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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 31. 3. 2014  
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 
 

Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 21. redni seji občinskega sveta, dne                                                              

27. 2. 2014 

 
Marko Kržišnik:  
- predlaga, da občina posreduje pobudo na Elektro Ljubljana za vkop elektro kabla, ki poteka do 

pretvornika na Koprivniku, v zemljo. Pripomni še, da se je ob zadnji naravni nesreči izkazala 
odzivnost operaterjev, tudi znotraj odprtega širokopasovnega omrežja, za katerih kabli potekajo 
po drogovih. Medtem, ko je bila Svislarjeva povezava vzpostavljena v treh dneh, so ostali 
potrebovali za vzpostavitev povezave tri tedne.  
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, obstajata dve možni rešitvi za pretvornik na Koprivniku, in 
sicer bodisi vzpostavitev avtomatskega agregata ali pa vkop elektro kabla v zemljo, v zvezi s čimer 
potekajo dogovori z Elektrom. Gre pa za skupno nalogo, pri kateri morajo sodelovati vsi ponudniki 
storitev, ki uporabljajo pretvornik na Koprivniku. Glede odprtega širokopasovnega omrežja, je kot 
ključno potrebno izpostaviti, da je velika večina hrbteničnega omrežja že sedaj vkopanega, del pa 
poteka tudi po drogovih Telekoma, in le manjši del po lastnih drogovih. Slednji so na območjih, ki 
jih je žled najbolj prizadel, kar je tudi botrovalo zamiku pri ponovnem vzpostavljanju povezav. 
 

Jože Čadež: 
- pove, da je tudi v Srednji vasi zelo slab radijski signal za kanale Radio Slovenija 1 in 2 ter Radia 

Sora; 
Občina ne razpolaga s podatki o radijskem signalu na navedenem območju, pristojnim pa smo 
poslali pobudo za izboljšanje stanja. 

- pripomni še glede sanacije regionalne ceste na Visokem.  
Kot je župan pojasnil že na tekoči seji, je bila rešitev sanacije že predlagana, vendar je bila na 
recenziji zavrnjena. Novopredlagana rešitev je izgradnja pilotne stene, ki jo je treba še recenzirati, 
strošek pa je ocenjen na 800.000 EUR. Kdaj bo navedeno realizirano, smo preverili tudi na 
pristojno Direkcijo RS za ceste, od koder smo dne 31. 3. 2014 prejeli naslednji odgovor: »Za 
sanacijo brežine na cesti Šk. Loka - Gorenja vas pri Visokem je izdelana projektna dokumentacija 
za zaščito brežine. Potrebno je izvesti še recenzijo projekta. Direkcija z rebalansom proračuna za 
leto 2014 in proračunom za 2015 na investicijah ni dobila nobenih finančnih sredstev. Tako tudi na 
proračunskem projekti 10-0141 Visoko ni sredstev. Niti jih nimamo na projektu Elementar. Zato 
izvedba recenzije in realizacija investicije zeankrat ni možna.« 
 

Alič Ciril: 
- predlaga, da se pristopi k vzpostavitvi katastra za pokopališča v občini; 

Občinska uprava je pristopila k zbiranju ponudb za izdelavo digitalnega katastra grobnih polj za 
vsa pokopališča v občini. Za tako evidentirani strošek storitve v letošnjem proračunu ni 
zagotovljenih sredstev, zato predlagamo vključitev v proračun za prihodnje leto. 

- izpostavi vprašanje vzdrževanja defibrilatorjev v občini, saj je potrebno vsaki dve leti zamenjati 
elektrode ter vsakih pet let baterije. Meni, da bi bilo potrebno določiti skrbnika za servis in 
vzdrževanje vseh defibrilatorjev v občini. 
Prelagamo, da lastniki defibliratorjev uredijo skrbništvo preko Gasilske zveze Škofja Loka, ki 
vključuje tudi vsa PGD z območja občine Gorenja vas – Poljane.  
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- ob gradbenih delih na javnih in lokalnih cestah občasno prihaja tudi do zapor cest, zato 
predlaga, da se ob izdaji dovoljenja za zaporo ceste, obvesti tudi prostovoljno gasilsko društvo, 
ki pokriva določeno območje; 
Občina ob vsakokratni zapori lokalne ceste ali javne poti obvešča Policijo in prometno 
informacijski center, poskrbi pa tudi za obveščanje na krajevno običajen način, ki obvezno 
vključuje tudi obveščanje preko lokalnega radia, s ciljem obvestiti potencialne uporabnike ceste. 

- predlaga, da se o objavi javnih razpisov za izvedbo občinskih investicij občine obvesti domače 
obrtnike in podjetnike. 
Predlagani način obveščanja je prepovedan s 7. in 8. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni 
list RS, št. 12/13, 19/04), ki definirata načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki oziroma 
načelo transparentnosti javnega naročanja. Še zlasti pa bi bilo to v nasprotju z 9. členom 
navedenega zakona, ki definira načelo enakopravne obravnave ponudnikov in določa: »(1) 
Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede 
vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev 
naročnika glede na predmet naročila. (2) Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki 
pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz 
klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo.« Občina Gorenja vas – 
Poljane tako kot vsi drugi proračunski uporabniki v državi, objavlja javna naročila na portalu javnih 
naročil, ki je  spletni informacijski portal Ministrstva za finance, kamor so naročniki v skladu z 
Zakonom o javnem naročanju dolžni neposredno pošiljati v objavo obvestila o javnih naročilih in 
razpisne dokumentacije. Občina Gorenja vas – Poljane dodatno istočasno objavlja svoja naročila 
tudi na spletni strani občine v posebni rubriki Razpisi in objave. Spremljanje navedenih objav je na 
strani kandidatov ponudnikov, predstavljena pravila objav pa so uveljavljena že daljše obdobje, 
zato jih ponudniki, ki so za to zainteresirani, že dobro poznajo. 

 
Jože Novak: 
- vpraša glede ureditve povezovalne ceste z Občino Cerkno preko doline Kopačnice.  

Ureditev cestnega odseka Kopačnica - Podpleče v makadamu v dolžini 1840 m je bila vključena v 
decembra 2013 sprejeti predlog proračuna občine za tekoče leto. Izdelan je popis del, v skladu s 
finančnimi možnostmi je predvidena izvedba v drugi polovici leta, predhodno je potrebno izvesti 
še javno naročilo. 

- poda pripombo na cenik dimnikarske službe, meni, da so previsoke cene za opravljene storitve 
ter da je obveznost predpisanih pregledov štirikrat letno prevelika. 
Podeljevanje koncesij in sklepanje pogodbenih razmerij je po veljavnem zakonu o varstvu okolja v 
pristojnosti ministrstva za kmetijstvo in okolje, saj so dimnikarske storitve državna gospodarska 
javna služba, zato koncesijo podeljuje država. V njihovi pristojnosti je tudi sprejem cenika in 
Pravilnika o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe 
izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (120/04), ki 
ga sprejme minister pristojen za okolje. Računsko sodišče je že podalo priporočila, da je potrebno 
zadevni cenik zaradi nepreglednosti prenoviti, vendar ministrstvo navedenega navodila še ni 
izpolnilo. S strani Dimnikarstva Verač, ki opravlja dimnikarske storitve na območju naše občine, 
smo obenem prejeli obvestilo, da so v zadnjem času imeli dva podrobna nadzora tržne inšpekcije, 
ki pa sta ugotovila, da dimnikar strankam ne računa več, kot je dovoljeno, in ne zlorablja 
veljavnega cenika. V enem od pregledu je bilo še ugotovljeno, da bi dimnikar lahko glede na 
veljavni cenik zaračunal večji znesek, inšpektor je na osnovi navedenega dimnikarja tudi seznanil z 
globo v primeru zaračunavanja storitev po nižji ceni, kot je določen s cenikom. 
 

Mirjana Možina  
- predlaga, da se za naslednjo obravnavo pripravi cenik - oblikovanje cen obveznih gospodarskih 

javnih služb, za vodo, kanalizacijo in odpadke, bolj pregledno, kot npr. cenik za najem grobov, 
da bo lažje primerjati predlog cene z izpisi na položnici. 
Pripomba se upošteva. 

- predlaga, da se ob zaključnem računu pripravi poročilo o kreditni shemi, ki naj vsebuje stanje 
neodplačanih kreditov, stanje vrnjenih kreditov, ali se krediti vračajo, kakšno je stanje dolga in 



3 
 

kakšno je stanje na kreditni shemi, koliko je sredstev in koliko dolga (pobuda je bila podana ob 
obravnavi proračuna za leto 2014) 
V letu 2013 je Kreditna shema pri Razvojni agenciji Sora preko izbrane banke podjetjem in 
nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah omogočila ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila 
za nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo, nakup, graditev in adaptacijo 
poslovnih prostorov ter nakup opreme in kmetijske mehanizacije. Dolgoročna posojila so se 
dodeljevala po obrestni meri 6M EURIBOR + 1,5% in sicer za obdobje do 120 mesecev. Razpis je bil 
odprt tudi za kratkoročna posojila, ki so jih prosilci lahko najeli za financiranje tekočega poslovanja 
za dobo do 12 mesecev in po fiksni obrestni meri 2,5%. Za leto 2014 višina kreditnega potenciala 
in višina obrestnih mer še ni dokončno določena. 
V letu 2013 je bilo podeljenih 22 posojil v skupni vrednosti 573.750,00 EUR (8 kratkoročnih posojil 
in 14 dolgoročnih posojil). Od tega je bilo v Občini Gorenja vas – Poljane podeljenih 8 posojil v 
skupni višini 233.800 EUR (2 kratkoročna v višini 33.000 EUR in 6 dolgoročnih v višini 200.800 
EUR). Na dan 14. 3. 2014 je bilo na razpolago še 9.740,89 EUR za dolgoročna in 36.982,23 EUR za 
kratkoročna posojila. 
Napovedani vložki v kreditno shemo za leto 2014 s strani občin so naslednji: Gorenja vas Poljane – 
27.100 EUR, Škofja Loka 20.000 EUR, Žiri – 10.000 EUR in Železniki – 3.000 EUR. Stanje depozitov 
za Kreditno shemo po zaključnem računu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013 znaša 
209.503,73 EUR. Čas vezave in vračila depozita je 10 let. 
Glede stanja neodplačanega in on odplačanega dela kreditov smo pridobili naslednje podatke: 

 Deželna banka Slovenije d.d.:  
1.      stanje neodplačanih kreditov: 8 kreditojemalcev; višina neodplačanih kred.: 225.749,32 EUR 
2.      stanje vrnjenih kreditov:  vrnjenih je 15 kreditov; skupni znesek: 355.978,22 EUR 
3.      večina kreditov se redno vrača, nekateri z občasnimi zamudami  

 Gorenjska banka d.d., Kranj, sodelovanje poteka od 2011: 
1. stanje neodplačanih kreditov: 12 kreditojemalcev;  višina neodplačanega kred.: 277.000 EUR 
2. stanje vrnjenih kreditov: vrnjenih je 7 kreditov;  skupni znesek:  99.000 EUR,  
3. krediti se redno vračajo 
  

 Janez Arnolj: 
- pove, da je zasledil spremembo pravil upravljavca odprtega širokopasovnega omrežja, družbe 

Tritel za odjemalce. Vpraša ali so spremembe pravil usklajene z občino ali jih lahko spreminja 
sam upravljavec. 
Ker nismo sklenili nobenega dodatka k pogodbi o upravljanju širokopasovnega omrežja, smo 
navedeno preverili pri vodstvu Tritela, kjer so nam potrdili, da ni bila uvedena nobena sprememba 
pravil pri upravljanju omrežja. 

- pove, da na semaforju v Poljanah občasno prihaja do motenj.  
Občina je vzdrževalca svetlobno signalnih naprav pri Direkciji RS za ceste že večkrat opozorila na 
motnje delovanja senzorja pri navedenem semaforju. Pojasnjeno nam je bilo, da so motnje 
predvsem v času močnega deževja ali sneženja in da planirajo izboljšavo delovanja senzorja na 
način vgradnje zanke za zaznavanje kovin v cestno telo. Navedeno naj bi bilo izvedeno do konca 
aprila. 

 
Stanko Bajt: 
- predlaga, da se čimveč elektro kablov položi v zemljo in nameni več sredstev vzdrževanju 

vodov.  
Kot je župan pojasnil že na tekoči seji, potekajo dogovori med Elektrom Ljubljana in Direkcijo RS za 
ceste o vkopu elektro kabla na trasi Fužine – Sovodenj v zemljo, v pripravi je tudi ustrezna 
dokumentacija. 

- vpraša glede plačila stroškov intervencije gasilskim društvom; 
Vsa prostovoljna gasilska društva v občini so že posredovala podatke o stroških, porabljenih za 
intervencijo ob zadnji naravni nesreči v mesecu februarju, Gasilski zvezi Škofja Loka. S strani 
Gasilske zveze je bil posredovan zahtevek za povrnitev nastalih stroškov posameznim 
prostovoljnim društvom in sredi marca so bila sredstva tudi že plačana iz proračuna občine.  
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- pohvali delo prostovoljnih gasilskih društev v času žledoloma ter pripomni, da ne razpolaga s 
podatki kdo so člani štaba civilne zaščite občine.  
Poveljnik štaba civilne zaščite v občini Pavel Razložnik, njegov namestnik Roman Kokalj (ki je 
obenem tudi poveljnik gasilskih društev za območje občine) ter člani Bernard Strel, Leon Demšar 
in Franc Dolenc. Štab civilne zaščite je od 3. 2. do 12. 3. 2014 zasedal vsak večer, potekala je 
koordinacija z gasilskimi poveljniki, rezultat koordinacij v sodelovanju z Upravo za zaščito in 
reševanje iz Kranja je bil med drugim tudi zagotovitev agregatov, ki so napajali posamezne 
transformatorske postaje. 

 

 
 
 
 
   ŽUPAN 
         Milan ČADEŽ, l.r. 


