člen, ki prepoveduje gradnjo na določenih območjih, oz. se 
lahko gradi samo pod posebnimi pogoji. To zavira izdajo gradbenih dovoljenj, oz. gradnja na večini 
nižinskih območij občine, je za domačine nemogoča. 
Celoten 95. člen OPN in vse ostale vsebine, ki se v odloku navezujejo na poplavna območja, je 
besedilo, ki ga je v pridobivanju smernic/ menja na prostorski akt zahteval pristojni nosilec urejanja 
prostora, in sicer za področje upravljanja z vodami, MOP, Direkcija RS za vode. 
 
OPN je sprejet, hkrati pa je bil sprejet sklep, ki še ni realiziran, da občinska uprava takoj začne s 
postopki za sprejem OPPN kamnolom Predstruge. Župan objavi program in postopki lahko tečejo tudi 
nekaj let. Če je županova namera resna, bo tudi čim prej pristopil k izvedbi teh postopkov. 
Potrebno je upoštevati mnenje MOP-a. 



Pogovori o spremembah ZN Predstruge, kjer bi se gradilo med 60 do 70 stanovanjskih hišic ni skladen 
z območjem sosednjega kamnoloma. Zanima ga, kdaj bo to predstavljeno širši javnosti in če je bilo 
vaški skupnosti o tem že kaj povedanega? 
Zbor vaščanov bo organiziran v mesecu decembru na omenjeno temo. 
 
 
Nada Pavšer: 
Ureditev priključkov z lokalnih cest na državne ceste. Priključek z Vodic na regionalno cesto je še 
vedno zelo nevaren, sploh, kadar je zasnežen. Prometa je že sedaj veliko, obeta pa se s cono še 
dodatno povečanje. Postavitev zaščitne ograje bi pomenila večjo prometno varnost.  
Ureditve priključkov kategoriziranih občinskih cest na državne ceste se izvajajo v skladu z 
zagotovljenimi finančnimi sredstvi (npr. priključka LC Videm-Zdenska vas in v pripravi JP 565481-
Bruhanja vas (065050-648) ter pridobljenimi soglasji in v njih določenimi pogoji DRSI. Ocenjena 
vrednost pobud glede ureditve državnih cest (pločniki v in izven naselij, priključki občinskih cest in dr.) 
je min. 500.000 €, ki jih mora občina zagotoviti v naslednjih proračunih. 
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