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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 17. redni seji občinskega sveta, 

dne 5. 10. 2017 

 
 

Anton Debeljak: 
- poda predlog sveta KS Poljane za postavitev spomenika na pokopališču v Poljanah v spomin 

na žrtve prve svetovne vojne, glede na to, da v prihodnjem letu mineva 100 let od zaključka 
prve svetovne vojne. Spisek padlih poljancev je bil leta 2014 objavljen v glasilu Vaščan. 
Pristopi se k izvedbi pobude na način, da se sočasno postavi tudi spomenik na mestu, kamor smo 
leta 2009 prenesli posmrtne ostanke Poljancev, ki so se našli pri izgradnji ceste skozi Poljane.  

 

Štefka Jeram:  
- vpraša o najnovejših informacijah o sanaciji plazu na Visokem. 

Po zaključku obdobja monitoringa poleti izvedenih del monitoringa Direkcija RS za ceste izvaja 
dodatna dela sanacije vrtin z nameščanjem dodatnih globokih sider v spodnjem delu plazine. O 
podaljšanju roka izvedbe del, ki je 31. 12. 2017, občina ni obveščena. 

 

Helena Gorjan: 
- pove, da v osnovni šoli v Gorenji vasi propagirajo pitje vode, zato vpraša kakšna je kvaliteta 

vode, ki jo pijejo, glede na to, da se občasno vonja prisotnost klora v njej.  
Pravilnik o pitni vodi določa, da zdravstveno ustrezna pitna voda ne sme vsebovati 
mikroorganizmov in parazitov, ki lahko povzročijo nevarnost za zdravje ljudi. Upravljalec javnega ali 
zasebnega vodovoda, mora zagotoviti zdravstveno ustrezno pitno vodo na pipi uporabnika, 
uporabnik pa lahko v objektu uporablja samo pitno vodo iz vodovoda. V kolikor je pitna voda že na 
viru neskladna z zahtevami pravilnika, mora upravljalec praviloma zagotoviti ustrezno pripravo vode 
že pred distribucijo v omrežje. V občini Gorenja vas-Poljane se za dezinfekcijo, kjer je to potrebno, 
po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) uporablja UV dezifekcija, če se ne 
pojavlja motnost vode, ali postopek kloriranja, ki je po navedbah NIJZ najpogosteje uporabljen 
postopek dezinfekcije pitne vode v Sloveniji. Koncentracija prostega klora v javnih vodovodih občine 
Gorenja vas - Poljane se redno spremlja (kontinuirne »on-line meritve« in alarmiranje preko 
telemetrije ter dodatne tedenske »ročne meritve«), regulirana vrednost (spodnja meje 0,1 mg/l in 
zgornja meja 0,2 mg/l) prostega klora pa je dvakrat nižja od priporočljive koncentracije s strani NIJZ 
(0,3 – 0,5 mg/l), medtem ko Svetovna zdravstvena organizacija kot koncentracijo prostega 
preostalega klora, ki še ne predstavlja tveganja za zdravje, navaja 5 mg prostega klora v litru vode.  
Iz navedenega izhaja, da se dezinfekcija pitne vode s kloriranjem v Občini Gorenja vas - Poljane 



 

izvaja v nizkih vrednostih, ki so dvakrat nižje od predpisanih s strani pristojnih državnih ustanov za 
področje javnega zdravja, s tem pa se iz pitne vode odstrani za zdravje ljudi nevarne 
mikroorganizme in parazite, na osnovi česar občanom zagotavljamo neoporečno pitno vodo, katere 
notranji in  zunanji monitoring se izvajata redno in s strani pooblaščenih izvajalcev. O rezultatih 
nadzora, katerim se ukrepi priprave pitne vode stalno prilagajajo, se občane tudi redno obvešča. 
Več o tej temi je mogoče prebrati tudi v posebnem članku decembrskih Podblegaških novic. 
 

- vpraša ali se je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča povišalo. 
V času do letošnje oktobrske seje pristojni finančni urad še ni izvedel odmere nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča, je pa izvedel odmero od davka na premoženje, ki se odmerja le za 
objekte, v katerih ne prebiva niti lastnik niti nobeden od njegovih ožjih družinskih članov, podatke 
za to odmero pa finančni urad pridobi iz državnih evidenc. 
Glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pa se vrednost točke letos ni spremenila, 
izveden je bil le prehod na uporabo državne evidence REN o površini objektov. Prav površina 
objekta bistveno vpliva na višino NUSZ, zato je občina lastnike z večjo površino objekta predhodno 
pisno obvestila, naj po potrebi uredijo podatke o površini svojih objektov pri Geodetski upravi RS. 

 

Janez Arnolj: 
- glede na predlog nakupa zemljišč s tekoče seje vpraša, ali občina še ni lastnica vseh zemljišč 

na katerih se ureja novi uvoz za naselje Dobje in OŠ Poljane.  
Predlog za odkup se je nanašal na zemljišče, ki v naravi predstavlja že obstoječo lokalno cesto proti 
Dobju, ki pa mestoma še poteka po zemljišču lastnika mejnih zemljišč. 

- vpraša ali se z ureditvijo dovoza spreminja režim za avtobuse.  
Vsi izvajalci šolskih prevozov, tako kombiji, kot šolski avtobusi, sedaj lahko kot končno postajo 
uporabljajo novozgrajeno krožišče, od katerega vodi varno urejena in osvetljena pešpot prav do 
vhoda šole. Na krožišču prav tako lahko ustavljajo tudi starši, ki otroke pripeljejo v šolo sami. S tem 
smo pomembno izboljšali varnost vseh udeležencev v prometu, še posebej učencev osnovne šole, 
saj se njihove pešpoti ne križajo več s prometno obremenjenimi prehodi na dostopu do šole. 

- vpraša ali uvoz v gospodarsko cono Dobje ostaja v dimenzijah kot je ali se bo povečal.  
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, se uvoz ne bo v ničemer spreminjal, saj je bil že ob izgradnji 
projektiran in dimenzioniran za potrebe uvoza v gospodarsko cono. 
 

Zvonko Dolinar: 
- opozori, da bo potrebno na cesti v dolini proti Javorjevem Dolu, na delu kjer je bila urejena 

razširitev ceste, brežino še utrditi.  
Utrditev brežine je uvrščena v proračun 2018. 

- vpraša ali je obnova ceste Trebija – Sovodenj še vedno v planu.  
Priprava navedenega projekta se nadaljuje, dopolnjen projekt je bil v začetku meseca predstavljen 
tudi občini, obsega pa obsežno rekonstrukcijo z izgradnjo opornih in podpornih zidov v skupni 
dolžini 2 kilometra ter dodatno ureditev opornih zidov skozi samo naselje Sovodenj. Investicija je 
uvrščena v državni proračun že v prihodnjih dveh letih, ko se bo najprej začel postopek odkupa 
potrebnih manjkajočih zemljišč za izvedbo rekonstrukcije. 
 

Lucija Kavčič: 
- vpraša o stanju projekta obnove ceste Dolenja Dobrava – Todraž.  

Izvajalska pogodba za izgradnjo prve in tretje faze navedenega projekta je bila podpisana 27. 10. 
2017, prva dela pa so se pričela izvajati v decembru. Izvajalec del je Gorenjska gradbena družba, vsa 
dela po pogodbi v skupni vrednosti 913.540 eur pa morajo biti v prihodnjem letu v celoti zaključena. 
 

Župan  
Milan ČADEŽ 


