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Štefka Jeram: 
- vpraša ali lahko občina vzpodbudi lastnika Koritarjeve hiše na Hotavljah za obnovo, saj le ta 

propada in kazi okolico.  
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, objekt ni razglašen za kulturni spomenik, zato je za njegovo 

obnovo odgovoren izključno lastnik objekta. Za sofinanciranje obnove je pomembno, kakšna je 

stopnja zaščitenosti objekta, državna sredstva pa je praviloma mogoče pridobiti le za spomenike 

državnega pomena. 

Irena Tavčar: 
-  opozori, da v Srednji vasi ob državni cesti ni javne razsvetljave, medtem ko v GC Dobje je.  

Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, na vzpostavitev javne razsvetljave ob državnih cestah občina 

nima vpliva. Javna razsvetljava v GC Dobje pa je bila v vmesnem času že omejena. 

Anton Debeljak:  
- ugotavlja, da sanacija po poplavah v Hotoveljski grapi poteka, vpraša pa glede sanacije plazu, 

ki se je pojavil v mesecu septembru, ter vpraša ali je v letu 2016 predvidena tudi sanacija 
odcepa proti Vinharjem.  
Sanacija zadevnega plazu je v vmesnem času že skoraj v celoti zaključena, izvedljiva pa je bila s 

pomočjo dodatnih državnih sredstev za sanacijo poplav, ki jih je občina na osnovi obširnih 

strokovnih utemeljitev uspela dodatno pridobiti. Nadaljnja odcepa proti Vinharjem in proti 

Drnovšku pa bo morala občina financirati iz lastnih sredstev, predvidoma bodo dela zaključena v 

letih 2016 in 2017. 

Janez Arnolj: 
- vpraša glede vzpostavitve bankomata v Poljanah.  

Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, je bil novi bankomat ob intenzivnem posredovanju občine s 

strani Delavske hranilnice vzpostavljen že pred sejo, in sicer na dosedanji lokaciji v središču vasi. 

 



Stanko Bajt: 
- vpraša glede vzpostavitve bankomata na Sovodnju. Župan bo skušal posredovati pobudo 

hranilnici tudi za bankomat na Sovodnju; 
Za navedeno postavitev bankomata s strani bank za zdaj ni ustreznega odziva. 

- Vpraša, kdaj je pričakovati ureditev okolice šole na Sovodnju.  
Okolica šole je bila v vmesnem času že v celoti urejena, vključno s humusiranjem brežin in 

postavitvijo novih igral na otroškem igrišču za potrebe vrtca. Pred tem je bila na platoju pod šolo 

vgrajena mala komunalna čistilna naprava ter izvedeno asfaltiranje platoja. Ponovno je bila urejena 

in asfaltirana tudi dostopna pot do športnega igrišča ob šoli.  

- opozori na neprimernost ureditve ceste Sovodenj – Oblak – Jesenovec.  
Nadzor na navedi cesti bo ena privih nalog bodočega medobčinskega inšpektorata. 

Mirjana Možina: 
- prosi za posredovanje informacije glede pediatrije.  

Kot je na tekoči seji župan že povzel dogajanje na to temo, je bilo že v letu 2014 s strani ZD Škofja 

Loka in Osnovnega zdravstva Gorenjske predstavljeno, da ni mogoče zagotavljati dostave cepiva za 

ZP Železniki, Žiri in Gorenja vas na primerni temperaturi. Nadalje naj bi oviro pri opravljanju 

pediatrije na vseh treh lokacijah predstavljali neprimerni prostori. Občina je v septembru 2015 na 

podlagi navodil direktorice in pediatrinje ZD Škofja Loka uredila tudi prostore. Po ureditvi prostorov 

je občina v začetku septembra 2015 prejela uradni dopis ZD Škofja Loka z obvestilom, da se 

pediatrija do nadaljnjega več ne bo izvajala na dislokacijah in da je potrebno zagotoviti prevoz otrok 

na sistematske preglede in cepljenja v Škofjo Loko. Dopisu je bil priloženo še mnenje razširjenega 

strokovnega kolegija pediatrije, da pediatri ne morejo opravljati svojega dela zaradi neprimernosti 

prostorov in nezmožnosti tehnično zagotavljati opravljanja pediatrije, kot je to potrebno. Vsi trije 

župani so sprejeli enotno zahtevo, da se pediatrija na vseh treh dislokacijah mora nadalje izvajati. 

Ob prisotnosti vodilnih OZG in ZD Škofja Loka ter vseh treh prizadetih občin je dne 22. 10. 2015 na 

občini Gorenja vas - Poljane nato potekal sestanek glede dokončne razrešitve nastalih razmer, na 

katerem je bil Zdravstvenemu domu Škofja Loka postavljen rok, da nemudoma uredijo vse potrebno 

za registracijo cepilnih mest, saj so občine pred tem že opravile svoj del naloge, torej zahtevano 

preureditev prostorov. Ker se je za ključni razlog za zapiranje pediatrije na dolinah izkazalo 

pomanjkanje pediatrov v ZD Škofja Loka, vse ostalo pa so bili le izgovori in zavajanje občin, je bila 

dodatno sprejeta obveza strokovnega direktorja OZG, da za prehodno obdobje poiščejo novega 

pogodbenega pediatra za delo v ambulantah na dolinah. Navedeno zavezo je OZG izpolnil in v 

januarju pričakujemo ponovno izvajanje sistematskih pregledov v pediatrični ambulanti v Gorenjih 

vasi. Ob tem teče tudi predhodnih postopek pridobivanja soglasij za razpis koncesije za pediatra, ki 

bi polni delovni čas deloval v občinah Gorenja vas – Poljane in Žiri, ki imata skupno skoraj 3000 

otrok, kar presega uveljavljene normative za eno pediatrično ambulanto. 

- vpraša glede izbire izvajalcev zimske službe.  
Z izvajalci zimske službe so bile podpisane večletne pogodbe, ki bodo v novi zimski sezoni še vedno 

ostale v veljavi. K izvajalskim pogodbam so bile na osnovi predhodnih večkratnih pogajanj podpisani 

aneksi z znižanimi cenami, saj je v pretekli zimski sezoni, ki po sneženju ni bila med najbolj izdatnimi, 

strošek zimske službe znašal skoraj pol milijona evrov. Dodatno racionalizacijo stroškov bo občina 

dosegla tudi z izvajanjem pluženja pločnikov v lastni režiji. 



Helena Gorjan: 
- opozori na nepregledno križišče ter nevaren prehod za pešce na koncu obvoznice v Gorenji 

vasi v smeri proti Žirem, ter da nobeden od dveh prehodov za pešce ni označen s prometnim 
znakom. 
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, je bila pobuda za postavitev ogledala v križišču ob koncu 
obvoznice, podana s strani občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, že 
posredovana pristojnim. Prejeli smo tudi odgovor, da je pri dovoljeni hitrosti na obvoznici, ki je 50 
km/h, v celoti upoštevana minimalna preglednost na priključkih, ki jo predpisuje Pravilnik o 
projektiranju cest. Predpisana minimalna preglednost pri priključevanju za navedeno hitrost je 
namreč 45 m, dejanska preglednost na lokaciji priključka pa znaša 75 m. 
Prav tako smo s strani Direkcije RS za infrastrukturo prejeli obvestilo, da se prehoda za pešce  
nahajata na območju križišč, zato se jih v skladu z veljavnimi predpisi ne označuje s prometnimi 
znaki. 

 

Ciril Alič  

- predlaga, da se tehnična navodila za ureditev grbin uporabijo tudi v Poljanah pri pokopališču, 
kjer naj se grbina primerno uredi. Opozori še na pojav vode na cestišču pri pokopališču. 
Za ureditev meteornih voda na cesti pred pokopališčem je bilo v vmesnem času izvedeno naročilo 
za izgradnjo meteorne kanalizacije preko celotnega odseka. Glede grbin pred pokopališčem je 
predvidena njihova preureditev, po možnosti še v letu 2016. 
 
 
 

Župan  
Milan ČADEŽ 

 


