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Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, tel.: 04/51-83-100, faks: 04/51-83-101 

 

 

Štev.:  
Datum: 21. 03. 2017  
 

ZAPISNIK  
 

8. redne seje Nadzornega odbora Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila dne 20. 03.2017 
 ob 8. uri v prostorih Občine Gorenja vas – Poljane.  

 
Prisotni člani NO: Silvo PIVK, Milena ALIČ, Aleš KARBA, Marija PISK, Jože ČADEŽ. 
 
Odsotni člani NO:   - 
 
Ostali prisotni:     župan Milan Čadež, Elizabeta Rakovec, Nada Dolinar, Jana Kristan. 
 
Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje NO. 

2. Obravnava Zaključnega računa proračuna OGVP za leto 2016. 

3. Priprava predloga za podrobni nadzor izvrševanja posameznih postavk proračuna za 

leto 2016 skladno s programom dela. 

4. Razno. 

 

Nadzorni odbor je bil sklepčen, dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 

Ad 1) 
 

Člani odbora so pregledali zapisnik 7. seje in ga potrdili z naslednjimi ugotovitvami glede 
realizacije sklepov preteklih sej nadzornega odbora: 
 
1. Občinska uprava OGVP je glede na priporočila NO pripravila odgovore na zbirno poročilo 

o opravljenem nadzoru za leto 2015, ki so bila članom NO poslana skupaj z vabilom in 
ostalim gradivom. Iz odgovorov je razvidno, da je večino pripomb upoštevala in tudi 
primerno ukrepala, in sicer: 

 
a) Gradbeni projekti (točka A Zbirnega poročila z dne 03.10.2016) 

Ugotovljeno je bilo, da se priporočila upoštevajo, izdelan je standardni obrazec za 
primopredajo del, vodi se zbirna evidenca o trajanju garancijskih rokov, na osnovi katere 
skrbniki izvajajo kontrolne preglede za odpravo napak v garancijskem roku. 
 

b) Smučišče STC Stari vrh – investicijski izdatki (točka B Zbirnega poročila z dne 
03.10.2016)  
Ugotovljeno je bilo, da so bila priporočila NO, namenjena poslovodstvu STC Stari vrh, 
posredovana poslovodstvu in da jih bo poslovodstvo upoštevalo pri pripravi poročila za 
preteklo leto oziroma preteklo sezono.  
Poleg tega je poslovodstvo STC tudi že pripravilo poročilo o odpravi pomanjkljivosti, 
ugotovljenih v reviziji leta 2015, pri čemer je S. Pivk opozoril na naslednje:  
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 Potrebno je preveriti pravilnost dogovora glede imenovanja direktorja  (točka 22 
družbene pogodbe). E. Rakovec je v zvezi s tem pojasnila, da bomo spremembo 
družbene pogodbe pravno preverili in zahtevali še preden bo skupščina STC. 

 Pripraviti je potrebno natančnejše pojasnilo glede določanja sejnin nadzornemu svetu, 
saj bi o tem morala odločati skupščina. 

 STC mora natančneje konkretizirati roke izvršitve še neizvedenih priporočil iz 
revizijskega poročila (z datumom). 
 

c) Delovanje Krajevne skupnosti Trebija (točka C Zbirnega poročila z dne 03.10.2016) 

 NO se strinja z odgovorom občinske uprave glede dopolnitev zapisnikov KS Trebija 
v prvi točki »Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje«. Odgovor je naslednji: 
»Zapisnikov sej sveta krajevne skupnosti Trebija za nazaj ni dopustno dopolnjevati, saj 
potem ne bi več odražali dejansko izvedenega poteka seje, zato smo krajevni skupnosti 
posredovali priporočilo, naj na prvi prihodnji seji pregledajo realizacijo sklepov s sej 
sveta KS Trebija v zadnjem obdobju, in tako ugotovijo, kateri sklepi so izvedeni.« 
Člani NO nadalje od KS Trebija zahtevajo:  

 KS mora v roku dveh mesecev oziroma do naslednje seje poslati nadzornemu 
odboru   pregled realizacije sklepov vseh sej leta 2015. 

 KS Trebija naj bo pri pisanju zapisnikov bolj dosledna, od 01.01.2017 dalje pa je 
potrebno zapisnike sej pošiljati tudi Občini. 

 Glede na to, da so KS podaljšek občine, je priporočilo NO, naj bo KS bolj aktivna, 
tako v sodelovanju z občani kot tudi z Občino, da se občinski projekti lažje in hitreje 
realizirajo, sicer ima Nadzorni odbor pomisleke o smiselnosti obstoja KS.  

 

 Občinska uprava je pripravila tudi odgovor glede usode Doma pod Planino oz. 
ureditve etažne lastnine, dodatno obrazložitev je na seji podala še E. Rakovec. Vse to 
je NO vzel na znanje in hkrati priporočil občinski upravi, da ne glede na težave s 
komunikacijo nasprotne strani, poskuša oz. vztraja reševanje zadeve peljati naprej, tudi 
po pravni poti.  
 

d) Pregled tekočega poslovanja Šubičeve hiše (točka C Zbirnega poročila z dne 
03.10.2016) 
Ugotovitev NO  je, da je Občinska uprava pripravila ustrezne odgovore glede poslovanja 
Šubičeve hiše.  
M. Alič pa je dodatno zanimalo, kako je sedaj v vmesnem času, ko ni več pogodbe o 
upravljanju Šubičeve hiše.  E. Rakovec je povedala, da B. Oblak dobi samo plačilo za 
vodenje, tržna dejavnost pa tako za dvorec Visoko kot za Šubičevo hišo v vmesnem času 
poteka preko Razvojne agencije Sora.  
 

e/ Ostala zahtevana poročila 

 Poročilo o doseganju ciljev v zvezi z izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega 
omrežja v občini (EU projekt) 

Glede navedenega poročila  S. Pivk meni, da niso dobili pravega odgovora oz. podatka o 
tem koliko je že priključenih in koliko še ne.  
E. Rakovec je povedala, da je izvedenih cca 2/3 priključitev, na Trebiji je na novi vodovod 
potrebno priklopiti še 4 hiše. Pri vodovodu je zadeva nekoliko lažja, ker gre za obstoječe 
pravice, pri kanalizaciji pa je težje, saj gre za nove pravice, pri čemer je potrebno predhodno 
odmeriti in poravnati komunalni prispevek, v postopku odmere pa tudi pridobiti podatke iz 
arhiva Upravne enote Škofja Loka.  
Glede plačevanja komunalnih prispevkov pa je stanje naslednje: nekaj je zavezancev, ki 
prispevka ne morejo plačati v roku, nekaterim Občina pomaga s socialnimi pomočmi,  nekaj 
pa je takih, s katerimi je potrebno predhodno urediti medsebojna razmerja.  
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 Kumulativno poročilo glede obračuna in plačevanja turistične takse (vključno  z 
letom 2016) 

S. Pivk meni, da je še vedno premalo poudarka na turistični taksi glede na vlaganja občine 
v področje turizma. Narejen je sicer korak naprej, sistem poročanja je v redu, iz poročil pa 
je razvidno, da nekateri ponudniki turističnih nastanitev tega ne jemljejo  resno. Treba je 
čim prej narediti red, aktivirati občinsko redarsko službo in v skladu z Odlokom o turistični 
taksi uvesti ustrezno sankcioniranje. NO zahteva poročilo o turističnih nastanitvah in taksah 
tudi za leto 2017, in sicer na prvi seji NO v letu 2018.  
Župan in E. Rakovec sta v zvezi s tem povedala, da je sistem vzpostavljen, izdelane so 
podlage, saj je prenovljen Odlok o turistični taksi sprejet, zavezanci za plačilo turistične 
takse so bili pisno obveščeni o sankcijah, pripomb na novi odlok niso podali. O sprejetju 
prenovljenega odloka o turistični taksi in s tem vzpostavitvi pravne podlage za izvajanje 
nadzora tudi nad plačevanjem takse smo že obvestili tudi medobčinski inšpektorat iz 
Vrhnike, ki bo pristopil k izvajanju nadzora nad izvrševanjem določil odloka. 
 

Ad 2) 
 

Nada Dolinar je najprej na kratko povzela bistvene podatke, ki se nanašajo na prihodke in 
odhodke Zaključnega računa proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016. Izpostavila 
je postavke, na katerih je bilo porabljenih največ sredstev, in to: 524 Odprava posledic poplav 
– plazenje, naravne nesreče (Plaz Laze, Hotoveljska grapa, hudournik in cesta Karlovski mlin 
v Žirovskem vrhu);  511 Posebni razvojni problemi (ceste, podporni zidovi itd); Obnove cest po 
KS, postavki 537 in 502;  568 Izgradnja ceste za zdravstveni dom; postavki 053 in 054 Dnevno 
varstvo in vzgoja; 224 Statična sanacija KD Gorenja vas; 222 Dvorec Visoko; 452 zimska 
služba; 479 Oskrba s pitno vodo v porečju Sore; 529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane: 105 
Prevozi otrok v šolo itd. 
 
Mnenje članov NO je, da so rezultati leta 2016 realni, sploh glede na to, da ni bilo razpisov pa 
tudi zato,  ker smo hribovita  občina z obsežnim in razgibanim cestnim omrežjem. Pohvalno 
je, da smo se v letu 2016 obnašali varčevalno, ostanek sredstev na računu, ki se prenaša v 
leto 2017 pa bo pripomogel, da ne bo ogrožena likvidnost že na začetku leta, omogočeno bo 
tudi optimalnejše financiranje telovadnice Gorenja vas.  
 
V nadaljevanju smo skupno pregledali nekatere postavke predlaganega zaključnega računa. 
Na postavljena vprašanja sta N. Dolinar in direktorica občinske uprave E. Rakovec podali  
ustrezna pojasnila. 
Posebej so bile izpostavljene naslednje postavke:   
 

 Postavka 472 Parkirišče Hotavlje : J. Čadež vpraša, za katera parkirišča na Hotavljah 
gre, hkrati pa ga moti, da si nekateri posamezniki parkirne prostore, ki jih zagotavlja 
Občina, kar lastijo.   
Župan in E. Rakovec sta povedala, da na Hotavljah ni ustreznega parkirišča za občane iz 
višje ležečih okoliških krajev, ki se vozijo v službo z avtobusom v kraje izven naše Občine. 
Sicer pa se območjem, kjer so zagotovljena javna parkirišča, skladno z veljavnim odlokom 
o NUSZ pri letni odmeri NUSZ upošteva tudi dodatne točke za javna parkirišča. 
 

 Toplice Kopačnica: Na vprašanje, kašni so izgledi za naprej, je župan povedal, da 
investitor išče najugodnejšo varianto, primerno za to področje, v prvi fazi se načrtuje 
podiranje obstoječih objektov, nato pa naj bi se pričelo z novo investicijo. 
  

 Postavka 400 Kolesarske steze: M. Pisk vpraša, zakaj je bil z rebalansom na tej postavki 
znižan sprejeti proračun za cca 24.000 EUR. Meni, da bi s kolesarskimi stezami približali 
Poljansko dolino svetu, hkrati pa je to tudi ukrep varnosti v cestnem prometu. Zato bi morali 
pripraviti vsaj projekte, da se lahko prijavimo v primeru objave razpisa.  
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Ogovor župana: pri tem ima veliko vlogo zakonodaja, gre za povezavo po celi dolini in tu 
nismo sami, zraven sta še občini Škofja Loka in Žiri. Gre za obsežen projekt, ki ga z lastnimi 
sredstvi občine ne zmoremo, velik problem je umeščanje  novih tras v prostor, težave pa 
so tudi lastniki zemljišč, kar se je v dosedanjih aktivnostih že pokazalo, saj bodisi 
umeščanja preko svojih zemljišč ne dovolijo ali pa zahtevajo plačilo zemljišč po ceni, višji 
od tržno ocenjene. Nekatere idejne zasnove so že izdelane, problem je na relaciji Visoko 
– Škofja Loka in Hotavlje – Podgora. 
 

 Glede stanja odprtih terjatev je bil NO seznanjen, da sta dve večji že zapadli in dvomljivi 
terjatvi, za katere se vodijo ustrezni postopki izterjave, a je zelo verjetno, da postopka ne 
bosta uspešna. Ostale terjatve pa so večina iz naslova komunalnih prispevkov ter iz 
naslova najemnin za stanovanja in poslovne prostore. 
 

 Pogledali so tudi stanje zadolženosti naše občine, ki se v letu 2016 ni dodatno zadolževala 
in ugotovili, da je dolg naše občine med najnižjimi v primerjavi z ostalimi slovenskimi 
občinami.   

 

 Člani NO so preverjali tudi poslovanje režijskega obrata in na vprašanja dobili ustrezna 
pojasnila.  
 

 
Ob zaključku razprave je Nadzorni odbor sprejel sklepno stališče, da je ob obravnavi 
predloga Zaključnega računa občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016 na vsa 
vprašanja prejel ustrezna pojasnila ter sprejel sklep, da v zaključnem računu ne 
ugotavlja nepravilnosti in daje pozitivno mnenje k pripravljenemu predlogu Zaključnega 
računa občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016. 
 

Ad 3) 
 
V skladu s sprejetim programom dela za leto 2017 so člani Nadzornega odbora za področja 
nadzora izvrševanja proračuna za leto 2016 določili posameznike, ki bodo ta nadzor opravili, 
in to: 

- Podrobni pregled KS Lučine: Milena Alič in Marija Pisk. 
- Pregled poslovanja z Razvojno agencijo Sora: Milena Alič in Marija Pisk.  
- Cesta za Zdravstveni dom Gorenja vas, postavka 568: Milena Alič in Marija Pisk. 
- Vlaganja v dvorec Visoko: Aleš Karba in Jože Čadež. 
- Investicijsko vzdrževanje cest – preplastitve, postavka 573: Silvo Pivk in AlešKarba. 

- Pregled poslovanja enega od podjetij v lasti ali solastništvu občine – Bioenergetika: 
Silvo Pivk in Jože Čadež. 

 
Dogovorjeni rok izvedbe nadzora je  15. 07. 2017. Posamezniki termine dogovorijo oz. 
uskladijo  z Nado Dolinar iz občinske uprave.  
 

Ad 4) 
 
Pod točko razno ni bilo razprave.  

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 9.55 uri.  
 
 
 
Zapisala:                                                                                                       Predsednik NO: 
Nada Dolinar                                                                                                     Silvo Piv 


