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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 21. redni seji občinskega sveta,
dne 14. 6. 2018

Franci Fortuna:
- vpraša, če potekajo še kakšne aktivnosti v zvezi z gradnjo doma starejših v občini. Župan
pojasni, da je v občinskem prostorskem načrtu določena lokacija za dom starejših, da je v
stalnem kontaktu z direktorico CSS v Škofji Loki in predlaga, da se komisija ponovno sestane in
se seznani s trenutnim stanjem na tem področju.
Navedena komisije se je v vmesnem času oziroma v začetku julija že sestala. Sestanka se je udeležila
tudi direktorica CSS Škofja ga. Silva Košnjek, ki je predstavila aktualno stanje na področju
institucionalnega varstva starejših ter pojasnila, da je v CSS trenutno 26 stanovalcev iz Občine Gorenja
vas-Poljane, 16 občanom pa občina doplačuje institucionalno varstvo v drugih domovih. Dodatne
kapacitete v CSS Škofja Loka se bodo sprostile s predvideno gradnjo doma starejših v Železnikih in
Žireh. Komisija je zato sprejela ugotovitev, da trenutno ni potrebe po gradnji doma starejših v naši
občini, podpira pa se širitev izvajanja pomoči na domu, da bo občanom zagotovljena čim daljša
možnost bivanja v domačem okolju.
Irena Tavčar:
- opozori na ekološki otok v Javorjah na katerem se neustrezno odlagajo odpadki in poda
pobudo občanov za izvedbo nadzora nad odlaganjem odpadkov s strani medobčinskega
redarstva.
Medobčinski inšpektorat zaradi omejenih virov ne nadzira ekoloških otokov. V primeru, da izvajalec
javne službe ugotovi povzročitelja neustrezno ločeno zbranih ali odloženih odpadkov, poduči
povzročitelja o pravilih za ravnanje in ureditev oddaje odpadkov, v primeru večjih kršitev in zadostnih
dokazil, pa preda zadevo v reševanje medobčinskemu inšpektoratu.
Ekološki otok Javorje ima določenega tudi posebnega skrbnika ekološkega otoka, ki se trudi izboljšati
stanje. V avgustu 2018 je bil poleg tega vsem uporabnikom na območju KS Javorje poslan dopis s
prošnjo za dosledno ločevanje odpadkov in ustrezno oddajo po urniku zbiranja na prevzemna mesta
in ustrezno ločeno zbiranje na ekološkem otoku. Stanje se ni izboljšalo.
V pripravi pa je sprememba odloka, s katero bo povečan minimalen volumen opreme za ostanek
komunalnih odpadkov na 20 l/osebo mesečno in za embalažo na 30 l/osebo mesečno. Cilj ukrepa je,
da se vsa embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, kot tudi ostanek komunalnih
odpadkov, odloži v hišno odpremo in ne več na ekološke otoke.
Helena Gorjan:
- opozori na odstranjen znak za omejitev hitrosti na cesti iz Hotavelj proti Kopačnici;
Znak je bil v vmesnem času že nameščen.

- vpraša kdaj je previdena obnova mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi.
Kot je župan že pojasnil na tekoči seji, Direkcija RS za infrastrukturo planira v letu 2020.
- vpraša ali je predvidena oddaja lokala v kletnih prostorih Sokolskega doma v najem.
Oddaja navedenega lokala v najem je še vedno predvidna, za namen slednjega je občina pred časom
tudi že objavila javni razpis za izbiro kandidata, vendar ni prejela nobene prijave. Razpis bomo
ponovili ob izraženem povpraševanju.
- vpraša ali so tudi v naši občini težave glede prevzema in odvoza embalaže in poda pobudo, da
se občane še dodatno osvešča na področju ravnanja z embalažo in racionalnega obnašanja ob
nakupu izdelkov s čim manj embalaže.
Težave pri oddaji embalaže v naši občini so prisotne že vse od februarja, kar terja intenzivnejše
ukrepanje občinske uprave, da se zagotavlja obvladljivo delovanje zbirnega centra za ločeno
oddajanje odpadkov Todraž.
Občina osveščanje na temo izvaja preko Podblegaškh novic in drugih objav, kot tudi širše: s
predstavitvami v vrtcih, in šolah, ki se je izkazalo za zelo učinkovito.
Janez Arnolj:
- predlaga, da se v vseh krajevnih skupnostih zagotovijo enotna in večja plakatna mesta z
namenom boljše urejenosti plakatiranja in plakatnih mest;
Občina je že zagotovila dodatne površine za plakatiranje za čas povečanih potreb po izobešanju
plakatov, organizatorji prireditev pa se v vedno večji meri poslužujejo učinkovitejših elektronskih
medijev za oglaševanje svojih prireditev.
- vpraša ali bo pri ceni priključnine na odprto širokopasovno omrežje prišlo še do spremembe in
meni, da razpis ni dal upravljavcu pristojnosti, da sam določa ceno priključnine.
V pogojih javnega razpisa kot tudi v pogodbi o upravljanju in vzdrževanju odprtega
širokopasovnega omrežja priključnina na OŠO omrežje in njeno določanje ni bilo posebej
opredeljeno, pač pa je bil že v pogojih razpisa ministrstva za pridobitev nepovratnih sredstev
jasno določen koncept izgradnje (tip B + A), ki je omrežje opredelil kot tako imenovani hrbtenični
del (del B), katerega gradnja se je financirala z nepovratnimi sredstvi (nekomercialni del v višini
2.017.645,50 EUR brez DDV) ter na izgradnjo hišnih priključkov – del A (tako imenovani
komercialni del v višini 562.055,50 EUR brez DDV), ki se je financiral neposredno s sredstvi
zasebnega partnerja, ki je navedeni znesek vložka v gradnjo OŠO omrežja v preteklih letih že
presegel.
V komercialnem delu izgradnje hišnega priključka se zato priključnina za izvedbo
širokopasovnega priključka zaračuna skladno z veljavnim cenikom upravitelja, ki določa, da je
cena odvisna od lokacije, na kateri se objekt nahaja. V začetnih fazi izvajanja priklopov, ko so bili
tudi vsi objekti na belih lisah večkrat pozvani h priklopu, je zaradi večjega števila priklopov
upravitelj določil enotno nižjo ceno, ki je veljala od pričetka gradnje priključkov do 15. 8. 2014,
zatem pa na osnovi ponudbe za vsak primer posebej. Pogodba o upravljanju omrežja še določa,
da po preteku 30-letnega obdobja celoten del omrežja, zgrajen s sredstvi zasebnega partnerja,
preide v last občine.

Stanko Bajt:
- vpraša kdaj je predviden začetek ureditve avtobusne postaje na Sovodnju. Župan odgovori, da
je v podpisu pogodba z izbranim izvajalcem, Topos Hotavlje d.o.o., ki bo pričel z deli v drugi
polovici poletja;
Pogodba z izbranim izvajalcem Topos, d.o.o., ki je na javni razpis oddalo najugodnejšo ponudbo,
je bila podpisana konec julija, na osnovi česar je bila v avgustu izvedena uvedba v delo. Zaradi
motenja posesti s strani mejaša je moten tudi začetek del, kar pa bo občina skušala primarno

sporazumno reševati, dela pa se bodo najprej začela na izgradnji pločnika in uvozov ob trgovini
Mercator, kar je prav tako predmet pogodbenih del.
- poda pobudo krajanov, da se rezultati volitev v državni zbor za volišča v občini objavijo v
Podblegaških novicah.
Pobuda je bila v vmesnem času že upoštevana in objava v Podblegaških novicah izvedena.
Ciril Alič
- poda pobudo, da se, ob pripravi idejnega projekta za nadzidavo šole v Javorjah, izdela še
rešitev s podaljšanjem objekta na način, da bi se pridobila k objektu še nova telovadnica.
Pobuda se upošteva.
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