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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 6. 10. 2015  
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 

 

Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 6. redni seji občinskega sveta, 

dne 18. 6. 2015 

 
Anton Debeljak: 
- Vpraša glede prejete pritožbe občana iz Hotovlje o sanaciji Hotoveljske grape, poslane 

ministrstvu, v kateri občan sprašuje, zakaj se sanacija vodotoka vzdolž njegove stanovanjske 
hiše še ni izvedla in če je bila res taka odločitev sprejeta na občini. Dopis so prejeli tudi na 
krajevno skupnost, zato ga zanima ali bo občina pripravila skupen odgovor.  
Dopis občana, ki je bil sicer posredovan tudi pristojnemu ministrstvu, je občina prejela in se je nanj 
tudi nemudoma pisno odzvala, sporne izjave o sprejemanju odločitve na občini pa je VGP Kranj takoj 
nato demantiral. Stališče občine je namreč ravno nasprotno, kot navaja občan v prejetem dopisu, 
saj je občina ravno za zadevni odsek ureditve struge vodotoka tedensko urgirala k pristojnemu 
koncesionarju za urejanje vodotokov, da je sanacija navedenega dela vodotoka nujna, saj 
predstavlja kritično točko najbolj ozkega dela doline Hotoveljščice. 
Kot smo že pojasnjevali, je za izvajanje sanacij vodotokov in s tem tudi struge Hotoveljščice v celoti 
pristojno podjetje VGP Kranj, ki je državni koncesionar za vzdrževanje in urejanje vodotokov. 
Podjetje je s sanacijskimi deli v Hotovlji pričelo v prvi polovici letošnjega leta, ko je strugo 
Hotoveljščice uredilo na več krajših odsekih in nato v juliju z deli prekinilo zaradi prekinitve 
financiranja državnega programa sanacij po lanskoletnih oktobrskih poplavah.  Ker so bila dodatna 
sredstva za akcijski načrt sanacije škode po poplavah v vmesnem času odobrena, koncesionar v 
oktobru pričenja z izvedbo druge faze sanacije struge v Hotovlji, v okviru katere je predvidena tudi 
ureditev struge vzdolž stanovanjske hiše iz obravnavane pobude.  
Občina s pomočjo državnih sanacijskih sredstev v Hotovlji izvaja sanacijska dela izključno na javni 
cestni infrastrukturi.  
 

Irena Tavčar: 
- Vpraša, kdaj je predvideno dokončanje gradnje kanalizacije v Javorjah.  

Navedena dela so bila v vmesnem času v glavnini že izvedena, izvajajo pa se še zaključna dela pri 
urejanju meteorne kanalizacije in asfalterska dela. V zaključevanju so tudi ureditvena dela glede 
izgradnje pločnikov na mimoidoči cesti v naselju Murave, na kateri bo v oktobru izveden tudi drugi 
sloj asfalta, s čimer bo sanacija ceste s spremljajočimi ureditvami po gradnji kanalizacije Javorje v 
celoti zaključena.  

- vpraša ali je v Odloku o javnih cestah opredeljena tudi obveznost občine kot upravljavca cest do 
lastnikov objektov in objektov ob javnih cestah v strnjenih naseljih. Opozori, da so objekti 
ogroženi, prihaja do poškodb objektov (vogali, žlebovi, …).  
Odlok o občinskih cestah v Občini Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 26/99, 52/99, 106/05) v 
30. členu sicer za kategorizirane lokalne ceste določa 6-metrski varovalni pas, za javne poti pa je 
določen 4-metrski varovalni pas, znotraj katerega se lahko izvajajo gradnje zgolj s soglasjem 
upravljalca ceste. Ker je navedeno mogoče upoštevati le pri novogradnjah, odlok nadalje v 5. členu 
določa, da morajo biti občinske ceste  projektirane in grajene v skladu s predpisi o varstvu okolja in 
tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši. Slednje je 
zlasti v obstoječih strnjenih vaških jedrih le deloma izvedljivo, zato občina v tem primeru zagotavlja 
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objektom namestitev posebnih opozorilnih in varovalnih tabel, da bi v kar največji meri zaščitili 
objekte v varovalnem pasu kategoriziranih občinskih cest pred vplivi mimoidočega prometa. 
 

Ciril Alič: 
- predlaga določitev dodatnega kriterija glede na zahtevnost terena, po katerem potekajo ceste za 

dodelitev dodatnih sredstev krajevnim skupnostim za vzdrževanje cest.  
Določitev dodatnega kriterija pri delitvi sredstev za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti za zdaj 
ni predvidena, in sicer iz razloga, ker občina za financiranje vzdrževanja odsekov cest na 
zahtevnejših terenih zagotavlja še dodatna sredstva na drugih postavkah neposredno iz proračuna 
občine izven obravnavanega delilnika, ki se nanašajo na sanacijo plazov in usadov na občinskih 
cestah in javnih poteh. Tudi za novopredvideno proračunsko postavko za preplastitve dotrajanih 
lokalnih cest in javnih poti se bo pri prioritetnem vrstnem redu prednostno upošteval kriterij 
dotrajanosti cest in zahtevnost nosilnega terena v poteku ceste.  
 

Mirjana Možina: 
- vpraša ali v Sokolskem domu prostor, namenjen knjižnici, zadostuje predpisanim državnim 

normativom.  
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, prostori knjižnice zadoščajo normativom za prostore knjižnic, 
saj površina nove knjižnice znaša 240 m2, kar je nekajkrat več od obstoječe gorenjevaške knjižnice. 
Obiskovalcem knjižnice bo poleg tega v poletnem času na voljo prostorna terasa v etaži knjižnice 
ter sodobna oprema za izposojo, do knjižnice pa bo mogoče dostopati po novovgrajenem dvigalu, 
za potrebe knjižnice je izveden tudi nov požarni izhod. Knjižnici bo poleg tega za njihove dejavnosti 
na voljo tako nova mala dvorana kot velika dvorana Sokolskega doma. Z novopridobljenimi 
površinami bo po zagotovilih vodstva škofjeloške knjižnice gorenjevaška knjižnica največja od vseh 
enot knjižnice glede na število prebivalcev gravitacijskega območja enote. Ker sedanja gorenjevaška 
knjižnica deluje v izjemno neprimernih prostorih, je vložek v nove knjižnične prostore nujno 
potreben.  

- vpraša ali je predvidena sanacija gozdne ceste Jelovica – Črni kal. 
V program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2015 pristojni upravljalec gozdnih cest 
navedene gozdne ceste ni vključil, na osnovi svetniške pobude smo vzdrževalcu gozdnih cest 
predlagali uvrstitev zadevne ceste v plan vzdrževalnih del za leto 2016. 
 

Franci Fortuna: 
- vpraša glede novih delovnih mest v obrtni coni Dobje.  

Občina Gorenja vas – Poljane je pri vzpostavitvi pogojev za gradnjo objektov v Gospodarski coni 
Dobje izvedla vse aktivnosti, ki so v njeni pristojnosti. V celoti je namreč izvedla vse postopke za 
izgradnjo vseh sklopov potrebne komunalne opreme in gradnjo v roku v celoti zaključila.  V aprilu 
2011 je pridobila uporabno dovoljenje za zaključek investicije. S sprejemom občinskega lokacijskega 
načrta je že v letu 2007 zagotovila urbanistične podlage za takojšnjo pridobitev gradbenih dovoljenj 
za poslovne prostore podjetnikov investitorjev. Izvedli smo tudi vse postopke za prodajo zemljišč v 
coni, ki so v celoti oddana podjetnikom investitorjem. Slednjim trenutne razmere še ne omogočajo 
novih investicij, prav tako pa se investitorji niso odločili odstopiti od namere po gradnji novih 
objektov. Občina je v stalnih stikih s predvidenimi investitorji in se tekoče odziva na potrebe po 
dodatnih urbanističnih preveritvah glede potencialnih gradenj v coni, zato verjamemo, da bodo z 
iztekanjem gospodarske recesije podjetniki pristopili k izvedbi izraženih investicijskih namer, na 
realizacijo katerih pa občina nima neposrednega vpliva. 
 

Mirjana Možina:  
- preda pobudo po zmanjšanju javne razsvetljave v Dobju, medtem ko v Srednji vasi javne 

razsvetljave sploh ni. 
Pobuda je bila upoštevana v delu delovanja javne razsvetljave ob servisni cesti znotraj GC Dobje. 
Ker cona v glavnini še ni zasedena, začasno javna razsvetljava na tej lokaciji ne bo v obratovanju. 
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Stanko Bajt: 
- vpraša, kdaj bo za PŠ Sovodenj urejena čistilna naprava in pešpot ob šoli. 

Kot je bilo pojasnjeno že na sami seji, so se dela v vmesnem času v celoti izvedla v času šolskih 
počitnic; zaključena so dela vgradnje male čistilne naprave, na novo je urejeno in asfaltirano igrišče 
vrtca in šole, na novo je urejena tudi pešpot k športnemu igrišču, naročena so tudi potrebna nova 
igrala na igrišču za predšolske otroke vrtca Sovodenj, s čimer bo zaokrožena celovita preureditev in 
sanacija okolice šole na Sovodnju. 

 
Janez Arnolj: 
- opozori na izpust iz greznice objekta Poljane 63, ki naj bi bil speljan direktno v Ločivnico.  

Kot je bilo že pojasnjeno na tekoči seji, navedeni objekt še ni priključen na javno kanalizacijo 
oziroma nima male komunalne čistilne naprave, kar pa je potrebno urediti do konca leta 2017. V 
kolikor ima objekt greznico, bodo lastniki pozvani na odvoz v sklopu rednega praznjenja greznic, v 
kolikor pa je izpust neprimerno urejen, je naloga lastnika, da ga uredi oz. je možna prijava na 
pristojni inšpektorat. 

- predlaga, da se praznjenje greznic za posamezni objekt zaračunava glede na količino. 
Skladno z veljavnim cenikom, se plačuje storitve odvoza (za količino 0,1- 4,0 m3 storitev znaša 70 
EUR/odvoz v okviru rednih odvozov) in čiščenje po dejanskih količinah odpeljane vsebine iz 
greznice. Celotni cenik storitev praznjenja in čiščenja vsebin iz greznic iz malih komunalnih čistilnih 
naprav je objavljen tudi na spletni strani Občine Gorenja vas – Poljane v rubriki Komunala in 
GJS/Odvajanje in čiščenje komunalnih voda/Cenik - priloga 2. 

- pripomni, da pisni odgovor glede financiranja analiz vode iz zasebnih vodovodov ne poda razloga, 
zakaj sprejetje predlaganega sklepa na prejšnji seji ni bilo možno, glede česar vpraša za mnenje 
tudi ostale člane občinskega sveta. 
Kot je bilo že večkrat na sejah izčrpno pisno in ustno pojasnjeno, vzorčenje vode na javnih 
vodovodih plačujejo uporabniki storitve oskrbe s pitno vodo, saj je navedeni strošek vključen v ceno 
vodarine. Na isti način bi morala biti poravnava storitev analiz pitne vode urejena tudi za uporabnike 
storitev, ki se oskrbujejo z vodo iz zasebnih vodovodov. Glede na podani predlog bi bili te obveznosti 
oproščeni le uporabniki zasebnih vodovodov, kar pomeni neenakost pred zakonom. Prav tako ni 
nobene pravne podlage, ki bi dovoljevala rabo javnih sredstev za pačilo stroškov oz. komunalnih 
storitev uporabnikom zasebnih vodovodov. Navedeno stališče so na tekoči seji podprli tudi ostali 
člani občinskega sveta. 
 

Helena Gorjan: 
- predlaga, da se občanom, ki so v stiski, omogoči plačilo komunalnega prispevka v obrokih.  

V četrtem odstavku 18. člena Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje 
Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 108/09, 27/12, 22/13 in 98/13) je določeno, da se 
komunalni prispevek poravnava v dveh obrokih z največ trimesečnim zamikom med njima, zato 
mora občinska uprava navedeno določbo pri pripravi odločb o odmeri komunalnega prispevka 
upoštevati. Nadalje vsem zavezancem za plačilo komunalnega prispevka, ki slednjega težko 
poravnavajo, predlagamo, da na osnovi Odloka dodeljevanju socialne pomoči v Občini Gorenja vas 
– Poljane (Uradni list RS, št. 106/06) na občini vložijo vlogo za odobritev denarne socialne pomoči 
kot pomoč za poplačilo komunalnega prispevka. Vsem dosedanjim prosilcem tovrstne pomoči, ki so 
izpolnjevali pogoje iz slednjega odloka, je bila doslej denarna socialna pomoč tudi dodeljena. 

- posreduje predlog organizatorjev kolesarskih dirk v okviru Pokala polanskih puklov za 
sofinanciranje pokala s strani občine.  
Kot je pojasnil že župan na tekoči seji, so vse tekme pokala Pokala polanskih puklov na območju 
občine Gorenja vas – Poljane že obstoječe, le da so združene v Pokal polanskih puklov, za katerega 
končne nagrade prispeva občina. Za vsako posamično tekmo na območju občine iz okvira Pokala 
polanskih puklov organizatorji vseskozi prejemajo sredstva občine po razpisu za sofinanciranje 
dejavnosti športnih društev. 

 
Župan  

Milan ČADEŽ 


