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ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 
 

 

Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 13. redni seji 

 
Roman Demšar 
-  opozori na porast vandalizma v občini – na pokopališču v Gorenji vasi se je v letu 2012 3-krat 

zgodila kraja bakra, na Hotavljah pa poškodovanje cestnih ogledal in znakov. Podane so bile 
prijave na Policijo, vendar povratne informacije o razrešitvi prijav ni bilo, tudi odziv Policije je bil 
prepočasen. Prosi za odgovor glede posredovanja s strani Policije. 
Ob priliki kraje bakra na poslovilnih objektih v naši občini je bil na občini izveden razgovor s 
policisti kriminalisti, ki raziskujejo navedene kraje na škofjeloškem območju. Na vprašanje, kako 
to, da so pri iskanju storilcev neuspešni, je bilo pojasnjeno, da kljub iskanju sledi ob vsakem 
posamičnem tovrstnem kaznivem dejanju zbrani dokazi ne zadoščajo za podajo kazenske ovadbe 
zoper znanega storilca, kljub temu pa bodo zaradi porasta tovrstnih kraj svoje delo prednostno 
usmerili v to, da bi storilce našli in kaznovali. 

 
Alič Ciril  
- predlaga boljšo sledljivost uspešnim učencem, ki dosegajo dobre rezultate tudi v srednjih šolah, 

župan bi uspešne učence lahko tudi nagradil. Mirjana Možina še doda, da bi o podelitvi priznanj 
zlatim maturantom ter uspešnim dijakom lahko s strani srednjih šol obvestili tudi župana. 
Ideja o sledljivosti uspešnih učencev – dijakov, občanov Občine Gorenja vas – Poljane, ki so na 
šolanje odšli v šole izven občine, je zelo dobra. Pozanimali smo se pri svetovalni delavki naše 
osnovne šole in povedala je, da je sledljivost težko zagotoviti in da je to problem v celi državi, saj 
teh podatkov ni nikjer zbranih. Pridobili smo spisek šol, kamor so naši učenci odšli na šolanje v 
zadnjih letih. Pripravili smo dopis in ga naslovili na šole, s prošnjo, da občino obvestijo o uspešnih 
dijakih Občine Gorenja vas – Poljane, da jih bo župan lahko ustrezno nagradil.  

 
Jože Čadež  
- spomni na poplave pred dvema letoma, strugo reke Sore v Žabji vasi bi bilo potrebno obložiti s 

skalami, preden pride nova povodenj.  
V zvezi z navedenim vprašanjem smo razloge za zaostanek zadevne sanacije preverjali pri 
koncesionarju  za vzdrževanje vodotokov na območju naše občine, pri VGP Kranj, ki po pooblastilu 
in v sodelovanju Agenicje RS za okolje – ARSO operativno skrbi za izvajanje vzdrževanja 
vodotokov.  
Pojasnili so, da na Gorenjskem še niso v celoti izvedeni trije sanacijski programi: 
- Sanacijski program po poplavah september 2007 – čeprav je realiziran le 50-odstotno, 

sredstev za ta program ne bo več 
- Sanacijski program po poplavah december 2009 (iz tega programa se trenutno izvaja sanacija 

brežine Sore pri dvorcu Visoko) – program je zaradi pomanjkanja sredstev realiziran 75-
odstotno. 
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- Sanacijski program po poplavah september 2010 (v navedeni program je uvrščena struga pri 
Žabji vasi) 

Sanacija brežine v Žabji vasi je bila planirana v dveh fazah (1. faza: čiščenje prodišča, 2. faza: 
zaščita brežine). Zaradi pomanjkanja sredstev je bila v izvedena le prva faza, za sanacijski program 
september 2010 pa v letu 2012 sploh ni bilo namenjenih sredstev, zato se dela niso izvedla niti v 
letošnjem letu. Agenciji RS za okolje so bila sredi leta dodatno odvzeta tudi večinska preostala 
sredstva za vzdrževanje, zato se navedena dela niso mogla izvesti niti iz navedenega vira. 
Ker je bil nasip pri Žabji vasi dodatno poškodovan tudi ob zadnjih poplavah november 2012, je 
VGP ureditev brežine prijavil tudi za sanacijski program november 2012, ki pa ga Vlada RS še ni 
sprejela. 
Občina je na ARSO Kranj naslovila dopis z urgenco, naj zastala dela na brežini Sore pri Žabji vasi 
čimprej dokonča in ta projekt pri prvi naslednji odobritvi sredstev obravnava prioritetno. 

 
Stane Bajt: 
- vpraša ali je kaj novega glede postavitve bankomata na Sovodnju.  

Kot je župan Milan Čadež pojasnil že na seji, je 22. 10. 2012 potekal vnovičen sestanek z vodstvom 
kranjske poslovne enote Pošte Slovenije, na katerem je bilo zagotovljeno posredovanje pri 
partnerskih bankah za postavitev Bankomata na Sovodnju. Občina je nato pošti poslala tudi pisno 
urgenco za postavitev bankomata. V novembru smo prejeli prvi pisni odgovor Poštne Banke 
Slovenije, ki je svojo zavrnitev postavitve bankomata utemeljila z dejstvom, da predvidena dnevna 
frekvenca uporabe bankomata na Sovodnju ne zadošča pogoju za postavitev bankomata. Odgovor 
poštne banke je v prilogi. 

- opozori, da se, nad novim opornim zidom v Hobovšah, na cesto posipa brežina, ki jo je potrebno 
ustrezno zaščititi.  
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, je bila Direkciji RS za ceste že pred sejo posredovana 
zahteva po ureditvi navedenega. Direkcija je sicer predlagala zatravitev, s strani občine pa je bilo 
predlagano, da se izvede ustrezna varovalna ograja za zaščito brežine. V vmesnem času je bil s 
strani DRSC izveden tehnični pregled za navedeni rekonstruirani odsek, pri katerem je sodeloval 
tudi predstavnik občine. Pri obeh opornih zidovih pri Hobovšah je bila določena zaščita z mrežo, ki 
je tudi že izvedena. 
 

Bogo Žun  
- opozori, da so izvedli preplastitev ceste na Fužinah, vendar na delu, kjer je vdrt oporni zid, 

neustrezno, okoli prometnih znakov. 
Po občini dostopnih informacijah je bila preplastitev navedenega dela državne ceste izvedena v 
okviru vzdrževalnih del. DRSC pa ima tudi že izbranega izvajalca za projekt rekonstrukcije ceste 
proti Sovodnju od km 0+500 do km 2+500, v katerega je zajeta tudi sanacija navedenega vdrtega 
zidu. 

 
Marko Kržišnik  
- še opozori na nevaren ovinek rekonstruirane ceste Trebija - Sovodenj pri Bucku, kjer je tudi 

omejena hitrost na 40 km/h.  
Na tehničnem pregledu navedenega rekonstruiranega odseka je bilo ugotovljeno, da prometna 
znaka za omejitev hitrosti 40 in pozor ovinek na tej lokaciji ostaneta, in sicer na skupnem drogu. 
Varovanje brežine pod Žunom in ureditev Fužinskega klanca sta predmet projekta DRSC za 
katerega je bil ravnokar izbran projektant. Kot je župan pojasnil že na tekoči seji, je izvedba 
predvidena v letu 2013 za varovanje brežine pod Žunom, v letu 2014 pa ureditev fužinskega 
klanca do Graparja.  

 
Žan Mahnič: 
- opozori na odstranjeno tablo Policija na občinski stavbi. 

Navedeno tablo je v vmesnem času Policija že namestila.  
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- vpraša kakšni so plani za upravljanje Rupnikove linije.  
Že od leta 2008 ima Občina od Ministrstva za obrambo soglasje za uporabo oz. skrbništvo nad 
objekti Rupnikove linije (Goli vrh in Hrastov grič). Ker so bili bunkerji skoraj 70 let zapuščeni in 
prepuščeni času, jih je bilo potrebno najprej temeljito očistiti in vzpostaviti minimalne varnostne 
pogoje za obiskovalce (ograja, ureditev tal, …). Da se onesnaževanje utrdb ne bi nadaljevalo, smo 
namestili vrata in zaprli (zaklenili) vhodne jaške.  
Da bi bil dostop v utrdbo na Golem vrhu za obiskovalce lažji, smo preko evropskih sredstev 
odkopali prvotni vhod in omogočili obisk širšemu krogu obiskovalcev. Letos smo do utrdbe na 
Golem vrhu napeljali elektriko, naslednje leto pa načrtujemo elektriko napeljati še po notranjosti 
(vsaj po nekaterih dvoranah). Z zagotovitvijo minimalnih pogojev (očiščena, zaklenjena utrdba, 
električna napeljava) bodo utrdbe postale tudi bolj zanimive za organizacijo različnih dogodkov; 
sedaj si je bilo za izvedbo prireditev potrebno izposoditi agregat in po notranjosti razvejati 200 m 
električnega podaljška z reflektorji, nad čemer je kar nekaj organizatorjev obupalo. 
Pod strokovnim vodstvom Gorenjskega muzeja pripravljamo muzejsko zbirko, ki bo sestavljena iz 
restavriranih ostalin. Oblikovali smo tudi ekipo za oživitev utrdb, v kateri sodeluje tudi kustos 
vojaškega muzeja iz Maribora, ki bo poskušal priskrbeti dokumentarno gradivo o gradnji linije, 
mogoče tudi kakšen vojaški predmet iz tistega obdobja. Ekipa je bila oblikovana prav z namenom 
oblikovanja ciljev oživitve utrdb in poti do uresničitve načrtovanih nalog. Za boljšo informiranost 
ljudi o bogati zapuščini utrdb bomo v nekaj številkah Podblegaških novic predstavili potek 
tedanjega časa, življenje ljudi ob rapalski meji in vlogo utrdb, ki so posejane po celotnem območju 
naše občine. 
Urejena je tudi prva tematska pot po Rupnikovi liniji z zanimivimi tematskimi tablami, ki je zelo 
dobro obiskana; vodi pa iz Gorenje vasi preko Volčje njive mimo Ferjančeve domačije do utrdbe 
na Hrastovem griču. Uredila pa se bo tudi krajša tematska pot. 

- vpraša ali se lahko ponudba širokopasovnega omrežja razširi, glede na to, da sta trenutno 
ponudnika samo Amis in Siol. 
Kot je bilo pojasnjeno na tekoči seji, sta trenutno edina ponudnika res le Amis in Siol, ponudba za 
sodelovanje pa je bila posredovana vsem večjim operaterjem, vendar večjega zanimanja ni bilo. 
Če kateri od operaterjev izkaže zanimanje za gostovanje naknadno, so mu vrata vedno odprta. 

- vpraša kakšno je stanje na projektu telovadnice Gorenja vas in ali se predvideva pridobitev 
evropskih sredstev za sofinanciranje gradnje.  
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, se je ponovno preverila velikost načrtovane telovadnice, ki 
je po novem predvidena brez poglabljanja v globino ter ustrezno zmanjšana, tako da je umeščeno 
košarkarsko igrišče po normativih Košarkarske zveze Slovenije z ločenim vhodom in ločenimi 
garderobami od šolskih. Za sofinanciranje gradnje v naslednjih dveh letih ni predvidenega razpisa. 
Občina pa bo nadaljevala s postopkom izdelave OPPN, ki je v drugi polovici, da bi na tej osnovi 
lahko pravočasno pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo telovadnice. Dokončen sprejem OPPN 
bo mogoč po pridobitvi končnih soglasij vseh nosilcev urejanja prostora, pred tem pa je potrebno 
doseči še soglasje z ARSO zaradi sprememb pri odvajanju zalednih voda, da bo nato možno 
pridobiti njihovo pozitivno končno mnenje. 

 
Janez Arnolj: 
- vpraša, glede na to, da se projekt gradnje priključkov OŠO odvija prepočasi, ali ima občina 

kakšne vzvode za pospešitev projekta.  
Kot je bilo že večkrat pojasnjeno, neposrednih vzvodov občina pri gradnji hišnih priključkov nima, 
saj pri gradnji hišnih priključkov ni pogodbeni partner. Informacije o številu priključkov in številu 
čakajočih na priključitev občina dobiva posredno, vendar se kljub temu vrši nadzor in pritiski na 
izvajalca, da bi se delo pospešilo in čakalni roki skrajšali. Trenutno se priključki izvajajo na območju 
izjemno razpršene poselitve v Stari Oselici, zato priklapljanje počasi napreduje.  
Dne 3. 12. 2012 je bilo sicer stanje priključenih naslednje: Telekom: 59 uporabnikov, Amis: 136 
uporabnikov,  to pomeni skupno 195 aktivnih priključkov. S strani Amisa je trenutno čakajočih na 
priklop 39 interesentov. Po priklopu vseh čakajočih se bo število priklopov približalo ciljnemu 
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stanju iz prijave za pridobitev nepovratnih sredstev, ki ga je potrebno doseči v drugi polovici leta 
2013 in znaša 269 priključkov. 

- predlaga objavo posnetkov sej občinskega sveta na internetu 
Še v letošnjem letu bo nabavljena nova, kvalitetnejša in zmogljivejša snemalna naprava, tako da 
bodo zvočni posnetki sej občinskega sveta objavljeni tudi na spletnih straneh Občine Gorenja vas 
– Poljane.   

- vpraša o novih informacijah glede STC Stari vrh oz. obratovanja šestsedežnice.  
Glede sanacije preostalega dolga STC do Hypo leasinga, ki sestoji iz glavnice v višini 3.640.514,87 
EUR in obresti v višini 735.419,07 EUR, je bilo v letu v letu 2012 7 sestankov s Hypo banko (17.1., 
27.1., 3.4., 5.7., 21.9. 29.10. in 23. 11.) na katerih so potekala pogajanja o znižanju obveznosti STC, 
sočasno je potekala pisna korespondenca  z izmenjavo ponudb, s čimer se je razvijalo zbliževanje 
stališč nasprotnih strani. Zadnja, peta ponudba občin in STC obsega predlog za poplačilo 1.845.000 
glavnice s 3-odstotno fiksno obrestno mero. Doba odplačila je 20 let, obremenitev pa je bistveno 
večja v prvih 6 letih, ko se odplača 1.045.000 glavnice – v navedeni dobi občini prispevata vsaka 
po 60.000 eur letno za poplačilo glavnice in obresti letno. Po 73.000 eur letno za poplačilo 
glavnice in obresti pa v navedeni dobi prispevajo zasebni vlagatelji, ki so v novembru in decembru 
2012 podali pisne izjave, da bodo pri sanaciji dolga sodelovali bodisi kot sponzorji, bodisi kot novi 
ali obstoječi družbeniki. Skupna letna obveznost STC po letu 2018 znaša skupno 73.000 eur in jo 
podjetje poplača iz poslovanja. Navedena rešitev je pomembna spričo dejstva, da zaradi celovite 
sanacije dolga podjetju STC omogoča solidno stabilno poslovanje brez vsakoletne agonije pred 
začetkom sezone, čeprav še vedno brez še dodatnih zasebnih vlaganj podjetju ne zagotavlja 
razvojnega potenciala, kot je npr. vlaganje v namestitvene kapacitete, ki bi za smučišče 
predstavljalo neposreden dodaten vir prihodka. Uradno obvestilo banke o dokončni 
sprejemljivosti zadnje ponudbe občin smo prejeli 12. 12. 2012. Rok po ponudbi za pripravo vseh 
pogodb za zagotovitev sredstev po ponudbi je 50 dni od potrditve ponudbe. 

 
Tomaž Pintar  
- ugotavlja, da za vzdrževanje že asfaltiranih cest, sredstva v proračunu niso zagotovljena. 

Potrebno bi se bilo tudi dogovoriti glede letnega režima vzdrževanja cest. Nujno potrebna 
obnove je lokalna cesta Hotovlja – Kremenik, ki je v zelo slabem stanju in na kateri kljub 
večkratnim posredovanjem pobude po ureditvi ceste ni bilo izvedenega kaj konkretnega.  
Po 59. členu Statuta Občine Gorenja vas – Poljane za vzdrževanje krajevnih cest praviloma 
samostojno skrbijo krajevne skupnosti vsaka na svojem območju. V ta namen jim občina 
zagotavlja sredstva glede na dolžino kategoriziranih cest, ki jih je na območju občine skoraj 390 
km. Ker so bile krajevne skupnosti pred leti primorane v ostrejših zimah večji del sredstev za letno 
vzdrževanje nameniti za pluženje cest, saj so izvajale tudi zimsko službo, je občina v letu 2008 v 
celoti prevzela strošek zimske službe, zato je omogočeno, da krajevne skupnosti navedena 
sredstva v celoti namensko in čimbolj učinkovito porabijo. Enako je s sredstvi investicijskega 
vzdrževanja za rekonstrukcije lokalnih cest po programu krajevnih skupnosti. V zadnjih letih se je 
kot zelo uspešna izkazala tudi praksa delovnih akcij v posameznih naseljih. Skladno z možnostmi 
pri vzdrževanju cest sodelujeta občinska komunalna delavca. Dobrodošli so vsi konkretni predlogi 
za izboljšanje navedenega sistema.  
Za konkretno cesto Hotovlja – Kremenk je bilo v zadnjih letih namenjeno preko 10.000 eur za 
asfalt, izvedene so bile geološke raziskave terena, ki niso izkazale plazenja na nekaterih odsekih, 
kot je bilo predvidevano, v letu 2013 je predvidena preplastitev krajšega odseka v Hotoveljski 
grapi. Cilj občine je, da se zelo omejena sredstva neposredno iz proračuna občine namenijo za 
ureditve po prioriteti glede na poškodovanost ceste. V proračunu je z letom 2013 za namen 
vzdrževanja cest predvidena nova postavka 5020 – odročni kraji KS. 
 
Pripravila: 
-občinska uprava       Župan  
         Milan ČADEŽ, l.r. 


