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ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 

 

 

Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 3. redni seji občinskega sveta, 

dne 18. 12. 2014 

 
 
Jurij Krvina: 
- vpraša glede odstranitve dovozne rampe pri Zdravstvenem domu v Gorenji vasi ter 

neprimernosti dvigala za prevoz ležečega pacienta. 
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, je na podlagi vseh kriterijev za objekt zdravstvene 
postaje, kot je v Gorenji vasi, novovgrajeno dvigalo skladno z veljavnimi standardi. Prvotno 
predvideno dvigalo, ki je zagotavljalo le prevoz za invalida s spremljevalcem, je bilo namreč na 
pobudo zdravnikov zdravstvenega doma Gorenja vas nadomeščeno z dvigalom, ki omogoča 
tudi prevoz ležečega pacienta s prilagojenim vozilom tipa strečer. Dne 28. 11. 2014 je tako 
Upravna enota Škofja Loka na osnovi predhodno pridobljenih soglasij izvedencev posamezni 
strok in uspešno izvedenega tehničnega pregleda izdala uporabno dovoljenje, s katerim se 
dovoljuje uporaba tehnično pregledanega novega vhoda v kletni etaži in dvigala v Zdravstveni 
postaji Gorenja vas. Tako bo kljub rušitvi dovozne rapme v celoti zagotovljen prevoz za ležečega 
pacienta v vsa tri nadstropja zdravstvenega doma, bistveno pa bo izboljšana tudi dostopnost 
vsem ostalim pacientom, saj prehod ne bo več vezan na zunanje stopnice, ampak bodo zaradi 
vgradnje dvigala neposredno ob novi vhod lahko celo vsi pacienti prišli do vseh ambulant in 
lekarne povsem brez kakršnekoli uporabe stopnic. Zaradi gradnje prizidka zasebnih ambulant 
sicer trenutno novega vhoda ni mogoče uporabljati, ponovno pa bo predan namenu, ko  bo 
primerno urejen tudi vhodni del v navedeni novi objekt, saj bosta tako obstoječi kot novi objekt 
imela skupno povezan vhodni atrij. 

- vpraša kdo nadzoruje obnovo Sokolskega doma? 
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, naloge nadzornika opravlja zaposleni v občinski upravi, 
Bernard Strel, ki je pooblaščeni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte. 
 

Helena Gorjan:  
- še vpraša kakšno je mnenje Gorenjskih lekarn glede odstranitve rampe ter opozori, da je v 

času gradnje potrebno zagotoviti varno pešpot oziroma šolsko pot mimo gradbišča prizidka 
zdravstvenega doma.  
Za dostop do lekarne bodo pacienti prav tako lahko uporabljali novo dvigalo in novi vhod, za 
potrebe dostave zdravil lekarni pa ima ta urejen tudi poseben dostop z zadnje strani objekta, 
kot to zahtevajo veljavni standardi lekarniške dejavnosti. 
Tudi na nujnost zagotavljanja varne šolske pešpoti mimo objekta je izvajalec posebej opozorjen, 
saj bo ta v času gradnje potekala neposredno ob gradbišču. Boljše možnosti bodo zagotovljene 
po izvedeni širitvi parkirišča pred zdravstvenim domom, ki se je pričela izvajati v mesecu marcu. 
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Mirjana Možina  

- opozori, glede na prejeto pobudo občana, da se na nekaterih objetih, ki so razglašeni za 
kulturne spomenike, izvajajo posegi brez kulturno varstvenega soglasja in strokovnega 
nadzora, in da so lastniki odklonilni do sodelovanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. 
V kolikor so obnove  sofinancirane z javnimi sredstvi, bi moral biti pogoj za sofinanciranje 
tudi pridobljeno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Preda pisno pobudo občana 
in predlaga, da se s pobudo seznani tudi odbor za šolstvo, kulturo in šport. 
Pobuda se upošteva na način, da se v primeru sofinanciranja obnove objektov, razglašenih za 
kulturno dediščino lokalnega pomena, zahteva predložitev soglasja zavoda za varstvo naravne 
in kulturne dediščine. 

- kot članica sveta zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) informira, da je svet zavoda 
sprejel strateški načrt OZG za obdobje od 2015 do 2019. 

- pove, da bo Krajevna skupnost Gorenja vas, na podlagi izkazanih potreb po posameznih krajih 
v krajevni skupnosti, pripravila plan dela za prihodnja štiri leta. 
Navedeni način priprave večletnih planov dela posamične krajevne skupnosti se podpira, saj 
prispeva k učinkovitejšemu delu krajevnih skupnosti, v krajevnih skupnostih pa je uveljavljen 
predvsem pri obnovi in asfaltiranju lokalnih cest in javnih poti, ki predstavljajo pretežni del 
investicij krajevnih skupnosti. 
 

Janez Arnolj: 
- vpraša zakaj je potrebna obnova strehe kozolca na Visokem, glede na to, da je bila zadnja 

obnova izvedena pred 15-imi leti; 
Obnova in strokovni koncept obnove strehe kozolca je bil izveden v režiji tedaj večinske lastnice 
objekta Občine Škofja Loka, občina Gorenja vas-Poljane kot solastnica pa je obnovo 
sofinancirala. V zvezi z navedeno streho se izvajajo vsakoletni pregledi strešne kritine in nujna 
vzdrževalna dela, saj za obsežnejše menjave trenutno ni zagotovljenih potrebnih sredstev. 

- ponovno poda predlog za pripravo strategije občine na način, da se pozove krajevne 
skupnosti, da podajo predloge, ki bodo osnova za pripravo strategije in projektov, ki se bodo 
v prihodnjih letih izvajali v občini, tako kratkoročni kot dolgoročni. 
Kratkoročni plan projektov, ki se bo lahko v prihodnjih letih izvajal v občini, je zaradi 
zmanjševanja prihodkov občinam brez zmanjševanja fiksnih obveznosti občin v celoti zaključen 
že s projekti, za katere je trenutno v pridobivanju gradbena in urbanistična dokumentacija. 
Obseg teh projektov je ambiciozen, zato ga zaradi pomanjkanja sredstev v tekočem mandatu 
verjetno ne bo mogoče v celoti izvesti, razviden pa je iz sprejetega načrta razvojnih programov 
2015-2018 ter po 2018, ki ga je sočasno s proračunom občine za leto 2015 občinski svet že 
sprejel na svoji 3. redni seji v decembru 2014. Ker bodo za izvajanje investicijskih projektov 
občine še naprej ključnega pomena EU-pomoči novega programskega obdobja, ki se še ni 
začelo izvajati, je potrebno počakati določitev osnovnih parametrov za pridobivanje 
nepovratnih sredstev občinam, saj ti še niso znani. Brez zagotovljenih finančnih sredstev 
oziroma možnosti za njihovo zagotavljanje namreč projektov ni mogoče izpeljati, zato bo 
dolgoročno strategijo mogoče pripraviti na osnovi zgoraj navedenega. Ob tem pa vabimo 
krajevne skupnosti, da vsakoletno pred pripravo proračuna tako kot doslej še naprej 
posredujejo predloge projektov v svoji krajevni skupnosti, ki bi jih želeli vključiti tako v prihodnji 
proračun kot v načrt razvojnih programov občine, saj jih občina vedno skuša skladno z realnimi 
možnostmi uvrstiti v večletni plan realizacije.   

 
 
 
 
 



3 
 

Franci Fortuna  

- vpraša glede informacije o znanih novih dedičih na Visokem. 
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, sta občini Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka solastnici 
objektov v deležih 86% in 14%, navedena lastniška struktura pa se z določitvijo novih dedičev 
ne spreminja, saj se nanaša le na zaledne gozdne površine, ki so bile vseskozi v lasti Tavčarjevih 
dedičev, ne pa tudi na zemljišča, ki so v solasti obeh občin. 
 

Stane Bajt: 
- vpraša glede postopka odkupov zemljišč za nadaljevanje ureditve državne ceste od zaključka 

obvoznice v Gorenji vasi proti Hotavljam.  
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, se bo za odsek od Gorenje vasi do Hotavelj izvedla 
rekonstrukcija, sprejem podrobnega prostorskega načrta ni potreben, postopek odkupa 
zemljišč se pa še ne izvaja, saj v državnem proračunu ni zagotovljenih nobenih sredstev za 
nadaljevanje projekta. 

- vpraša glede obnove državne ceste proti Sovodnju.  
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, so bila za obnove državnih cest v državnem proračunu 
zelo zmanjšana sredstva, zato se projekti obnov državnih cest ne izvajajo. Za rekonstrukcijo 
spodnjega dela ceste od kilometra 0,5 do 2,5 je bil sicer že v letu 2013 izdelan idejni projekt 
obsežnih ureditev vključno s potrebnimi sanacijami brežin, vendar se dela pri pripravi projektne 
dokumentacije iz zgoraj navedenega razloga ne nadaljujejo. 

- vpraša glede sanacije plazu na Visokem. 
Župan občine Gorenja vas – Poljane je skupaj z župani ostalih prizadetih občin tudi ob podpori 
občinskega sveta podal številne pobude za odpravo delne cestne zapore na Visokem. Ob 
zadnjih razgovorih s pristojnimi službami v mesecu marcu je bilo zagotovljeno, da se bo s strani 
pristojne komisije pristopilo k ponovni proučitvi možnosti za uvedbo dvosmernega prometa, 
zato pričakujemo odgovor glede navedenega v prihodnjih mesecih. 

- opozori, da na državni cesti proti Sovodnju »pri Pajklc« ponovno plazi brežina nad državno 
cesto.  
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, je Direkcija RS za ceste že seznanjena s plazenjem ter da 
si je geolog teren že ogledal, ni pa na razpolago nobenih novih informacij, kdaj bo mogoč 
pričetek sanacije. 
 
 
 

ŽUPAN  
Milan ČADEŽ 

 


