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Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja 

Datum: 6. 11. 2017 

 

 

ZAPISNIK 

12. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja, 

ponedeljek, 6. november 2017, ob 19.00 uri v prostorih občine, Poljanska cesta 87. 

PRISOTNOST: 

 Prisotni člani odbora: Branko Košir, Bojan Šifrar, Ciril Alič, Peter Trček, Stanko Bajt in Tilka 

Vučko;  

 Izostanek opravičil: Janez Arnolj ; 

 Ostali odsotni člani: /; 

 OSTALI PRISOTNI:  

o Občina Gorenja vas-Poljane: Elizabeta Rakovec, Jana Kristan in Kristina Knific; 

 Izostanek opravičil:  Milan Čadež; 

 Ostali neopravičeno odsotni: /; 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 11. seje odbora za PPVO 

2. Proračun občine Gorenja vas-Poljane 2018, prvi predlog (Jana Kristan) 

3. Razno 

C. Alič povpraša člane, če se strinjajo s predlaganim dnevnim redom, ki je naveden na vabilu.  

Prisotni člani odbora predlagani dnevni red soglasno potrdijo. 

 

K 1. točki 

C. Alič povpraša člane odbora, če imajo kakšno pripombo na zapisnik devete seje odbora.  

Prisotni člani se z vsebino priloženega zapisnika strinjajo in zapisnik z dvigom rok soglasno potrdijo. 

 
K 2. točki 
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J. Kristan predstavi prvi predlog proračuna za leto 2018. V letu 2018 so predvidene nove investicije: v 

javno razsvetljavo Todraž in gradnjo kanalizacije v Tabru. Za vodovod Lučine se načrtuje izdelava 

projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ostale postavke so več ali manj stalne 

in predstavljajo tekoče stroške. Na področju prometa se načrtuje sredstva za sofinanciranje gradnje  

RC Gorenja vas-Dobrava, avtobusne postaje Sovodenj, nekatere druge investicije se zaključujejo ( cesta 

v Javorje, prometna ureditev pri OŠ Poljane). Sredstva za investicijsko vzdrževanje cest se iz krajevnih 

skupnosti prenaša na občino, ključ delitve ostaja nespremenjen.  

S. Bajt zanima, če bodo sredstva porabljena. E. Rakovec pove, da se tako načrtuje. Izpostavi  most v 

Fužinah, pločnik pri Termopolu. Za avtobusno postajo Sovodenj je v teku odkup zemljišč. V kolikor v 

projektu ne bo sprememb, se načrtuje javno naročilo po obstoječem popisu del, v nasprotnem primeru 

pa bo potrebno najprej pripraviti popis del. Izvedba se načrtuje v letu 2018. 

 S. Bajt zanima, koliko sredstev bo za cesto Javorjev dol. E. Rakovec pove, da bodo potrebna sredstva 

zagotovljena. 

T. Vučko zanima vzdrževanje pokopališča Stara Oselica. K. Knific pove, da KS Trebija, ki je upravljavec 

tega pokopališča, pripravlja predlog vzdrževalnih del. Izšel je nov zakon o pogrebi in pokopališči 

dejavnosti, ki nalaga občinam sprejem novih odlokov. Odlok je v pripravi. Trenutno poteka poizvedba 

o stanju glede na nove zahteve. 

S. Bajt in C. Alič izpostavita nered na ekoloških otokih (Hobovše in Javorje). C. Alič meni, da bo v Javorjah 

potrebno urediti ekološki otok. K. Knific meni, da je nered na ekoloških otokih odraz »okoljske kulture« 

ljudi, ki ga uporabljajo. Občina se ob pomoči skrbnikov trudi vzpostaviti večji red z opozarjanjem in tudi 

z ukrepanjem preko organov nadzora. B. Košir pove, da so ob cesti na Hlavče Njive odložene smeti. K. 

Knific pove, da so dobili kršitelja in so bili odpadki pospravljeni. 

B. Šifrar poudari, da bi se ceste morale ob rekonstrukcij v celoti urediti (npr. odvodnavanje, oporni 

zidovi). Ob cesti v Staro Oselico so pokonci postavljene mreže, kar je nevarno. Ni mu znano, kdo je 

mrežo postavil. E. Rakovec pove, da rekonstrukcije sledijo predlogom krajevnih skupnosti in 

razpoložljivim sredstvom. 

B. Šifrarja zanima, zakaj se ceste betonirajo. C. Alič in S. Bajt pojasnita, da gre za začasen ukrep do 

preplastitve.  

C. Alič da na glasovanje prvi predlog Proračuna občine Gorenja vas-Poljane 2018 v priloženi vsebini. 

Člani odbora prvi predlog Proračuna občine Gorenja vas-Poljane 2018 soglasno potrdijo. 

K 3. točki  

K. Knific pojasni, da je do konca leta potrebno sprejeti sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ. Med 

člane odbora razdeli predlog sklepa.  
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Člani razpravljajo o potrebnosti spremembe vrednosti točke. Člani v razpravi izmenjajo svoja menja. E. 

Rakovec pove, da je vrednost točke že več let nespremenjena in so bila pretekla povišanja 2,5 %.  

C. Alič da na glasovanje predlog sklepa v predlagani vsebini z vrednostjo točke, ki je 2,5 % višja od 

vrednosti v letu 2017 (0,0047994 eur). 

Izid glasovanja: štirje ZA in dva PROTI. 

 

Seja je bila zaključena ob 20. uri in 10 minut. 

 

Zapisala:                                                                                                       Predsednik odbora: 

Kristina Knific        Ciril Alič, l.r.  
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