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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 011-005/2011-002 
Datum: 17. 3. 2011 

 
 

Z A P I S N I K 
 
4. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 17. 3. 2011 s 
pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Rudnika Ţirovski vrh. 
 
PRISOTNI SVETNIKI: Joţef Čadeţ, Janez Arnolj, Janez Hrovat, Irena Tavčar, Leopold 
Krţišnik, Olga Fic, Bogo Ţun, Roman Demšar, Stanko Bajt, Joţe Novak, Mirjana Moţina, 
Jurij Krvina, Alenka Krmelj, Boris Jurjevič Janša, Ţan Mahnič  
 
OSTALI PRISOTNI: ţupan Milan Čadeţ, Boris Koprivnikar, Milena Miklavčič, Milka 
Bizovičar, Branka Srša, Barbara Bogataj, Kristina Knific, Bernard Strel, Marjeta Šifrar, 
Helena Krţišnik, Maja Jurjevič 
 
OPRAVIČENO ODSOTNA: Marko Krţišnik, Tomaţ Pintar 
 
Sejo vodi ţupan Milan Čadeţ, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob 
začetku seje prisotnih 15 svetnikov.  
 
Po potrjenem predlogu Janez Hrovata, da se zamenjata 3. in 4. točka dnevnega reda ţupan 
svetnikom v potrditev predlaga naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta, ki je bila 21. 12. 2011  
2. Pobude, predlogi, vprašanja svetnikov   
3. Poročilo nadzornega odbora občine o opravljenem nadzoru zaključnega računa za leto 

2010 
4. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2010 
5. Predlog Odlokov o razglasitvi podzemnih bunkerjev Hrastov grič in Goli vrh za kulturna 

spomenika lokalnega pomena 
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru 
7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine 

Gorenja vas – Poljane  
8. Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih 

sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Gorenja vas  - Poljane   
9. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
10. Poročilo o izvajanju gospodarskih javnih sluţb v letu 2010 

 Ravnanja s komunalnimi odpadki 
 Oskrba s pitno vodo 
 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 

11. Predlog oprostitve plačila NUSZ 
12. Promet z zemljišči 
13. Razno 
 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 15 svetnikov. Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 
 
 



 Občina          17. 3. 2011 
 Gorenja vas– Poljane       

ZAPISNIK           2 
4. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane 

K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 3. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
21. 12. 2010 ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov iz predhodnih sej: 
Sklep št. 80: nakup zemljišča za vodohran Volaka 
Sklep št. 115: ureditev lastništva ceste v Podvrhu 
Sklep. št. 190: menjava zemljišč del parc. št. 2 in 4, k.o. Dolenčice – v izvrševanju 
Sklep št. 203: prenos vodovoda Delnice - Podpreval v lastništvo in upravljanje občine – v 
izvrševanju 
Sklep št. 204: prenos vodovoda Fuţine v lastništvo in upravljanje občine – v izvrševanju 
Sklep št. 205: soglasje k izvedbi postopka prenosa vodovoda Poljane - v izvrševanju 
Sklep št. 233: priprava Lokalnega energetskega koncepta in sprememb odloka o izvajanju 
gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno energijo – v izvrševanju 
Sklep št. 239: menjava zemljišč v k.o. Trebija, Janez Urh – v izvrševanju  
Sklep št. 282: nakup zemljišč parc. št. 82/2, 82/3 in 82/5, k.o. Podvrh – v izvrševanju 
Sklep št. 19: prenos lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 916/4, k.o. Dolenčice – v 
izvrševanju 
 
Izvrševanje sklepov 3. redne seje: 
Sklep št. 20: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 2. redne seje 
Sklep št. 21: sprejet Odlok o proračunu za leto 2011 in Sklepa o letnih načrtih ravnanja in 
razpolaganja s stvarnim premoţenjem 
Sklep št. 22: sprejet Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega VIZ OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas 

Sklep št. 23: sprejet popravek Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Valentina na Jarčjem Brdu za 

kulturni spomenik lokalnega pomena  
Sklep št. 24: sprejet Letni program športa v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2011  
Sklep št. 25: določena Vrednost točke za izračun nadom. za uporabo st. zemljišč za l. 2011 
Sklep št. 26: sprejet Cenik najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za l. 2011 
Sklep št. 27: imenovan Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
Sklep št. 28: imenovan predstavnik v svet Ljudske univerze Škofja Loka  
Sklep št. 29: predlagani kandidati za sodnike porotnike na Okroţnem sodišču v Kranju  
 
Pripombe na zapisnik 3. redne seje podajo: 
Janez Hrovat, ki opozori, da je na drugi strani potrebno izvzeti besedo vsi pri zadevi okrog 
vrtcev, ker niso vsi svetniki pritrdili sklepu. 
Mirjana Moţina opozori, da pri sklepu št. 21 manjka beseda za pred predlogom, nova zveza 
se torej glasi za predlog. 
Joţefa Čadeţa zanima, če je bilo podano pojasnilo na vprašanje glede dviga vodne gladine 
reke Sore. Ţupan odgovarja, da bo pojasnilo podano naknadno, ker odgovora s strani 
ministra še ni bilo mogoče pridobiti. 
 
Sklep št. 30: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 3. redne seje, ki je bila 21. 12. 2010, 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  
Bogo Ţun pripomni, da pod Domom občine ne sveti luč ter da stopnice niso osvetljene.  
Ţupan odgovori, da se bo osvetlitev uredila. 
Olga Fic izpostavi problematiko prednostne in neprednostne ceste iz Podgore v naselju 
Trebija. Zanima jo tudi postavitev oglasne table na Trebiji.  
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Barbara Bogataj odgovori, da so na predlog KS Trebija ţe naročeni prometni znaki 
predvideni za postavitev v naselju Trebija in pove, da je bil predlog glede oglasne table 
posredovan na KS Trebija, ki jo bo občina ponovno pozvala za določitev lokacije table. 
Joţe Novak bi ţelel imeti odgovor na pobudo v zvezi z ureditvijo centra Gorenje vasi - 
pešpoti iz ulice ob Jezu proti poslovnemu centru, ki jo je posredoval na občino. Zanima ga 
realizacija ureditve centra v Gorenji vasi, saj le-ta naj ne bi bila skladna s sprejetim 
zazidalnim načrtom. Zanima ga tudi, če je občina dala soglasje obratovalnemu dovoljenju 
vulkanizerske delavnice. Poda pobudo, da občina kot soglasodajalec in stranka v postopku 
zahteva ureditev po zazidalnem načrtu. Odgovor mu bo posredovan po pošti. 
Ţan Mahnič opozori na stanje Fortunove brvi čez reko Soro, ki je v slabem stanju. Predlaga 
tudi sanacijo ceste od bivšega Merkurja do mrliške veţice v Gorenji vasi. Zanima ga tudi 
mnenje glede nakupa prireditvenega šotora. Ţupan odgovori, da ima KS Gorenja vas 
sanacijo mostu v načrtu v naslednjih dveh letih in da nakupa šotora ni načrtovanega v 
letošnjem proračunu. Nakup bi se lahko izvedel samo v povezavi s še kakšno organizacijo. 
Mirjano Moţina zanima cena šotora. Ţupan odgovori, da šotor stane okrog 20.000 €. 
Joţef Čadeţ ponovno opozori na delovanje semaforjev v Poljanah v nočnem času in na 
močno osvetlitev regionalne ceste v Dobju. Ţupan mu odgovori, da je vprašanje glede 
delovanja semaforjev ţe posredovano Direkciji RS za ceste, vendar občina še ni prejela 
odgovora. Javna razsvetljava v Dobju ne more izključiti, ker je regionalna ceste 1. reda in se 
lahko samo zmanjša jakost. 
Joţet Čadeţ kot član kmetijskega odbora opozori na problematiko imenovanja kmetijskega 
odbora in komisij, ker se zadeve obravnavajo na komisiji in potem še na odboru. Ţupan mu 
odgovori, da je imenovanje komisije skladno s pravilnikom. Spremembe je moţna le s 
spremembo pravilnika, pobudo bo vzel v razmislek. 
Janez Hrovat za naslednjo sejo predlaga novo lokacijo, Štefanovo hišo. Marjeta Šifrar mu 
odgovori, da hiša še ni opremljena in da se lahko izvede ogled pred sejo, kar je predlagala 
tudi Mirjana Moţina. Zanima jo tudi, če so bila nepovratna sredstva za hišo ţe odobrena. 
Sredstva še niso bila odobrena. 
Janez Hrovat predlaga, da na sejah ţupan o aktualni problematiki občine poroča občinskemu 
svetu na sejah. Ţupan odgovori, da se pomembne informacije za javnost redno objavljajo 
preko lokalnih medijev in v Podblegaških novicah, za podrobnejše informacije pa se lahko 
svetniki oglasijo na občini pri zaposlenih in pri ţupanu. Na ţeljo svetnikov lahko poda tudi 
podrobna poročila. 
Naslednja problematika, ki jo izpostavi Janez Hrovat, je cesta Ţabja vas – Dobrava (Maček - 
Levičnik). Zanima ga moţnost ustrezne sanacije ceste oziroma, da se cesta zaradi 
nevarnosti zdrsa zemljine zapre.  
Bogo Ţun poda pripombo glede zaključnih del izvedbe opornega zidu, saj mora izvajalec do 
konca opraviti potrebna dela. Pripomba bo posredovana izvajalcu. 
Mirjana Moţina izrazi ţeljo, da svetniki na naslednji seji dobijo pregled zaključnih računov in 
letnih poročil vseh proračunskih porabnikov, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je 
občina. Pregled zaključnih računov bo priloţen gradivu na naslednji seji. 
Alenka Krmelj predlaga, da je igrišče pri vrtcu na Dobravi v popoldanskem času v uporabi 
vsem krajanom. Izpostavi tudi problematiko odvodnjavanja meteornih voda na Gorenji 
Dobravi. Ţupan odgovori, da se s predlaganim strinja ter da je pobuda uporabe igrišča 
izvedljiva v dogovoru. Potrebna dela glede odvodnjavanja bodo urejena v okviru vzdrţevalnih 
del na regionalni cesti. 
Janez Arnolj se strinja z ţe prej omenjenim predlogom Janeza Hrovata, da ţupan o aktualni 
problematiki poroča svetu. Zanima ga tudi podpis pogodbe z operaterji za odprto 
širokopasovno omreţje in stanje ter cilji projekta Visoko. Barbara Bogataj pove, da je bila 
pogodba ravno podpisana s podjetjem Telekom, z operaterjema Amis in Kabel Net pa je v 
zaključni fazi uskladitve pred podpisom. 
Ţupan glede Visokega odgovori, da podjetje Hosting še ni posredovalo nobenih informacij, 
zato točnih smernic za nadaljevanje projekta še ni.  
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Mirjano Moţina pri tem zanima, če je Škofja Loka dala Visoko v svoj prostorski načrt. Ţupan 
odgovori pritrdilno. 
Janez Arnolj pohvali zbore krajanov. Zanima ga, če se bo dalo dobiti predloge oziroma 
vprašanja krajanov. Predlaga tudi podrobnejšo pripravo vizije razvoja krajev v občini, 
realizacijo manjših projektov, predstavitev finančnih moţnosti za projekte in investicije ter 
večjo pozornost pri izbiri poslovnih partnerjev. Ţupan odgovori, da bo predloge z zborov 
krajanov moţno dobiti in da se lahko oglasi na občini. Doda, da je pobuda za zbore prišla 
tudi od svetnikov in da je glede projektov njegovo stališče, da se naredi čim več idejnih 
projektov in ko se pridobijo finančna sredstva, se le ti lahko realizirajo. 
Janeza Arnolja zanima znesek namenjen za gledališko igro Jeklene Magnolije ob 
materinskem dnevu. Ţupan odgovori, da je bilo namenjenih 500€ iz ţupanove proračunske 
postavke. 
Jurij Krvina poda pripombo na projekt Visoko, in sicer, da ni bil podprt s strani vseh 
svetnikov, vendar se je kljub temu izglasoval. 
Joţe Novak predlaga, da se glede projekta oţivitve dvorca Visoko izvede razprava o 
moţnostih izvedbe izključno s strani solastnic, občine Gorenja vas – Poljane in občine Škofja 
Loka. Predlaga ureditev brez dodatnih finančnih pomoči: ureditev mosta na Visoko, določitev 
vzdrţevalca in prestavitev meje z namenom, da bi prostorske akte na Visokem sprejemala 
Občina Gorenja vas – Poljane.  
Ţupan predlog sprejme z odobravanjem. 
Ireno Tavčar zanima podpis pogodbe s Polycomom. Pogodba še ni podpisana, usklajujejo se 
še podrobnosti. 
 
K 3. točki 
Poročilo nadzornega odbora občine o opravljenih nadzorih Zaključnega računa za leto 2010 
je podal predsednik nadzornega odbora, Boris Koprivnikar.  
 
Mirjana Moţina vpraša, če je nadzorni odbor v preteklem letu imel samo eno 
korespondenčno sejo. Odgovor je pritrdilen. 
Bogo Ţun se pozanima, če znesek 2,1 milijona vključuje ureditev cone in nakup zemljišča. 
Branka Srša pojasni, da znesek vključuje vse nastale stroške, povezane z GC Dobje.  
Janez Hrovat predlaga, da se svetnikom posredujeta obe tabeli, za Gospodarsko cono 
Todraţ in Gospodarsko cono Dobje. Tabeli se bosta posredovali. 
Janez Novak poda pozitivno mnenje na pripravo poročila, manjkajo pa mu številčni podatki, 
primerjava proračuna in programa. Opozori tudi na 41. člen statuta, kjer je izrecno napisano, 
da nadzorni odbor seznani svetnike in ţupana s programom nadzora, kar mu je pri tem 
poročilu manjkalo. Prav tako poda pripombo na eno samo korespondenčno sejo in predlaga, 
da se pripravi letni plan sej ter program nadzora.  
Boris Koprivnikar odgovori, da program ni bil posredovan, vendar se je nadzor izvedlo po 
zastavljenih točkah. Poročilo ne vsebuje številk, saj je podlaga zaključni račun. 
 
Sklep št. 31:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo nadzornega odbora občine o 
opravljenih nadzorih zaključnega računa za leto 2010 v predloţenem besedilu. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov, en svetnik se je glasovanja vzdržal. 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 4. točki  
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2010 je predstavila Branka 
Srša. Skladno s 15. členom Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih 
skupnosti sta prilogi v gradivu tudi Poročili o realizaciji Letnih načrtov razpolaganja s stvarnim 
premoţenjem. 
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Janez Hrovat ugotavlja, da se je turistična taksa glede na proračun povečala za 20%, kar 
pomeni, da je bilo v občini Gorenja vas – Poljane v preteklem letu okrog 3000 nočitev. Glede 
na ta podatek ga zanima število turističnih kapacitet oziroma registriranih ponudnikov v 
občini in število plačnikov turistične takse. Marjeta Šifrar pojasni, da 10 do 15 registriranih 
turističnih ponudnikov nakazuje turistično takso, na voljo pa je pribliţno 130 – 150 postelj.  
Janez Hrovat izpostavi vprašanje glede kapitalskih dohodkov. Zanima ga prodaja zemljišča 
na Poljanski cesti, ker s prodajo ni bil seznanjen. Opozori tudi da seznanitev svetnikov s 
prodajo in nakupom zemljišč v prihodnje, ker se mu zdi, da so premalo obveščeni glede 
večjih naloţb.  
Barbara Bogataj odgovarja, da je postopek v zakonu o ustvarjanju premoţenja tak, da bi 
lahko samo ob sprejemu proračuna oziroma rebalansu proračuna z letnim načrtom potrdili 
prodaje oziroma nakupe zemljišč. Prav tako je veliko posameznih vlog občanov, ki pa morajo 
biti obravnavani na sejah občinskega sveta kot posamezni sklepi. Doda še, da je bila prodaja 
na Poljanski cesti izvršena z javnim zbiranjem ponudb. 
Mirjano Moţina zanima dogovor glede kašče v Škofji Loki.  
Barbara Bogataj odgovarja, da ima sedaj del kašče v lasti občina Ţiri, občina Gorenja vas – 
Poljane pa je zamenjala za deleţ na Visokem.  
Mirjana Moţina opozori na rebalans proračuna, boljšo preglednost nakupov in prodaje 
zemljišč in izrazi ţeljo po dodatni prilogi realizacije plana po načrtu razvojnih programov na 
naslednji seji. 
Janez Hrovat opozori na vpis gospodarske cone Dobje pod 7. točko pod k.o. Dolenja 
Dobrava. Napaka bo popravljena. 
Joţeta Novaka zanima razlika med knjigovodsko in prodajno vrednostjo zemljišča bivšega 
obrata Alpine. Zanima ga tudi število zaposlenih v občinski upravi. Prodajna vrednost 
Jelovice je bila določena na podlagi izdelane cenitve. Trenutno je v občinski upravi 17 
zaposlenih, kar je skladno s kadrovskim načrtom.  
 
Sklep št. 32: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2010 v predloţenem besedilu. 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 svetnikov, 5 svetnikov se je glasovanja vzdržalo. 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 5. točki 
Predloga Odlokov o razglasitvi podzemnih bunkerjev Hrastov grič in Goli vrh za kulturna 
spomenika lokalnega pomena je predstavila Marjeta Šifrar. Predlog odlokov je obravnaval 
tudi Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe.  
 
Jurij Krvina poda pripombo, da bi moral predloga odlokov obravnavati odbor za šolstvo, 
kulturo in šport namesto odbor za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe.  
Marjeta Šifrar odgovarja, da spada turizem v pristojnost odbora za gospodarstvo in 
gospodarske javne sluţbe.  
Boga Ţuna zanima omejitev gospodarjenja na Golem Vrhu.  
Marjeta Šifrar odgovarja, da ne bo nobenih sprememb in da je cilj odloka zaščita podzemnih 
utrdb Rupnikove linije. 
 
V okviru razprave je sejo zapustil en svetnik, tako da je bilo v nadaljevanju prisotnih 14 
svetnikov. 
 
Sklep št. 33: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o razglasitvi podzemnega 
bunkerja Hrastov grič za kulturni spomenik lokalnega pomena ter Odlok o razglasitvi 
podzemnega bunkerja Goli vrh za kulturni spomenik lokalnega pomena v predloţenem 
besedilu. 
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Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov, od 12 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
K 6. točki  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru je predstavila 
Kristina Knific. Predlog odlokov je obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in varstvo 
okolja.  
 
Alenko Krmelj zanima postavitev smetnjakov za odlaganje iztrebkov v primeru sprejetja 
predlaganega Odloka. Kristina Knific odgovarja, da mora imeti vsak lastnik s sabo 
pripomoček za čiščenje iztrebkov.  
Ţan Mahnič poda pripombo na določilo globe, ki je napisana za 11. in 13. člen in ne od 11. 
do 13. člena. Kristina Knific se zahvali za opozorilo, pripomba se upošteva. 
Na vprašanje Joţeta Novaka Kristina Knific odgovori, da se pasji iztrebki odlagajo v 
smetnjake za ostanek komunalnih odpadkov.  
Mirjana Moţina zanima primernost višine globe 40 € glede na to, da se ob takojšnjem plačilu 
zmanjša na 20 € oziroma se lahko izda tudi samo opomin. Kristina Knific odgovarja, da je 
bila višina globe obravnavana ţe na seji Odbora in da se globa ne bo povišala.  
Alenko Krmelj zanima reševanje problematike glede preglednosti vozišča in potreben odmik 
ţive meje od ceste ter problematika glede hidrantov. Odmik ureja Odlok o občinskih cestah, 
občina bo izvedla tudi pregled problematičnih točk in lastnike pozvala k odstranitvi. 
Vprašanja glede hidrantov ureja Odlok o oskrbi s pitno vodo. 
Ţan Mahnič predlaga, da se besedna zveza "puščati psa brez nadzora" nadomesti z izrazom 
iz Zakona "voditi psa brez vrvice". Pripomba se upošteva. 
Joţe Novak predlaga objavo Odloka v Podblegaških novicah. Pripomba se upošteva. 
Boga Ţuna zanima 14. točka 2. člena, in sicer razlitje greznice. Predlaga, da se najprej 
zagotovi lokacija odvoza. Kristina Knific odgovori, da je odvoz zagotovljen v okviru javne 
sluţbe, informacija je bila objavljena tudi v Podblegaških novicah. 
 
Sklep št. 34:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o javnem redu in miru v predloţenem besedilu. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov, 2 sta glasovala proti. Sklep je bil 
sprejet. 
 
K 7. točki 
Predlog Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja 
vas – Poljane je predstavila Marjeta Šifrar. Pravilnik je obravnaval tudi Odbor za 
gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe, ki je na korespondenčni seji potrdil nadaljnjo 
obravnavo Pravilnika na seji občinskega sveta.  
 
Bogo Ţun predlaga, da bi moral pravilnik zajeti tudi gasilska društva. Opozori tudi, da občina 
gasilskim društvom namenja sredstva samo za operativno dejavnost in ne za dodatne 
prostovoljne dejavnosti. 
Jurij Krvina pripomni da društva organizirajo veselice predvsem zaradi dodatnih prihodkov.   
Mirjano Moţina zanima, če so imela predlagana društva moţnost kandidirati na kakšnih 
drugih razpisih in ugotavlja, da imajo lahko društva prijavljenih več dejavnosti. 
Marjeta Šifrar odgovarja, da se društva lahko prijavijo na več razpisov, skladno z dejavnostjo, 
ki jo opravljajo. 
Janez Arnolj izrazi skrb glede širitve števila društev in opozori, da bi se zaradi manjših 
sredstev posameznim društvom turistična dejavnost lahko okrnila. Zanima ga tudi kriterij 
dodeljevanja sredstev in točna razlaga predlaganih oziroma dodanih sprememb. 
Marjeta Šifrar odgovori, da merila ostajajo ista, dodaja se: izdajanje promocijskega materiala 
in lastnega glasila, organizacija in izvedba okroglih miz, predavanja, nove tematske učne ali 



 Občina          17. 3. 2011 
 Gorenja vas– Poljane       

ZAPISNIK           7 
4. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane 

pohodne poti, vzdrţevanje poti ter urejanje nasadov in gredic. Ţupan doda, da je cilj 
sprememb tudi večja preglednost.  
Janez Arnolj predlaga, da bi moralo imeti društvo vsaj 2/3 članstva iz občine, kakršna je tudi 
zahteva pravilnika za kulturo. Pripomba se upošteva, pravilnik se ustrezno dopolni. 
 
Sklep št. 35:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejeme Pravilnik o sofinanciranju turističnih 
dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas – Poljane v predloţenem besedilu in z 
dopolnitvijo podano na seji.  
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov, 2 svetnika sta se glasovanja vzdržala. 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 8. točki 
Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Gorenja vas – Poljane je predstavila 
Kristina Knific. Predlog je obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja.  
 
Mirjano Moţina zanima, koliko časa je novi pogoj glede male komunalne čistilne naprave ali 
neprepustne greznice ţe zahtevan v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. Kristina Knific 
odgovori, da to velja od leta 2007, o pogojih pred tem nima točnega podatka. S spremembo 
uredbe v letu 2010 so se ti pogoji spremenili, in sicer, da je greznica dovoljena samo še v 
delih, kjer so stalno nenaseljeni objekti (vikendi) ali pa, kjer gradnja malih komunalnih čistilnih 
naprav ni dovoljena (vodovarstvena območja). Občina od projektanta zahteva, da so ti 
podatki vključeni v projektno dokumentacijo. 
Joţe Novak izrazi ţeljo, da bi se spisek naselij z javno kanalizacijo objavil v Podlegaških 
novicah. Zanima ga tudi kriterij poseljenosti oziroma če je naselje s 50 prebivalci upravičeno 
do javne kanalizacije in problematika investicij v čistilne naprave v kolikor ljudje ne bodo imeli 
sredstev za nakup. Kristina Knific odgovori, da ima lastnik moţnost kandidiranja za 
subvencijo na občini, skladno z pravilnikom, in posojilo s strani drţave (Eko skladi). V okviru 
Leader projekta - male komunalne čistilne naprave, ki poteka v sodelovanju z občino Škofja 
Loka in razvojno agencijo Sora, se bo občane osveščalo, saj je cilj projekta podajanje 
informacij občanom glede ustreznosti in izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. 
Jurija Krvina zanima izključevanje subvencij drţave in občine in opozori, da se pri pečeh 
subvenciji izključujeta. Ţupan odgovori, da se po njegovih podatkih subvenciji ne izključujeta. 
Za točen podatek bo še preverjeno. Jurij Krvina predlaga zapis natančnejše opredelitve 
glede subvencij v pravilniku v primeru, če se subvenciji izključujeta. 
Joţef Čadeţ pripomni, da so bili prebivalci Srednje vasi razočarani nad izpadom iz javnega 
sistema kanalizacije in ga zanima reševanje takih primerov. Poda tudi pripombo na delovanje 
čistilnih naprav v občini, ki niso vedno v obratovanju. Ţupan pove, da je v Gorenji vasi pri 
čistilni napravi problematika v vdoru neustreznih tekočin v sistem. 
Kristina Knific obrazloţi, da občina mora zgraditi javno kanalizacijo v primeru poselitvenega 
območja z več kot 50 prebivalci in kjer je gostota poseljenosti več kot 20 prebivalcev na 
hektar. Srednja vas ne dosega teh kriterijev. Načeloma se lahko opremi tudi poselitveno 
območje, ki ima gostoto vsaj 10 prebivalcev na hektar v primeru ekonomske upravičenosti 
gradnje javne kanalizacije.   
 
Sklep št. 36:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o spremembah pravilnika o 
dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v 
občini Gorenja vas – Poljane v predloţenem besedilu. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov, 3 svetniki so se glasovanja vzdržali. 
Sklep je bil sprejet. 
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K 9. točki  
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec z 
obrazloţitvijo je predstavila Helena Krţišnik. Predlog je obravnaval tudi Odbor za šolstvo, 
kulturo in šport.  
 
Janeza Arnolja zanima predlagana sprememba sprejema otrok v vrtec v primeru, ko je v 
vrtec vključen eden ali več otrok iz iste druţine in zaporedje točkovanja in razporejanja v 
postopku sprejema otrok v vrtec. Helena Krţišnik pojasni, da komisija v primeru zasedenosti 
določenega vrtca lahko sama razporedi otroka v drug vrtec in da je dodeljevanje točk v tem 
primeru nepravično. Spremenili so torej besedo v "isti" vrtec v "vrtec na območju občine 
Gorenja vas – Poljane".Jurij Krvina doda obrazloţitev, da če je nekdo imel enega otroka ţe v 
vrtcu, je na podlagi dodelitve njegovega drugega otroka v isti vrtec zaradi točkovanja lahko 
nekdo drug izpadel.  
 
Sklep št. 37:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec v predloţenem besedilu. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov, 2 svetnika sta se glasovanja vzdržala. 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 10. točki 
Poročila o izvajanju gospodarskih javnih sluţb v letu 2010, in sicer ravnanja s komunalnimi 
odpadki, oskrbo s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je podala 
Kristina Knific. Poročila je obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja.  
 
Jurij Krvina poda pripombo na obliko poročil in predlaga, da se poročila končajo z ustreznimi 
zaključki oziroma mnenji in ukrepi, kjer je to potrebno. Kristina Knific predlaga, da bi za 
zaključek pri odvajanju in čiščenju komunalnih voda izpostavila kataster javnih kanalizacijskih 
sistemov. Kataster še ni narejen, bilanca uspeha pa je negativna. 
Boga Ţuna zanima kdo dobi denar od odpadnih surovin (steklo, papir, kovine). Zanima ga 
tudi snov, ki občasno onemogoči delovanje čistilne naprave v Gorenji vasi. Kristina Knific 
odgovori, da odpadne surovine občina proda in so prihodek proračuna. Pri čistilni napravi v 
Gorenji vasi se domneva, da sistem prekomerno obremenjujeta sirarni in vdor padavinskih 
voda v kanalizacijo.  
Mirjana Moţina opozori na računsko napako na str. 7 v gradivu, kjer je negativno stanje malo 
večje. Zanima jo tudi gradnja čistilne naprave na Dobravi. Kristina Knific odgovori, da je bilo 
potrebno razpis za izbiro izvajalca ponoviti. Začetek gradnje je načrtovan v letu 2011.  
 
Sklep št. 38: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročili o izvajanju gospodarskih 
javnih sluţb ravnanja s komunalnimi odpadki, oskrbo s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v letu 2010 v predloţenem besedilu. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
  
K 11. točki 
Obrazloţitev predlaganih oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč je 
podal Bernard Strel. Predlagani oprostitvi je obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje 
in varstvo okolja.  
 
Bogo Ţun vpraša, če je oprostitev v višini 50% v prvem primeru skladna z Odlokom. Bernard 
Strel odgovori, da je oprostitev skladna. 
Janez Novak opozori na problematiko 18. člena glede na kriterije odločanja. Predlaga 
dopolnitev člena oziroma predlog zaradi boljše razumljivosti in boljše opredeljivosti kriterijev 
odločanja. Predlog je v pisni obliki posredoval na občino. 
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Bogo Ţun pripomni, da se mu v predlaganem besedilu Janeza Novaka zdita 1. in 2. alineja 
neargumentirani. 
Mirjana Moţina se strinja s pripravo predloga 18. člena, ki se naj uskladi z zakonodajo. 
Predlaga, da se preverijo tudi moţnosti višine prispevkov.  
 
Sklep št. 39: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane odloči, da se nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča za zavezanca Gorjan Renata in Heleno, Vršajn 10, Gorenja vas, oprosti v višini 
50%, in zavezancu Dragu Rţenu, Sovodenj 2, Sovodenj oprosti v celoti. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov, 1 svetnik je glasoval proti sprejetju 
sklepa, 1 svetnik se je glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
K 12. točki 
- Prodaja zemljišča v k.o. Trebija 
 
Sklep št. 40:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 950, 
k.o. Trebija, v pribliţni izmeri 50 m2, v lasti Občine Gorenja vas – Poljane. Prodaja zemljišča 
se uvrsti v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem za leto 2011. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od 13 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
- Brezplačni prenos lastništva zemljišča v k.o. Dobje 
 
Sklep št. 41:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z brezplačnim prenosom zemljišča 
parc. št. 69/9, k.o. Dobje na Občino Gorenja vas – Poljane. Predmetna nepremičnina pridobi 
status zemljišča v splošni rabi in se razglasi za javno dobro. Brezplačen prenos zemljišča se 
uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoţenja za leto 2011. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
- Menjava zemljišč v k.o. Dobje 
 
Sklep št. 42:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišča parc. št. 368/3, 
k.o. Dobje za zemljišče parc. št. 1442/4, k.o. Dobje, ki je javno dobro. Nepremičnina parc. št. 
1442/4, k.o. Dobje se izvzame iz javnega dobra, nepremičnina parc. št. 368/3, k.o. Dobje pa 
pridobi status zemljišča v splošni rabi in se razglasi za javno dobro. Menjava zemljišč se 
uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoţenja za leto 2011 in Letni načrt 
razpolaganja s stvarnim premoţenjem za leto 2011. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
- Menjava zemljišč v k.o. Gorenja Ravan 
 
Sklep št. 43:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 247/2, 
244/2, 244/3 in 245/2, k.o. Gorenja Ravan za zemljišče parc. št. 1286/4, k.o. Gorenja Ravan, 
ki je javno dobro. Nepremičnina parc. št. 1286/4, k.o. Gorenja Ravan se izvzame iz javnega 
dobra. Nepremičnine parc. št. 247/2, 244/2, 244/3 in 245/2, k.o. Gorenja Ravan pridobijo 
status zemljišča v splošni rabi in se razglasijo za javno dobro. Menjava zemljišč se uvrsti v 
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoţenja za leto 2011 in Letni načrt razpolaganja s 
stvarnim premoţenjem za leto 2011. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Mirjano Moţina zanima, kdo v primeru menjave prevzame stroške menjave in kakšni so 
stroški v primeru brezplačnega prenosa zemljišča. 
Barbara Bogataj odgovori, da stroški bremenijo oba lastnika zemljišč. Občina v primeru 
menjave prevzame stroške izdelave pogodbe in zemljiškoknjiţnega predloga, stroške 
overitve pa si stranki razdelita. Stroški brezplačnega prenosa zemljišč so stroški parcelacije v 
primeru še neodmerjene parcele in so odvisni od posameznega primera. Stroški nastanejo 
pri izdelavi pogodbe in overitvi, če je pridobitelj fizična oseba pa sam plača še sodno takso 
za pridobitev, občina je tega prispevka oproščena. 
 
- Nakup zemljišča v k.o. Visoko 
 
Sklep št. 44:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom zemljišča parc. št. 122, k.o. 
Visoko. Predmetna nepremičnina pridobi status zemljišča v splošni rabi in se razglasi za 
javno dobro. Nakup zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoţenja 
za leto 2011. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Janez Arnolj poda pripombo na vlogo Janeza Bohinca, saj iz nje ni razvidna zadeva vloge, ki 
naj bi bil nakup oziroma je vlagatelj predlagal uskladitev. Zanima ga tudi na podlagi česa se 
občina odloča o nakupih in kaj se zgodi z vlogami, ki so zavrnjene. Predlaga seznanitev 
svetnikov s cenami nakupa in prodaj. Zanimajo ga tudi odmere oziroma ukrepi občine glede 
neodmerjenih cest. 
Barbara Bogataj razloţi, da je bila zadeva obravnavane vloge prodaja. Vloge se na splošno 
obravnavajo glede na nujnost zadeve. Vrednosti zemljišč so razvidne iz poročila ob 
zaključnem računu. 
Ţupan je glede problematike parcelacije cest in ureditve njihovega lastništva postavil tudi 
poslansko vprašanje in ugotavlja, da problem ni samo občinski, ampak ima tudi drţava 
ogromno neurejenega stanja na tem področju.  
 
K 13. točki 
Pod točko razno ni bilo razprave 
 
 
Zapisali: 
Maja Jurjevič  
Barbara Bogataj 
 
                   
         Milan Čadeţ, l.r.  

Ţupan 


