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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Številka: 011-015/2011- 
Datum: 30. 3. 2012 
 
 
ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 
 
 
Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 9. redni seji 
 
 
Janez Hrovat: 
- Predlaga, da nadzorni odbor obravnava zadevi, za kateri sta bili pobudi podani na 8. redni seji – 
oporni zid v Poljanah in poslovanje s podjetjem Milena Blažeka, s.p. 
Obe navedeni pobudi sta bili, vključno z odgovori, ki so bili posredovani občinskemu svetu z gradivom 
za 9. sejo občinskega sveta, posredovani v obravnavo na 5. seji nadzornega odbora občine, ki je 
potekala 22. 3. 2012. Zapisnik seje nadzornega odbora je priložen v gradivu za 10. seje občinskega 
sveta, k točki o obravnavi zaključnega računa za leto 2011. 
- Pove, da je med krajani vse več nezadovoljstva s Pošto Slovenije, ki skrajšuje delovni čas 
poslovanja na poštah Sovodenj in Poljane, kar je nesprejemljivo, zato predlaga, da se posreduje 
pobuda na Pošto v Maribor in se jih seznani z nesprejemljivostjo krajšanja poslovnega časa za 
krajane. 
Občina je na osnovi neuradnih informacij, da Pošta Slovenije načrtuje racionalizacijo poslovanja, ob 
priliki obiska vodstva poslovne enote pošte za Gorenjsko na Občini Gorenja vas - Poljane konec 
preteklega meseca preverila dejanske načrte Pošte Slovenije glede navedene racionalizacije. 
Predstavljeno nam je bilo, da že dalj časa spremljajo poslovanje na poštah, evidentirajo obisk in ga 
skušajo izboljšati tudi z uvajanjem dodatnih storitev. Ponekod pa se izkazuje, da je obisk še vedno 
premajhen, in da ni mogoče zagovarjati obstoječega obsega odprtosti pošt, zato vodstvo pošte v 
Mariboru pričakuje reorganizacijo. Na občini smo izrazili stališče, da se seveda zavedamo, da na 
notranje poslovne odločitve pošte ne moremo vplivati, vendar kljub temu želimo iti nasproti 
potrebam prebivalcev. Zato smo obširno predstavili posebej položaj pošte na Sovodnju in njeno 
specifično vlogo spričo dejstva, da poleg običajne funkcije pošte opravlja tudi druge specifične naloge 
v kraju, v katerem denimo ni na voljo bankomata. Čim daljši odpiralni čas je zato za krajane zelo 
pomemben, saj so poleg tega ostale pošte precej oddaljene, zato njenega funkcioniranja zgolj ni 
mogoče presojati po enakih kriterijih kot denimo pošt v večjih krajih, kjer občani lahko izbirajo, kje 
bodo opravili določeno storitev. Vodstvo pošte Gorenjske nam je zagotovilo, da bodo navedeno 
stališče proučili, in ga posredovali tudi na upravo, ob morebitni reorganizaciji odpiralnega časa, ki je 
sicer napovedana za sredino leta, pa bodo ravnali na način, da bo pošta večkrat odprta popoldne, da 
bodo njene storitve približane krajanom in da bodo v čim večji meri zagotovljene njihove potrebe. 
23. 3. 2012 smo prejeli tudi uradno obvestilo Pošte Slovenije, PE Kranj, iz katerega izhaja, da je od 1. 
7. 2012 dalje predvidena reorganizacija delovnega časa pošte Poljane, ki sicer ostaja odprta vsak dan 
do 17. ure, vendar z deljenim delovnim časom, ter pošte Sovodenj, ki naj bi tri dni na teden poslovala 
med 15. In 17. uro, dva dni na teden pa med 9. In 11. uro. Prejeli smo tudi pritožbo krajevne 
skupnosti Sovodenj, ki se s krajšanjem delovnega časa pošte ne strinja, na osnovi česar smo na pošto 
Slovenije odposlali skupno pritožbo o ponovni proučitvi predloga reorganizacije. Glede na vsebino 
navedene pisne pritožbe KS Sovodenj se je občina dodatno angažirala tudi za ureditev bankomata na 
Sovodnju. 
 
-Želi še, da se preveri informacija, povezano z STC Stari vrh – direktor podjetja, Pavle Logar, naj bi 
bil lastnik snežnih topov, ki jih daje v najem STC Stari vrh 
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Pri preverjanju informacije smo dobili pojasnilo, da je iz razloga, ker podjetje STC ni moglo pridobiti 
kreditnih sredstev oziroma zagotoviti zavarovanj za njihovo pridobitev, k nakupu nekaterih nujno 
potrebnih naprav za izvedbo smučarske sezone in predvideno širitev dejavnosti (12 visokotlačnih 
topov, hladilna naprava za hlajenje vode za zasneževanje, drsališče, 1 teptalec) pristopilo podjetje 
Pavle Logar, s.p. V soglasju z nadzornim svetom STC so navedene naprave oddane v najem STC po 
običajni tržni ceni, pri čemer se najemnina šteje v kupnino, zato bodo vse navedene naprave prešle v 
last STC. Dodatno smo preverili tudi pravno skladnost navedenega najemnega razmerja, pri čemer ni 
bilo ugotovljeno neskladnosti, saj mora podjetje poslovati skladno z zakonom o gospodarskih 
družbah. 
-Vpraša glede kolesarskega kroga občine in koliko ur je potrebno za njegovo izvedbo. 
Otvoritev kolesarskega kroga je predvidena za 12. 5. 2012, ob progi smo že postavili usmerjevalne 
table, tik pred izdajo je posebna tematska zloženka. Čas vožnje pa je odvisen od kondicijske 
pripravljenosti posameznika, saj kolesarski krog obsega 115 km in ima več kot 3400 višinskih metrov 
vzponov in spustov.  
 
Jože Novak:   
- Ponovno vpraša glede ureditve sejne sobe v Domu občine. Glede na to, da je bil podan odgovor, 
da bo Občina kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev za ureditev sejne sobe, ga zanima kaj 
bo z ureditvijo, če sredstva ne bodo pridobljena. 
Kot je bilo že pojasnjeno na seji občinskega sveta, občina upa na uspešno kandidiranje na javnem 
razpisu iz Programa razvoja podeželja, na katerega je bila oddana vloga v preteklem mesecu. Vloga je 
zelo obsežna, saj poleg ureditve sejne sobe predvideva tudi celovito obnovo fasad z ureditvijo 
izolacije, ureditev odvodnjavanja zalednih vod, obnova ostrešja ter ureditev okolice objekta. V kolikor 
kandidiranje za navedena nepovratna sredstva ne bo uspešno, bomo pristopili k proučitvi 
alternativnih rešitev za predhodno ureditev sejne sobe. 
- Vpraša, ali bo Občina kandidirala na razpis za javna dela, na katerega se lahko prijavijo 
neposredno občine. 
Zavod za zaposlovanje je 8. 12. 2011 objavil razpis za sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih 
v programih javnih del pri neprofitnih delodajalcih, na katerega pa se občina ne namerava 
neposredno prijaviti, saj nima zagotovljenih sredstev za sofinanciranje morebitnih programov, niti 
zaradi strogih pogojev glede pravice brezposelnih za vključevanje v programe ni mogoče pričakovati 
primernih učinkov na programih. Občina se je vključila le v program »Socialno vključevanje posebej 
ranljivih skupin«, ki ga za uporabnike naše občine izvaja Center za socialno delo Škofja Loka, vendar 
smo bili že obveščeni, da v registru zavoda za zaposlovanje ni prijavljene nobene ustrezno 
usposobljene osebe iz naše občine, ki bi izpolnjevala pogoje za vključitev v navedeni program javnih 
del. 
 
Mirjana Možina: 
-Vpraša ali bo Občina kandidirala tudi na javni razpis za obnovo Štefanove hiše. 
Kot je bilo že pojasnjeno na seji občinskega sveta, je bila tudi za dokončanje obnove Štefanove hiše 
konec februarja oddana vloga na razpis Agencije za kmetijske trge za ukrep 323 – ohranjanje 
dediščine podeželja. Vloga zajema restavriranje stenskih poslikav v drugem nadstropju, stavbno 
pohištvo ter notranjo opremo, pri čemer bomo del opreme pridobili z restavriranjem obstoječih 
eksponatov pohištva. Glede na zaostrene pogoje razpisa ureditve okolice ni bilo več mogoče vključiti 
v projekt, prav tako je pričakovati veliko selekcijo prispelih vlog na razpis. 

 
Irena Tavčar:   
-Pove, da ni zadovoljna z odgovorom glede prometne signalizacije v naselju Volča, zato predlaga, 
znak za naselje Volča ostane na mestu, kjer je trenutno postavljen, pred strnjeno naselje pa naj se 
postavi prometni znak z omejitvijo hitrosti 40 km/h. 
Naselje Volča (111 prebivalcev) se nahaja ob lokalni cesti LC401023 Poljane – Javorje – Zapreval, ki 
predstavlja glavni dostop do vasi Podobeno, Delnice, Dolenčice, Javorje, Murave, Četena Ravan, 
Podvrh in Zapreval. Ocenjujemo, da se skozi 500 m odsek vasi Volča dnevno prepelje od  700 do 800 
 vozil (v obe smeri, več vozil v času obratovanja smučišča Stari vrh), kar predstavlja veliko količino 
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prometa za lokalno cesto. Hkrati z nepreglednim delom strnjenih hiš v Volči menimo, da je odsek 
lokalne ceste skozi naselje Volča prometno nevaren odsek. Znotraj naselja Volča se nahajata dva 
nepregledna odcepa na javno pot, smer Malenski Vrh in smer  Zakobiljek, ki predstavljata 
potencialno nevarno mesto (možnost bočnega trčenja vozil). Priključek javne poti za Zakobiljek je 
trenutno pregleden (zgodaj pomladi), vendar se preglednost zmanjša, ko ozeleni rastje ob potoku ob 
javni poti. 
V lanskem letu smo poizkušali postaviti pokončne table, ki označujejo ovire, ki segajo v profil ceste, in 
sicer za tri objekte na Volči, vendar nismo dobili soglasja lastnice objektov. Prav tako je pomembno 
upoštevati, da so v vasi otroci in avtobusno postajališče. V kolikor pride do nesreče na Volči, je 
Občina Gorenja vas – Poljane kot upravljavec občinskih cest odgovorna za prometno ureditev, ki 
mora zagotavljati predvsem prometno varno odvijanje prometa. 
Prav tako na Volči prihaja do navzkrižja interesov med pobudami in željami KS Poljane, KS Javorje in 
prebivalci Volče. Medtem ko KS Poljane predlaga postavitev znakov za omejitev hitrosti na 30 km/h, 
dane so tudi pobude po uvedbi ležečih ovir, pa KS Javorje predlaga postavitev znakov za omejitev 
hitrosti na 40 km/h.  
Predlagamo kompromisno rešitev, da se omejitev 40 km/h uvede za odsek čez naselje Volča do 
vključno najbolj ozkega dela med dvema objektoma, ki segata v profil ceste, za nadaljevanje naselja 
pa se upošteva splošna omejitev za hitrost v naseljih.  
 
Marko Kržišnik:   
-Meni, da bi glede problematike Pošte, ki jo je izpostavil Janez Hrovat, lahko posredovala tudi ga. 
poslanka Irena Tavčar. 
Glede problematike spreminjanja odpiralnega časa poštnih poslovalnic je podrobnejši odgovor že na 
strani 1 teh obrazložitev.  
 -Glede na to, da Pravilnik za kmetijstvo še ni odobren s strani Ministrstva za kmetijstvo, predlaga, 
da se takoj po prejemu soglasja Ministrstva skliče korespondenčna seja občinskega sveta in 
predlaga sprejem sprememb pravilnika, da se lahko čim prej objavi tudi javni razpis za kmetijstvo 
Soglasje ministrstva je bilo pridobljeno šele v drugi polovici marca, čemur je takoj sledil sklic 
pristojnega odbora, da je bilo obravnavo pravilnika mogoče uvrstiti na aprilsko sejo občinskega sveta.  
- V medijih je bilo zapisano, da se v mescu januarju ponovno začne z deli na cesti Trebija – 
Sovodenj, zanima ga katerega januarja?  
Kdaj je predvideno nadaljevanje del na cesti Trebija – Sovodenj, smo preverili pri izvajalcu gradbenih 
del CP Kranj, ki planira, da bo pričetek del v drugi polovici maja. 

- Glede na število zaposlenih v občinski upravi bi lahko sami pripravljali vloge na javne razpise, 
zakaj jih morajo pripravljati razne agencije, konkretno BSC Kranj? 
Kot je bilo pojasnjeno na seji občinskega sveta, BSC Kranj vsebinsko ne pripravlja prijav, usklajuje pa 
programe in lobira za pridobitev nepovratnih sredstev glede kvote za celotno Gorenjsko. V okviru 
navedenega BSC Kranj skladno z zakonom o skladnem regionalnem razvoju pripravlja izvedbeni 
program investicij za kandidiranje na nepovratna sredstva iz strukturnih skladov, ki vsebuje tudi 
nabor investicij vseh gorenjskih občin, ki imajo dovoljenje za kandidiranje na navedene razpise. 
Uvrstitev v izvedbeni program regije je namreč pogoj za kandidiranje na razpise.   

 
Žan Mahnič: 
-Glede na to, da Občina še nima izdelane vizije, predlaga, da se pozove obe osnovni šoli, da učenci 
napišejo spise z naslovom Kje vidim občino Gorenja vas – Poljane v letu 2020, iz katerih bi lahko 
črpali ideje za vizijo Občine. 
Na obe osnovni šoli je bila  posredovan pisni predlog z vsebino iz zgornje poslanske pobude. 
-Predlaga, da se v Občini uvede občinska športna značka, saj bi na tak način vzpodbudili občane za 
še bolj aktivno preživljanje prostega časa in druženje športnih društev v občini. 
Kot je župan pojasnil že na seji občinskega sveta, so se športna društva že združila pri organizaciji 
mednarodne tekme v gorskih tekih in pri kolesarskem krogu, novopodano pobudo pa je potrebno 
pretehtati tudi na seji Odbora za šolstvo in šport, zato se predlaga priprava ustreznega odloka. 
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-Predlaga tudi, da se organizira redna avtobusna linija iz Žirov do železniške postaje v Škofji Loki, 
brez postanka v Škofji Loki, glede na to, da se vedno več tudi naših občanov vozi v Ljubljano z 
vlakom in je težko dobiti parkirno mesto na Trati. Potrebno bi bilo preveriti, če obstaja zanimanje 
in zagotoviti ugodno ceno prevoza. 
Ker bi imela realizacija navedenega predloga večplastne koristne učinke, smo pristopili k preverjanju 
njene izvršljivosti, pri čemer je najprej potrebno ugotoviti dejanske potrebe študentov in možnost 
zagotavljanja prevoza v obe smeri glede na časovno razpršene urnike študentov v popoldanskem 
času. V ta namen je bila izvedena ustrezna objava v občinskem glasilu, v analize se je vključilo tudi 
Klub študentov Poljanske doline. Dodaten cilj projekta je namreč, da se uvedba navedene linijske 
povezave tržno financira, saj občina v proračunu za leto 2012 nima zagotovljenih finančnih sredstev 
za realizacijo tovrstne pobude. 

 
Alič Ciril:   
- Meni, da bi Občina morala imeti večji vpliv na novograditelje, da bi bili objekti locirani tako, da 
zaradi uvozov ne bi bilo potrebno zmanjševati hitrosti na lokalnih cestah in javnih poteh – določiti 
in upoštevati je potrebno določene odmike. 
Odlok o občinskih cestah že sedaj določa potrebne odmike od lokalnih cest in javnih poti, za 
novogradnje večih stanovanjskih hiš pa je Odlok o občinskem prostorskem načrtu v sredini leta 2010 
na novo uvedel mehanizem obvezne izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Ti so 
pomemben prispevek k bolj načrtnemu in premišljenemu urejanju prostora tudi glede gradenj ob 
javnih cestah, v postopek njihovega sprejemanja se namreč poleg področnih strokovnjakov preko 
javnih razgrnitev in javnih obravnav vključuje tudi občane in še posebej posamezne krajevne 
skupnosti.  

 
Olga Fic: 
- Glede na to, da naj bi bila v Občini Škofja Loka podeljena koncesija za gradnjo Doma starejših, jo 
zanima, kaj to pomeni za projekt Občine Gorenja vas – Poljane. 
Dne 3. 2. 2012 je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve v Uradnem listu RS objavilo javni 
razpis za podelitev koncesije za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše, med 
drugim tudi za upravne enote v Območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Kranj za 
okvirno 150 mest. Rok za predložitev vlog na javni razpis se izteče 15. 5. 2012, tako da koncesija na 
podlagi navedenega razpisa še ni bila podeljena. Strokovno je objava javnega razpisa zelo vprašljiva, 
saj za razpisana mesta niso zagotovljena javna sredstva za financiranje dejavnosti institucionalnega 
varstva starejših. Javna sredstva za financiranje dejavnosti niso zagotovljena niti za delovanje že 
zgrajenih javnih zavodov na podlagi že podeljenih koncesij.  
Občina Gorenja vas – Poljane na javni razpis ne bo kandidirala saj nadaljuje s postopkom 
organiziranja dislocirane enote javnega zavoda Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka v 
sodelovanju z Občino Žiri. Z delom je že pričela imenovana delovna skupina, ki je zadolžena za 
pripravo optimalnih strokovnih podlag, pravilnih in realnih smernic za potrebe pridobitve soglasja 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za povečanje kapacitet obstoječega javnega zavoda 
ter pridobitev predhodnega zagotovila Zavoda za zdravstveno zavarovanje za financiranje 
zdravstvene nege v novih kapacitetah.  
 
Janez Arnolj: 
- Glede na mrk občinske spletne strani 14. 2. 2012 vpraša ali bodo nastali novi stroški z 
vzpostavitvijo spletne strani. 
Kot je bilo pojasnjeno že na seji občinskega sveta, je bila glede vdora na spletno stran občine podana 
prijava na policijo. Stroški ne bodo nastali, saj se vsebine dnevno shranjujejo, tako da so bile le-te v 
kratkem času ponovno dostopne na spletnih straneh. 
 
Stanko Bajt: 
-Opozori na propadajoče objekte v občini. 
Kot je bilo pojasnjeno že na seji občinskega sveta, občina lahko sprejme odlok, na podlagi katerega se 
lahko odredi lastniku dotrajanega in nevarnega objekta, da objekt obnovi ali poruši. Če lastnik 
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objekta ne poruši oz. obnovi, lahko to stori občina na svoje stroške in nato v vrednosti izvedenih del 
vknjiži hipoteko na nepremičnino. Ker menimo, da je skrb za dotrajane objekte v prvi vrsti dolžnost 
lastnikov objektov, pa bomo v prvi fazi s strani občine pisno pozvali lastnike tovrstnih objektov, naj 
pristopijo k njihovi odstranitvi, kot smo v nekaterih primerih to tudi že izvedli.  

 
Bogo Žun 
- 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. 
Navedena obrazložitev je vsebovala zgoščen nabor vseh relevantnih podatkov, ki vplivajo na stroške 
gradnje malih komunalnih čistilnih naprav v razmerju do gradnje kanalizacijskih vodov, dodati pa je 
potrebno le, da je skladno z veljavno zakonodajo izven območja, ki se opremlja z javnim 
kanalizacijskim omrežjem, skrb za odpadne vode prepuščena lastnikom objektov. Tudi pri izračunu 
komunalnega prispevka v primeru novogradenj na teh območjih se šteje, da zemljišče ni opremljeno 
s kanalizacijo, zato se ta ne šteje v izračun komunalnega prispevka, ki je temu ustrezno nižji. Občina je 
kljub temu pristopila k sofinanciranju izgradenj malih komunalnih čistilnih naprav, saj želimo ustrezno 
urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod čimbolj spodbuditi tudi na območjih, ki niso 
določena za opremljanje z javnim kanalizacijskim omrežjem.  
Spodnja tabela zajema izračun primerov stroškov priklopa na javno kanalizacijo in stroškov opreme z 
MKČN, pri čemer se glede slednjih upošteva srednja cena tržno sicer raznolikih stroškov gradnje 
MKČN. 
 

  

Eno-stanovanjska hiša* (parcela 550 m2, 
NTP= 200 m2, 6 prebivalcev)  

Dvo-stanovanjska hiša* (parcela 1000 m2, 
NTP=360 m2, 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/m3) 122,31 € 0,00 € 203,85 € 0,00 € 

Okoljska dajatev (poraba 
vode: 50 m3/osebo, letno) 15,85 € 15,85 € 26,41 € 26,41 € 

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

Razlika 27,69 € 3,85 € 

 


