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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 4. 5. 2015  
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 

 

 

Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 4. redni seji občinskega sveta, 

dne 26. 3. 2015 

 
 
Štefka Jeram: 
- posreduje pobudo vaščanov Hotavelj, da se odstrani skladišče izvajalca gradnje kanalizacije, 

IPI d.o.o., do aprilske očiščevalne akcije na Hotavljah; 
Pobuda se je ustrezno upoštevala. 

- v letu 2015 je na Hotavljah predvidena postavitev spomenika jezikoslovcu Luki Pintarju in 
prosi za finančno pomoč tudi s strani Občine.  
Predlaga se predložitev predloga za sofinanciranje, ki bo vključeval pregledno finančno konstrukcijo 
stroškov, na osnovi česar bo izvedena preveritev možnosti zagotovitev finančnih sredstev v letu 
2016. 
 

Helena Gorjan  
- vpraša ali bo ob dokončanju obvoznice sočasno vzpostavljena tudi pešpot na delu, kjer ni 

pločnika. 
Kot je župan pojasnil že na tekoči seji, je navedeno predvideno naknadno in ne sočasno z gradnjo 
obvoznice.  

- opozori na nerodno umeščeno avtobusno postajališče ob obvoznici proti Žirem. 
Avtobusno postajališče ob obvoznici Gorenja vas v smeri Hotavlje je izvedeno po projektu 
obvoznice, ki ga je izdelal Acer, Novo Mesto (PR-R7/2011). Pri projektiranju avtobusnih postajališč 
je potrebno upoštevati Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Ur. l. RS 116/2011), ki v 19. členu 
določa, da je nadstrešnica lahko umeščena na čakališču, ki predstavlja 7-metrsko območje na 
ravnem delu postajališča. Konkretno postajališče je omejeno tudi s protihrupno ograjo, tako da je 
projektant združil nadstrešnico in ograjo. 
 

Mirjana Možina: 
- predlaga, naj se uredi tudi pločnik oziroma pešpot ob državni cesti do križišča za naselje 

Vršajn.  
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, se bo v sklopu vzdrževanja državne ceste uredilo pešpot na 
način kot v Poljanah proti Podpečni; 

- vpraša glede ureditve deponije materiala v dolini Kopačnice.  
Izvajalec je bil že pred tekočo sejo opozorjen na nujnost čimprejšnje ureditve navedenega zemljišča, 
k čemur je v vmesnem času tudi že pristopil. 

- vpraša glede pediatrične ambulante v Gorenji vasi. 
Župani občin Železniki, Žiri in Gorenja vas – Poljane so enotni, da je potreben sklic nujne seje sveta 
Osnovnega zdravstva Gorenjske, na kateri se izpostavi problematika ukinitve pediatričnih ambulant 
v omenjenih občinah. Župani bodo hkrati tudi zadolžili OZG, da zapolni kadrovski primanjkljaj na 
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področju pediatrije, saj je prav OZG pristojen za organiziranje vseh ravni programov javne 
zdravstvene mreže. Na dveh aprilskih sestankih vseh treh občin s pristojnimi za organiziranje 
pediatrije je bilo izpostavljeno, da je program pediatrije potrebno osnovati glede na število otrok v 
posamezni občini. Vodstvo zdravstvenega doma Škofja Loka je prevzelo obvezo, da do sredine maja 
pridobi natančna pojasnila glede potrebne dodatne ureditve prostorov za cepljenje otrok v 
posamezni občini. V istem roku se organizira tudi sestanek z zdravstveno zavarovalnico, da pojasni, 
uredi in revidira mrežo javnega zdravstva v Upravni enoti Škofja Loka, saj sedanja razporeditev 
programov ni skladna s številom prebivalcev na tem območju. 
 

Janez Arnolj: 
- vpraša ali je občina seznanjena, kakšen status je predviden za pošto v Poljanah, ter predlaga, 

da tudi občina vztraja, da pošti v Gorenji vasi ter v Poljanah ostaneta v taki obliki kot doslej.  
Pošta Slovenije je občino v začetku marca seznanila o svoji nameri po objavi spletnega javnega 
zbiranja nezavezujočih ponudb za preoblikovanje pošte Poljane v pogodbeno pošto. Ta naj bi bila 
prijaznejša do uporabnikov, saj je odpiralni čas pogodbene pošte, ki sočasno opravlja še drugo 
dejavnost, lahko precej daljši, poštne storitve v nezmanjšanem obsegu pa so zaradi tega 
dostopnejše uporabnikom pošte. Namero preoblikovanja v pogodbeno pošto je Pošta Slovenije 
izrazila tudi za pošto Sovodenj, ta pobuda pa je bila na predlog Krajevne skupnosti Sovodenj s stani 
vodstva Pošte Slovenije predstavljena tudi svetu Krajevne skupnosti Sovodenj, ki je zaradi 
izboljšanja dostopnosti poštnih storitev krajanom pobudo podprl. Na javno zbiranje ponudb za 
izvajanje pogodbene pošte Sovodenj se je odzval Mercator Sovodenj, v Poljanah pa trgovina KGZ 
Poljane. 

- županu preda pobudo upravljavcev zasebnih vodovodov naj bodo analize vode zasebnih 
vodovodov tudi v prihodnje strošek občine; 
Pisno pobudo z dne 23. 2. 2015 je župan prejel tudi  s strani upravljavcev vodovodov. Z njimi je imel 
8. aprila 2015 sestanek, na katerem je bilo pojasnjeno, da ni nobene pravne podlage na osnovi 
katere, bi lahko z javnimi sredstvi financirali stroške analiz zasebnih vodovodov. Stroški analiz so 
stroški notranjega nadzora pitne vode, ki jih je potrebno pokriti iz prihodkov iz naslova prodane 
vode uporabnikom, kot je to pri javnih vodovodih. 

- vpraša ali drži informacija, da se prodaja Dobenska domačija v Dobju in predlaga nakup v 
kolikor to drži, z namenom pridobitve potrebnih zemljišč za ureditev nove dostopne ceste v 
Dobensko Ameriko; 
Po javno dostopnih podatkih je Upravna enota Škofja Loka pred meseci objavila ponudbo za prodajo 
dela zemljišč na navedeni domačiji, ki pa se ne nahaja na trasi dostopa v Dobensko Ameriko. 

- je s strani krajanov Poljane, prevoznikov in drugih dobil pritožbe glede gradnje in ureditve 
cestnega odseka od Vidma do šole, predvsem na delu uvoza v ulico ob Ločivnici.  
Svetniku priporočamo, naj občanom v podobnih primerih svetuje, naj se zaradi hitrejšega reševanja 
odprtih zadev s svojimi predlogi obračajo neposredno na občino, saj občina lahko rešuje le 
probleme, s katerimi je seznanjena. Glede uvoza v ulico ob Ločilnici pa je občina na pobudo Krajevne 
skupnosti Poljane že pred časom v fazi odkupa potrebnih zemljišč pristopila k širitvi prvotno 
predvidenega križišča, ki je glede na obstoječi promet širši od prvotno predvidenega. Preglednost 
križišča s stransko cesto se bo dodatno povečala še z umikom obstoječega ekološkega otoka iz 
križišča. Vse prometne ureditve so bile večkrat predstavljene krajevni skupnosti Poljane in v fazi 
projektiranja tudi javno razgrnjene s pozivom za posredovanje pripomb. 

- vpraša kaj pomenijo gradbena dela za Štefanovo hišo. 
Kot je bilo pojasnjeno že na tekoči seji, se ureja požarni izhod objekta.  

- predlaga še, da je priloga zapisniku poimenski rezultat glasovanja na seji občinskega sveta. 
Navedena rešitev ni predvidena. Veljavni predpisi določajo, da občinski svet odloča z večino 
opredeljenih glasov. 
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Jurij Krvina: 
- vpraša, kaj bo v prostorih zdravstvene postaje po selitvi zdravnikov in zobozdravnikov v novo 

zgrajeni prizidek.  
Kot je župan pojasnil že na tekoči seji, bi v sodelovanju s CSS Škofja Loka v teh prostorih uredili dve 
varovani stanovanji.  

- ponovno opozori na neprimernost vgrajenega dvigala v zdravstveni postaji.  
Kot je bilo pojasnjeno na tekoči seji, je prevoz bolnika z dvigalom možen z dvema tipoma vozila 
strecher, ki sta dobavljiva tudi na slovenskem trgu. V vmesnem času je občina Zdravstveni postaji 
Gorenja vas eno od navedenih vozil že zagotovila, in sicer tip Roll-In Ferno model 26, ki je bilo dne 
16. 4. 2015 tudi preizkušeno v novovgrajenem dvigalu v Zdravstvenega doma Gorenja vas. Pri tem 
se je izkazalo, da dvigalo omogoča prevoz ležečega pacienta in najmanj dveh spremljevalcev. Vozilo 
je že nameščeno ob novem glavnem vhodu zdravstvenega doma, demonstracijski prikaz možnosti 
uporabe vozila s strani dobavitelja pa je za vse izvajalce zdravstvenih storitev predviden tekom 
maja, in sicer s ciljem zagotoviti optimalen način uporabe vozila, ki s številnimi dodatnimi funkcijami 
omogoča široke možnosti uporabe v korist pacientov.  

- vpraša glede stanja obnove Sokolskega doma.  
Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja je potrebno še dokončati dela glede ureditve mansarde in 
dvigala ter požarnega izhoda za knjižnico. Javni razpis za izbiro izvajalca del se je v vmesnem času 
že uspešno iztekel, podpisana je izvajalska pogodba s podjetjem CE-invest. Pogoj za pridobitev 
uporabnega dovoljenja je tudi urejeno parkirišče, zato je bil objavljen tudi javni razpis za izbiro 
izvajalca gradnje parkirišč, ki se je iztekel brez pritožbe, na osnovi česar je bila podpisana izvajalska 
pogodba s podjetjem Rekon. Zaključek vseh del je predviden še pred koncem poletja, čemur bo 
sledila predaja objekta namenu. 

- vpraša glede spominske table, ki je bila na fasadi pred vhodom v Sokolski dom.  
Kot je bilo pojasnjeno že na tekoči seji, bo celotna zgodovina Sokolskega doma prikazana na večjem 
stenskem predstavitvenem panoju pred vhodom v Sokolski dom, kjer bo tudi fotografija 
spominskega obeležja. 

- ugotavlja, da je v zaključnem računu proračuna občine navedeno, da ni bila realizirana 
prodaja zemljišč v Kopačnici, zato sprašuje, kaj se na projektu trenutno dogaja.  
Zaradi zadržanja izvajanja 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem 
načrtovanju s strani Ustavnega sodišča RS, ki je bil v veljavi ob podpisu kupoprodajne pogodbe za 
območje toplic Kopačnice, je prišlo do spremenjenih pogojev za pripravo prostorskih aktov, saj 
zakonodaja ni več omogočala spremembe namembnosti zemljišč po kratkem postopku, na osnovi 
česar občina ni mogla zagotoviti dodatnih zazidljivih zemljišč, kot jih je predvidevala idejna zasnova 
investitorja. Ta je tudi iz tega razloga prilagodil svoje načrte na način, da se gradnja toplic 
koncentrira na sedaj že zazidljivem območju, o novem predlogu ureditve toplic je bil občinski svet 
tudi seznanjen na marčevski seji občinskega sveta. Ker investitor za realizacijo spremenjenega 
investicijskega načrta ne potrebuje celotne posesti, je občni v aprilu predlagal razvezo sklenjene 
kupoprodajne pogodbe, o čemer smo obvestili komisijo za prodajo zemljišč v Kopačnici in odbor za 
gospodarstvo. Dogovor o razvezi je bil v vmesnem času popisan, objavljen pa je bil tudi nov razpis 
za prodajo zmanjšanega obsega zemljišč na območju Kopačnice. 

- glede vsebinskega poročanja o točkah dnevnega reda na sejah občinskega sveta meni, da bi 
morali poročati vsebinski pripravljavci gradiva in ne predsedniki odborov. 
Pobuda se upošteva. 
 

Stane Bajt: 

- poda pripombo glede odvoza lesa iz gozda, pri čemer prevozniki ne upoštevajo predpisanih 
osnih obremenitev, in predlaga ukrepanje, saj se s takšnim ravnanjem uničujejo bankine in 
brežine ob cestah. 
Pripomba je utemeljena, saj se na ta način marsikje uničujejo ceste, ki so bile zgrajene z visokim 
prispevkom krajanov. Vendar pa ima občina z vidika sankcioniranja do ponovne vzpostavitve 
občinskih inšpekcijskih služb omejene možnosti, še naprej pa bo delovala na področju opozarjanja 
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povzročiteljev ter sodelovanja s policijo glede možnosti kontrolnega tehtanja prekomerno 
natovorjenih vozil. 

 

Janez Rupnik: 
- vpraša glede obnove ceste iz Trebije proti Stari Oselici.  

Najbolj zahteven odsek druge faze sanacije ceste proti Stari Oselici je bil lansko jesen že izveden, 
dela se bodo predvidoma nadaljevala v poletnih mesecih, dokončanje pa je odvisno od zagotovitve 
sredstev v letošnjem rebalansu proračuna. 
 
 
 
 

ŽUPAN 
Milan ČADEŽ 


