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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 10. redni seji občinskega sveta, 

dne 18. 6. 2020 

 
 

Marija Guzelj:  
- opozori, da je zbiralnik vode na zgornjih Hotavljah slabo vzdrževan in ni bil očiščen že več let, prav 

tako ni urejena njegova okolica. 
Dela so bila v vmesnem času opravljena. 
 

Roman Kokalj: 
- kdaj je načrtovan pričetek obnove ceste proti Sovodnju.  

Sklep o izbiri izvajalca del je bil objavljen 12. 11. 2020, sklep je bil v vmesnem času tudi že 
pravnomočen in Občina Gorenja vas – Poljane kot sofinancer investicije je gradbeno pogodbo že 
podpisala 25. 11. 2020, pogodba je v podpisu na DRSI. Vrednost pogodbenih del je 4,6 milijona eur, 
izvajalec CVP, d.o.o., s podizvajalci mora investicijo po pogodbi pričeti po uvedbi v delo in jo zaključiti 
v drugi polovici leta 2022. 

- ali se bo gradilo tudi krožno križišče na Trebiji namesto obstoječega križišča proti Žirem in 
Sovodnju.  
Pogovori z Direkcijo RS za ceste o ureditvi navedenega krožišča so še  v teku. 

- kdaj bo saniran most čez reko Soro v Pilovcu.  
Dne 16. 11. 2020 je bil pridobljen končni projekt sanacije s popisom del. Pridobljenih je tudi že več 
ponudb  po pridobljenem projektu statika, ki pa presega 100.000 eur, zato se glede na v proračunu 
nezagotovljena sredstva proučuje možnost izvedbe. 

- kdaj bo v zajetju na Trebiji nameščena UV lučka ter poda pobudo, da se ugotovi zakaj prihaja do 
oporečnosti vode.  
Vzrok za občasno oporečnost izvira na Trebiji je znan, prihaja namreč do vpliva površinskih meteornih 
voda na zajetje, kar je še zlasti očitno ob obilnejših deževjih, ko voda tudi zakali, zaradi česar zaradi 
motnosti vode ni mogoče učinkovito izvajati niti kloriranja niti UV-žarčenja. Na zajetju samem 
kloriranja ni mogoče nadomestiti z UV-lučko, saj gre za skupno klorinatorsko postajo z Občino Škofja 
Loka, ki jo upravlja Loška komunala. Klorinatorska postaja na izviru je torej del skupnega 
vodovodnega sistema za Škofjo Loko, na katerem se zaradi obsežnosti sistema priprava vode ne more 
izvajati z UV-lučko, ki pri velikih sistemih ni učinkovita. Je pa bila na predlog občine Gorenja vas – 
Poljane že izvedena optimizacija in nadgradnja navedene klorinatorske postaje na izviru Trebija z 
vidika natančnosti doziranja, o čemer smo že poročali. Dodatna klorinatorska postaja pa je tudi na 
VH Trebija, saj vsebnost klora v vodovodnih ceveh z oddaljenostjo od klorinatorske postaje hitro 
upada. Na VH Trebija se v tem primeru izvede dodatno avtomatsko dokloriranje vode. Ker se iz VH 
Trebija izvaja celotna vodooskrba za naselji Trebija in Podgora, ki imata lasten zaključen vodovodni 
podsistem, se planira namestitev UV-lučke na samem VH-Trebija, s čimer bi lahko ukinili dodatno 
kloriranje na VH. V vmesnem času se je pridobivalo podatke o primernem načinu UV-žarčenja pitne 
vode, ko je ta že predhodno delno klorirana, kot je v primeru lokacije na VH, Trebija, podobnega 



 

primera UV-žarčenja na vododovodnih sistemih v občini namreč še ni. Je pa bila v vmesnem času že 
nameščena UV-lučka na VH Fužine, ki se v celoti oskrbuje iz lastnega vira. Občina dodatno načrtuje v 
vodooskrbo vključiti rezervne vodne vire, ki bi deloma nadomestili izvir Trebija, in sicer izvir Zarobar, 
na novo pa je v proučevanju tudi vrtina Kopačnica. Vključitev novih vodnih virov bo mogoča po izvedbi 
dodatnih obsežnih investicij v posodobitev vodovodnega sistema, saj je potrebno na novo zgraditi 
večje število kilometrov dodatnih vodovodov. 
 

Stanko Bajt: 
- opozori, da je potrebno košnjo ob občinskih cestah izvesti en mesec prej, kot običajno. 

Pobuda se upošteva. 
 
Jurij Krvina:  

- meni, da občani pri oskrbi s pitno vodo ne dobijo kar plačajo. Voda je večkrat oporečna, stroški 
občanov pa posledično niso nižji. 
Navedena ugotovitev je v skladu s predpisano metodologijo o oblikovanju cene vodarine, ki ne 
dopušča, da bi se zaradi izrednih dogodkov lahko oblikovala nižja cena vodarine. 
 

Janez Hrovat: 
- vpraša, kdaj bodo postavljene označbe za naselje Poljane ob regionalni cesti.  

Občina je na Direkcijo RS za infrastrukturo že pred časom poslala pobudo na to temo, odgovor 
direkcije je v prilogi.  
-ugotavlja, da je bil preklican razpis za direktorja Zavoda Poljanska dolina ter da to funkcijo 
trenutno opravlja vršilec dolžnosti direktorja, ki pa jo lahko opravlja le eno leto, zanima ga, kdaj bo 
objavljen nov razpis. 
V vmesnem času je bil razpis že izveden in se je iztekel 28. 10. 2020. Izbirni postopki so še v teku. 
 

Martin Oblak: 
- pove, da je s strani športni društev, ki izvajajo športno dejavnost v športni dvorani v Gorenji vasi, 

izraženo nezadovoljstvo z upravljanjem dvorane, 
Občina si želi optimalnega izvajanja upravljanja nove športne dvorane, pri čemer pa je poleg 
omenjenega zaznati tudi nespoštovanje hišnega reda s strani nekaterih uporabnikov dvorane, glede 
česar je upravljavec dolžan izvajati opozorila. 

- predlaga, da vzdrževanje parkirišč in otroškega igrišča ob večstanovanjskih stavbah v Sestranski 
vasi prevzame občina.  
Navedeno zemljišče ni v lasti občine, na predlog stanovalcev pa tudi teče postopek prepisa zemljišč 
na vsakokratne etažne lastnike, ki imajo tudi določenega upravljavca blokov s pripadajočimi 
površinami in je pristojen za izvajanje upravljanja površin. 
 

Mirjana Možina: 
-  vpraša kakšna je epidemiološka slika ob COVID-19 v občini.  

Občina ob pomladanskem valu ni beležila nobene potrjene okužbe, prve potrjene okužbe so bile v 
septembru. Občina se na epidemijo skupaj s štabom civilne zaščite odziva skladno s priporočili in 
ukrepi pristojnih državnih ustanov. Trenutno je pojavnost potrjenih primerov v občini za dobro 
četrtino nižja, kot je državno povprečje. Podatki za občine so dnevno tekoče objavljeni na spletu. 

 
Uroš Čadež: 

- opozori, da svetilke javne razsvetljave na izvozu z regionalne ceste v Dobje svetijo ves čas.  
Navedeno križišče predstavlja državno cesto izven naselja, za takšno raven ceste pa ugašanje javne 
razsvetljave v nočnem času po veljavnih predpisih ni dovoljeno, zato ima občina pri uspešnosti 
podajanja pobud Direkciji RS za ceste, ki je odgovorni upravljavec državnih cest, omejene možnosti. 
Javna razsvetljava na vseh lokalnih cestah, ki so v upravljanju občine, vključno z vso okolico šole, se 
preko noči ugaša že vse od izgradnje dalje. 
 



 

Peter Peternel: 
- vpraša ali so se pojavile kakršnekoli težave glede zagotovitve dodatne lokacije za izvedbo pouka PŠ 

Javorje.  
Vodstvo Osnovne šole Poljane je navedeno reorganizacijo izvedlo zgledno in samostojno, občina o 
posebnostih ni seznanjena. 

 
 

         ŽUPAN 
Milan ČADEŽ 


