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Mirjana Možina:  
- vpraša o izvedbi postopka razpisa koncesije za pediatra.  

Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, sta tako Osnovno zdravstvo Gorenjske kot Zavod za 

zdravstveno zavarovanje izdala pozitivno mnenje k podelitvi polne koncesije za izvajanje 

pediatrične dejavnosti občinama Gorenja vas - Poljane in Žiri. Novi koncesionar bo izvajal program 

preventive in kurative na obeh lokacijah, in sicer tri dni tedensko v Gorenji vasi in dva dni v Žireh. 

Potekajo sklepna usklajevanja dokumentacije za objavo razpisa za podelitev koncesije, ki bo 

predvidoma objavljen v marcu 2016. Do izida razpisa podelitve koncesije, in sicer od 1. 3. 2016 dalje, 

bo dejavnost otoške preventive izvajal pogodbeni pediater enkrat tedensko, ob četrtkih. 

Helena Gorjan: 
- vpraša kdaj je predvidena ureditev pešpoti v Vršajn.  

S koncesionarjem vzdrževalca državnega cestnega omrežja potekajo dogovori, da se v pomladnih 

mesecih navedena pešpot uredi na način kot je izveden v Poljanah proti Podpečni. Ker namreč gre 

za poseg ob regionalni cesti, morajo biti vsi posegi usklajeni s pristojnim državnim koncesionarjem 

in z Direkcijo RS za infrastrukture, ki deluje pri ministrstvu, pristojnem za promet, kar vse terja 

dolgotrajnejša usklajevanja, izvedba pa je odvisna od zagotovljenih sredstev. 

- vpraša ali se bo ponovno vzpostavila označevalna tabla ob vstopu v Gorenjo vas iz Žirovske 
smeri 
Zaradi novih predpisov s področja neprometnega označevanja postavitev navedene označevalne 

table v isti obliki ob regionalni cesti ni mogoča. Za ponovno postavitev je potrebno predhodno 

izdelati s predpisi usklajen elaborat prometnih označb vzdolž vseh regionalnih cest v občini ter ga 

predložiti v potrditev na Direkcijo RS za infrastrukturo. Nato sledi izdelava novih usklajenih označb, 

in sicer postopno skladno z zagotovljenimi sredstvi.  

Lucija Kavčič: 
- spomni na spremembe, ki bodo stopile v veljavo 1. 1. 2016, vezane na davčne spremembe, ki 

bodo vplivale tudi na poslovanje društev in jih bo obvezno upoštevati pri izvajanju društvenih 
dejavnosti. 



Kot je svetnica Mirjana Možina pojasnila že na tekoči seji, so podrobnejše informacije v zvezi s 

spremembo zakonodaje, ki veljajo tudi za delovanje društev,  javno objavljene tudi na spletni strani 

Finančne uprave RS. 

Janez Arnolj: 
- vpraša glede spodbud občine za razvoj podjetništva v občini, predvsem za novonastala 

podjetja, podjetnike v obliki zagotovitve prostorov ali primernih zemljišč za opravljanje 
njihovih dejavnosti.  
Občina je v svojih prostorskih aktih zagotovila realizacijo vseh pobud za določitev obrtnih con v 

občini, ki so bile podane, prav tako bi vključili dodatne površine, v kolikor bi bili lastniki pripravljeni 

podati pobude, vendar te občini kljub preverjanju niso znane. Trenutno je za gradnjo takoj na voljo 

večja površina dodatnih zazidljivih zemljišč v obrtni coni Todraž v delu proti Bačnam, medtem ko so 

razpoložljiva zemljišča v obrtni coni Dobje v celoti oddana. Prav tako bodo po selitvi občinske uprave 

v Sokolski dom od letošnjega aprila dalje na voljo podjetnikom za najem ali odkup tudi poslovni 

prostori upravne stavbe RŽV v obrtni coni Todraž, občina pa se dogovarja tudi za pridobitev delavnic 

MORSa v Todražu, da bi jih lahko namenili za podjetniške dejavnosti. Občina podjetnikom 

začetnikom in ostalim podjetnikom nudi tudi raznovrstne finančne spodbude, in sicer z objavo 

vsakoletnega razpisa za dodeljevanje subvencij s področja podjetništva, obseg tako dodeljenih 

sredstev pa se zaradi živahnega porajanja novih podjetij v okviru slednjega vsako leto povečuje. 

- vpraša ali bo lokacija, ki je v Poljanah z občinskim prostorskim načrtom opredeljena za 
gospodarsko cono, kdaj na razpolago na namen za katerega je opredeljena.  
Kot je že pojasnil župan na tekoči seji, se navedena zemljišča nahajajo na poplavnem območju 

Ločilnice, zato na tem območju ne bo mogoče graditi, saj bi bilo glede na zahteve Agencije RS za 

okolje pred tem potrebno gorvodno zgraditi večji vodni zadrževalnik ali prečni protipoplavni nasip 

preko doline Ločilnice in zagotoviti večjo dodatno poplavno površino, ki pa ni na voljo.   

 

 
 

Župan  
Milan ČADEŽ 

 


