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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 18. redni seji občinskega sveta, 
za katere na seji še ni bilo podanega odgovora 
 
 

 
Polona Mlinar Biček: 
- opozori na za kolesarje nevarni 200 m betonski odsek ceste Kopačnica – Leskovica pod bivšo 

šolo v Leskovici.  
Kot že predlagano na seji, se do ureditve odseka postavijo opozorilni znaki. Ustrezni znaki so 
že nameščeni na območju daljšega odseka od Robidnišega Brda do gostilne Metka. Namestili 
bomo dodatne opozorilne znake na mikrolokaciji usada. Ta bo saniran v okviru celovitejše 
rekonstrukcije plazov na širšem območju, ki je uvrščena v financiranje EU Sklada za okrevanje 
in odpornost MOP, pri katerem pa se investicije še niso začele izvajati. 
 

Uroš Čadež: 
- Razvojna agencija Sora, katere ustanoviteljica je tudi občina, je organizirala izobraževanje 

za lokalne turistične vodnike in za obnovitev licence za turistične vodnike je bilo potrebno 
izpolniti vse pogoje kot za kandidate, ki so pridobivali licenco prvič, kar je neobičajno in 
neprimerno, zato prosi za posredovanje; 
Navedeno vprašanje smo poslali na Razvojno agencijo Sora in prejeli naslednji odgovor: 
»Glede na dejstvo, da je od zadnjega strokovnega izobraževanje za lokalne turistične vodnike 
po Škofjeloškem območju preteklo že skoraj 10 let, smo na Razvojni agenciji Sora menili, da je 
celostno izobraževanje za pridobitev in obnovitev licence v letošnjem letu več kot nujno. 
Vsebine in ponudba na območju se je skozi leta spreminjala in dopolnjevala, poleg tega pa je 
bila večina vodnikov v naši obstoječi bazi neaktivnih. Predvidevali smo, da bodo obstoječi 
vodniki, ki še želijo izvajati vodenja, glede na bogate izkušnje in znanje, izobraževanje brez 
obširnih priprav uspešno opravili in dejansko se je izkazalo, da je bilo temu tako. Novi vodniki 
pa so v pridobitev licence morali seveda vložiti nekoliko več napora. Tudi, če se obstoječi 
vodniki  izobraževanja ne bi ponovno udeležili, jim licenca ne bi bila odvzeta in še vedno bi bili 
v naši bazi vodnikov za Škofjeloško območje.«  
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      Milan ČADEŽ, l.r. 


