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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 5. redni seji občinskega sveta,
dne 14. 5. 2015

Anton Debeljak:
- posreduje vprašanja prebivalcev Hotovlje - do kje se bo urejala struga vodotoka v Hotovlji,
ali je predviden sklic sestanka s krajani za predstavitev idejne zasnove umestitve vodotoka,
kako se bodo odvijala sanacijska dela v Hotoveljski grapi, v kolikšnem obsegu, ali bo sanacija
izvedena tudi če občina ne bo prejela državnih sredstev za sanacijo.
Za izvajanje sanacij vodotoka struge Hotoveljščice je v celoti pristojno podjetje VGP Kranj, ki je
državni koncesionar za vzdrževanje in urejanje vodotokov. Podjetje je s sanacijskimi deli že pričelo,
strugo Hotoveljščice pa je uredilo na odseku od hišne številke Hotovlja 9 do 14, v izvajanju pa sta še
odseka vodotoka mimo hišne številke Hotovlja 32 do 42 ter desni pritok Hotoveljščice v zaledju
stanovanjskega objekta Bukov vrh 7. Podjetje VGP je v prostorih občine Gorenja vas – Poljane že
izvedlo uvodnih predstavitveni sestanek za krajane, v nadaljevanju pa so bili občani, ki so za ureditev
vodotokov prispevali tudi lastna zemljišča, vabljeni na dodatne predstavitve na sedež podjejta VGP
Kranj, kjer so tudi nadalje kontinuirano na voljo za dodatne informacije na telefonski številki 04/201
26 10. Občina je tako podjetju VGP kot tudi kranjski enoti Agencije RS za okolje posredovala več
pobud za dodatne ureditve tako nekaterih kritičnih točk vodotoka Hotoveljščice kot tudi drugih
vodotokov, ki so bile po mnenju občine iz tekoče faze sanacije neutemeljeno izvzete. Prejeli smo
pojasnilo, da odobrenih akcijski načrt sanacije škode po poplavah ne omogoča dodatnih sredstev za
širitev območij sanacije, da pa bodo proučili možnost izvedbe dodatnih del iz drugih virov sredstev.
Navedena sanacijska dela se v celoti izvajajo neodvisno od državnih sredstev za sanacijo,
namenjenih občini, ki pa se morajo v primeru dodelitve nameniti za sanacijo občinske infrastrukture
(cestni odseki).
- vpraša kako potekajo pogovori z državo za pridobitev sredstev za sanacijo ceste po poplavah
v letu 2014.
Občina je dne 25. 5. 2015, prejela obvestilo Ministrstva za okolje in prostor RS o uvrstitvi sanacije
ceste Hotovlja – Bukov vrh v državni sanacijski program odprave poplav, višina sanacijskih sredstev
pa bo znana po zaključenem postopku javnega naročila, ki je še v teku.
- glede prejete pobude za vzpostavitev enosmerne ceste čez Kovnico prosi za pripravo in
posredovanje strokovnega mnenja s strani občinske uprave;
Občinska uprava je izdelala strokovno mnenje, iz katerega sklepno izhaja, da je zadevna cesta
dejansko zelo ozka, vendar je glede na gostoto prometa glede uvedbe enosmerne ceste odločitev
prepuščena krajevni skupnosti.
- poda predlog za razširitev igral v centru Poljan,
Občina je k ureditvi dodatnih igral v središču Poljan že pristopila.
Janez Arnolj:
- predlaga predlog sklepa na pobudo lastnikov zasebnih vodovodov, ki bi se glasil: »Občinski
svet občine Gorenja vas - Poljane se strinja, da občina plačuje redno vzorčenje pitne vode,
opravljanje mikrobioloških in kemijskih preiskav pitne vode za potrebe izvrševanja
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notranjega nadzora za zagotovitev zdravstvene ustreznosti pitne vode za vse vodovode v
občini.«, in poda naslednjo obrazložitev: Občina Gorenja vas - Poljane je z dopisom Analiza
vzetih vzorcev v letu 2015 z dne 26. 01. 2015 obvestila zasebne (vaške) vodovode, da za vse
zasebne vodovode, ki niso v lasti in upravljanju občine, teh storitev v letu 2015 ne bo izvajala.
Pregledi in analize pitne vode za vse vodovode so se že do sedaj plačevali iz občinskega
proračuna. Letni proračunski izdatek je nekaj tisoč EUR. Veljavni proračun za leto 2015 ne
predvideva nobenih sprememb na tem področju. Plačevanje 4analiz pitne vode iz občinskega
proračuna tudi za zasebne vodovode pomeni subvencioniranje cene storitev občanom na
območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz zasebnih vodovodov. Ob dejstvu, da so zasebni
vodovodi za občino najcenejši način oskrbovanja občanov s pitno vodo, in da so tudi
uporabniki zasebnih vodovodov preko proračuna financirali javne vodovode ter da je
zagotavljanje ustrezne pitne vode ena izmed osnovnih nalog občine, je sprejetje tega sklepa
več kot upravičeno.
Kot je bilo pojasnjeno že na tekoči seji, ni pravne podlage za sprejem predlaganega sklepa. V
primeru subvencioniranja analiz vode za zasebne vodovode bi se morale te subvencionirati tudi za
javne vodovode. Analize pitne vode mora po 10. členu Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04,
35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) zagotavljati upravljavec vodovoda in te se praviloma financirajo s
plačilom storitev oskrbe s pitno vodo.
Za javne vodovode je metodologija oblikovanja cene storitev s pitno vodo (vodarine) določena z
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Ur.
l. RS št. 87/2012 in 109/2012, v nadaljevanju Uredba). Cena vodarine mora skladno z metodologijo
po Uredbi pokrivati poleg ostalih stroškov, določenih v osmem odstavku 16. člena uredbe, tudi
stroške analiz pitne vode.
Metodologija oblikovanja cen zasebnih vodovodov je v pristojnosti upravljavcev zasebnih
vodovodov oziroma lastnikov zasebnih vodovodov, v kolikor ta ni oblikovana, občinska uprava
priporoča uporabo metodologije iz Uredbe. Po podatkih upravljavcev zasebnih vodovodov ponekod
uporabniki storitev oskrbe s pitno vodo iz zasebnih vodovodov ne plačujejo vodarine ali pa je ta
znatno manjša od cene vodarine, ki jo plačujejo uporabniki na javnih vodovodih.
Plačilo storitev analiz pitne vode upravljavcem zasebnih vodovodov in upravljavcem javnih
vodovodov iz sredstev občinskega proračuna, brez ustrezne pravne podlage, predstavlja
nenamensko porabo javnih sredstev. V primeru plačila stroškov analiz pitne vode iz občinskega
proračuna upravljavcem javnih vodovodov bi to med drugim predstavljajo kršitev Uredbe, v
primeru plačila stroškov analiz zgolj upravljavcem zasebnih vodovodov bi za to rabili poseben
predpis (npr. pravilnik). V kolikor bi ta obstajal, bi bila vprašljiva njegova skladnost z ustavo (14. člen
ustave) in pravili o trgu in konkurenci.

Irena Tavčar:
- zastavlja vprašanje, ali se za enoto vrtca v lovskem domu v Poljanah, ki naj bi bil začasna
rešitev, išče nova stalna lokacija, saj pogoji za delo naj ne bi bili najbolj optimalni.
V lovskem domu Poljane so bili urejeni prostori za dva oddelka vrtca Agata v letih povečanega vpisa
otrok v vrtec. Ker je število vpisa otrok v vrtec v kasnejših letih ostalo konstantno, je uporaba
prostora v lovskem domu še vedno predvidena, saj drugih prostorov na območju Poljan ni na voljo.
Je pa v vmesnem času na tej lokaciji vrtec organiziran za en oddelek in pol in ne več za dva oddelka,
prav tako so prostori vpisani v razvid vrtcev pri pristojnem ministrstvu, občina pa se tekoče odziva
na predloge funkcijskih izboljšav prostorov, ki so ji posredovani s strani šole. V tekočem letu je
predvidena ureditev dodatnih igral v vaškem parku, ki jih v dopoldanskem času prednostno
uporabljajo otroci vrtca v lovskem domu.
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Mirjana Možina:
- vpraša ali bo glede na to, da je dosedanji direktor Razvojne agencije Sore imenovan za
direktorja BSC v Kranju, objavljen nov razpis za direktorja Razvojne agencije Sora?
Razpis je bil v vmesnem času že objavljen, izid izbora najustreznejšega kandidata še ni znan.
- vpraša, ali je po obisku ministrice za okolje v naši občini kaj znanega glede plačila rente
občini?
Obisk je bil namenjen predvsem pregledu stanja sanacije rudniških jalovišč s poudarkom
čimprejšnjega prenosa že saniranega jalovišča Jazbec na Agencijo RS za radioaktivne odpadke.
Izveden je bil tudi ogled drenažnega rova odlagališča Boršt, katerega sanacija pa še ni zaključena
zaradi okoliščin plazenja avtohtone hribine pod deponijo, v zvezi s čimer dokončnih optimalnih
sanacijskih ukrepov ministrstvo še ni določilo. Občina je prejela zagotovilo, da bo v zvezi z
navedenim več znanega v drugi polovici leta, ko naj bi delegacija ministrstva ponovila obisk v RŽV.
Ob tej priložnosti smo prejeli tudi zagotovilo, da se ministrstvo zaveda obveznosti poravnave
preostalega dela neplačane rente zaradi omejene rabe prostora.
- prosi za informacijo o prizadevanju županov za vrnitev pediatra v dolino.
Kot je župan že pojasnil na tekoči seji, je na osnovi zagotovil direktorja osnovnega Zdravstva
Gorenjske iz zadnjega sestanka z župani občin Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri predvideno,
da se s 1. septembrom vzpostavi stanje ponovnega delovanja preventivnih pediatričnih ambulant
na obeh dolinah, kakršno je bilo pred njihovo ukinitvijo. Prostori se bodo s sredstvi OZG tudi
primerno uredili in opremili.
Helena Gorjan
- opozori na vodovodne nastavke za še nezgrajene stanovanjske objekte v naselju Vršajn, ki
puščajo.
Nameščeni so dodatni zaščitni čepi na nekaterih vodovodnih priključkih na območju Vršajna, ki še
niso v uporabi.
Janez Rupnik
- vpraša ali bo tudi naša občina med tistimi, ki bodo morale vračati sredstva za gradnjo OŠO.
Občina Gorenja vas - Poljane je že pred časom dosegla zastavljene cilje investicije v izgradnjo
odprtega širokopasnovnega omrežja na območju občine, zato ni v obravnavana med občinami, ki
so dolžne vračati prejeta nepovratna sredstva za izgradnjo omrežja.
Jurij Krvina – dopolnitev odgovora s 4. redne seje z dne 26. 3. 2015:
- opozori na neprimernost vgrajenega dvigala v zdravstveni postaji.
Odgovor s predhodne seje, v katerem smo navedli, da je prevoz bolnika z novovgrajenim dvigalom
možen z dvema tipoma vozila strecher, ki sta dobavljiva tudi na slovenskem trgu, enega od slednjih
pa je za potrebe prevoza z dvigalom občina v vmesnem času tudi že nabavila, dopolnjujemo z
rezultati naknadno izvedene testne predstavitve s strani dobavitelja nabavljenega vozila.
Prestavitev za predstavnike zdravstvenega doma Gorenja vas je dobavitelj izvedel 21. 5. 2015, vsi
prisotni zdravniki pa so bili s prikazanimi prednostmi novega vozila, ki omogoča tudi prevoz bolnika
v novem dvigalu, zelo zadovoljni in z dnem izvedbe predstavitve vozilo tudi prevzeli v uporabo.

Župan
Milan ČADEŽ
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