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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 011-013/2012-006 
Datum: 20. 9. 2012 
 

Z A P I S N I K 
 
12. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 20. 9. 2012, s pričetkom ob 
18.00 uri v dvorani Doma občine v Gorenji vasi. 
 
PRISOTNI SVETNIKI: Jožef Čadež, Janez Arnolj, Janez Hrovat, Tomaž Pintar, Irena Tavčar, Ciril Alič, 
Olga Fic, Marko Kržišnik, Bogo Žun, Roman Demšar, Stanko Bajt, Jože Novak, Mirjana Možina, Lucija 
Kavčič, Alenka Krmelj 
ODSOTNA SVETNIKA: Jurij Krvina, Žan Mahnič 
OSTALI PRISOTNI: župan Milan Čadež, Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj, Branka Srša, Tadeja Šubic 
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku 
seje prisotnih 15 svetnikov.  
 
Župan v potrditev predlaga naslednji  
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje občinskega sveta z dne 21. 6. 2012 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 

2012 
4. Osnutek odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln 
5. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske 
6. Predlog kandidatov za elektorje za volitve v državni svet in predlog kandidata za člana državnega 

sveta  
7. Promet z zemljišči 
8. Razno       
 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 15 svetnikov. Dnevni red je bil sprejet soglasno.  
 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 11. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 20. 6. 
2012, ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov iz predhodnih sej: 
Sklep št. 115: ureditev lastništva ceste v Podvrhu 
Sklep št. 203: prenos vodovoda Delnice - Podpreval v lastništvo in upravljanje občine – v izvrševanju 
Sklep št. 204: prenos vodovoda Fužine v lastništvo in upravljanje občine – v izvrševanju 
Sklep št. 205: soglasje k izvedbi postopka prenosa vodovoda Poljane - v izvrševanju 
Sklep št. 239: menjava zemljišč v k.o. Trebija – v izvrševanju  
Sklep št. 107: menjava zemljišč v k.o. Gorenja vas, Lajše – v izvrševanju 
Sklep št. 108: menjava zemljišč, k.o. Hotavlje, Suša – v izvrševanju 
Sklep št. 111: nakup zemljišč za klorinatorsko postajo Hotovlja– v izvrševanju 
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Izvrševanje sklepov 11. redne seje: 
Sklep št. 113: sprejet zapisnik 10. redne seje z dne 12. 4. 2012 
Sklep št. 114: sprejet dopolnjen osnutek OPPN za območje dela Gorenje vasi, javna razgrnitev je 
zaključena, v pripravi je analiza pripomb, ki bo osnova za izdelavo končnega predloga OPPN 
Sklep št. 115: seznanitev s poročilom STC Stari vrh za leto 2011 
Sklep št. 116: seznanitev s poročilom o poslovanju Bioenergetike Todraž za leto 2011 
Sklep št. 117: podano soglasje k tarifnemu pravilniku za dobavo in odjem toplote iz omrežja za GC 
Todraž 
Sklep št. 118: podano soglasje k pripravi spremenjene izhodiščne cene daljinskega ogrevanja na 
območju GC Todraž 
Sklep št. 119: sprejeto Poročilo nadzornega odbora občine o opravljenih nadzorih za leto 2011  
Sklep št. 120: sprejete spremembe in dopolnitve statuta občine Gorenja vas – Poljane v predloženem 
besedilu 
Sklep št. 121: sprejet Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Gorenja vas – 
Poljane – spremembe odloka niso bile objavljene, saj jih v postopku doregistracije na AJPES ni bilo 
potrebno predložiti, zadoščale so spremembe in dopolnitve statuta občine 
Sklep št. 122: Sprejet Odlok o razveljavitvi odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat Občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Žiri« 
Sklep št. 123: sprejet predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju 
Občine Gorenja vas – Poljane ob upoštevanju predhodno sprejetega amandmaja  
Sklep št. 124: ugotovitev o prenehanju mandata člana občinskega sveta Borisa Jurjeviča Janše  
Sklep št. 125: potrditev mandata članici občinskega sveta Luciji Kavčič 
Sklep št. 126: imenovanje novega člana Odbora za šolstvo, kulturo in šport Gašperja Debeljaka 
Sklep št. 127: menjava zemljišč v lasti Rajka Kos, Murave 6 – sklep je v izvrševanju, poteka odmera 
Sklep št. 128: potrditev nakupa zemljišč v lasti Dolinar Ane, Javorje 43 – sklep je v izvrševanju, v 
izdelavi je cenitev 
Sklep št. 129: soglasje k nakupu dela zemljišč v lasti Peternel Vincenca, Murave 18 – sklep je v 
izvrševanju, v teku je odmera 
Sklep št. 130: soglasje k nakupu dela zemljišč v lasti Krmelj Janeza in Martine, Hotovlja 12 – sklep je v 
izvrševanju, v teku je odmera  
 
Jože Novak pripomni na podani odgovor glede vodenja seje odbora – v odgovoru bi moralo biti 
navedeno celotno besedilo 25. člena Poslovnika občinskega sveta. Glede pobude, ki jo je na zadnji 
seji podal glede obnove opornega zidu ob regionalni cesti v Gorenji vasi pa želi biti seznanjen kdo je 
odgovoren za pridobitev odgovora s strani Direkcije za ceste in tudi za posredovanje prejetega 
odgovora na posredovano pobudo. 
 
Sklep št. 131: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
11. redne seje, ki je bila 21. 6. 2012, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o njihovem 
izvrševanju pa je potrebno poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki 
Janez Hrovat: 
- pove, da še vedno ni zadovoljen z odgovorom glede upravljanja Štefanove hiše. Vpraša kdaj je bila 

podpisana pogodba o upravljanju. V odgovoru je navedeno, da je strošek upravljanja 1.300 EUR 
mesečno in katere so naloge in zadolžitve upravnika, med katerimi je naveden tudi popis 
eksponatov, za ta dela pa iz zaključnega računa izhaja, da je bilo že izplačano 1.200 EUR. Iz 
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Supervizorja je razvidno, da je upravnik prejel v letu 2012, zato ga zanima iz katere postavke so 
bila sredstva izplačana. Meni, da upravnik dobi precej visok honorar, v odgovoru pa ni navedeno 
kaj dela, temveč kaj naj bi delal. Mirjana Možina še doda, da se tovrstne storitve običajno 
plačujejo glede na opravljeno delo. Elizabeta Rakovec pojasni, da je bila pogodba podpisana 
decembra 2011, sredstva pa so bila nakazana v okviru Leader projekta Oživela kultura. 

- vpraša glede smučišča Stari vrh – v medijih je zasledil informacijo o prodaji zemljišč  in kompleksa, 
objekta pa v idealnem deležu 52%. Slišal je tudi županovo izjavo, da je skeptičen glede prihajajoče 
smučarske sezone. Župan pojasni, da stoji za svojimi besedami, v zapisih v medijih pa so lahko 
izjave interpretirane drugače. Za dogajanje je prvi odgovoren direktor STC, ki je zagotovil, da lahko 
smučišče deluje tudi brez 6-sedežnice. Jutri, t.j. 21. 9. je dogovorjen sestanek s predstavniki Hypo 
banke. Občina do Hypo banke nima nobenih obveznosti več, želi pa, da pride do sklenitve 
ugodnega dogovora glede odkupa 6-sedežnice. 

- vpraša od kdaj ima STC blokiran račun. Župan odgovori, da od meseca aprila 2012. 
- prosi za komentar glede dogajanja na 4. razvojni osi. Župan pojasni, da je njegovo stališče in 

stališče občinskega sveta jasno. Pred kratkim sta bila dva sestanka, z gorenjsko in primorsko 
razvojno regijo, na katerih je dal poudarek da trasa, ki je bila umeščena v prostor na silo ni realna, 
zato je predlagal, da se izvede projekt, ki je realno izvedljiv. Sestala sta se tudi z županom občine 
Cerkno in poslanko v državnem zboru, s katerim sta se dogovorila, da je potrebno pospešiti 
aktivnosti pri ureditvi obstoječih prometnic in preveriti umestitev in ocenitev predlaganih tras v 
prostor. Janez Hrovat še vpraša zakaj se vztraja na trasi skozi Kopačnico. Župan pojasni, da je leta 
2002 do 2004 prišlo do ideje skrajšanja trase povezave s tunelom pod Kladjem, po tej ideji pa so 
bile predlagane nove pobude, med drugim tudi po dolini Kopačnice, kar pa je nesprejemljivo.  
Meni pa še, da je potrebno prometnice nadgrajevati tam, kjer le-te že potekajo. 

Jože Novak: 
- vpraša kakšno je stanje na projektu ureditve regionalne ceste Gorenja vas – Hotavlje. Župan 

pojasni, da se projekt navedenega odseka, čeprav je na 4. razvoji osi, vodi ločeno kot ureditev 
odseka, saj načrtovana trasa ne odstopa od obstoječe več kot 15 m. Pisno se bo zaprosilo za 
odgovor na Direkcijo RS za ceste. 

- meni, da je obveščanje javnosti o delu občinskega sveta pomanjkljivo, poročila, ki so objavljena v 
Podblegaških novicah so skopa, zato predlaga, da se v Podblegaških novicah uvede svetniška 
stran, kjer bi se objavile vse pobude in vprašanja svetnikov, ki so za občane pomembne ter 
odgovori nanje. Županu je ideja všeč in čeprav so vsi odgovori na svetniška vprašanja objavljeni na 
spletnih straneh, se bo posvetoval še z uredniškim odborom. Idejo pozdravlja tudi Tadeja Šubic, 
predstavnica uredniškega odbora, ki pove, da so svetniki vedno dobrodošli s svojimi prispevki, ki  
pomagajo k ozaveščanju. 

Irena Tavčar predlaga, da bi tudi občane pozvali pred sejo občinskega sveta, naj posredujejo svoja 
vprašanja, na katera bi objavili odgovore. Elizabeta Rakovec in župan odgovorita, da to že omogočajo 
spletne strani, ter da je občinska uprava dosegljiva tudi preko telefona in elektronske pošte, tudi ko 
ni uradnih ur. Župan pa bo z obiski po krajevnih skupnostih ponovno začel z naslednjim letom. 
Stanko Bajt: 
- pove, da na pobudo za postavitev bankomata na Sovodnju Krajevna skupnost ni prejela nobenega 

uradnega odgovora, niti ni utemeljitve, kako so na Gorenjski banki prišli do podatkov o 
predvidenih dvigih na bankomatu. Elizabeta Rakovec pojasni, da sta bila s strani občine poslana 
dva dopisa s protestom glede spremenjenega delovnega časa pošte, glede bankomata občina ni 
posredovala. 

- vpraša še glede prevoza otrok v šolo – zjutraj so otroci v šoli že ob 7.30 in čakajo do začetka pouka 
eno šolsko uro, popoldne pa se pouk konča ob 13.35, avtobus pa odpelje iz Blat ob 13.45. 
Elizabeta Rakovec pove, da bo šola pozvana za posredovanje podatkov, težava pa je v uskladitvi 
avtobusne linije po zaključku pouka. 
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Alič Ciril prenese pobudo udeležencev na srečanju bodočih uporabnikov javne kanalizacije v Javorjah, 
ki predlagajo spremembo odloka o komunalnem prispevku z zamikom plačila komunalnega prispevka 
za 24 mesecev oziroma najde druga rešitev, ki bi kreditirala ali drugače pomagala pri plačilu 
prispevka. Župan pojasni, da je bilo izdanih 15 odločb o plačilu komunalnega prispevka, 13 jih je že 
pravnomočnih in vsi so poravnali že prvi obrok, štirje pa tudi drugi obrok. Na zboru krajanov sta se 
zoper prispevek pritoževala le dva bodoča uporabnika, od katerih bo eden priključil novogradnjo šele 
čez par let, drugi pa ima na tematiko poseben pogled. V kolikor imajo krajani tako veliko finančno 
stisko lahko zaprosijo tudi za denarno socialno pomoč. Če bodo težave s plačili res tako velike je 
možnost tudi v spremembi odloka. 
Marko Kržišnik je bil prav tako obveščen o problematiki plačila komunalnega prispevka, zato 
predlaga, da se ponovno razmisli o načinu plačila prispevka, saj so roki prekratki. Elizabeta Rakovec 
še pojasni, da je potrebno doseči zadane cilje investicije v določenem roku, do konec leta 2015, zato 
objekti morajo biti priključeni na čistilno napravo. Enak rok bo veljal tudi za priklope na javno 
kanalizacijo od Trebije do Gorenje vasi, zato bodo predlagani obroki odplačila komunalnega prispevka 
enaki za vse občane. Občan lahko predhodno dobi že informativni račun prispevka. 
Mirjana Možina pojasni, da so kriteriji za pridobitev socialne pomoči zelo strogi in je vprašanje koliko 
občanov jo bo lahko prejelo. Ali je možno določiti, da se v določenih primerih občanom lahko pomaga 
s povečanjem obrokov ali z odlogom plačila. Vpraša še, koliko bo vseh izdanih odločb. Elizabeta 
Rakovec odgovori, da bo izdanih preko 50 odločb. 
Jože Čadež: 
- vpraša glede poteka projekt ureditve ceste iz Gorenje vasi do Todraža – ali je trasa že določena, ali 

je izvajalec že izbran. Župan pojasni, da trasa ostaja ista, se pa širi za širino pločnika, predlagana je 
sprememba lokacije mosta na Blatih. Natančen odgovor o stanju na projektu pa bo posredovan 
naknadno. 

- vpraša še, če je že izbran izvajalec za čistilno napravo Gorenja vas. Župan pojasni, da je bila 
izvajalska pogodba podpisana junija 2012, čez zimo ima izvajalec čas za projektiranje (7 mesecev), 
spomladi pa se začnejo dela na terenu. 

Marko Kržišnik vpraša: 
- kdaj bodo obveščeni prebivalci Sovodnja, da se tam ne bo gradila javna kanalizacija. Župan 

pojasni, da so bili krajani preko medijev že obveščeni, zbor krajanov se lahko skliče v letu 2013. Bo 
pa krajanom, pri gradnji MKČN nudena vsa strokovna pomoč s strani občinske uprave. 

- glede izvajanja zimske službe. Župan pojasni, da je bil ravno na dan seje podpisan preklic razpisa 
za izbiro izvajalcev zimske službe. 

- kdaj bo predlagan sklep za znižanje cen vrtcev. Elizabeta Rakovec pojasni, da je bil predlog za 
znižanje s strani vrtcev podan pravkar in bo obravnavan na naslednji seji. 

Mirjana Možina: 
- prosi za posredovanje informacije o stanju na projektu Ureditve porečja Sore. 
- vpraša ali se lahko pričakuje izpolnitev obveznosti Rudnika Žirovski vrh do občine in ali ima občina 

sploh še kakšen vpliv. Župan pojasni, da je dogovorjen za sestanek pri Ministru za kmetijstvo in 
okolje 26. 9., ter da pričakuje odgovore na vprašanja glede odlagališča Boršt in njegovega 
premikanja preko dopustnih meja, dolga iz naslova rente, izpolnitve obveznosti iz pogodbe, 
sklenjene v letu 2004 – financiranje povečanja čistilne naprave Gorenja vas ter glede 
sofinanciranja obnove regionalne ceste od Gorenje vasi do Todraža s strani pristojnega 
ministrstva. Sklepi sestanka bodo posredovani tudi svetnikom. 

Bogo Žun: 
- vpraša glede preklica razpisa za izbiro izvajalcev zimske službe. Elizabeta Rakovec pojasni, ga bo 

objavljen nov razpis, razlog za preklic pa je bi previsok znesek glede na člen zakona po katerem je 
bi pripravljen razpis. 
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- vpraša, če občinski redarji še delujejo na območju Občine Gorenja vas – Poljane, glede na to, da jih 
srečuje na območju občine. Elizabeta Rakovec pojasni, da ne, ker so s 1. 9. prezaposleni v 
občinsko upravo Občine Škofja Loka.  

- vpraša zakaj mora občan za oddajo kosovnega odpadka – vrečo odpadnega gradbenega materiala, 
izolacijske volne – ob oddaji le-tega v zbirnem centru plačati. 

Janez Arnolj: 
- na dnevnem redu 9. seje je bila predlagana sprememba Pravilnika o plačah in nagradah 

funkcionarjev in umaknjena z dnevnega reda, od takrat je minilo že pol leta pa sprememba 
Pravilnika še vedno ni na dnevnem redu.  

- vpraša kakšno je stanje na projektu odprtega širokopasovnega omrežja – koliko občanov čaka na 
priključitev. Elizabeta Rakovec pojasni, da se izvedba priklopov se odvija, vendar počasi, ker ima 
izvajalec premalo ekip. Trenutno se izvajajo priklopi v Suhem dolu. Zadržana sredstva na strani 
občine so še za namen odprave določenih pomanjkljivosti na hrbteničnem omrežju. Tomaž Pintar 
še opozori na zelo slabo stanje po izvedenih delih – pretrgan vodovod, nezasute cevi – ter da bi 
bilo potrebno izvajalce še dodatno opozoriti na vzpostavitev prvotnega stanja po opravljenih 
delih. 

- meni še, da občani nimajo več zaupanja v občino oz. je zaupanje vedno manjše – mnenje občanov 
je, da se zadeve vodijo netransparentno, da so bili občani izigrani. Župan odgovori, da bi glede na 
izraženo nezadovoljstvo moral navesti konkretne zadeve ter konkretne občane, ki so nezadovoljni 
oz. naj bi bili izigrani in njihove vzroke za nezadovoljstvo. Elizabeta Rakovec še doda, da si 
zaposleni vedno vzamejo čas za občane, če se oglasijo osebno, veliko je tudi telefonskih klicev in 
vprašanj preko elektronske pošte. 

Krmelj Alenka: 
- vpraša glede Doma na Trebiji ter šole v Leskovici. Župan odgovori, da je bil na podlagi sestanka na 

KS Trebija objavljen v Podblegaških novicah poziv za oddajo prostorov v Domu na Trebiji v najem, 
vendar odziva ni bilo. V Leskovici pa je na voljo za najem dvorana, v objektu je tudi stanovanje, 
trenutno pa ni načrtov za ureditev objekta. 

- podpre pobudo Novak Jožeta o obveščanju javnosti o delu občinskega sveta. 
Olga Fic:  
- predlaga, da se vzporedno z asfaltiranjem ceste proti Stari Oselici uredijo tudi asfatirane grbine 

skozi Trebijo. Župan odgovori, da se bodo uredili sočasno z asfaltiranjem. 
- vpraša še glede projekta gradnje Doma starejših. Župan pojasni, da je bilo največ aktivnosti 

izvedenih na področju pridobitve ustreznega zemljišča za menjavo, potekajo tudi pogovori o 
sodelovanju s CSS Škofja Loka kot investitorjem gradnje, zato sredstva v NRP niso predvidena. 
Barbara Bogataj še doda, da je trenutno izdelana nova idejna zasnova, sočasno so se izvajale tudi 
ankete med občani, da se ugotovijo realne potrebe po namestitvah. Janez Hrovat še predlaga, da 
se pripravi poročilo o izvedenih aktivnostih. 

Roman Demšar ponovno vpraša glede ureditve strehe na kozolcu na Visokem in ali je možna 
reklamacija. Župan pojasni, da je bil ogled opravljen, predlagana je enostavna rešitev na način, da se 
na strehi, na mestih, na katerih pušča, zatakne pločevina, rešitev pa mora predhodno odobriti še 
Zavod za varstvo kulturne dediščine. 
Tomaž Pintar opozori, da je potrebno ob pripravi proračuna za leto 2013 predvideti novo postavko in 
zagotoviti sredstva za obnovo cest v občini. Marko Kržišnik doda, da bi bilo potrebno uvesti sistem in 
določiti potrebne ceste za obnovo glede na starost in poškodovanost. 
Stanko Bajt predlaga, da bi krajevne skupnosti dobile kakšen evro več za vzdrževanje makadamskih 
cest, ki jih je na območju KS Sovodenj še precej. 
Lucija Kavčič predlaga izgradnjo razglednega stolpa na Selakovem griču kot dopolnitev turistične 
ponudbe Rupnikove linije. 
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K 3. točki 
Branka Srša je na kratko predstavila predlog rebalansa proračuna za leto 2012. 
 
Janez Arnolj:  
- meni, da bi morali ob sprejemanju proračuna pregledati proračunska načela in se jih bolj držati, npr. 
načelo proračunske točnosti – proračun je bil, kot običajno prenapihnjen, potem pa ga je potrebno z 
rebalansom krčit; 
- manjka index 5:2 
- p.p. najemnina Deisinger – potrebno bo precej sredstev izplačati. Barbara Bogataj pojasni, da je bil 
tožbeni zahtevek preko 170.000 EUR. 
- renta RŽV je bila ob proračunu planirana, čeprav se je že vnaprej vedelo, da ne bo izplačana. Župan 
pojasni, da je bil prihodek planiran, prav tako ne bi bilo pravilno, glede na obveznosti, če prihodek ne 
bi bil planiran.  
- županska postavka je krepko zmanjšana, prosi za razlago, zakaj je konto za sejnine udeležencem 
povišan. Branka Srša pojasni, da so stroški na postavki zmanjšani, glede na to, da je bilo v letu 2011 
predvideno, da bo župan poklicno opravljal funkcijo župana s 1.1.2012, dejansko pa jo je pričel šele s 
1.8.2012. 
- ni primerno obrazloženo zmanjšanje kapitalskih prihodkov. Branka Srša pojasni, da je navedeno, da 
je prišlo do zmanjšanja zaradi določene prodaje, ki se zamika v naslednje leto. 
 
Jože Čadež:  
- vpraša, ali glede na zmanjšanje postavke v Poljanah ne bo izvedena investicija na šoli. Elizabeta 
Rakovec pojasni, da bo investicija izvedena v letu 2012, prihodki pa so planirani v letu 2013. 
- predvidena je ureditev knjižnice v Gorenji vasi v objektu, ki je v lasti KGZ Škofja Loka, v rebalansu je 
navedeno, da bo investicijo prevzel lastnik objekta, vendar sklep s strani upravnega odbora KGZ še ni 
bil sprejet. Župan pojasni, da dogovori med direktorjem KGZ in občino glede ureditve prostorov 
potekajo, direktor pa je tudi povedal, da potrebuje še odobritev upravnega odbora. Marko Kržišnik še 
doda, da je bil nadzorni odbor KGZ o načrtovanem že obveščen. 
- s p.p. 252 občina plačuje za občane, ki so nastanjeni v domovih za ostarele – ti naj bi bili nastanjeni 
v nadstandardnih sobah. Branka Srša pojasni, da je bila opravljena poizvedba in to ne drži, 
nadstandardne storitve se plačujejo le za enega občana, ki potrebuje stalno, 24-urno varstvo in 
nadzor. 
 
Mirjana Možina:  
- v obrazložitvi bi morali biti bolje pojasnjeni vzroki za zmanjšanje kapitalskih naložb ter tudi sicer 
vzroki za zmanjšanje prihodkov. Obrazložitve po postavkah rebalansa (prihodkov in odhodkov) ne 
vsebujejo vzrokov odstopanj. Dejstva, ki so privedla do sprememb, so bila že znana pri pripravi 
proračuna, nova dejstva niso navedena. Rebalans, ki vsebuje samo 72% načrtovanih prihodkov in 
70% odhodkov prvotnega proračuna brez pisnih obrazložitev vzrokov za nastalo situacijo ni 
sprejemljiv. Elizabeta Rakovec pojasni, da gre za zmanjšanje načrtovane naložbe zemljišč v Kopačnici 
in na Visokem, občina se ne bo zadolževala zaradi zamika investicije Ureditve porečja Sore, 
zmanjšana je renta s strani RŽV, ostalo pa so manjši izpadi in zamik odobrenih sredstev v leto 2013 
ter racionalizacija ostalih fiksnih stroškov. 
- za kateri objekt vrtca je povečana najemnina na p.p. 053? Elizabeta Rakovec pojasni, da se 
najemnine niso spreminjale, verjetno je bila sprememba na napačnem kontu.  
- kaj je vzrok povečanja na p.p. za šolo Jela Janežiča. Branka Srša pojasni, da so bili podatki v letu 
2011 za proračun 2012 posredovani prepozno, zato se višina usklajuje z rebalansom. 
- za bivšo upravno stavbo RŽV so povečani stroški ogrevanja, objekt pa je prazen. Branka Srša pojasni, 
da stroški v proračunu 2012 niso bili planirani za celotno leto, ker je bilo načrtovano, da se objekt 
odproda. Glede na neuspel razpis za prodajo, je potrebno pokriti nastale stroške. 
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Jože Novak:  
- pogreša index 5:2. Branka Srša pojasni, da je isti index 6:2. Mirjana Možina meni, da bi morali videti 
primerjavo glede na sprejeti proračun. 
- na p.p. 601, 724, 011 ugotavlja, da so na postavkah precejšnja povečanja predvsem na račun 
ogrevanja. 
- za zimsko službo je prostih le še 5.000 EUR do konca leta. Elizabeta Rakovec pojasni, da stroški 
izvajanja zimske službe v mesecu novembru zapadejo v plačilo naslednje leto. 
- padec na investicijah je 4,6 mio EUR na odhodkih, realizacija je zelo nizka. 
- za kanalizacijo Ob jezu so sredstva zmanjšana, čeprav je bilo obljubljeno, da se investicija izvede v 
letu 2012. Župan doda, da je bilo res predvideno, da se kanalizacija Ob jezu izvede v letu 2012 vendar 
so se zaradi umestitve obvoznice povečale zahteve Agencije za okolje, zato še ni pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. 
- meni, da je proračun s takim padcem na odhodkovni in prihodkovni strani nesprejemljiv, zato bi 
morala biti izdelana analiza zakaj je do takih zmanjšanj prišlo, ali je bilo slabo načrtovanje, ali 
vodenje, ali slaba priprava dokumentacije, neustrezna odzivnost za kandidiranje na javne razpise za 
pridobitev nepovratnih sredstev. Ugotoviti je potrebno tudi kje so možni prihranki. Meni, da tak 
predlog proračuna ne more biti sprejet, dokler ni narejena analiza in ugotovljeni vzroki za tako visoko 
zmanjšanje. Elizabeta Rakovec pojasni, da je glavni razlog za tako veliko zmanjšanje zamik projekta 
Ureditev porečja Sore. Nobeden od naštetih kriterijev ne vpliva za zamik projekta. Projekt je 
sestavljen iz treh delov. Prvi del predstavlja projekt ČN Gorenja vas. Razpis za izbiro izvajalca je bil 
prvič objavljen v letu 2009, po vseh pritožbah, pregledih s strani revizijske komisije,… je moral biti 
javni razpis ponovljen, sklep o izbiri pa je bil pravnomočen konec leta 2011. K dodatnemu polletnemu 
zamika izvedbe je prispeval še skupni razpis za izbiro nadzora, pogodba z izvajalcem je bila tako 
podpisana šele junija 2012, zato bodo stroški nastali šele po sedmih mesecih od podpisa pogodbe, 
kar pomeni v letu 2013. Drugi del projekta je projekt kanalizacije. Odločba za pridobitev nepovratnih 
sredstev je bila izdana oktobra 2009. Od takrat naprej se je pripravljala zahtevna razpisna 
dokumentacija, ki vključuje tako vodooskrbo kot kanalizacijo. Eno leto so zato potekala tudi 
pogajanja s pristojnim ministrstvom za uskladitev razpisne dokumentacije, ki vključuje tako 
vodooskrbo kot kanalizacijo z odložnim pogojem, če ne bodo odobrena nepovratna sredstva za 
vodooskrbo, se gradnja le-te financira z lastnimi sredstvi. Pomladi je bil tako objavljen javni razpis za 
izbiro izvajalca, odpiranje ponudb je bilo v avgustu, ponudbi sta dve, trenutno teče enomesečno 
preverjanje izvajalcev, sklep o izbiri bo izdan v mesecu oktobru. Tako dolg in zahteven postopek je 
vzrok, da v letošnjem letu ni prišlo do porabe načrtovanih sredstev. Tretji sklop projekta je 
vodooskrba, ki je stal od oktobra 2011 do aprila 2012, ker ni bila podpisana medobčinska pogodba 
glede financiranja skupnega dela projekta z Občino Škofja Loka. Po podpisu pogodbe je sledila 
priprava vloge za nepovratna sredstva, ki je bila vložena 31.8.2012. Po prejemu odločbe se lahko 
takoj nadaljuje z aktivnostmi. Elizabeta Rakovec se še strinja, da je bil proračun preambiciozno 
planiran, vendar je razlog za to tudi dejstvo, da mora biti proračun usklajen z oddano vlogo.  
- obrazložitve rebalansa so slabe, spremembe bi morale biti obrazložene na način, kot jih je na seji 
predstavila Elizabeta Rakovec. 
- ko član Odbora za šolstvo, kulturo in šport ne ve na kateri postavki so predvidena sredstva za 
Štefanovo hišo, za upravljanje. Elizabeta Rakovec pojasni, da so tri postavke, ena za obnovo, druga za 
upravljanje, tretja pa za Leader projekt. 
 
Janez Hrovat meni, da je rebalans slabo pripravljen, zato ga ne more podpreti, povečanje stroškov 
ogrevanja v prazni stavbi RŽV je nedopustno. Elizabeta Rakovec pojasni, da je bil objavljen razpis za 
prodajo objekta, ki pa je bil neuspešen, sredstva za ogrevanje pa so bila zato načrtovana le za 
polovico leta. Trenutno je oblikovan nov predlog za navedeni objekt, in sicer ureditev podjetniškega 
inkubatorja v povezavi z Razvojno agencijo Sora, za katerega je v pripravi javni razpis s ciljem 
pridobitve novih delovnih mest. Ciril Alič še pojasni glede ogrevanja objekta RŽV, in sicer je 20.000 
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EUR popolnoma realen strošek za tak objekt. Izpust vode ni možen, objekt je star in posledično so 
velike toplotne izgube, se pa objekt samo temperira, da ne zmrzuje. 
 
Marko Kržišnik vpraša zakaj so zmanjšana sredstva za igrišče Sovodenj. Branka Srša pojasni, da s 
strani države še niso bila dodeljena nepovratna sredstva, prav tako tudi še ne za Neškovo brv. 
 
Sklep št. 132: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012 v predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 7 svetnikov, 4 so glasovali PROTI, 4 so se glasovanja vzdržali. Sklep 
je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki 
Barbara Bogataj predstavi osnutek Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln. 
 
Mirjana Možina meni, da je pomembno, da se obvesti o osnutku odloka tudi Krajevne skupnosti. 
Vpraša še katera redarska služba bo pristojna ter predlaga, da se termini iz kazenskih določb preverijo 
še v Zakonu o prekrških, da bodo zajete vse kategorije možnih kršiteljev. 
 
Sklep št. 133: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek  Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v 
predloženem besedilu in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki: 
Mirjana Možina predstavi predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Osnovno zdravstvo Gorenjske. 
 
Sklep št. 134: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Alenka Krmelj pove, da so splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov 
razpisane za 21. novembra 2012. Pojasni še, da se je na poziv Državne volilne komisije sestala 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter na podlagi Pravil za izvolitev predstavnikov 
v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
pripravila seznam predlaganih kandidatov za elektorje. Komisija za kandidata za člana državnega 
sveta ni prejela nobenega predloga, za elektorje pa so bili predlagani štirje kandidati, Janez Arnolj, 
Milan Čadež, Marko Kržišnik in Tomaž Pintar. Glasovanje se izvede tajno, skladno s Poslovnikom 
občinskega sveta so na glasovnici navedeni kandidati za elektorje po abecednem redu priimkov.  
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja župan predlaga, da glasovanje vodi 
tričlanska komisija v sestavi: Irena Tavčar, Janez Hrovat in Jože Novak. Svetniki predlog sestave 
komisije potrdijo. 
Svetnikom je bilo vročenih 15 glasovnic. Po končanem tajnem glasovanju je komisija ugotovila, da je 
prejela vrnjenih 15 glasovnic, od katerih je bila ena neveljavna (prazna) , izid glasovanja pa je bil, po 
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preštetih glasovih, naslednji: Janez Arnolj je prejel 3 glasove, Milan Čadež 8 glasov, Marko Kržišnik 7 
glasov in Tomaž Pintar 8 glasov.  
Na podlagi opravljenega tajnega glasovanja se sprejme naslednji 
Sklep št. 135: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane je za predstavnika občine v volilnem telesu za volitve 
članov državnega sveta izvolil Milana Čadeža, Gorenja Dobrava 36, Gorenja vas in Tomaža Pintarja, 
Gorenje Brdo 4, Poljane nad Škofjo Loko. 
 
 
K 7. točki 
a) Menjava zemljišča v k.o. Gorenja vas 
 
Mirjana Možina opomni, naj se kvadratura uskladi s kvadraturo, ki je navedena v letnem načrtu. 
 
Sklep št. 136: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1434/2, k.o. Gorenja 
vas, ki je javno dobro v izmeri 442 m2, za zemljišči parc. št. 562 in 564, k.o. Gorenja vas, v lasti Župnije 
Trata – Gorenja vas v skupni izmeri 3.104 m2. Zemljišče parc. št. 1434/2, k.o. Gorenja vas se s sklepom 
izvzame iz javnega dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2012. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od 13 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
b) Menjava zemljišča v k.o. Podvrh 
 
Olga Fic pove, da je bila glede na predlagano podana pripomba s strani domačina, zato prosi Cirila 
Aliča, naj pojasni. Ciril Alič pove, da je bila pripomba podana na dan seje občinskega sveta. V kolikor 
bi bila podana prej, bi jo obravnaval tudi svet KS. Pojasni, da pot preko javnega dobra do izgradnje 
vodovoda ni bila prevozna. Po začetku izgradnje vodovoda pa je lastnik zemljišče poravnal in uredil 
novo pot. 
Bogo Žun doda, da stara pot ni bila prevozna za nobeno vozilo, potrebno bi bilo pa urediti le 
navezavo na staro pot. 
  
Sklep št. 137: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 973/2, k.o. Podvrh, 
ki je javno dobro, za zemljišči parc. št. 84/1 in 86/8, k.o. Podvrh, v lasti Bogataj Janeza, Murave 12, 
Poljane nad Škofjo Loko. Zemljišče parc. št. 973/2, k.o. Podvrh se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2012. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov, 1 je glasoval PROTI, 1 se je glasovanja vzdržal. Sklep 
je bil sprejet. 
 
 
Seja se je končala ob 20.50 uri. 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj  
         Milan Janez Čadež 

Župan 


