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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 27. 3. 2017  
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 

 

Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 14. redni seji občinskega sveta, 

dne 23. 2. 2017 

 
 
 

Janez Arnolj: 
- vpraša o poteku javnega razpisa za izbor izvajalca za gradnjo telovadnice v Gorenji vasi.  

Javni razpis je bil objavljen 1. 12. 2017 in zaradi velikega zanimanja ter dodatnih zahtev ponudnikov 
na portalu javnih naročil kar dvakrat podaljšan. Rok za izdajo ponudb se je iztekel  17. 1. 2017, 
ponudbe pa je v roku oddalo deset ponudnikov, med njimi najugodnejšo v višini 3.890.406,97 eur 
podjetje Dema plus, d.o.o. iz Ljubljane, s katerim je bila dne 27. 2. 207 podpisana izvajalska pogodba 
z rokom izvedbe celotne investicije do konca septembra 2018. Temeljni kamen nove športne 
dvorane je bil položen 21. 3. 2017, začetek del, ki bo v prvi fazi vključeval rušitev stare telovadnice, 
pa je predviden za sredino aprila. 
Župan odgovori, da je javni razpis zaključen, izbran je izvajalec Dema plus d.o.o.. Podpis pogodbe 
bo 27. 2. 2017, v pripravi je terminski plan za izvedbo del, začetek del pa je predviden v drugi polovici 
marca. Investicija mora biti zaključena do 14. 12. 2018, ki se veže na odobrena nepovratna sredstva 
Eko sklada.  

- Vpraša, kako poteka projekt protipoplavne ureditve Poljan.  
Od začetka januarja dalje poteka intenzivna priprava projektne dokumentacije, v katero je na novo 
vključen tudi nadomestni most čez Soro, ki bo zaradi širšega pretočnega profila omogočal poplavno 
varnejšo ureditev sotočja Ločivnice s Poljansko Soro. Posledično bo prestavljen tudi transformator 
in cesta v Predmost. Sofinancerski sporazum je bil v vmesnem času usklajen z ministrstvom za okolje 
in prostor, s katerim usklajujemo tudi razpisno dokumentacija za objavo javnega naročila, direkcija 
za vode pa mora pred objavo slednjega izvesti še recenzijo celotne projektne dokumentacije, ter 
potrditi investicijski program, medtem ko je bil dokument identifikacije investicijskega projekta že 
potrjen. Začetek del je predviden po uspešnem zaključku oddaje javnega naročila za izvedbo vseh 
predvidenih ureditev. 
 

Ciril Alič: 
- opozori na katastrofalno stanje občinskih cest, kot posledica preobremenjenih tovornih vozil, 

ki vozijo les, in vpraša ali lahko kakorkoli ukrepa medobčinsko redarstvo. 
Možnost izvedbe nadzora nad upoštevanjem predpisanih osnih obremenitev tovornih vozil smo 
preverili pri medobčinskem inšpektoratu in redarstvu z Vrhnike, kjer so nam pojasnili, da doslej v 
nobenih od osmih občin, na območju katerih delujejo, navedenega nadzora še niso izvajali, saj tudi 
ne razpolagajo z ustrezno tehnično opremo, ki bi omogočala tehtanje tovornih vozil med vožnjo. 
Ker pa se zavedajo pomembnosti problema poškodb občinskih cest zaradi prekomerno 
natovorjenih vozil, se bodo poskušali za izvajanje navedenega nadzora povezati s policijo, ukrep pa 
oblikovati skladno z odločitvami občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v 
katerem je zastopana tudi policija. 
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Stanko Bajt: 
- vpraša kdaj je predviden začetek del na cesti Trebija - Sovodenj.  

Kot je na tekoči seji že pojasnil župan Milan Čadež,  je Direkcija RS za infrastrukturo že izbrala 
izvajalca za projektiranje rekonstrukcije ceste na delu od Trebije do odcepa za Fužine vključno z 
mostom. Rok za izdelavo projekta je v letošnjem juniju, sledila bo objava javnega naročila za izbiro 
izvajalca del. V prihodnjih treh letih direkcija načrtuje nadaljevanje rekonstrukcije do kilometra 2,5 
in na odseku skozi Sovodenj mimo podjetja Lesgal, kjer bodo v celoti obnovljeni dotrajani oporni 
zidovi. 
 

Jurij Krvina: 
- vpraša kakšno je stanje projekta ureditve državne ceste skozi Dolenjo Dobravo.  

Izdelan je projekt rekonstrukcije ceste z izgradnjo pločnikov po obstoječi trasi, velik del potrebnih 
zemljišč je že odkupljen, v mesecu marcu pa je Direkcija RS za infrastrukturo začela nov krog 
pogovorov z lastniki, s katerimi so odkupi še v usklajevanju. Predvidena je fazna gradnja, pri čemer 
je v prvi fazi predvidena gradnja na obeh odsekih pretežno že pridobljenih zemljišč, v drugi fazi pa 
še gradnja na odseku skozi naselje Dolenja Dobrava, kjer mora direkcija predhodno dokončati 
odkupe potrebnih zemljišč za gradnjo pločnika. 

 
Helena Gorjan:  
- vpraša ali je previdena ureditev gostinskega lokala v Sokolskem domu.  

Interesi za ureditev lokala so že bili izraženi, optimalno rešitev občina še preverja, zato za zdaj 
realizacije ureditve lokala še ni mogoče napovedati. 

- opozori na nevarnost hoje pešcev in nepreglednost na Poljanski cesti, na delu mimo Bifeja 
Silva, kjer so na cestišču večkrat parkirana osebna vozila.  
Skladno z izdelanim projektom nove prometne ureditve na Poljanski cesti, ki je že bil predstavljen 
tudi svetu krajevne skupnosti Gorenja vas, je poleg zarisa pešpoti vzdolž ceste predvidena tudi 
označitev dodatnih parkirišč za zagotovitev urejenega parkiranja, k realizaciji označb pa bomo 
pristopili takoj po geodetski označitvi mej s sosednjimi zemljišči. 
 

Štefka Jeram:  
- opozori na smeti, ki ležijo ob državni cesti, predvsem na Visokem. 

Navedene odpadke smo že evidentirali, verjamemo pa, da so delo posamičnega brezvestnega 
povzročitelja ter pričakujemo, da se dejanja odlaganja odpadkov v naravo pri visoko razvitem 
standardu urejenega sistema zbiranja in odvažanja odpadkov v občini ne bodo več ponavljala. 
 

 
 
 
 

Župan  
Milan ČADEŽ 


