PREJETE PRIPOMBE NA GRADIVO OBINSKEGA SVETA S STRANI KRAJEVNIH
SKUPNOSTI:
Toka 11
1 1 - NOV
NOVELA
ELACIJ
CI JA OPE
OPERATIV
TI VNEGA PROGRAMA ODVAJANJA IN
IŠENJA ODP
ODPADN
ADNE IN PADAVINSKE VODE ZA OBDOBJE 2017 - 2032
KS BUDANJE
•

V zaselku Brith je potrebno dokonanje fekalne kanalizacije

•

Na zahodnem delu zaselka Brith je potrebno urediti odvodnjavanje
meteornih vod

KS RNIE
Zanima nas, zakaj obmoja, vasi, ki imajo prioriteto 5, so v planu za izgradnjo
kanalizacije po vrstnem redu predvidevane v planu pred prioriteto 4? Npr
Budanje, prioriteta 5, dokonano. rnie prioriteta 4 pa šele zaetek 2024?
Naslednji primer, ker seveda želimo razumeti, Dobravlje, spet izvedba veliko
pred nami. V primeru Dobravelj vas prosimo za pojasnitev, zakaj so Dobravlje
(ki so pod tabeli vrstica pod nami z manjšim številom prebivalcev) so cenovno
toliko dražje?
Zakaj prioriteta Dobravlje 2020 in rnie do 2023 in posledino z zamikom do
2024, Ravne pa 2026- 2027? Kakšna je dinamika doloanja prioritete vasi?
Kot ste bili seznanjeni imamo v rniah veliko težav z odvajanjem meteornih
in fekalnih voda. Vas rnie leži pod strmim pobojem Tabora, Borovja in pod
sotesko Konjšak. Ob deževju se potoki Konjšak in rniški hudournik
spremenita v visoke deroe vode (zaradi deroe velike koliine vode
poplavljajo površine ter zalivajo kleti- Pobuda rniški hudornik 2019). Poleg
tega je v rniah in Ravnah še vedno veliko vablenc (starih kamnitih kanalov,
kjer so napeljane razne odpadne vode) in kjer odvodnjavanje ni urejeno.
Menimo, da bi bilo pri sprejemanju prioritete izvedbe sistema odvodnjavanja
odpadne vode bilo potrebno upoštevati tudi dejstvo, da imajo vasi pod strmim
pobojem kakšno težavo ve kot ostale vasi.
Podobni pogoji in težave veljajo tudi za Ravne, ki so planirane komaj 2027.
ODGOVOR OBINSKE UPRAVE NA PREJETE PRIPOMBE
Uvodoma naj pojasnimo, da ne gre za nov operativni program, ampak za
novelacijo že sprejetega operativnega programa iz leta 2016, ki je bil v javni
obravnavi in ga je obinski svet decembra 2016 potrdil. Novelacija je izdelana
zaradi povišanja cen gradbenih storitev, zato je bilo potrebno izvajanje
investicij terminsko uskladiti s priakovanimi viri. Ob gradnji fekalne
kanalizacije se bo urejalo tudi meteorno odvodnjo iz javnih površin v
omejenem obsegu. Vsi našteti problemi sodijo v širše komunalno urejanje
poselitvenih obmoij in niso vkljueni v oceno stroškov tega operativnega
programa ter bo potrebno za rešitev le-teh najti druge vire financiranja.

KS BUDANJE: V zaselku Brith v Budanjah je sistem javne kanalizacije že
izgrajen, manjka še prikljuitev 4 objektov, ki pa je obini onemogoena zaradi
pritožbe na gradbeno dovoljenje. Pritožba je na upravnem sodišu. Dela bodo
izvedena, ko bo gradbeno dovoljenje pravnomono.
KS RNIE: Kanalizacije v KS Budanjah, tako kot na Ustjah, Dolgi Poljani,
Žapužah in Lokavcu so se zgradile prioritetno zaradi zagotavljanja števila novo
prikljuenih objektov na glavni fekalni kolektor, ki vodi do centralne istilne
naprave Ajdovšna. To obvezo je sprejela Obina Ajdovšina zaradi prijave na
evropska sredstva iz ISPA sklada, zato so se izvajale prioritetno.
Dobravlje in rnie so v isti prioritetni skupini 4. V Dobravljah je samostojna
osnovna šola, medtem ko je v rniah podružnina šola z manjšim številom
otrok. Pri doloanju prioritet so se upoštevale tudi nartovane in že izvedene
investicije v doloenem naselju (v rniah nov dom krajanov, celovito urejena
cesta z javno razsvetljavo in ploniki, medtem ko v Dobravljah po osnovni šoli
veje investicije ni bilo.
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