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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 17. 10. 2013  
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 
 

Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 18. redni seji občinskega sveta, dne                                                              

26. 9. 2013 

 
Janez Hrovat:  
- prosi za posredovanje informacije o dogajanju v podjetju STC Stari vrh d.o.o. 

Kot je bilo pojasnjeno že na tekoči seji, priprave na prihajajočo smučarsko sezono potekajo po 
pričakovanjih in bistveno bolj stabilno kot v predhodnih letih, za podrobnejše informacije o 
poslovanju podjetja pa se je mogoče obrniti na predsednika nadzornega sveta STC Stari vrh g. 
Aleša Hafnerja. 
 

Mirjana Možina: 
- vpraša ali so že znani izvajalci zimske službe.  

Izvajanje zimske službe v zimski sezoni 2013/2014 se bo do izida novega javnega naročila za 
navedeno storitev izvajalo na enak način in z istimi izvajalci, kot v pretekli sezoni. Dokončnega 
izida novega razpisa za izbiro izvajalcev ne pred koncem letošnjega leta.  

- vpraša ali je še predvideno sodelovanje z BSC d.o.o. 
Kot je že bilo pojasnjeno na tekoči seji, se sodelovanje nadaljuje, BSC, d.o.o., med drugim izvaja z 
zakonom o skladnem regionalnem razvoju predpisane naloge regionalne razvojne agencije. Zadnji 
uspešno izveden projekt v sodelovanju z BSC d.o.o. je REAAL z izgradnjo nove kotlovnice na lesno 
biomaso, dveh toplotnih črpalk, zamenjavo dela stavbnega pohištva in namestitvijo 
fotonapetostne elektrarne v OŠ Poljane, kjer je bilo povrnjenih 85 % sredstev investicije. Samo pri 
stroških ogrevanja šole pa bo občina v prihodnje prihranila več kot polovico sredstev glede na  
dosedanji letni strošek ogrevanja šole.  

- vpraša, glede na to, da so se iz Štefanove hiše izselili stanovalci, če je že znano kdo bo nov 
najemnik.  
Kot je župan že pojasnil na tekoči seji, bo stanovanje namenjeno gostujočim umetnikom ob raznih 
prireditvah, npr. festival karikature ali kolonija Iveta Šubica. 
 

Janez Arnolj  
- vpraša kaj se dogaja glede dvorca Visoko, tudi v smislu pridobitve novega investitorja.  

Na Visokem je bil letos uspešno izveden in široko odmeven projekt poroke na Visokem. Poleg 
dvanajstih porok so se na Visokem prvič odvijali festival lesostrugarjev, tuning show in Luna na 
deželi, drugič pa festival karikature. Naslednje leto bo Visoko gostilo 14. svetovni festival 
praženega krompirja. Kmalu se načrtuje tudi začetek postopkov za ureditev spodnjega nadstropja 
gospodarskega poslopja. 
 

Roman Demšar: 
- poda pripombo, da bi moral biti lik Tavčarja na porokah obvezno ozvočen; 

Po izteku prve sezone se bo sestala delovna skupina, ki je pripravila projekt poroke na Visokem, 
analizirala dosedanji potek protokola porok in predlagala potrebne izboljšave in spremembe 
dosedanjega programa porok. 
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- meni, da streha na kozolcu na Visokem še ni ustrezno sanirana, saj še vedno pušča; 
Glede strešne kritine kozolca so bila v letu 2013 v celoti izvedena najnujnejša vzdrževalna dela. 

- ugotavlja, da sta z začetkom gradnje obvoznice v Gorenji vasi zaprta tako Neškova kot tudi 
Fortunova brv. Zaradi pomanjkanja parkirnih mest je sicer možno parkirati tudi pri pokopališču, 
vendar je dostop na drugi breg Sore možen le preko mostu. Prosi za proučitev možnost odprtja 
vsaj ene brvi.  
Začasno uporaba nobene od navedenih brvi zaradi intenzivne gradnje obvoznice ni omogočena, 
občina pa je že pristopila k dogovorom, da bi kljub gradnji pešci lahko preko posebnega koridorja 
prehajali preko Nežkove brvi. 
 

Ciril Alič: 
- prenese pobudo občana, da bi morala občina na spletnih straneh objaviti informacije o odvozu 

odpadkov in delovanju zbirnega centra.  
Vse navedene informacije so na spletni strani občine že objavljene, in sicer v rubriki Komunala in 
GJS/Ravnanje z odpadki/Zbiranje odpadkov. Prav tako so za vsa naselja objavljeni urniki odvoza 
ostanka komunalnih odpadkov in embalaže z datumi odvoza za celotno leto 2013, ter vsi podatki o 
obratovanju zbirnega centra s kontaktnimi podatki. 

- opozori tudi na ruševine požgane hiše v Zaprevalu. Marko Kržišnik doda, da je bilo pred časom 
pojasnjeno, da občina lahko sprejeme odlok, na podlagi katerega naloži lastniku odstranitev ali 
sanacijo delno porušenega objekta. 
Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov občinski svet lahko sprejme odlok na osnovi 
katerega lahko odredi lastniku dotrajanega in nevarnega objekta, da objekt obnovi ali poruši. Še 
pred tem mora občinski svet sprejeti odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih 
objektov in vzdrževalnih delih  na njih. Če lastnik objekta ne poruši oz. obnovi, lahko to stori 
občina na svoje stroške in nato v vrednosti izvedenih del vknjiži hipoteko na nepremičnino. 
Vendar je potrebno za izvedbo navedenih del predhodno zagotoviti sredstva v proračunu občine. 

- opozori na neustreznost analize pitne vode na vodovodu Četena Ravan – Zapreval. Nov 
vodovod je zgrajen, vendar se priklopi objektov ne izvajajo. 
Oskrba s pitno vodo v naseljih Četena Ravan in Zapreval poteka iz zasebnih vodovodov, za katere 
so po sklepih občinskega sveta (149 - 151) z dne 25. 10. 2012 stekli postopki prenosa na občino z 
namenom, da se uporabi del obstoječih vodovodov (od novozgrajenega vodovoda do objektov), 
na način, da se jih preveže na novozgrajeni vodovodni sistem Podvrh-Zapreval.  
Prenos zasebnih vodovodov se izvede s pogodbo, ki jo z občino sklenejo vsi lastniki posameznega 
vaškega vodovovda. Za uspešen prenos je potreben podpis pogodbe s strani vseh lastnikov. Z 
lastniki vodovodov potekajo usklajevanja glede vsebine pogodbe, pridobljena je tudi večina 
pogodb o ustanovitvi služnosti, vendar še ne vse. V kolikor soglasja med lastniki ne bo in pogodba 
o prenosu vodovoda ne bo podpisana s strani vseh lastnikov, bo občina primorana zagotoviti 
sredstva in zgraditi manjkajoči del vodovoda po naseljih in nato nanj priključiti objekte.  
 

Jože Čadež: 
- vpraša kolikšen bo strošek investicije sanacije brežine Sore v Žabji vasi.  

Sanacija brežine v Žabji vasi se izvaja v okviru Sanacijskega programa po poplavah iz septembra 
2010. Sanacija brežine je potekala v dveh fazah (1. faza: čiščenje prodišča, 2. faza: zaščita brežine). 
Zaradi pomanjkanja sredstev je bila druga faza izvedena šele v letošnjem saj je tudi občina na 
skrbnika vzdrževalnih del; kranjsko Agencijo RS za okolje, naslavljala pisne urgence za čimprejšnjo 
izvedbo zastalih del. Izvajalec del je bil VGP, d.d. iz Kranja, znašala pa so 176.403,43 eur z DDV. 
Ureditev navedene zaščite brežine ocenjujemo kot pomemben prispevek k poplavni varnosti na 
območju Poljanske Sore, izdelani in usklajeni pa so izvedbeni projekti tudi za ureditev brežine pod 
čistilno napravo Gorenja vas, ureditev brežin ob sotočju z Brebovnico in iztoku Ločilnice; pri vseh 
ocenjena vrednost presega 100.000 eur, viri sredstev pa še niso zagotovljeni. 
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Žan Mahnič: 
- predlaga ureditev panoramske table na avtobusni postaji v Gorenji vasi.  

Kot je bilo pojasnjeno na tekoči seji, je navedena tabla v  postopku obnove, naročena je 
zamenjava poškodovanega pokrovnega pleksi stekla. 

- vpraša kakšni so načrti za ureditev starega Petrola.  
Nekdanji Petrol je na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene z Direkcijo RS za ceste, prešel v last 
Kmetijske zadruge, ki je pod zadružno stavbo odstopila zemljišča za gradnjo obvoznice. Kmetijska 
zadruga zato tudi v celoti sama načrtuje ureditve na navedeni lokaciji, v okviru česar s precejšnjo 
zamudo poteka tudi priprava načrtov za ureditev prostornejše knjižnice, ki je predvidena v 
drugem nadstropju zadružne knjižnice. 

- pove, da nekatere občine omogočajo obiskovalcem v centrih večjih vaških središč brezplačne 
WI-FI točke, kar naj bi brezplačno omogočal tudi Telemach, ki je operater tudi v našem OŠO 
omrežju. 
Občina je že pridobila več ponudb za ureditev WI-FI točk, nekatere so v postopku pridobivanja. V 
prvi fazi je namestitev WI-Fi točke predvidena na lokaciji trga Ivana Regna v Gorenji vasi. 
 

Olga Fic  
- vpraša ali je Direkcija za ceste že posredovala odgovor glede obnove opornega zidu v Gorenji 

vasi.  
Direkcija RS za ceste je v novembru 2012 občini posredovala pisni odgovor, da bo navedeni oporni 
zid skladno z možnostmi uvrščen v predlog plana na projektu popravil zidov za leto 2013. Občina 
je Direkciji ponovno odposlala pisno zaprosilo za natančnejše podatke o času predvidene obnove 
zadevnega opornega zidu.  
 
 

ŽUPAN  
    Milan ČADEŽ 

 
 

 


