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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 6. 6. 2016  
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 

 

 

Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 10. redni seji občinskega sveta, 

dne 14. 4. 2016 

 
 
Jurij Krvina:  
- vpraša, kakšno je stanje prejetih vlog na razpis za vpis otrok v vrtce.  

Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, so v vrtcu v Gorenji vasi prejeli 100 vlog, od tega jih 17 ni 

izpolnjevalo pogoja starosti, 26 vlog z najnižjim številom točk pa je bilo zavrnjenih. V Poljanah so 

prejeli 70 vlog, od tega jih 13 ni izpolnjevalo pogoja starosti, 15 vlog je bilo zavrnjenih. Nekaj staršev 

ni v roku podpisalo pogodb, katerih podpisovanje še poteka, zato se bo končno število zavrnjenih 

vlog zmanjšalo. Ugotavljamo pa, da kapacitete sedanjih vrtcev v občini, ki trenutno delujejo na 

sedmih lokacijah, ne zadoščajo potrebam. Pri OŠ Poljane, kjer je potrebno nadomestiti tudi 

kapacitete začasne lokacije Lovski dom, je zato v letošnjem letu predvidena izdelava idejne zasnove 

za prizidek vrtca, naslednje leto pridobitev gradbenega dovoljenja, v letih 2018 in 2019 pa glede na 

finančne možnosti gradnja štirih novih oddelkov v Poljanah. 

 

Helena Gorjan:  
- vpraša glede stanja projekta izgradnje nove telovadnice v Gorenji vasi.  

V vmesnem času je bil objavljen razpis Ekosklada za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega 

družbenega pomena. Glede na zahteve slednjega je občina v sredini maja na Upravno enoto oddala 

usklajeno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. V pripravi je tudi prijava 

na javni razpis, katerega izid pričakujemo v jesenskih mesecih. 

 

Anton Debeljak  
- ugotavlja, da dela v Hotoveljski grapi še niso zaključena in vpraša, kakšen je plan del v letu 

2016.  
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, ima podjetje VGP kot koncesionar za urejanje vodotokov v 

porečju zgornje Save namesto 10 mio EUR s strani države v letu 2016 zagotovljenih le 1,5 mio EUR, 

zato so župani podali pobudo, da se sredstva za vzdrževalna in interventna dela zagotovijo skladno 

s sprejetim interventnim planom vlade. S strani občine smo v maju pričeli z izvajanjem nekaterih 

zaključnih del lani izvedene investicije, objavljeno pa je tudi javno naročilo za dokončanje sanacije 

v zgornjem delu za odcep Vinharje in Bukov vrh. V kolikor bodo s strani države zagotovljena 
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obljubljena sredstva za izvedbo sanacije, se bodo nova obsežna dela na navedenih odsekih pričela 

izvajati še v letošnjem letu. 

 
Zvonko Dolinar:  
- vpraša, kakšen je plan sanacije državne ceste Trebija – Sovodenj.  

Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, si je v mesecu marcu odsek ceste Trebija-Sovodenj ogledala 

odgovorna za investicijsko vzdrževanje državnih cest, ki je zagotovila, da bo za obnovo ceste od km 

0,5 do 1,8, ki bo prva faza obnove, v letu 2016 izdelan PZI-projekt za izvedbo, začetek sanacije tega 

odseka pa je predviden za prihodnje leto. V naslednjih letih je predvidena še sanacija odseka od 1,8 

do 2,5, za katerega se prav tako že izdeluje projektna dokumentacija. Ogledali so si tudi nosilne 

zidove na Sovodnju nasproti podjetja Lesgal, kjer je v zelo slabem stanju 140 m ceste, ki se ponižuje 

proti vodotoku Hobovščica, in oporni zid v dolžini 150 m nad cesto na tem območju. Za ta odsek se 

bo pripravila potrebna dokumentacija, pričetek sanacije pa za zdaj še ni določen. 

 
Marija Jereb: 

- opozori na gozdno zemljišče, ki po žledu ni bilo ustrezno očiščeno, saj je lastnik zemljišča 
trenutno v domu za starejše.  
Občina je pred časom že preverjala možnost ukrepanja v tem primeru, vendar se je izkazalo, da je 

čiščenje gozda v pristojnosti lastnika oziroma njegovega skrbnika, spremljanje in nadziranje izvajanj 

ukrepov za odpravo posledic žleda v gozdovih pa je v pristojnosti Zavoda za gozdove RS, ki ima v 

podobnih primerih pristojnost pisno odrediti čiščenje gozda. 

 
Janez Arnolj:  

- vpraša, kako potekajo priprave glede ureditve novega uvoza z državne ceste pri OŠ Poljane v 
Dobju.  
Direkcija RS za infrastrukturo pripravlja javno naročilo za izbiro izvajalca del. V kolikor se bo 

postopek iztekel brez zapletov, je začetek investicije pričakovati še v letošnjem letu. 

- vpraša glede začetka sanacije plazu na Visokem.  
Direkcija RS za infrastrukturo je za navedeno investicijo že objavila javno naročilo, vendar je bila na 

akt o izbiri izvajalca del vložena pritožba, ki je v obravnavi. 

- Vpraša glede možnosti vzpostavitve novega dostopa do dvorca Visoko, glede na to, da je 
trenutni dostop neugoden.  
Občina je v preteklem mesecu glede na predhodno z občino Škofja Loka usklajeno projektno nalogo 

naročila novo projektno zasnovo prometnih ureditev na območju dvorca Visoko, ki pa bo zaradi 

številnih prostorskih omejitev (poplavno območje, območje zaščitene kulturne dediščine, območje 

Nature, vodovarstveno območje vodnega vira pitne vode) pred potrditvijo dokončne rešitve terjalo 

dolgotrajnejša usklajevanja. Naročena projektna zasnova bo osnova za sprejem Občinskega 

podrobnega prostorskega načrta s strani Občine Škofja Loka, na osnovi katerega bo šele možno 

pridobiti gradbeno dovoljenje za nove ureditve, gradbeno dovoljenje pa bo obenem osnova za 

pridobivanje virov financiranja novih ureditev. 
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Ciril Alič:  

- vpraša glede možnosti ureditve avtobusnega postajališča pri Polenšku.  
Ureditev postajališča na navedenem odseku ceste je predvidena ob celoviti ureditvi odseka. Spričo 

slabega stanja ceste Javorje je v izdelavi PZI projekt za celovito obnovo ceste, ki pa bo potekala v 

več fazah in po prioritetnem vrstnem redu poškodovanosti, na osnovi katerega je v prihodnjih dveh 

letih predvidena ureditev enega od dveh nižjeležečih odsekov ceste. 

Irena Tavčar: 

- vpraša, kakšen bo namen nekdanje upravne stavbe RŽV, glede na to, da se je občinska uprava 
preselila nazaj v Sokolski dom.  
Prostori nekdanje upravne stavbe v Todražu so na razpolago za oddajo v najem zainteresiranim 

najemnikom. Razpis za najem je občina objavila takoj po izselitvi, na voljo je še nekaj prostih površin, 

nekaj najemnih pogodb pa smo v vmesnem času že na novo sklenili. V prihodnje je v primeru 

interesa kupcev predvidena tudi prodaja posameznih etažnih delov objekta. 

 
Janez Pelipenko: 

- vpraša, kako poteka projekt ureditve toplic v Kopačnici.  
Na javnem razpisu izbrani zasebni investitor je v lanskem letu odkupil potrebno zemljišče za 

ureditev toplic Kopačnica, v vmesnem času pa je uredil topliški glamping kompleks v Ljubnem. Na 

osnovi v Ljubnem pridobljenih izkušenj za toplice  Kopačnica razvija novo mobilno hiško, ki bi bila 

primerna za lokalno okolje in v kateri bi lahko gostje bivali 12 mesecev na leto. Tako optimiran 

projekt želi  po zaključku razvoja zgraditi tudi v Kopačnici.  

 

 
Župan  

Milan ČADEŽ 
 


