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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 19. redni seji občinskega sveta, 

dne 15. 2. 2018 

Irena Tavčar  

- opozori na obsekavanje dreves, grmičevja in živih mej ob javnih poteh in lokalnih cestah. Ker 
opozorila pogosto ne zaležejo, predlaga, da redarji pregledajo stanje na terenu in ukrepajo. 
Za redno vzdrževanje cest v občini po veljavnem statutu občine skrbijo krajevne skupnosti, ki jim 
občina vsakoletno zagotovi tudi sredstva za izvrševanje vzdrževanja, dodatno vzdrževanje se 
financira tudi iz proračuna občine. Izvajalec rednega vzdrževanja cest v občini ima po Zakonu o 
cestah; ZCes-1 (Ur. l. RS: 109/2010), nalogo, da opozori lastnika, da ta takoj odstrani vegetacijo, ki 
zakriva prometno signalizacijo ali vidljivost. Če lastnik ne izvede odstranitev, to opravi izvajalec na 
stroške lastnika. Peti odstavek 5. člena ZCes-1 namreč določa, da mora izvajalec rednega 
vzdrževanja ceste brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko 
škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora 
oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno 
signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni 
inšpekcijski organ za ceste in upravljavca ceste. Povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti mora 
upoštevati navodila izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih 
posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti poravna povzročitelj 
ovire ali nevarnega mesta na cesti.  
98. člen ZCes-1 med drugim nadalje določa, da v območju nivojskega križišča občinskih cest ali v 
območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih 
krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, 
naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali 
priključka.  
V primeru, da stranka nasprotuje navodilom izvajalca po odstranitvi ovir ali odstranitvi posledic 
ravnanj, ki vplivajo na varnost prometa, izvajalec o vsakem konkretnem primeru obvesti občinsko 
redarstvo, inšpekcijo ali policijo. 

 

Anton Debeljak  

- pove, da je prejel dopis Smučarskega kluba Poljane s pripombami, ki se bodo obravnavale v 
okviru 7. točke dnevnega reda tekoče seje glede sprejema Letnega programa športa za leto 
2018. Predlaga tudi spremembo pravilnikov na področju špota in kulture, za društva, ki se 
ukvarjajo z otroci in mladino, in z vidika vrednotenja programov, ki zahtevajo velika finančna 
vlaganja, npr. alpsko smučanje. 
Prva od pripomb je bila upoštevana v okviru odločanja o Letnem programu športa 2018. Druga 
pripomba pa bo obravnavana v okviru planirane uskladitve pravilnika za področje športa z 
novosprejetim Zakonom o športu, kar bo podlaga za objavo razpisa subvencij za prihodnje leto.  
 



Helena Gorjan: 
- opozori na zapuščena osebna vozila, ki jih lastniki pustijo parkirane na javnih parkiriščih.  

Kot že pojasnjeno na tekoči seji, se za območje občine glede zapuščenih vozil že izvaja postopek 
odstranitve zapuščenih vozil, ki poteka na način, da po evidentiranju zapuščenega vozila 
medobčinski inšpektorat in redarstvo na vozilo namesti obvestilo lastniku s tridnevnim rokom 
odstranitve. V kolikor lastnik v danem roku vozila ne odstrani, v sodelovanju z redarstvom vozilo 
odstrani občina na stroške lastnika, ki je poleg stroškov odstranitve dolžan poravnati tudi stroške 
deponiranja vozila ter plačati globo, naloženo s strani medobčinskega redarstva. 

- poda predlog za priključitev k projektu PROSTOFER v okviru katerega prostovoljci, mlajši 
upokojenci, nudijo prevoz drugim osebam. Občine se odločajo za sodelovanje v projektu tudi 
na način, da zagotovijo osebni avtomobil v ta namen. Nakup električnih avtomobilov 
sofinancira tudi Eko sklad. 
Občina podpira priključevanje v mrežo prostovoljcev šoferjev, ki je že sedaj preko centralne 
kontaktne številke Prostofer dostopna tako uporabnikom kot prostovoljcem šoferjem z območja 
občine, ki bi želeli prostovoljno izvajati prevoze. Nakupa osebnega vozila za zdaj ni predvideno 
financirati, saj proračunske možnosti navedenega ne dopuščajo, za uporabo električnih vozil pa je 
potrebno predhodno zagotoviti sistem polnilnic tovrstnih vozil. 
 

Jurij Krvina: 
- opozori na jumbo plakate, za katere se ne poskrbi za odstranitev in niso v ponos v okolju; 

Jumbo plakate na območju občine so dolžni odstraniti vsakokratni organizatorji, ki tovrstne plakate 
nameščajo. Nameščanje večjih jumbo plakatov po veljavnem odloku o neprometnem označevanju 
na območju občine ni dovoljeno. Pogoji za oglaševanje ob državi cesti so sicer zajeti v 78. členu 
Zakona o cestah ZCes-1 (Ur. l. RS: 109/2010), kjer državna inšpekcija nadzira izdajo soglasja za 
postavitev takega objekta v varovalnem pasu ceste. Ob občinskih cestah to urejajo odloki o 
občinskih cestah oziroma 97. člen ZCes-1, ki določa območje varovalnega pasu cest, v katerem izda 
občinski upravni organ soglasje za postavitev objekta za oglaševanje. Nadzor ob občinskih cestah iz 
tega področja opravlja občinska inšpekcija in občinsko redarstvo. V primeru, da so objekti za 
oglaševanje postavljeni na kmetijskih ali gozdnih površinah, je za to pristojna inšpekcija za 
kmetijstvo in gozdarstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. 

- vpraša kako napreduje gradnja športne dvorane v Gorenji vasi.  
Kot je pojasnil župan na tekoči seji, so bila v januarju zaključena vsa betonska dela, pri proizvajalcu 
pa se je v januarju in februarju izdelovala  lesena konstrukcija, katere postavitev vključno s stropnimi 
paneli in sekundarno kritino je bila postavljena v drugi polovici marca. Trenutno so v izdelavi stenski 
paneli, tekom aprila je predvidena dokončna izdelava strehe in vgradnja stenskih komponent, 
čemur bo sledilo izvajanje obrtniških del v notranjosti.  

 
Tilka Vučko: 
- vpraša kdaj je načrtovana odstranitev semaforja pri plazu na Visokem.  

Kot je župan že pojasnil na tekoči seji, je zaključek navedene investicije, ki jo izvaja Direkcija RS za 
infrastrukturo, predviden za konec letošnjega maja. 
 

Janez Arnolj:  
- vpraša kolikšna je višina priključnine na odprto širokopasovno omrežje, v prvih letih po gradnji je 

bila 230 eur, po zadnjih podatkih pa naj bi bila višja in komercialna, in pripomni, da občani o 
povišanju priključnine niso bili obveščeni.  
Kot je na tekoči seji že pojasnil direktor podjetja Tritel, d.o.o., Miran Mihačevič, je bila prvih pet let 
določena priključnina v višini 230 eur. V tem obdobju je bilo izvedeno tudi največje število priklopov, 
čemur je botrovalo nižjim stroškom priklopa. V nadaljevanju se je za določanje višine priključnine 
pričel uporabljati ključ, da se s strani novega uporabnika krije sorazmerni, tržni, delež gradnje 
posameznega priključka. Informacija o višini priključnine objavljena na spletni strani Tritel d.o.o. 



Stanko Bajt:  
- vpraša, kdaj je previdena ureditev avtobusnega postajališča na Sovodnju.  

Javno naročilo za izbiro izvajalca del je bilo objavljeno v januarju, izbran je izvajalec Topos, d.o.o. 
Dela se bodo predvidoma začela v začetku poletja, obsegajo pa izgradnjo novega avtobusnega 
postajališča ter pločnikov mimo trgovine Mercator, kjer je občina že izvedla odkup manjkajočih 
zemljišč.  
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