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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 10. 6. 2014  
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 
 

Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 22. redni seji občinskega sveta, dne                                                              

10. 4. 2014 

 
 
Marko Kržišnik: 
- predlaga posredovanje urgence Cestnemu podjetju za odstranitev štorov na obračališču 

avtobusa v Podjelovem Brdu ter vpraša kdo bo poskrbel oziroma financiral sanacijo in odvoz 
navlake, ostale po žledolomu, predvsem ob regionalni cesti proti Sovodnju.  
V zvezi z odstranitvijo plavin ob vodotokih, ki vzdolž Hobovščice še vedno niso počiščene, smo 
poslali poziv za pojasnilo Vodnemu gospodarstvu Kranj, ki je pooblaščeni izvajalec za izvajanje 
interventnih del za odpravo posledic žledoloma. Iz dne 9. 6. 2014 prejetega odgovora VGP, d.d., 
izhaja, da  območja občine Gorenja vas – Poljane z vidika navedenih interventnih del VGP nima v 
planu v prvi polovici letošnjega leta, za drugo polovico leta pa še nima podpisane pogodbe o 
financiranju. Podpis navedene pogodbe pričakujejo v mesecu juliju, v okviru plana za naslednjo 
polovico leta pa so predvidena tudi čiščenja na območju vodotokov, Hobovščica, Brebovščica in 
Kopačnica. Celotni odgovor prilagamo tem odgovorom na svetniške pobude.   

- vpraša kdo bo plačal strošek ponovne asfaltacije cest ob gradnji kanalizacije.  
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, je strošek asfaltiranja za vzpostavitev v prvotno stanje 
vključen v investicijo in s tem zajet v pogodbo z izbranim izvajalcem del. 
 

Jože Čadež  
- opozori na sanacijo ceste v Žabji vasi (pri Mačku) in predlaga, da se na odseku 15 m vkoplje 

drenažna cev.  
Pobudo smo posredovali Krajevni skupnosti Poljane kot pristojnemu vzdrževalcu navedenega 
cestnega odseka, ki bo zadevna dela vključila v plan vzdrževanja cest. 
 

Roman Demšar  
- pripomni glede semaforja v Gorenji vasi ter na Visokem, kdaj se predvideva odstranitev 

semaforjev. 
Zaustavitev sanacijskih del na plazu Visoko je povezana z radikalnim zmanjšanjem državnih 
proračunskih sredstev Direkciji RS za ceste, ki ima zagotovljena le še sredstva za servisirane lastne 
udeležbe na projektih, podprtih z evropskimi nepovratnimi sredstvi. Na osnovi navedenega se tudi 
v naši občini izvaja le projekt izgradnje obvoznice Gorenje vasi, vsi ostali projekti, vključno s 
tistimi, ki so šele v fazi financiranja, pa so v letošnjem letu ukinjeni. Glede terminskega plana 
sanacije plazu Visoko smo sicer Direkciji poslali ponovni poziv za pojasnilo in prejeli priloženi 
odgovor. 

  
Žan Mahnič  
- vpraša kakšni so konkretni cilji turističnega povezovanja ter rezultati sodelovanja in 

predstavitev v Celovcu in na Dunaju.  
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, učinkov ni mogoče pričakovati takoj, se jih bo pa spremljalo. 
Navezali pa so se že prvi poslovni stiki in nekateri izdelki iz naše doline se že prodajajo v Celovcu.  
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Janez Arnolj: 
- predlaga, da se izvede protest in vrši večji pritisk glede sanacije plazu na Visokem; 

Glej odgovor na vprašanje svetnika Romana Demšarja. 
- vpraša ali je za ureditev semaforja v Poljanah že znana povratna informacija glede na 

posredovano opozorilo vzdrževalcu 
Pooblaščeni vzdrževalec in serviser semaforja v Poljanah je na osnovi večkrat posredovanih pobud 
občine v vmesnem času že izvedel ustrezno servisiranje senzorja, zaradi česar ne beležimo več 
pripomb k delovanju semaforja. 

- meni, da je odgovor, podan na vprašanje zadnje seje glede odprtega širokopasovnega omrežja, 
neresničen, saj je navedeno, da so splošni pogoji nespremenjeni. Pove, da je preveril ter da so 
splošni pogoji spremenjeni med drugim v delu, da je po novem nov uporabnik sam dolžan 
pridobiti soglasja za vkop kabla s strani lastnikov zemljišč, preko katerih poteka trasa. Preseneča 
ga, da občina o spremembah ni seznanjena. Znano je tudi, da bi družba Tritel d.o.o. na 
nekaterih območjih želela odstopiti od pogodbe, glede na to, da je onemogočena povezava po 
žledolomu, konkretno v Stari Oselici, do katere je potekala zračna linija po drogovih Telekoma 
in so bili v času žledoloma poškodovani. 
Podani odgovor, da občina ni sklenila nobenega dodatka k pogodbi o upravljanju širokopasovnega 
omrežja, v celoti drži. V konkretnem primeru je šlo za nekoliko daljši priključek do posamične 
kmetije, ki je bil na osnovi najemne pogodbe, sklenjene med Tritelom in Telekomom, izveden po 
obstoječih Telekomovih drogovih. Ti so bili zaradi žleda daljši čas poškodovani, Telekom pa ni imel 
interesa poškodovanega nadzemnega voda v doglednem času sanirati. Usklajevanih je bilo več 
variant sanacije voda, med katerimi je bil v vmesnem času realiziran način sanacije, po katerem je 
Telekomove drogove obnovil Tritel, kar je omogočilo ponovno vzpostavitev OŠO povezave do 
oddaljenega odjemalca. 

- vpraša ali se bo, ob gradnji komunalne infrastrukture, sočasno vkopal tudi optični kabel, 
konkretno v Hotovlji.  
Na navedeni trasi se je sočasno z gradnjo vodovoda vkopala tudi cevna kanalizacija za OŠO 
omrežje. 
 

Ciril Alič  
- vpraša glede gradnje širokopasovnega omrežja v naselju Javorje.  

Območja Javorij z okolico, podobno kot na primer Sovodenj, ministrstvo, pristojno za 
informacijsko tehnologijo, ki je dodeljevalo nepovratna sredstva za gradnjo odprtega 
širokopasovnega omrežja, ni uvrstilo v območja belih lis, ki so bila upravičena do nepovratnih 
sredstev za gradnjo širokopasovnega omrežja, zato OŠO omrežje v Javorjah ni bilo zgrajeno. 
 
 
 
 
   ŽUPAN 
         Milan ČADEŽ 


