ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETN-IKOV/IC
I.

Vprašanja in pobude z 10. seje občinskega sveta

POBUDA ŠT. 122 - g. BORUT LIKAR
- na območju Prapreč ob deževju priteče po strugi iz Mraševega večja količina vode, katera je včasih
tudi poplavljala. Travnik, poraščen večina z ločkom, je bil poplavni prostor in hkrati regulator
dvigovanja vode v strugi potoka. Ob gradnji ceste do hišne številke Prapreče 12 se je ta pojav
upošteval tako, da se je pod cesto postavilo več betonskih podbojev za regulacijo pretoka.
Sčasoma se je začel omenjeni travnik zasipavati. Ob gradnji kanalizacije pa je predstavljal deponijo za
odvečni material.
Omenjeno dejstvo je vplivalo na spremembo poplavljenih površin. Sedaj se poplavljajo površine, ki
služijo za dostope, oziroma komunikacijo. Stanovalci na naslovu Prapreče 12 ob večjem deževju ne
morejo odhajati ali prihajati domov z osebnimi vozili. Problem je še bolj pereč za otroke, ko gredo ali
se vračajo iz šole. Prijazni sosedje ali družinski prijatelji jih zapeljejo z traktorjem, katerega ne ogroža
višina vode na cesti.
O navedeni problematiki je občinska uprava sicer že seznanjena. Zadevo si je odgovorna oseba celo
ogledala. A ostalo je žal le pri tem. Prizadeti niso dobili nobene informacije kako in kdaj se bo zadevo
saniralo. Odgovornost občine je toliko večja, saj gre za poplavljanje komunikacij, prizadetost občanov,
gre za nedopustno odlaganje materiala na površini, ki je ustvarila problem poplavljanja javnih površin
in ker gre za navoz in za material, ki je nastal ob gradnji kanalizacije katere naročnik, investitor in
nadzornik je bila prav občina.
Župana pozivam, da mi v pisnem odgovoru posreduje ukrepe za čimprejšnjo sanacijo nastalega
nevzdržnega stanja – pisna pobuda (je priloga zapisnika) – pisni odgovor
ODGOVOR ŽUPANA:
- zadevo smo odstopili Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Dolenjske Toplice, Mirna peč,
Žužemberk in Straža, prav tako je bil skupaj z občinsko upravo izvršen ogled na terenu, v nadaljevanju
se bodo izvedli vsi postopki, da se zadeva uredi.
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