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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 20. redni seji občinskega sveta, 

dne 12. 4. 2017 

 
 

Jurij Krvina  
- izrazi dvom o kvaliteti ob rekonstrukciji prvega odseka državne ceste proti Dolenji Dobravi, saj 

je nasutja ceste le 30, 40 cm.  
Za ustroj rekonstruirane trase navedene ceste je skladno s PZI projektom izvedeno dodatno utrjeno 
nasutje v višini 70 cm, v podlagi pa se ohranja tudi nasutje stare trase ceste, na osnovi česar se nivo 
nove ceste za višino dodanega nasutja dvigne nad nivo stare trase ceste. Nasutje, komprimirano in 
izvedeno na navedeni način, je skladno s projektno dokumentacijo, za katero je bila na DRI izvedena 
predhodna strokovna recenzija, na osnovi česar izvedba ustreza vsem veljavnim standardom 
izgradnje državnega cestnega omrežja. 

 

Ciril Alič:  
- vpraša zakaj so v proračunu za leto 2017 ostala neporabljena sredstva za sofinanciranje malih 

komunalnih čistilnih naprav ter opozori na zelo kratke razpisne roke. 
Sredstva so bila dodeljena vsem upravičencem, ki so oddali vlogo na javni razpis. Na razpis so lahko 
uspešno kandidirali vsi vlagatelji, ki so pridobili ustrezno oceno obratovanja, pri čemer se javni razpis 
objavlja vsako leto praviloma v oktobru, ko imajo občani možnost ponovne oddaje vloge, v kolikor 
pri predhodnem razpisu še niso izpolnjevali pogojev.  

- posreduje pobudo, naj se del turistične takse, ki jo občina dobi, vrne v kraje, kjer je bila 
pobrana; 
V letu 2017 je bilo vplačanih 9.852 eur turistične takse, ki je bila v najmanj dvomestnem večkratniku 
vrnjena v kraje, kjer je bila pobrana. Občina se bo še naprej trudila s sistematičnimi ukrepi vlagati v 
podporno okolje za razvoj turistične panoge na območju občine Gorenja vas – Poljane. 

- Vpraša, kako se lahko ukrepa glede pasjih iztrebkov.  
V občinskem odloku o javnem redu in miru je odlaganje pasjih iztrebkov na tuje ali celo na javne 
površine strogo prepovedano in določeno kot prekršek, za katerega se plačuje denarna globa. Kot je 
župan Milan Čadež že pojasnil na tekoči seji, pa je pobiranje pasjih iztrebkov ogledalo in odgovornost 
lastnikov psov. Žal stanje v praksi ni zadovoljivo, lastniki psov se svojih odgovornosti ne zavedajo, 
pasje iztrebke opažamo tudi v bližini javnih površin, na katerih se zadržujejo otroci, zato bomo še 
naprej nadaljevali z osveščanjem lastnikov psov preko objav v lokalnem glasilu in drugih razpoložljivih 
medijih.  
 

Helena Gorjan:  
- opozori na parkiranje osebnih vozil na coni za pešce na Poljanski cesti v Gorenji vasi, na delu 

pri gostinskem obratu. 
Kot smo že pojasnjevali, so označbe parkirnih mest na Poljanski cesti v izvedbi rumenih črt začasno 
izvedene za prehodno obdobje, občinska uprava pa je že naročila izvedbo talnih označb in ostale 
prometne signalizacije skladno s predpisi s področja prometnih označb, ki bo realizirana tekom 
poletnih mesecev. Nova ureditev bo na vseh parkirnih mestih nekdanjega cestišča določila cone 



 

kratkotrajnega parkiranja, katerih uporabo bo po izvedbi označb nadziralo tudi medobčinsko 
redarstvo. 
 

Janez Arnolj: 
-  vpraša ali je tržna cena priključnine na odprto širokopasovno omrežje pravno-formalno 

skladna s pogoji javnega razpisa.  
V pogojih javnega razpisa priključnina na OŠO omrežje ni bila posebej določena, je pa bila višina 
priključnine usklajena in enaka za vse zainteresirane v začetnih fazi izvajanja priklopov, saj je bilo 
zaradi večjega števila priklopov slednje mogoče izvesti za nižjo ceno. Kot je že pojasnil direktor 
Tritela na letošnji februarski seji občinskega sveta, naknadni posamični priklopi povzročajo višjo 
lastno ceno priklopa, kar se odraža tudi na različnih cenah priključnine. 

 
Mirjana Možna: 
- Prenese pobudo vaškega odbora Hotavlje, kjer si želijo, da ne bi prihajalo do zastojev z izvedbo 

kanalizacijskih priključkov.  
Zaradi neugodnih vremenskih razmer v pomladanskih mesecih so se priklopi na kanalizacijsko 
omrežje izvajali le v manjšem obsegu, nato smo se po začetku gradbene sezone soočali tudi s 
prezasedenostjo izbranega izvajalca del. Glavnina planiranih priklopov tekočega leta se bo tako 
izvedla od junija dalje, termine priklopov pa bo občinska uprava z vsemi občani, ki izpolnjujejo 
pogoje za priklop, posebej predhodno telefonsko uskladila. Zadolženi uslužbenci občinske uprave 
so v ta namen na voljo tudi na telefonskih številkah 051 667 031 (Polde Oblak) ali 051 338 995 
(Igor Kržišnik). 

- opozorila občanov o kloriranju pitne vode v sistemu Trebija – Gorenja vas.  
Kot je že bilo pojasnjeno na tekoči seji, glede koncentracije klora v pitni vodi velja priporočilo 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ga je obvezno upoštevati, 0,3-0,5 mg/l. V občini je 
koncentracija na vodohranih 0,15 mg/l, na pipi uporabnikov pa 0,08 do 0,1 mg/l. V kolikor se voda ni 
klorirala, je bila ob meritvah voda bakteriološko oporečna in po zakonu neskladna. 

 

 
         ŽUPAN 

Milan ČADEŽ 


