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Zadeva: vprašanja in pobude  

 

 

Spoštovani gospod župan! 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL, zastavljam vam in pristojnim službam naslednje 

svetniško vprašanje:  

 

V zvezi s krajem Gameljne (Spodnje, Srednje in Zgornje) postavljam naslednje vprašanje in prosim za pisen 

odgovor s konkretnimi podatki. 

 

Vsak, ki se priseli v Gameljne plača razmeroma visok komunalni prispevek. Dejanski vložki krajanov v 

komunalno opremo kraja, pa – vsaj tako predvidevam – niso sorazmerni z investicijami v infrastrukturo. Tudi 

kanalizacijo se bo gradilo pretežno z EU sredstvi, od krajanov pa se pričakuje, da bodo sofinancirali priklop na 

kanalizacijsko v za zdaj ne povsem znanem deležu oz. vsoti. Govori se o petih tisočakih na priključek. 

 

Glede na aktualno tematiko prosim, da mi administracija MOL pošlje izračun pobranih komunalnih prispevkov v 

zadnjih 15 letih in spisek vložkov v javno infrastrukturo (po plačanih računih) – razporejeno po projektih za 

območje Gameljn!  

 

Drugo kar me zanima pa je, kako se načrtuje gradnja kanalizacije. Pred izvedbo tovrstne investicije je namreč 

zelo pomemben dejavnik načrtovanje celotne komunalne infrastrukture. Se jo je predvidelo? Ali pa se bo 

naredilo kanalizacijo, kopalo in položilo nov lep asfalt. In bo kmalu za tem potrebno vnovič kopati zaradi 

dotrajanega vodovoda, električnega NN  oz VN kabla ali pa se bo izvajal nov priklop objekta s prekopom ceste? 

 

Cilj mora biti končna vizija in kakovost bivanja! Zato bi moralo biti predvideno poleg gradnje kanalizacije tudi 

hkratno vlaganje v infrastrukturo, ki je dolgoročno potrebna in jo mora upoštevati vsako smotrno načrtovanje. 

Zato me zanima, ali bo ob zemeljskih delih ob polaganju kanalizacije poskrbljeno tudi za morebitno izvedbo 

kanalete z:  

- telekomunikacijskimi linijami (optična vlakna s hitrim prenosom podatkov  - saj gremo v smeri pametnih mest, 

dodatni prazni kanali (novi ponudniki omrežij ali tehnologij)/da ne bo potrebno novega prekopavanja) 

- kanali za visokonapetostno in nizkonapetostno elektriko, 

Ter ali bodo ob graditvi fekalne kanalizacije v okviru EU sredstev opravljena dela na ostali infrastrukturi: 



 

 

- pitna voda - vodovod (popravila – prenova amortiziranih delov) 

- hidrantno omrežje - nadzorovanje požarov 

- meteorna kanalizacija 

- jaški izven ceste za priklope več objektov za različne namene 

- morda je bilo kaj  zasnovanega na  toplovodnem omrežju – kak inovativen pristop 

 

 

Za odgovore in podatke se vam lepo zahvaljujem in vas prijazno pozdravljam, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Dragan Matić, mestni svetnik  

 


