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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 13. redni seji občinskega sveta,
dne 22. 12. 2016

Štefka Jeram:
- pove, da je bilo na seji vaškega odbora Hotavlje izpostavljeno vprašanje, koliko objektov je
trenutno priključenih na kanalizacijo, za koliko objektov je plačan komunalni prispevek.
Posreduje še pobudo vaškega odbora, da se v Podblegaških novicah objavi obrazložitev taks,
saj se prebivalci bojijo povečanja taks in se zato ne priključujejo na kanalizacijo.
Na Hotavljah je od vseh objektov, predvidenih za priklop doslej priključenih dobri dve tretjini
objektov. Na javno kanalizacijo se ne priključujejo objekti, ki so predvideni za rušitev oziroma se ne
uporabljajo za bivanje in v njih komunalne odpadne vode ne nastajajo. Za vse objekte, ki so na
območju Hotavelj priključeni na javno kanalizacijo, je bil plačan komunalni prispevek, kot to določa
Zakon o prostorskem načrtovanju, Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. l. RS
št. 95/2007) ter Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja
vas-Poljane (Ur. l. RS št. 108/2009, 27/2012, 22/2013 in 98/2013). Posebnih taks navedeni predpisi
ne predvidevajo in se zato ne zaračunavajo. Iz navedenega odloka izhaja, da je strošek opremljanja
po enoti (m2) enak za vsa območja občine, ki so opremljena z javno kanalizacijo, z izjemo območja
Vršajn. V letu 2017 ni predvidenih sprememb odloka.
Ob začetku nove gradbene sezone je predvidena priključitev še vseh preostalih objektov, ki so
komunalni prispevek poravnali vmesnem času. Izvajalec priklopov je podjetje Topos Hotavlje, o
natančnejšem terminu izvajanja priklopov pa se lahko občani obrnejo tudi na Igorja Kržišnika iz
občinske uprave, kot je bilo že navedeno na individualnih obvestilih, ki so jih po pošti že v letu 2015
prejeli vsi objekti, predvideni za priklop. Prav tako so vsi objekti na osnovi vložene vloge prejeli
soglasje za priklop, na osnovi česar je bila izvedena odmera komunalnega prispevka. Državna
uredba o emisiji snovi in toplote v javne kanalizacijo (Ur. l. RS št. 64/12, 64/14 in 98/15) vsem
lastnikom objekta, ki se nahajajo na območju, opremljenem z javno kanalizacijo, nalaga obvezo, da
zagotovijo odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo. Območje je opremljeno z javno
kanalizacijo, ko je le-ta zgrajena in so zanjo pridobljena vsa uporabna dovoljenja, katera je občina
za zadevni kanalizacijski sistem že pridobila pred dvema letoma.
Ne glede na to, da smo o višini cene za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod občane že
posamično in preko Podblegaških novic večkrat obveščali, na osnovi izražene svetniške pobude
obrazložitev ponavljamo tudi v tekoči številki občinskega glasila. Posebej pa izpostavljamo, da je
obračun storitev s cenikom podrobno predstavljen na spletni strani občine, svetnikom pa se
vsakoletno predstavi in podrobno obrazloži tudi na seji občinskega sveta ob priliki obravnave
vsakoletnega elaborata o oblikovanju cen te komunalne storitve, ki je bil nazadnje obravnavan na
10. redni seji 14. 4. 2016, kjer so svetniki tudi potrdili tako predlagano ceno storitve čiščenja v višini
0,5243 eur/m3, kot tudi 50-odstotno subvencijo cene omrežnine, ki je vsakoletni strošek javne
kanalizacijske infrastrukture in tako pri denimo premeru vodomera DN 20-40 znaša 1,5 eura, pri DN
40-50 pa 5 evrov mesečno.
Sklepno izpostavljamo, da se občanom takoj po priklopu na kanalizacijo v primerljivi višini zgoraj
navedenim zneskom storitve odvajanja in čiščenja na vsakomesečni položnici za 90% zmanjša
strošek dajatve za obremenjevanje voda, ki denimo pri porabi vode 17 m3 mesečno znaša 8,9811
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eura mesečno oz. 0,5283 na m3 porabljene vode. Ta dajatev torej po priklopu znaša le še 0,0528
EUR/m3. To pomeni, da občani brez večjega povečanja mesečnih stroškov v celoti trajno uredijo
odvajanje svojih odplak, trajno pa jim odpadejo tudi stroški praznjenja in vzdrževanja greznic, ali
gradnje in vzdrževanja malih komunalnih čistilnih naprav. Pri vsem pa je seveda ključen pozitiven
vpliv na okolje, ki ga več ne obremenjujemo s svojimi odplakami, s čimer bistveno izboljšujemo
kakovost življenja svoje soseske, saj imajo našemu primerljive kanalizacijske sisteme urejeni le
najbolj razviti naselbinski sistemi.
Prepričani smo, da člani občinskega sveta, ki vseskozi tekoče sodelujejo pri sprejemanju cen storitev
in jih tudi sprejemajo, lahko poleg obveščanja s strani občinske uprave pomembno prispevajo k
seznanjanju občanov o sistemu obračunavanja storitev in samem funkcioniranju obravnavanega
sistema, ter jih po potrebi napotijo k ustreznim dodatnim virom informacij.

Mirjana Možina:
- doda, da je bila podana tudi pobuda, da se prebivalce informira o roku za priklop na
kanalizacijo, ki se je podaljšal. Ali se je podaljšal rok za priklop tudi za tiste, ki so komunalni
prispevek že plačali?
Rok za priklop na kanalizacijsko omrežje se ni spreminjal, ampak se priklopi izvajajo kontinuirano
glede na poravnan komunalni prispevek. Glavnina priklopov je bila izvedenih v letu 2016, manjkajoči
priklopi so predvideni v tekočem letu po poplačilu komunalnega prispevka. Za vse občane, ki plačila
komunalnega prispevka ne bi zmogli, so na voljo denarne socialne pomoči občine, ki jih občani lahko
pridobijo na osnovi oddane vloge v sprejemni pisarni občine Gorenja vas – Poljane.
S spremembo prepisov v letu 2015, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, so
se podaljšali le roki za opremo objektov z malimi komunalnimi čistilnimi napravami izven območij
javne kanalizacije, kjer gradnja javne kanalizacije ni predvidena. Informacija o tem je bila objavljena
v Podblegaških novicah, letnik 2, številka 2, marec 2016.
Tilka Vučko
- prenese vprašanje s strani krajanov KS Trebija, kaj se dogaja s pitno z vodo v krajevni
skupnosti, ker je tolikokrat oporečna in zelo klorirana.
Kot je bilo že mogoče prebrati v intervjuju z županom v decembrski številki Podlbegaških novic, je
bil v zadnjih šestih letih in pol za območje vodovoda Trebija-Gorenja vas-Todraž ukrep prekuhavanja
izrečen dvakrat, in sicer v obeh primerih zaradi neustreznosti pitne vode že na smem zajetju, preden
ta vstopi v novozgrajeni vodovodni sistem. Ukrep je bil izrečen lani ob novembrski povečani
motnosti pitne vode na zajetju, ki ji je botrovalo dolgotrajnejše jesensko deževje po daljšem
poletnem sušnem obdobju, z enakim problemom pa so se srečevala tudi druga vodovodna zajetja
javnih vodovodov širom Gorenjske. Vzrok lani decembra oporečne vode na zajetju pa je bila
bakteriološka neustreznost vode na zajetju, kar se tekoče spremlja v okviru notranjega nadzora na
osnovi analiz vzorcev pitne vode na zajetju po številnih različnih parametrih, potek ocenjevanja pa
je dodatno nadzorovan s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.
V prvem primeru je bilo v okviru ukrepov za odpravo neskladnosti izvedeno spiranje vodovoda in
dezinfekcija, v drugem primeru pa povečanje intenzivnosti dezinfekcije. Povečal se je tudi nadzor
nad vodovodom z uvedbo dodatnih kontrolnih točk, kjer upravljalec redno spremlja učinkovitost
kloriranja. Poleg on-line meritev v zbirnem jašku ob zajetju (motnost in prosti klor) ter na
vodohranih (prosti klor) smo uvedli še dodatni nadzor z meritvami prostega klora na pipah
uporabnikov. Za nadomeščanje pitne vode, kadar le-ta iz zajetja kali, so bile zgrajene nove vrtine,
katere se bo po zaključenem predpisanem obdobju poskusnega obratovanja v primeru
neustreznosti vode v površinskem zajetju uporabilo kot rezervni vodni vir za oskrbo vodovodnega
sistema.
Glede kloriranja pitne vode velja priporočilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS, ki kot
priporočeno zgornjo mejo predlaga vrednost 0,50 mg/l p.p. klora. Koncentracija prostega klora v
pitni vodi na lokaciji kloriranja vodovoda Trebija-Gorenja vas-Todraž že vrsto let znaša 0,20 mg
prostega klora v enem litru pitne vode, na pipah uporabnikov pa je ta še nižja.
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Helena Gorjan:
- še vpraša, ali je oporečnost vode povezana tudi z gnojenjem.
Bakterija Escherichia coli, ki se sicer redko pojavi na zajetju, je lahko tudi posledica zalednega
gnojenja, vendar ta povezava za zajetje Trebija ni neposredno dokazana. V kolikor je v vzorcu
prisotna ena bakterija Escherichia coli, je zaradi varnosti uporabnikov potrebno izreči ukrep
prekuhavanja pitne vode.
Ministrstvo za okolje in prostor RS, ki je na podlagi določb zakona o vodah pristojno za določanje
vodovarstvenih območij in režimov varovanja na vodovarstvenih območjih virov pitne vode, je
pripravilo osnutek uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje
Občin Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane, katere sprejem se planira v letošnjem letu. Pričakujemo,
da bo uredba natančneje določila dopustne tehnologije zbiranja živinskih gnojil oziroma omejitve
rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenih
območjih virov pitne vode.
Janez Arnolj:
- opozori, da je bila tudi v Poljanah voda večkrat oporečna v zadnjem času;
Navedena trditev ne drži, saj nima osnove v dejanskem stanju kvalitete pitne vode iz vodovoda
Poljane, visoko kvaliteto pitne vode v vodovodnem sistemu Poljane in seveda kakovostno vodo na
samem zajetju Milostovka v Hotovlji izkazuje tudi dejstvo, da je voda v oskrbnem sistemu lahko
večinoma povsem neklorirana.
Drži pa, da je v skladu s poostrenimi Navodili z obveščanje uporabnikov v zvezi s pitno vodo, izdanimi
v letu 2016 s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, potrebno uporabnike dosledno
obveščati v primeru kakršnihkoli odstopanj kvalitete pitne vode, obveščanje poteka preko Radia
Sora, spletne strani občine in pisno preko pošte. Za uporabnike, ki izrazijo interes in posredujejo
občini elektronski naslov za obveščanje, ter javne objekte obveščanje poteka tudi po elektronske
pošte.
- vpraša, kdaj je predvideno spravilo dreves in grmovja po sečnji ob državni cesti.
Za vzdrževanje brežin ob državnih cestah je pristojen državni upravljalec cest, kljub temu pa je
občina že opozorila upravljalca in ga pozvala k pravočasnemu spravilu posekanega grmovja ob
cestah. Zaradi neukrepanja smo vzdrževalca v vmesenem času ponovno opozorili.
Anton Debeljak:
- vpraša, kako je predvidena ureditev ceste skozi naselje Dobje proti Dobenski Ameriki po
ureditvi novega cestnega priključka z državne ceste.
Za navezavo lokalne ceste od predvidenega novega cestnega priključka do ceste v Dobensko
Ameriko je bilo v preteklih mesecih projektiranih več variant poteka ter izvedenih več usklajevanj z
lastnikom zemljišča. Ker navedena navezava glede na dolžino navezave predstavlja finančno zelo
zahtevno investicijo, je realizacija predvidena v drugi fazi, po predhodni izgradnji novega cestnega
priključka z državne ceste in izgradnji spremljajočih parkirnih površin, predvsem pa prometnih
ureditev za krožno obračanje šolskih kombijev in avtobusov ter osebnih vozil vzhodno od
novopredvidenega uvoza pred sedanjimi zunanjimi šolskimi igrišči. V pripravi je javno naročilo za
izvedbo investicije, ki bo predvidoma realizirana letos poleti.

Ciril Alič:
- predlaga, da se v Podblegaških novicah objavi rubrika, v kateri bi se objavila vprašanja
občanov in odgovori nanje;
Pobudo smo posredovali uredništvu Podblegaških novic, kjer so nam pojasnili, da so o uvedbi takšne
rubrike že razmišljali, predlagajo pa objavo odgovorov, ki se tičejo večjega števila občanov,
vprašanja bolj individualne narave pa bi bilo učinkoviteje reševati neposredno s pobudo na občinsko
upravo.
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- opozori na prostorsko stisko v Podružnični šoli Javorje, ki pa se ne bo rešila ob predvidenem
povečanju prostorov v Osnovni šoli Poljane, zato bi bilo potrebno načrtovati tudi povečanje
prostorov v Javorjah;
Analiza števila rojstev v šolskem okolišu PŠ Javorje izkazuje, da bo v prihodnjih dveh letih šolanje v
Javorjah zaključilo 23 otrok, na novo pa bo v šolo vstopilo 20 otrok (v letu 2011 je bilo rojenih 12
otrok, v letu 2012 pa 8). Po navedenemu upadu števila otrok se bo v nadaljnjih treh letih število
otrok v PŠ Javorje postopno povečevalo, saj bo šolo zapustilo le po 8 otrok letno, v letu 2013 pa je
bilo rojenih 15, ki bodo v vmesnem času vstopili šolo. Uradnih podatkov o številu rojenih v šolskem
okolišu letu 2016 ministrstvo za šolstvo še nima zbranih, v letu 2015 pa je bilo v šolskem okolišu
rojenih 9 otrok. Analizo stanja bomo na občini tekoče spremljali in skladno z možnostmi pristopili k
potrebnemu izboljševanju prostorskih možnosti v PŠ Javorje.
- pripomni, da so ob izdaji publikacije »Kuok se par vaš hiš prav?«, izdane v okviru projekta
LEADER, ugotovljene napake in napačne navedbe in meni, da je bila publikacija prehitro
pripravljana, premalo časa se je namenilo projektu, ter da bi pred izdajo morali sodelujočim
predlog še enkrat posredovati v pregled.
Zgornjo pripombo smo posredovali Razvojni agenciji Sora, ki je izvajala zgoraj navedeni projekt, ter
prejeli naslednji odgovor: » Projekt popisa s področja popisa hišnih imen je bil strokovno vodeno s
strani Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR), ki ima s popisom hišnih imen že 10-letne
izkušnje, ob katerih so popisali že preko 8.000 hišnih imen. Tudi popis na Škofjeloškem izvajamo po
metodologiji Ragor-ja, ki je preizkušena in strokovno potrjena s strani Inštituta za slovenski jezik in
Rodoslovnega društva, in sicer po naslednjih korakih:
 najprej izpišemo hišna imena določenega območja iz zgodovinskih arhivov (Statusi
animarum, franciscejski katastri)
 sledi popis na terenu med starejšimi krajani in drugimi poznavalci imen in ljudskega izročila
(evidentiramo narečno hišno ime, naziv za gospodarja in gospodinje in pridevniško obliko v
narečju - zvočni posnetki razgovorov)
 nato sledi skupno srečanje z vsemi krajani (izvedba predavanja o pomenu, izvoru in vlogi
hišnih imen ter pravilnem zapisu v narečju; preveritev zbranih podatkov in popravki s strani
udeležencev srečanj), na Poljanskem smo izvedli tri srečanja, ki se jih je skupno udeležilo 38
oseb
 vsi lastniki hiš, ki nosijo hišno ime, so bili pisno obveščeni, da se bodo izdelale označevalne
tablice in pozvani, da morebitne pripombe glede zapisa imena ali v primeru, da tablice ne
želijo, sporočijo na Razvojno agencijo Sora. Svoje pripombe je sporočilo pet lastnikov hiš,
katerih imena vsebujejo dvoglasnika -uo in -ie, ki ju je v narečnem zapisu nujno navesti,
vendar so lastniki glede označevalnih tabel menili, da i oziroma u izločimo. Ostali lastniki hiš
(približno 250 oseb) na zapisano hišno ime niso imeli pripomb oziroma se niso javili in
sporočili kakršnokoli nestrinjanje ali napake. Dva meseca po roku za pripombe se je v zvezi
z zadevnim projektom na Razvojni agenciji Sora oglasil le Ivan Alič z več pripombami, vendar
je bil s pripombami prepozen, da bi se te pri izdelavi tablic za Javorje, Murave in Dolenčice
še lahko upoštevale.
Zapise hišnih imen iz terenskega popisa in kasnejše navedbe v publikaciji je preveril Inštitut za
slovenski jezik (na podlagi zvočnih posnetkov) ter Ragor, predstavnik katerega je bil prisoten tudi
na skupnih srečanjih s krajani, kjer je na licu mesta preveril ustreznost/pravilnost zapisa hišnih imen
glede na narečno izgovorjavo udeležencev. Strinjamo se, da bi bilo dobro, da bi za izvedbo projektov
imeli na razpolago več časa, vendar ob dejstvu, da izvajam istočasno več projektov z različnih
področij in obenem prijavljam nove projekte, je čas za izvedbo posameznega projekta žal omejen.«
Mirjana Možina:
- opozori, da je potrebo pregledati neprometne označbe po občini na kozolčkih, če so še
aktualne in jih po potrebi obnoviti.
Pripomba se upošteva, in sicer na način, da se k obnovi in pregledu napisnih tabel postopno
pristopi.
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Marija Jereb:
- opozori, da so se z ureditvijo občinske pohode poti skozi Podjelovo Brdo povečalo število
odpadkov, ki jih pohodniki odvržejo in pustijo za sabo ob poti.
Občina se trudi na različne načine opozarjati pohodnike, naj smeti ne odlagajo v naravo, ampak naj
jih odnesejo s seboj v dolino, kar je sestavni del bontona vsakega planinca s spoštljivim odnosom
do narave. V ta namen je bil v zadnji številki Podblegaških novic objavljen tudi poseben članek na
to temo in prepričani smo, da bodo postopoma pohodniki v naših krajih zavzeli primeren odnos do
narave, ki jo občudujejo med pohodništvom.
Helena Gorjan:
- ponovno poda pobudo za ureditev pešpoti do Vršajna, ki je nujna, saj je na to pešpot vezanih
13 šoloobveznih otrok od 1. do 7. razreda.
Glede na dejstvo, da bo po dosedanjih izkušnjah priprava, projektiranje in odkup zemljišč v
državni proračun sicer že uvrščene rekonstrukcije ceste Gorenja vas – Hotavlje trajalo kar nekaj
časa, se k ureditvi pešpoti pristopi predhodno. V ta namen so že stekla usklajevanja z lastnikom
zemljišč za podpis ustrezne pogodbe.
Stanko Bajt:
- predlaga, glede na pozno izvedena asfalterska dela v letu 2016, da se v letu 2017 razpis za
izbiro izvajalca asfalterskih del izvede dva meseca prej.
S ciljem pravočasno začeti z izvajanjem asfalterskih del je bil letošnji razpis po tretjem krogu
usklajevanj letošnjega cestnega programa s krajevnimi skupnostmi v vmesnem času že
objavljen, in sicer dan po dokončni potrditvi planiranih del s strani krajevnih skupnosti, to je 10.
2. 2017, kar je tri mesece prej kot lani.
Žan Mahnič:
- predlaga, da se v Gorenji vasi uredi na parkirišču umetno drsališče z gostinsko ponudbo za
bolj pestro dogajanje v prazničnem decembru.
K proučitvi možnosti realizacije zanimive pobude se pristopi za naslednje obnovoletno obdobje.
Jurij Krvina:
- opozori, da informacijske table z zaprtjem Trga Ivana Regna v Gorenji vas nimajo več funkcije,
trg tudi ne živi, zato bi bilo potrebno razmisliti o oživitvi trga. Helena Gorjan še pove, da sta
na trgu samo še dve igrali, ostaja pa tabla z navodili za uporabo igrišča za katero predlaga, da
se prestavi na novo igrišče ob obvoznici.
Prestavitev igral s Trga Ivana Regna za zdaj ni predvidena, prav tako občina deluje v smeri
oživitve trga na način, da se zlasti v poletnem času na trgu odvijajo različni dogodki ter mesečne
in druge občasne tržnice. Prav tako je obnovljeni trg na voljo za aktivnosti vsem društvom v
občini, ki na kar šest različnih razpisov občine vsakoletno prijavljajo za sofinanciranje zelo
raznovrstne dejavnosti in dogodke, k oživitvi pa lahko pristopa tudi krajevna skupnost ali
individualni pobudniki, ki bi razpolagali z zamislimi za dodatno oživitev trga.

Župan
Milan ČADEŽ
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