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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 17. 9. 2013  
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 
 

Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 17. redni seji občinskega sveta, dne                                                              

20. 6. 2013 

 
Jože Novak: 
- pri Neškovi brvi v Gorenji vasi sta postavljeni dve informativni tabli. Meni, da bi bilo potrebno, 

glede na lokacijo ob Poljanski Sori, postaviti še informativno tablo s predstavitvijo rib, ki živijo 
Poljanski Sori, in ne zgolj okoliških ptic. 
Neškova brv je bila zgrajena s pomočjo nepovratnih sredstev iz skupine projektov »Slow tursim« v 
okviru EU-programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija. Rdeča nit navedena skupine 
projektov s celotne Gorenjske so bila obvodna doživetja, vsi pa so morali vključevati tudi 
predstavitev ptic, ki živijo ob vodi. To tudi pojasnjuje vsebino zadevnih informativnih tabel, bomo 
pa proučili možnost postavitve dodatne table z navedeno vsebino. 
 

Olga Fic  
- vpraša kdaj bo asfaltirana cesta proti Stari Oselici.  

Kot je župan napovedal na tekoči seji, je asfaltiranje vključno s pripravo ceste potekalo od 18. do 
22. 7. 2013. Asfaltiran je bil 860-metrski odsek prve faze obnove ceste Trebija – Stara Oselica, dne 
26. 7. 2013 je bilo dodatno asfaltiranih 20 m ceste mimo Kumra.  
 

Ciril Alič  
- opozori na staro cipreso v GC Todraž, ki bi jo bilo potrebno zaščititi kot naravno dediščino.  

Kot je na tekoči seji že pojasnil Bogo Žun, je cipresa vključena na seznam dendrološke dediščine. 
Ni pa vključena na seznam zaščitenih naravnih vrednot po občinskem odloku o prostorskem 
načrtovanju OPN, v katerega so vključene vse uradno razglašene enote naravne dediščine, zato 
bomo preverili možnost vključitve pri prvih naslednjih spremembah OPN.  
 

Bogo Žun: 
- opozori na podirajočo se Oblakovo hišo na Fužinah tik ob javni poti. Meni, da bi bilo potrebno 

lastnika opozoriti naj objekt sanira ali podre; 
Lastniku smo posredovali pisno opozorilo, da zadevni objekt predstavlja nevarnost za promet vozil 
in pešce na javni poti JP600241 Fužine – Mravlja, in da skladno z obligacijskim zakonikom v 
primeru poškodbe osebe ali vozila zaradi odpadajočega materiala z objekta kot lastnik objekta 
odgovarja za storjeno škodo. Zato smo lastnika pozvali, da navedeni objekt poruši ali sanira na 
način, da ne bo več predstavljal neposredne nevarnosti za uporabnike javne poti, oziroma okolico 
objekta ustrezno zaščiti na način, da se izključi možnost nastanka škodnega dogodka. 

- vpraša ali je plato v GC Dobje ponovno travnik oziroma deponija gradbenega materiala.  
Na območju cone Dobje je do izteka 5-letnega roka, dogovorjenega v kupoprodajni pogodbi s 
Polycomom, zemljiškoknjižni lastnik še vedno Občina Gorenja vas – Poljane. Skladno z navedenim 
je na tej parceli urejena gradbiščna deponija za gradnje iz paketa projektov kanalizacije in 
vodovoda Porečje Sore. Glede ostalih zemljišč v coni lahko podajo odgovore le lastniki objekta. 
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Žan Mahnič: 
- prenese pobudo občanke, da se na cesti od Poljan do Visokega postavijo koši za pasje iztrebke.  

Občina navedenega ukrepa, ki predstavlja obveznost tako z vidika postavitve kot vzdrževanja in 
zlasti praznjenja tako nameščene opreme, za zdaj ne načrtuje. Pobiranje pasjih iztrebkov v okolju 
je naloga vsakega odgovornega skrbnika psa, saj tudi psi, kot vsi ostali hišni ljubljenčki, prinašajo s 
seboj mnoge obveznosti, ki jih ni mogoče prenašati na druge. Kot je obširno predstavljeno v 
posebnem prispevku v septembrski številki Podblegaških novic, neodgovorno puščanje pasjih 
iztrebkov v okolju predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, saj preko živalske krme bakterije vstopajo 
v prehransko verigo. Pobiranje pasjih iztrebkov je določeno tudi v občinskem odloku o javnem 
redu in miru, s katerim je predpisana tudi globa za na neupoštevanje navedene določbe.  Vendar 
še vedno pričakujemo, da kaznovanja ne bodo potrebna, saj prednostno računamo na razvoj 
odgovornosti pri lastnikih psov za celovito skrb za svojega ljubljenčka na način, da ne bo ogrožal 
drugih in tudi ne tuje lastnine. Na občino namreč dobivamo čedalje več telefonskih klicev in tudi 
pisnih pritožb, da so travnate površine ob najbolj priljubljenih sprehajališčih zaradi velike količine 
pasjih iztrebkov praktično neuporabne za pridelavo krme, kar predstavlja tudi kršitev 
poškodovanja tuje lastnine.  

- vpraša ali še obstaja gozdna učna pot Visoko.  
Kot je bilo pojasnjeno že na tekoči seji, navedena gozdna učna pot še vedno obstaja, vendar bi bilo 
potrebno obnoviti kozolčke in napise. Skrbnik učne poti je Zavod za gozdove, ki ima za njeno 
vzdrževanje na voljo zelo omejena sredstva. Občina je v primeru pobude pripravljena sodelovati 
pri njenem vzdrževanju.  

- predlaga vključitev občine v projekt, vezan na ohranjanje kulturne dediščine, narečja, t.j. 
projekt »imena hiš«, preko Leader projekta in na ta način pridobitev nepovratnih sredstev za 
označitev in ohranitev starih hišnih imen. 
Sredstva Leader iz tega programskega obdobja so že razdeljena med projekte. Zadnji razpis je bil 
pred dobrim letom, saj je bilo potrebno na zahtevo resornega ministrstva do konca lanskega 
oktobra predložiti vse projekte. Ti se sedaj izvajajo, dva se bosta zaključila še letos, dva pa do 
konca leta 2014. Razpise za novo programsko obdobje je pričakovati v sredini leta 2015. LAS mora 
pred objavo razpisov namreč pripraviti in doseči potrditev strategije za novo programsko obdobje, 
ki se izdela na osnovi navodil ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. To navodil še ni izdalo, 
napovedana je le usmeritev v eno ali dve tematski področji.  
 

Jurij Krvina  
- predsednik škofjeloškega odbora za gospodarstvo predlaga formiranje medobčinske komisije v 

zadevi STC Stari vrh, ki jo je smiselno podpreti.  
Pobudo o oblikovanju medobčinskega projektnega sveta za smučišče Stari vrh, ki bi skrbel zlasti za 
usmeritve in strategijo razvoja smučišča v prihodnje, je prejela tudi občina in jo podprla, 
kandidatov za člane Občine Gorenja vas – Poljane pa do datuma priprave tega gradiva še ni 
posredovala. 
 

Mirjana Možina: 
- vpraša, glede na zmanjšanja sredstev v proračunu za dom starejših in izdelano novo idejno 

zasnovo, kaj je novega na projektu in kaj predvideva nova idejna zasnova.  
V zadnjih dveh letih je v Sloveniji na področju institucionalnega varstva prišlo do bistvenih 
sprememb. Čakalne dobe so se skrajšale, število aktualnih vlog za sprejem v domove starejših je 
bistveno nižje, v mnogih domovih se že resno soočajo s problemom nezasedenosti kapacitet. Na 
območju Gorenjske je bilo v začetku junija 36 prostih postelj, v Sloveniji pa 230. 
Občina Gorenja vas – Poljane na področju institucionalnega varstva sodeluje s Centrom slepih, 
slabovidnih in starejših Škofja Loka. Razvojni načrti Centra so usmerjeni v izvajanje institucionalnih 
in izven-institucionalnih storitev v smeri širitve dejavnosti za starejše izven okvirov institucije na 
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lokalne nivoje vseh občin škofjeloškega območja, z možnostjo vzpostavitve dnevnih centrov, 
povečanja medgeneracijskega druženja in sodelovanja. 
Glede na stanje na področju institucionalnega varstva na ožjem in širšem območju se predvideno 
število postelj (60) v domu za starejše v Gorenji vasi kaže za nerealno. Glede na ugotovljene 
potrebe pa se predvideva izvajanje institucionalnih in izven-institucionalnih storitev za starejše 
organizirati v naslednjih korakih: 
1. izvajanje pomoči na domu – približati izvajanje pomoči na domu uporabnikom, občanom 
občine Gorenja vas – Poljane, v sodelovanju z domačimi društvi upokojencev in drugimi društvi. V 
ta namen bo z letošnjo adaptacijo zagotovljen večnamenski prostor v obstoječem zdravstvenem 
domu v Gorenji vasi.  
2. dnevno varstvo – prav tako obstoječi zdravstveni dom omogoča, z minimalnimi gradbenimi 
posegi, urediti potrebne prostore za vzpostavitev dnevnega varstva za starejše občane. In prav 
tako pričakujemo sodelovanje različnih društev, osnovne šole, vrtca,… vse z namenom 
kvalitetnega preživljanja starosti naših občanov. 
3. organiziranje dislocirane enote CSS Škofja Loka v Gorenji vasi za izvajanje institucionalnih 
storitev – doma za starejše – kot nadgradnja 1. in 2. faze, se predvideva zagotovitev manjše enote 
doma za starejše v Gorenji vasi, dveh gospodinjskih skupnosti z največ 24 posteljami. Za tovrstno 
enoto je bila že izdelana idejna zasnova, na podlagi katere je bilo preverjeno predvsem koliko 
zemljišča je potrebnega za gradnjo manjše enote in ugotovljeno, da se gradnja lahko izvede v 
okviru zemljišč, katerih lastnica je že Občina Gorenja vas – Poljane. Rok ter obseg vzpostavitve 
enote v Gorenji vasi bosta odvisna od stanja ter ugotovljenih potreb po organiziranju 
institucionalnih storitev. 
Vse navedene aktivnosti se načrtuje vzpostaviti v sodelovanju s Centrom slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka, glede na njihovo kadrovsko usposobljenost izvajati storitve osnovne oskrbe 
ter zdravstvene nege, kot tudi družabne aktivnosti v sodelovanju z drugimi akterji v okolju.  
Dislocirana enota doma starejših je na novo predvidena z rekonstrukcijo dela obstoječega objekta 
zdravstvenega doma, navedena rešitev pa je vključena tudi v OPPN, ki se pripravlja za navedeno 
območje – končni predlog OPPN je usklajen do te mere, da ga bo predvidoma v oktobru mogoče 
posredovati v končna mnenja nosilcem urejanja prostora. Po prejemu vsej mnenj, uskladitvi in 
pridobitvi soglasja k Okoljskem poročilu za OPPN bomo odlok o OPPN predlagali občinskemu 
svetu v sprejem. 

- sredstva v proračunu naj bi bila namenjena za izgradnjo OŠO v Delnicah, ki so siva lisa. Vpraša 
ali se bo gradnja OŠO nadaljevala tudi v ostalih naseljih, ki so sive lise, ali je izdelan program 
nadgradnje. 
Ko izhaja iz mnenja Direktorata za informacijsko družbo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport 
RS, ki smo ga prejeli 1. 8. 2013, je bila skladno z odločbo EU o razvoju širokopasovnega omrežja v 
Sloveniji iz leta 2009 in skladno z obema državnima razpisoma gradnje odprtih širokopasovnih 
omrežij (OŠO) nadaljnja širitev in organska rast tako zgrajenih omrežij predhodno predvidena in 
sporočena Evropski komisiji ob sami zasnovi ukrepa. Glede na dejstvo, da čakalnih vrst za priklope 
v naseljih z območja belih lis ni več, glede na izražen posamični interes že potekajo tudi priklopi 
uporabnikov z območja sivih lis, in sicer v naseljih, skozi katera že poteka primarno OŠO omrežje 
do sivih lis. Do naselja Delnice primarno omrežje še ni zgrajeno, krajani Delnic pa so v začetku leta 
2013 na občino naslovili pisno peticijo za zagotovitev možnosti priklopa na OŠO. Občina je glede 
na pomembno število novih uporabnikov v razmeroma strnjenem naselju, ki bi pridobili možnost 
priklopa, z rebalansom proračuna zagotovila sredstva za del potrebnega podaljšanja primarnega 
voda. Preostali del vključno z razvodom oziroma hišnimi priključki pa bo financiral zasebni partner. 
Podobna organska rast OŠO je predvidena tudi v drugih primerih, v katerih bo prejet pisno izražen 
interes uporabnikov posamičnega naselja za priklop. 
Ob tej priliki člane občinskega sveta tudi obveščamo, da je bila v avgustu podpisana pogodba o 
gostovanju v OŠO naše občine z dodatnim telekomunikacijskim operaterjem Telemach, d.o.o., ki 
bo gostoval pod enakimi pogoji kot dosedanja operaterja Amis, d.o.o. in Telekom Slovenije, d.d. 
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Prvi naročniki bodo lahko začeli prejemati storitve novega operaterja po vključitvi signala novega 
operaterja in zaključenem testiranju v jesenskih mesecih letošnjega leta. 

 
Janez Arnolj:  
- meni, da bi bilo občanom, ki se nahajajo ob trasi OŠO, čim prej potrebno ponuditi možnost 

priklopa 
Glej odgovor zgoraj. 

- opozori na njive s koruzo tik ob javnih poteh in lokalnih cestah in na ta način onemogočeno 
preglednost 
Po občinskem odloku o cestah ravnanje v primeru visoke koruze ob lokalnih cestah in javnih poteh 
ni določeno. Predpisano je zgolj ravnanje v primeru novogradenj in rekonstrukcij gradbenih 
objektov ali postavljanju kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu cest, k čemer 
se lahko poda soglasje le v primeru, če v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja 
občinske ceste in prometa na njej, ter njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa.  

 
Marko Kržišnik  
- vpraša kaj je novega na plazu Sovodenj. 

Občina je konec julija z Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejela podpisano pogodbo o 
financiranju sanacijskih del na Sovodnju,  v kateri so iz državnega sanacijskega programa za trajno 
sanacijo plazu namenili 576.000  evrov. Dela so stekla takoj po podpisu pogodbe, saj so bili že 
pred podpisom pogodbe izpeljani vsi postopki potrebnih javnih naročil za sanacijska dela. Podjetje 
Geoinvest d.o.o. je že v  prvi polovici meseca izvedlo sanacijo temeljnih tal pod šolo in vrtcem, v 
drugi polovici avgusta pa se je pričela gradnja obsežne pilotne stene pod celotnim objektom. 
Podjetje Saning international je v istem obdobju izvedlo sanacijo konstrukcije objekta s 
poudarkom na sanaciji horizontalnih jeklenih protipresnih vezi v pritličju in prvem nadstropju 
objekta.  Najbolj hrupna in prašna dela so bila opravljena do začetka novega šolskega leta. Vrtec 
še vedno deluje v začasnih prostorih, za potrebe lažjega izvajanja osnovnošolskega pouka pa smo 
preuredili eno od stanovanj  v šolskem objektu. Po zaključeni gradnji pilotne stene bomo izvedli 
sanacijska dela še na novem prizidku vrtca, v katerem je tudi telovadnica in lokalna knjižnica, s 
čimer po omogočena ponovna vselitev vrtca. Sredstev za dokončno ureditev okolice v letošnjem 
proračunu ni zagotovljenih, zato bodo skladno z zagotovljenimi sredstvi izvedena v prihodnjem 
letu. 
 

Roman Demšar  
- pripomni, da v Podblegaških novicah ni bila niti omenjena čistilna akcija na Hotavljah, kljub 

temu, da je bil intervju z novinarko opravljen, in meni, da bi bilo prav, da bi se z objavo v imenu 
občine in KS zahvalili vsem udeležencem čistilne akcije. 
Navedeni prispevki so bili objavljeni v številki Podblegaških novic, ki je bila v pripravi tekom junija, 
izšla pa je v juliju 2013. 
 
 

ŽUPAN  
    Milan ČADEŽ 

 
 


