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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 8. 12. 2014  
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 

 

 

Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 2. redni seji občinskega sveta, 

dne 6. 11. 2014 

 
 
Janez Arnolj:  
- predlaga, da se na spletni strani z novim mandatom občinskega sveta objavi tudi posnetke 

sej občinskega sveta.  
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, se glede na lanskoletna priporočila ministrstva, 
pristojnega za javno upravo, tonski posnetki sej praviloma ne objavljajo, se pa na spletni strani 
občine tekoče objavljajo zapisniki sej občinskega sveta. Prav tako se sočasno na spletni strani 
občine javno objavi obrazložitve z vsemi prilogami in gradivom za vsakokratno sejo občinskega 
sveta. 

 
Mirjana Možina: 
- vpraša, v kateri višini je predvidena zadolžitev v letu 2014.  

Občina se je v letu 2014 zadolžila v skupni višini 1.283.000 EUR, in sicer za namen obsežne 
gradnje kanalizacije in vodovoda po celotni dolini občine in za namen energetske sanacije doma 
občine, za katero je bil dodeljen namenski kredit Ekosklada po znižani obrestni meri. Navedeno 
zadolževanje je prvo po letu 2007, ko je občina najela kredit za izgradnjo telovadnice Poljane, 
ki bo dokončno poplačan v sredini leta 2017, pri čemer je za odplačilo ostalo še dobrih 165.000 
eur. 
 

Lucija Kavčič: 
- vpraša, kdaj je predvidena sanacija v poplavah poškodovanega mostu v Todražu proti 

Žirovskemu Vrhu. Obvoz je sicer trenutno zagotovljen, vendar le-ta v zimskih razmerah ne bo 
mogoč.  
Ker je bil obstoječi most v oktobrskih poplavah skoraj v celoti porušen in ker sedanji način 
statike mostu ne omogoča njegove obnove, je bilo potrebno pristopiti k novogradnji 
navedenega mostu. Ta je bil v vmesnem času že skoraj v celoti zgrajen, vključeno je delno 
povečanje mostu, posebno pozornost smo namenili utrditvi brežin ob mostnih krilih. 
Pričakujemo, da bo konec decembra most lahko predan namenu. 

- kot predsednica komisije za kulturo opozori, da na javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
programov vlagatelji predlagajo slabe, nepopolne vloge, slaba poročila, niti se vlagatelji ne 
držijo določenih rokov za oddajo vlog in poročil in poda predlog komisije, da se rok za 
predložitev poročil prestavi na sredino novembra. 
Navedeni predlog podpiramo, vključno z doslednim spoštovanjem danih rokov društvom. 
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Anton Debeljak: 
- posreduje pobudo vaškega odbora Kremenik za podaljšanje poti smetarskega vozila preko 

Zadobja ter ureditev dveh ekoloških otokov, za kar poda tudi pisno pobudo; 
Pobudo, da bi smetarsko vozilo pobiralo smeti tudi po poti Zadobje proti Kremeniku in naprej 
v Hotoveljsko grapo, smo preučili in ugotovili, na bi na ta način: 

•             9 uporabnikov  lahko na novo oddalo odpadke v zabojniku, ostalim bi se približala 

zgolj lokacija prevzemnega mesta za vreče 

•             podaljšali poti smetarskega vozila za 15,8 km (7,1 km je od Zadobja 11 do 

Bukovega Vrha 6 in 8,7 km od Bukovega Vrha 6 do Todraža). Nadalje je vprašljiva tudi 

izvedljivost zaradi verjetne neprevoznosti ceste s smetarskim vozilom v zimskem času.  

•             povišali stroške zbiranja za cca 200 EUR/mesec, medtem ko bi se prihodki povečali 

za cca 10 EUR/mesec 

•             povzročili spremembo kriterijev za določanje poti smetarskega vozila, saj bi s 

smetarskim vozilom morali praktično vsako vas in ulico. Tega stroška nismo ocenili, ker 

menimo, da ni izvedljiv (prevoznost in obračalna mesta). 

Na osnovi navedenega ugotavljamo, da bi ugoditev predlogu povzročila dvig cen storitev 

zbiranja komunalnih odpadkov vsem uporabnikom storitev v občini in  prinesla relativno 

malo koristi (približala prevzemno mesto za cca 9 uporabnikov storitev). 

 

- Glede postavitev dveh dodatnih otokov na križišču za Pasjo Ravan in pri Križišču v Kremeniku 

pri kapelici:  je potrebno upoštevati, da je v občini Gorenja vas je 52 ekoloških otokov in 2116 

uporabnikov storitev, ki oddajajo odpadke na ekološke otoke oziroma nekaj nad 7400 

prebivalcev. Po državni  Odredbi o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001, 41/2004 - ZVO-1) je 

potrebno zbiralnice urediti predvsem v strnjenjih naseljih, in sicer na vsakih 500 prebivalcev.   

- Uporabniki storitev iz navedenih naselij imajo že urejene ekološke otoke v naselju Bukov vrh 

in Zadobje. Postavitev dveh dodatnih otokov na predlaganih lokacijah (križišče za Pasjo Ravan 

in pri Križišču v Kremeniku pri kapelici) bi zahtevala nadstandardno opremo naselij, 

postavitev otokov in opreme z zabojniki za steklo in papir, za več kot 200 EUR dodatnih 

stroškov/mesec povezanih s praznjenjem zabojnikov na ekoloških otokih, zaradi 

nadstandardne ureditve pa tudi  spremembo kriterijev za postavitev ekoloških otokov 

drugod po občini. Povečali bi ste tudi stroški za vzdrževanje ekoloških otokov. Na osnovi 

navedenega ugotavljamo, da bi ugoditev predlogu povzročila dvig cen storitev zbiranja 

komunalnih odpadkov vsem uporabnikom storitev v občini.  

- opozori, da stanovanjski objekt na naslovu Vinharje 11 nima urejene ceste do stanovanjskega 
objekta. Za ureditev dovoza obstajata dve možnosti dostopa, pri čemer je dostop iz smeri 
Bačen zaradi plazovitosti neprimeren, zato predlaga, da se uredi dostopna cesta iz Vinharij. 
Navedeni predlog se podpira, zato predlagamo, da se pristopi k pridobivanju soglasja lastnikov 
zemljišč na predlagani trasi ureditve poti, da bi omogočili ureditev vsaj interventnega dostopa 
do navedene stanovanjske hiše. 
 
 
 
 



3 
 

Irena Tavčar:  
- vpraša, kdaj je predviden zaključek del izgradnje kanalizacije v Javorjah.  

Izvedba navedenih del je bila predvidena v novembru, a je bila odložena zaradi izvedbe nujnih 
interventnih del po oktobrskih poplavah. Zaključna dela bodo predvidoma izvedena še v 
letošnjem letu. 
 

Stane Bajt: 
- predlaga, da se na spletnih straneh objavi kontaktna številka poveljnika civilne zaščite. 

Pobuda se upošteva. 
 

Žan Mahnič:  
- opozori na nov odsek ceste na Hlavčih Njivah, kjer je potrebno namestiti še odbojno 

varnostno ograjo. 
Navedena ureditev je bila že izvedena na najbolj izpostavljenem odseku dolžine 32 metrov v 
obsegu razpoložljivih sredstev, V pripravi je namestitev drugega dela zaščitne ograje v dodatni 
dolžini približno 35 metov v obsegu novozgrajenega opornega zidu.  
 
 
 

ŽUPAN  
Milan ČADEŽ 

 


