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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 7. redni seji 
 
 
Bogo Žun: 
- opozori na stanje vežice v Stari Oselici, na katero opozarja že dve leti. 
Občina je dne 6. 5. 2010 pisno pozvala izvajalca gradbenih del, Ambienta Tomaž Knific, s.p., k ureditvi 
marmornate obloge - cokla, ki je odstopal od stene objekta. Ker je šlo podjetje v stečaj in na dopis ni 
bilo odziva, je bil dne, 4. 6. 2010, pozvan Tomaž Knific osebno, da pristopi k ureditvi. Tomaž Knific je 
ustno obljubil, da uredi zadevo najprej do septembra 2010, kasneje do spomladi 2011, poletja 2011. 
Zaradi neodzivnosti je bila 21. 9. 2011, naročena izvedba drugemu izvajalcu. Dela so se zaradi 
zasedenosti izvajalca pričela izvajati konec oktobra 2011. Pri izvedbi del je bilo ugotovljeno, da je 
razlog za odstopanje neustrezna obloga (hrbtna stran je gladka) in neustrezna izvedba pritrjevanja 
obloge. Ob tem je bilo ugotovljeno, da del ometa delno sega čez hidroizolacijo in zato vleče vlago na 
fasado. Za kvalitetno izvedbo del je potrebno odrezati del ometa, ki sega čez hidroizolacijo. Zaradi 
nizkih temperatur je dogovorjeno, da bodo dela izvedena spomladi 2012. 
 
- ni zadovoljen z odgovorom na pobudo, ki jo je dal na prejšnji seji, glede malih komunalnih čistilnih 
naprav. Utemelji naj se s točnim izračunom komunalnega prispevka. Predlaga, da se v prihodnosti 
o financiranju malih komunalnih čistilnih naprav resno razmisli. 
V spodnji tabeli so podani: 
- stroški opreme enostanovanjske hiše neto tlorisne površine (NTP) 200 m2, na parceli objekta 550 

m2, v kateri prebiva 6 oseb ter stroški opreme primerljivega objekta z malo komunalno čistilno 
napravo (MKČN) zmogljivosti čiščenja 6PE in 

- stroški opreme dvostanovanjske hiše NTP 360 m2, na parceli objekta 1000 m2, v kateri prebiva 10 
oseb ter stroški opreme primerljivega objekta z MKČN zmogljivosti čiščenja 10 PE. 

Izračun komunalnega prispevka je narejen za obstoječe območja, ki so že opremljena z javno 
kanalizacijo, razen Vršajna. 
Nabavne cene MKČN se gibljejo od 2.000 do 3.500 EUR. Cene so povzete iz predstavitve ponudnikov. 
V izračun je vključen zgornji znesek 3.500 EUR. Gradbeni stroški in stroški kanala so ocena. Stroški 
lahko zanihajo v kolikor je teren zahteven (4. in 5. kategorija). 
Stroški obratovanja MKČN so ocena. Ocena obratovanja je še brezplačna, v izračun je vključena v 
vrednosti 10 EUR/leto oziroma 30 EUR/oceno. 
Izračun pokaže, da je v danem primeru oprema objekta z MKČN za skoraj 570 EUR dražja od priklopa 
na javno kanalizacijo, medtem ko so stroški obratovanja nižji kot pri objektu, priključenem na javno 
kanalizacijo. V primeru dvostanovanjskega objekta z 10 prebivalci pa je cenejša gradnja MKČN, in 
sicer za slabih 383 EUR. V primeru, da se objekt opremi z rastlinsko čistilno napravo so stroški 
opreme bistveno nižji (približno 2.500 EUR), stroški obratovanja pa primerljivi.  
Navedeni izračuni so bili predstavljeni udeležencem srečanja s krajani po krajevnih skupnostih, ki so 
bila izvedena v okviru projekta MKČN. 



Okoljska dajatev je prihodek občin, ki se lahko uporablja za sofinanciranje javne infrastrukture. MKČN 
so zasebna infrastruktura. Znesek okoljske dajatve je 2,2010 EUR/(mesec, oseba), če se voda odvaja v 
greznico in 0,2201 EUR/(osebo, mesec), če se voda čisti v MKČN.  
Subvencija v znesku 150 EUR je enaka plačilu okoljske dajatve po ceni 2,2010 v času 5 let in nekaj več 
kot 9 mesecev, v primeru cene 0,2201 EUR/(osebo, mesec) pa 56 let in 10 mesecev. 
 

  

Eno-stanovanjska hiša* (parcela 550 
m

2
, NTP= 200 m

2
, 6 prebivalcev)  

Dvo-stanovanjska hiša* (parcela 
1000 m

2
, NTP=360 m

2
, 10 

prebivalcev) 

A- Priklop na 
obstoječo javno 

kanalizacijo 

B- Lastna ureditev 
z MKČN 

A- Priklop na 
obstoječo javno 

kanalizacijo 

B- Lastna 
ureditev z MKČN 

OPREMA OBJEKTA (Izgradnja) 
Komunalni prispevek  2.030,15 € 0,00 € 3.682,40 € 0,00 € 

Izgradnja kanala  
(15 m) 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

Vgradja MKČN 0,00 € 3.500,00 € 0,00 € 4.800,00 € 

Subvencija MKČN (150 
EUR/PE, MKČN: 6 PE) 0,00 € -900,00 € 0,00 € -1.500,00 € 

Skupaj 2.530,15 € 3.100,00 € 4.182,40 € 3.800,00 € 

Razlika A-B -569,85 € 382,40 € 

Stroški  
Obratovanje MKČN (SBR, 

elektrika: 70 EUR/leto, ocena in 
odvoz mulja: 40 EUR/leto, ostalo: 
40 EUR/leto) 0,00 € 150,00 € 0,00 € 200,00 € 

Plačilo storitev odvajanja 
in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda 
(kanalščina: 0,4077 
EUR/m

3
) 122,31 € 0,00 € 203,85 € 0,00 € 

Okoljska dajatev (poraba 
vode: 50 m

3
/osebo, letno) 15,85 € 15,85 € 26,41 € 26,41 € 

Skupaj 138,16 € 165,85 € 230,26 € 226,41 € 

Razlika 27,69 € 3,85 € 

 
Marko Kržišnik: 
- ponovno opozori na nakup defibrilatorja in sklenitev pogodbe za tehnično reševanje s PGD 
Dobračeva.  

Glede nakupa defibrilatorja je v pripravi celovit predlog, ki bo usklajen z Občinskim štabom 
za civilno zaščito, Občinskim gasilskim poveljstvom in Zdravstvenim domom Gorenja vas, o 
nakupu defibrilatorjev, lokacijah, kamor bodo nameščeni ter o izobraževanju občanov o 
ravnanju z njimi. 
Ponovno poudarjamo, da PGD Dobračeva nima podeljene koncesije s strani države za 
reševanje na cestah. Koncesija za reševanje na cestah je s strani države na območju UE 
Škofja Loka podeljena le PGD Škofja Loka, ki pokriva tudi območje celotne občine Gorenja 
vas - Poljane. Tehnično reševanje na območju Občine Gorenja vas – Poljane lahko izvajajo 
domača prostovoljna gasilska društva. Za posredovanje morebitnih dodatnih informacij je 
pristojno Občinsko gasilsko poveljstvo. 



- opozori tudi na cesto proti Sovodnju, ki ni bila zaprta zaradi ureditve propustov. Zapora je bila 
tam, kjer ni nobenih propustov, zato ni zadovoljen z odgovorom.  
Odgovor, podan na pobudo 6. seje občinskega sveta, je bil pripravljen na podlagi informacije, 

pridobljene s strani izvajalca gradbenih del na cesti Trebija - Sovodenj, podjetja CP Kranj. 
Po informacijah CP Kranj pa se bodo gradbena dela na cesti Trebija – Sovodenj nadaljevala v januarju 
2012. Končal se bo podporni zid na ovinku »pri Bucku« in prične se izgradnja opornega zidu pri 
Hobovšah. Odsek ceste od km 0+500 do km 2+000 je v fazi projektiranja. Naročnik izdelave projektne 
dokumentacije je Direkcija RS za ceste. 
 
Stanko Bajt: 
- na cesti proti Sovodnju na treh delih po cesti teče voda in je potrebno očistiti muldo. 
Upravljavec državne ceste R1-210, odsek 1112 Trebija – Sovodenj je CP Kranj. Za izvajanje posegov na 
državnih cestah so oni edini, ki ta dela lahko izvajajo, zato jim je bila posredovana pobuda za čiščenje 
muld in uvrstitev v plan sanacije na tem cestnem odseku. Na podlagi posredovane pobude je bilo 
čiščenje muld izvedeno v preteklem tednu.  
 
Jože Čadež: 
- meni, da je krpanje cest nesmiselno, da bi bilo potrebno preplastiti celotne odseke. Poda pobudo, 
da se pripravi primerjava cene v primeru krpanja oziroma preplastitve 1 km odseka ceste.  
Krpanje cest se izvaja na delih cest, kjer so udarne jame, globoke kolesnice in neravnine, z namenom 
vzpostavitve normalne prevoznosti ceste in preprečitve širjenja in poglobitve poškodb vozišča. Ta 
ukrep pride v poštev na delih ceste kjer je poškodba asfaltne plasti vozišča lokalna (npr. sega do 
polovice vozišča) in okoliški asfalt ni poškodovan. V tem primeru se zaradi racionalizacije stroškov 
sanacije najbolj dotrajanih odsekov cest odločamo za krpanje asfaltnega vozišča. 
Potrebno je ločiti ukrep krpanja ceste, ki predstavlja sanacijo udarnih jam, manjših usadov, mrežastih 
razpok in asfaltiranje prekopov ter ukrep preplastitve celotnega odseka, ki predstavlja investicijski 
ukrep rekonstrukcije ceste in zajema zamenjavo neustreznega materiala spodnjega ustroja ceste do 
globine 70 cm, stabilizacijo terena na območjih plazov, ureditev odvodnjavanja in preplastitev odseka 
z asfaltom AC16 base 50/70 A3 v debelini 7 cm. 
Primerjava cen za 1 km ceste za primer krpanja ceste in primer preplastitve ceste je nesmiselna, saj 
gre za dva popolnoma različna ukrepa. S krpanjem predvsem podaljšujemo življensko dobo asfaltne 
konstrukcije. S preplastitvijo celotne asfaltne konstrukcije pa se odstrani dotrajan asfalt, izboljša 
spodnji ustroj ceste, ki je ključen za trajnost ceste in šele nato vgradi nov asfalt. Kot primer lahko 
podamo preplastitev odseka 280 m ceste pod Dolenčicam, kjer je bilo potrebno najprej odstraniti 
lokalne neravnine in šele nato preplastiti obstoječ asfalt. 
 
- izpostavi še en primer asfaltiranja ceste na Brdih, ko izvajalci niso asfatirali sosednjega dvorišča 
občana.  
Navodilo asfalterjem, ki asfaltirajo občinske ceste po letnem planu je bilo v letu 2011, da se 
prioritetno asfaltira ceste šele nato dvorišča, ki so v bližini ceste. Z letošnjim javnim razpisom za 
asfalterska dela je prišlo do situacije, da sta bila na razpisu izbrana dva izvajalca. Zaradi pogodbenih 
obveznosti do izvajalcev je cesto Podrantovc asfaltiralo podjetje CP Kranj. Glavno cesto na Brdih pa 
podjetje Gradnje Žveplan, ki je v mesecu decembru tudi asfaltiralo omenjeno dvorišče po ugodnejši 
ceni, ki jo je ponujalo podjetje CP Kranj. 
 
Irena Tavčar: 
- opozori na cesto pri Matečkovem kozolcu, ki naj bi se sanirala hkrati z izgradnjo kanalizacije, 
vendar je cesta tako kritična, da jo je potrebno sanirati čimprej. 
Cesta na ovinku v Dolenčicah (pri Matečkovem kozolcu) je v planu rednega letnega asfaltiranja za leto 
2012. Seveda smo zaradi racionalizacije stroškov vezani na predhodno izgradnjo kanalizacije v delu, ki 
tangira lokalno cesto Poljane - Javorje. Po izgradnji fekalne kanalizacije na tem delu se vzporedno v 
meteorno kanalizacijo odvodnjava še voda iz izvira v cestnem telesu, zamenja morebitni neustrezni 



material spodnjega ustroja ceste in asfaltira območje ovinka Dolenčice v dolžini 100 m. Sanira se tudi 
neravnine na vozišču na usadu 50 m nižje. 
V letošnjem letu so bile z vročim asfaltom dne 10.11.2011 na tem delu ceste sanirane najbolj kritične 
udarne jame. 
 
Jurij Krvina: 
- vpraša glede dogajanja z naložbo smučarskega centra Stari Vrh.  
Občina Gorenja vas – Poljane je v letu 2011 dokapitalizirala družbo STC Stari vrh d.o.o. v višini 
180.000 EUR, skladno s sklenjenim Dogovorom med Občino Gorenja vas – Poljane in STC Stari vrh 
d.o.o.. Kot izhaja iz omenjenega Dogovora Občina Gorenja vas – Poljane po dokapitalizaciji v 
letošnjem letu nima več obveznosti do STC Stari vrh d.o.o. iz naslova lastništva občine v družbi ter do 
Hypo Leasing d.o.o. iz naslova sklenjenih Pogodb o finančnem lizingu za gradnjo 6-sedežnice. S strani 
Občine Škofja Loka nimamo uradnih informacij glede njihove dokapitalizacije družbe STC Stari vrh 
d.o.o..  
S sklenjeno Pogodbo o najemu zemljišč, strojev, naprav in objektov na smučišču Stari vrh z dne 10. 1. 
2005 sta se Občina Gorenja vas – Poljane in Občina Škofja Loka zavezali za sofinanciranje 
investicijskega vzdrževanja naprav in objektov v lasti občin, za kar se v proračunu za leto 2012 
nameni del sredstev za nujna vzdrževalna dela, izvedena v letu 2011.  
 
- vpraša glede cenejših kart za občane, ki jih občani Škofje Loke imajo, občani Gorenje vasi pa ne.  
Občani Občine Gorenja vas – Poljane imajo tudi v sezoni 2011/2012 30% cenejše letne karte. 
 
Bogo Žun: 
- opozori na usad pri Štalcu, na cesti Fužine – Lovran, kjer imajo občani, v kolikor bo cesta splazila, 
edini obvoz čez Koprivnik, kar je precej odročno. Opozori še na katastrofalno stanje na cesti proti 
Stari Oselici.  
Omenjen usad je zaradi pomembnosti cestne povezave in kritičnega obstoječega stanja (cesta 
podprta z lesenimi koli) v planu za izvedbo sanacije v letu 2012. V letu 2012 je predvidena tudi 
sanacija ceste Trebija – Stara Oselica v dolžini 750 m. 
 
Janez Arnolj: 
- predlaga čimprejšnji sestanek glede umiritve prometa skozi naselje Volča z vaščani in KS Poljane. 
Omenjen problem je potrebno reševati skupaj s KS Javorje. Lokalna cesta Poljane – Javorje 
predstavlja glavno cestno povezavo za celotno krajevno skupnost Javorje in je zaradi smučišča Stari 
vrh turističnega pomena. V okviru pogovorov in dejanskih potreb je potrebno doseči ustrezno rešitev. 
Potrebno je opozoriti na dejstvo, da ukrep grbine, ki voznika prisili v počasno vožnjo, hkrati povzroča 
hrup (predvsem ob vožnji kombijev in tovornjakov) katerega bodo deležni vsi bližnji objekti. 
Predlagamo označitev delov objektov, ki segajo v prosti profil vozišča s prometno signalizacijo. 
 
- predlaga tudi čimprejšnji sestanek članov statutarno pravne komisije zaradi uskladitve statuta in 
poslovnika.  
Postopek sprememb Statuta občine in Poslovnika občinskega sveta bo začela Statutarno -pravna 
komisija v začetku leta 2012. 
 
- vpraša tudi glede vodje inšpektorata, ki naj ga ne bi bilo.  
20. 1. 2010 je bila s strani županov občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka in Žiri izdan nov Pravilnik 
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu, na podlagi 
katerega je bilo poleg Inšpektorja – vodje medobčinskega inšpektorata, sistemizirano še delovno 
mesto Inšpektorja. Dne 1. 3. 2010 sta župana občin Gorenja vas – Poljane in Žiri pooblastila župana 
Občine Škofja Loka za izvrševanje vseh pravic in obveznosti, ki delodajalcu pripadajo neposredno na 
podlagi delovnopravne zakonodaje oz. zakonodaje iz področja uveljavljanja zdravstvenih in socialnih 
pravic. Občina Škofja Loka je s sklepom z dne 18. 8. 2010 Viktorja Mikeka prerazporedila na delovno 



mesto Inšpektorja, in sicer brez vednosti ostalih dveh občin ustanoviteljic, občin Žiri in Gorenja vas – 
Poljane. Trenutno je v teku tožba Viktorja Mikeka zoper Občino Škofja Loka, s katero izpodbija 
odločitev o premestitvi na delovno mesto Inšpektorja.  
 
 
 
 
         Milan Čadež, l.r. 
         Župan 
 

 


