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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 15. redni seji občinskega sveta,  

  dne 10. 6. 2021 

 
 
Marija Guzelj: 
- predlaga obnovo kapelice na Ermanovcu, pri odcepu za dolino Kopačnice; 

Pobuda se podpira, pri čemer pa je predhodno potrebno preveriti lastništvo kapelice   
 

Mag. Polona Mlinar Biček: 
- vpraša, ali se lahko vrnejo zabojniki za embalažo na ekološke otoke, saj se stanje na ekoloških slabša. 

Ponovna namestitev zabojnikov za embalažo tako kot v glavnini sosednjih občin ni predvidena, saj 
imajo občani možnost namestiti večji hišni zabojnik glede na potrebe vsakega gospodinjstva.  

- Vpraša, kako je z obnovo ceste Hotavlje – Kopačnica - Leskovica. 
Prvi odsek ceste Kopačnica-Leskovica je predviden za obnovo še v letošnjem letu, za ostali odsek ceste 
proti Leskovici, ki poteka preko nestabilnega terena, potekajo pogovori za sofinanciranje z 
Ministrstvom za okolje in prostor, projektno dokumentacijo za izvedbo sanacije pa je občina že 
pridobila.  Za odsek ceste Hotavlje – Kopačnica – Podpleče pa potekajo pogovori za sofinanciranje z 
Direkcijo RS za ceste, projektno dokumentacijo za izvedbo obnove pa je občina že pridobila. 
 

Mirjana Možina:  
- posreduje predlog prebivalcev Leskovice in predlaga, da se v proračun za leto 2022 vključi nova 

proračunska postavka za izdelavo projektne dokumentacije za večnamenski prostor in otroško 
igrišče v Leskovici. 
Pobuda se upošteva pri pripravi drugega predloga proračuna. 
 

Uroš Čadež: 
-  opozori, da v telovadnici Poljane še vedno pušča streha.  

Obstoječa tehnologija vgradnje svetlobnikov v strehi telovadnice bo po dosedanjih izkušnjah zahtevala 
temeljitejša vzdrževalna dela približno vsake tri leta. Dve vzdrževanji sta bili že izvedeni, občina je 
uredila naročilo za naslednja vzdrževalna dela. Naloga šole kot upravljavca objekta je, da izvaja redne 
preglede in pravočasno obvešča lastnika o stanju objekta. 

 
Stanko Bajt: 
- Vpraša, kdaj se bo izvedla načrtovana košnja ob občinskih cestah. 

Glavnina košnje je bila v vmesnem času že izvedena. 
 

Martin Oblak:  
- vpraša na kakšen način pristopa organizator kolesarske dirke po Sloveniji do občine glede promocije. 

V prihodnje, ob ponovnem poteku dirke preko občine, bi se bilo potrebno bolje organizirati glede 
promocije krajev in ponudbe v občini. 
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, je koordinacija z organizatorjem Maratona Franje zelo dobra, za 
Dirko po Sloveniji pa ni bilo nobene koordinacije z organizatorji. Pohvali sodelovanje s KD Belaunce in 
podpira večjo promocijo ob naslednji priložnosti.   
 

ŽUPAN 
      Milan ČADEŽ 


