
 
Datum: 14. 4. 2022 
 
 
Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 18. redni seji občinskega sveta, 
za katere na seji še ni bilo podanea odgovora 
 
 
 
Roman Kokalj: 
- pove, da najbližji sosed igrišča na Trebiji predlaga povišanje zaščitne ograje igrišča.  

Problematika je bila razrešena ob nedavnem obisku župana na zadevnem naslovu. 
- Vpraša, kdaj je načrtovan pričetek obnove mostu na Fužinah  

Terminski plan izvedbe del z izvajalcem še ni usklajen.  

- vpraša ali potekajo aktivnosti v smeri ureditve krožišča na regionalni cesti na Trebiji.  
Potekajo priprave za naročilo idejnega projekta ureditve. 

- vpraša ali se bo prehod za pešce čez regionalno cesto na Trebiji opremil s signalnimi lučkami 
Občina pripravlja projektno nalogo, da bi z lučkami opremili vse ključne prehode za pešce, 
projektno nalogo mora pred izvedbo odobriti Direkcija RS za infrastrukturo. 

- vpraša ali je v planu obnova ceste Sovodenj – Leskovc – Makuc – kapelica na Ermanovcu.  
V kolikor bodo odobrena pričakovana nepovratna sredstva, se bo investicija pričela v drugi 
polovici tekočega leta. Javno naročilo za izvedbo del je zaključeno. 

 

Uroš Čadež:  
- ugotavlja, da je v Poljanah od krožišča pri šoli do Šubičeve hiše je trenutno šest parkirnih 

mest za invalide, zato predlaga, da se preveri, če bi katerega od njih lahko spremenili v 
parkirišče za neinvalide. Hkrati še ugotavlja, da je v okolici šole v Poljanah precej parkirnih 
mest namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, zato predlaga, da se preveri tudi potreba po 
zagotovitvi števila parkirišč za kratkotrajno parkiranje. 
V vmesnem času so bile nameščene dopolnilne table, ki določajo obdobje, v katerem omejitev 
kratkotrajnega parkiranja ne velja. 
 

Stanko Bajt:  
- opozori, da se brežina na cesti Sovodenj – Javorjev Dol posipa na cesto, zato predlaga zaščito 

brežine z mrežami.  
Investicija je še v teku, planirana je namestitev večje količine zaščitnih mrež. 

 

Ciril Alič:  
- posreduje pritožbe krajanov nad masovnim turizmom, pohodništvom, obiskovalcev je 

veliko, za sabo pa puščajo smeti.  
Občina vodi pripravljalne aktivnosti za večjo urejenost in tudi povečanje parkirišč na najbolj 
obremenjenih lokacijah glede obiska planincev, in sicer tako na območju Črnega kala, kot na 
območju Leskovice. 
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