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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 3. redni seji občinskega sveta, 

dne 14. 2. 2019 

 
 

Mirjana Možina:  
- vpraša ali obstaja možnost, da enota Gorenjske banke ostane v Gorenji vasi.  

Občina Gorenja vas – Poljane je takoj po prejemu neuradne informacije o zapiranju poslovalnice sredi 
februarja Gorenjski banki posredovala pisni poziv z utemeljitvami za odlog zaprtja poslovalnice, 
vendar je prejela negativen odgovor banke, ki smo ga objavili tudi na občinski spletni strani. V 
odgovoru je izpostavljeno, da so sočasno z ukinitvijo poslovalnice v Gorenji vasi izvedli posodobitev 
bankomata za plačilo položnic z nizko provizijo, povišali limite za dvig gotovine na bankomatih ter z 
uvedbo osebnega bančnika razširili poslovanje na daljavo.  
 

Martin Oblak:  
- meni, da je domet obveščanja o oporečnosti pitne vode preko Radia Sora in spletne strani 

prekratek, zato predlaga, obveščanje tudi preko družbenih omrežij.  
Kot je že bilo pojasnjeno na tekoči seji, obveščanje skladno z veljavno zakonodajo poteka preko 
lokalnega radia, preko občinske spletne strani ter s posredovanjem obvestil, ki jih prejmejo 
gospodinjstva po pošti. Obveščanja poteka tudi po elektronski pošti, v kolikor uporabniki sporočijo 
občini svoj elektronski naslov za prejemanje tovrstnih obvestil. 

 
Mag. Polona Mlinar Biček:  
- ugotavlja, da v okviru Glasbene šole Škofja Loka v Občini Gorenja vas – Poljane izvaja 

individualni progam za štiri inštrumente, medtem ko se v Žireh za osem in v Železnikih za šest 
inštrumentov poleg plesne pripravljalnice in baleta. Vpraša, kdo določa, za katere inštrumente 
se bo v posameznem šolskem letu izvajal pouk v dislociranih oddelkih ter kje se lahko urgira, 
da bi otroci iz naše občine imeli primerljivo ponudbo pouka inštrumentov glede na 
soustanoviteljski delež, ki ga plačuje občina.  
O vsebini programov, ki se izvajajo po posameznih enotah glasbene šole, odloča Glasbena šola sama 
v kontekstu vsakokratno odobrenega programa. V tekočem šolskem letu na območju občine poteka 
poučevanje klavirja v Poljanah ter poučevanje klavirja, violončela, violine in kitare v Gorenji vasi, kjer 
poteka tudi nauk o glasbi. Te programe obiskuje 39 otrok, dodatni 27 otrok iz naše občine pa obiskuje 
program v Škofji Loki. Skupno 66 učencev Občine Gorenja vas – Poljane predstavlja 14,83 % vseh 
učencev Glasbene šole Škofja Loka in je blizu ustanoviteljskemu deležu Občine Gorenja vas - Poljane, 
ki znaša 15,59 %. Pri trenutno 445 učencih Glasbene šole Škofja Loka bi glede na ustanoviteljski delež 
Občini Gorenja vas – Poljane pripadalo 69 učencev.  
Skupno sicer program obiskuje 5,95 % otrok iz naše občine, povprečje za škofjeloško območje pa je 
9,07 %, v slovenskem merilu celo 15 %. Na navedeno nesorazmerje je občina pisno opozorila 
Glasbeno šolo že v šolskem letu 2015/2016, ki je nato vsako leto nekoliko povečala program (dodana 
programa violončelo in violina v Gorenji vasi s 1. 9. 2017 oz. 1. 9. 2018 in klavir v Poljanah s 1. 9. 2017) 



 

in število vključenih otrok, vendar se je kljub povečanju števila vključenih učencev delež vključenih 
otrok naše občine lahko povečal le za 0,5%, saj ima Glasbena šola premalo odobrenega programa in 
lahko sprejme samo toliko novih učencev, kot jih starih zaključi šolanje. Na pobudo občine Gorenja 
vas – Poljane je zato Glasbena šola Škofja Loka v začetku marca Ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in šport RS poslala poziv za interventno odobritev povečanja števila učencev za vsaj 20 mest. 
Odgovora še nismo prejeli, glede na trenutna nesorazmerja vključenosti na škofjeloškem pa v primeru 
odobritve pričakujemo, da bo glavnina odobrenih mest namenjena Občini Gorenja vas – Poljane, v 
okviru česar se pričakuje tudi širitev programa. 
  
 

Marija Prosen:  
- opozori na gost promet tovornih vozil skozi naselje Lajše, zato predlaga ureditev pločnika, ki bi 

povezal naselje Lajše z Gorenjo vasjo.  
Menimo, da je pobuda utemeljena in se skladno s finančnimi možnostmi v prihodnjih letih uvrsti v 
finančni plan občine.  

 
 
Marija Guzelj:  
- poda pobudo za postavitev turistične table na Hotavljah z označbami in opisi znamenitosti in 

zanimivosti Hotavelj. 
Pobuda se realizira v sodelovanju s turističnim društvom, ki je bilo s strani Zavoda za turizem in 
kulturo Poljanska dolina že zaprošeno za predloge glede nabora znamenitosti, ki bi jih želeli vključiti 
v prikaz na turistični tabli. Pri postavitvi se upošteva celostnost enotne podobe označitev 
znamenitosti ter preveri tudi opcija elektronske objave z lokacijskimi podatki in različnimi povezavami 
na bližnje lokacije. 

 
 

Roman Kokalj: 
- opozori na oporečnost pitne vode iz zajetja na Trebiji. Župan pojasni, da se težave pojavljajo 

na izviru ob velikih nalivih, zato je ob ugotovitvi neskladnosti odvzetih vzorcev potrebno 
kloriranje; 
Po pravilniku o pitni vodi v 100 ml vode ne sme biti niti ene bakterije (E. Coli, enterokoki in koliformne 
bakterije). Ker pa je voda iz zajetja Trebija bakteriološko oporečna, se stalno izvaja dezinfekcija s 
kloriranjem. V primeru večjih nalivov je presežen tudi parameter motnosti, zato se mora skladno s 
predpisi izreči ukrep prekuhavanja. V izogib temu in s ciljem izboljšanja pitne vode so bile na območju 
zajetja Trebija zgrajene vrtine, ki so v fazi zadnjih preizkušanj in testiranj pred prenosom v uporabo. 

- Vpraša, kdaj je predvidena izvedba projekta ureditve kopališča na Trebiji; 
Glede na omejene finančne možnosti je realizacija projekta kopališča predvidena postopno; v kolikor 
pa bo mogoče doseči ustrezen dogovor z lastnikom zemljišč ter pravočasno uskladiti koncept izvedbe 
s projektanti in KS Trebija, je del realizacije predviden že v tekočem letu. 

- predlaga, da se bolj aktivno pristopi k ureditvi Doma pod Planino; 
Občina, ki sicer ni solastnik objekta, je v preteklosti pri razreševanju neurejenega lastniškega stanja 
že dejavno pomagala Krajevni skupnosti Trebija kot večinskemu lastniku objekta ter tudi pridobila 
geodetske izmere in predlog elaborata za vpis stavbe v kataster stavb ter kasnejšo ureditev etažne 
lastnine. Elaborat morajo predhodno potrditi vsi solastniki objekta, za dosego česar Krajevna 
skupnost Trebija še koordinira sestanek s solastnikom, saj brez privolitve slednjega ni mogoče 
sporazumno zaključiti ustrezne ureditve vpisa objekta v kataster stavb in v zemljiško knjigo, s tem pa 
tudi ne nadaljevati načrtov za kakršnokoli oživitev objekta. 

- predlaga, da se pristopi k ureditvi parkirišč pri pokopališču v Stari Oselici za katerega bo 
verjetno potrebna sprememba prvotnega projekta. 
Pobuda se v prihodnjih letih skladno s finančnimi možnostmi uvrsti v finančni plan občine, ki je za 
izvedbo projekta že pridobila potrebna zemljišča. 



 

 

Janez Hrovat  
- predlaga občinski upravi, da pripravi dolgoročni občinski strateški načrt. 

Občna bo pristopila k pripravi nove razvojne strategije takoj po realizaciji prioritetnih razvojnih 
projektov, ki jih je še potrebno realizirati v prihodnjih nekaj letih in so že uvrščeni v načrt razvojnih 
programov ali pa se za uvrstitev še zagotavljajo pogoji. Strategija razvoja turizma tekočega obdobja 
za celotno škofjeloško območje 2020+ pa je že izdelana. 
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