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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 18. redni seji občinskega sveta, 

dne 21. 12. 2017 

 
 

Anton Debeljak: 
- pove, da so tudi v Dobenski Ameriki lastniki stanovanjskih objektov prejeli odločbe FURS za 

odmero NUSZ za leto 2017. Ugotavljajo, da tam objekti nimajo enakih pogojev kot v Poljanah, 
zato predlaga obravnavo pripomb ter na tej podlagi morebitno spremembo odloka o NUSZ. 
Na podlagi 6. in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas 
– Poljane (Uradni list RS, št. 104/2015) zaselek Dobenska Amerika ni uvrščen v isto območje kot 
naselje Poljane, kar pomeni, da se iz naslova razvrstitve v območja točkuje z desetimi točkami manj. 
Glede na dejstvo, da sprejem zakona o davku od premoženja, ki naj bi nadomestil in s tem ukinil 
NUSZ, napreduje zelo počasi, datum sprejema zakona pa še ni znan, je v program dela občinskega 
sveta za prvo polovico letošnjega dela uvrščena obravnava prenovljenega predloga odloka o NUSZ. 

 

Zvonko Dolinar:  
- vpraša ali je res previdena ukinitev pogodbene pošte v Mercatorjevi trgovini na Sovodnju. 

Občina je seznanjena, da Mercator generalno prekinja pogodbe za zagotavljanje pogodbenih pošt v 
svojih trgovinah. Pošta Slovenije nas je dodatno obvestila, da je Mercator kljub prizadevanjem Pošte 
Slovenije, da bi ostali pogodbeni partnerji, z 28. 1. 2018 odpovedal tudi pogodbeno razmerje o 
izvajanju poštnih storitev v svoji trgovini na Sovodnju. V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Sovodenj, 
še posebej zaradi intenzivnega prizadevanja predsednika krajevne skupnosti Staneta Bajta, je Pošta 
Slovenije v kratkem času že našla drugega poslovnega partnerja, ki v zasebni trgovini na Sovodnju 
izvaja naloge upravljanja s pošto Sovodenj. 
 

Janez Arnolj  
- poda pobudo za morebitno spremembo delovnega časa pošte v Poljanah, ki je za nekatere 

krajane, zaradi oddaljenih delovnih mest, tudi neprimeren. 
Pobudo smo posredovali Pošti Slovenije s priporočilom za upoštevanje. 
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