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OBČINA GORENJA VAS-POLJANE 
ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN VARSTVO OKOLJA 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 17.11.2011 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
5. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja (v nadaljevanju Odbor), ki je bila v torek, 
15.11.2011, ob 19. uri, v prostorih Občine Gorenja vas-Poljane. 
 
PRISOTNOST1: 

 PRISOTNI ČLANI ODBORA: Tomaž Pintar, Stanko Bajt, Janez Arnolj, Jože Novak, Mija Pisk, 
Peter Dolinar in Danijela Titan;  

 IZOSTANEK OPRAVILČILI: /; 
 ODSOTNI ČLANI ODBORA - brez opravičila:/; 
 OSTALI PRISOTNI:  

o Občina Gorenja vas-Poljane: Boštjan Kočar, Branka Srša in Kristina  Knific;  
 OSTALI OPRAVIČENO ODSOTNI: Janez Milan Čadež in Barbara Bogataj; 
 OSTALI NEOPRAVIČENO ODSOTNI: /; 

 
LISTA PRISOTNOSTI : PRILOGA 1 
 
 
Pričetek seje: 19 uri; 
 
Predsednik odbora da na glasovanje dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 3. seje 

2. Predlog proračuna za leto 2012 (B. Srša, B. Kočar, K. Knific) 

3. Razno. 

 
Prisotni člani odbora soglasno potrdijo dnevni red. 

 
TOČKA 1 

G. Novaka zanima, če je bil zapisnik 3. seje posredovan odboru za gradnjo doma za starejše občane. 
K. Knific pojasni, da je bil posredovan le na sejo občinskega sveta. Za podrobnosti se je potrebno 
obrniti na Barbaro Bogataj. 
 
Na zapisnik ni drugih pripomb in vprašanj.  
Zapisnik je z izidom glasovanja: 4-ZA in 1-VZDRŽAN; potrjen. 
 

TOČKA 2 
 

B. Srša predstavi osnutek proračuna 2012. Na vprašanja članov odbora so bili podani odgovori s strani 
prisotnih predstavnikov občinske uprave. 
 
Člani odbora predlagajo naslednje pripombe in predloge za spremembo k osnutku proračuna 2012: 

                                                 
1 Merila za opravičeno odsotnost določa 18. člen Poslovnika občinskega sveta. 
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Prvič, Odbor predlaga, da se proračun opremi s kazalniki- indeks rasti proračunske postavke in konta 
glede na pretekla leta. Brez kazalnikov je proračun manj pregleden. 
Drugič, Odbor predlaga, da se v obrazložitvah proračuna  navede dolžina asfaltiranih cest za 2012. 
Tretjič, Odbor predlaga, da se poveča sredstva za zagotavljanje javne oskrbe s pitno vodo (vodovod 
Lučine). 
Četrtič, Odbor predlaga, da se poveča sredstva na PP 514, Cestni program, plazenje.. na 300.000,00 
EUR. Odbor meni, da je stanje urejanja plazov v občini kritično in se iz leta v leto slabša. Plazovi se ne 
sanirajo v zadostnem številu glede na potrebe. Ogrožene so hiše nad plazovi in za več objektov 
pomembne cestne povezave. 
 Petič, Odbor predlaga, da se z gradnjo javne infrastrukture (kanalizacija in vodovodi) vzporedno 
pretehta tudi potrebnost rekonstrukcije ceste s kompletno ureditvijo (pločnikov in javna 
razsvetljava). Primer »urejanje porečja Sore«. Proračun vključuje le rekonstrukcijo cente na 
Hotavljah, medtem ko rekonstrukcije v Poljanah, na Trebiji in v Podgori niso predvidene v proračunu 
2012 in  niti v NRP.  
Šestič, Odbor predlaga, da je v proračunu 2012 potrebno predvideti sredstva za obnovo pokopališč. 
Stanje je kritično in se iz leta v leto slabša. V obnovo se praktično ne vlaga. Razpadli zidovi niso v 
ponos občini, niti ne privlačni za turiste!  
 
Odbor glasuje o Sklepu št. 1 : 
Pripombe in predlogi za spremembo k osnutku proračuna 2012: 
Prvič, Odbor predlaga, da se proračun opremi s kazalniki- indeks rasti proračunske postavke in 
konta glede na pretekla leta. 
Drugič, Odbor predlaga, da se obrazložitvah proračuna navede dolžina asfaltiranih cest za 2012. 
Tretjič, Odbor predlaga, da se poveča sredstva za zagotavljanje javne oskrbe s pitno vodo (vodovod 
Lučine). 
Četrtič, Odbor predlaga, da se poveča sredstva na PP 514, cestni program, plazenje.. na 300.000,00 
EUR.  
 Petič, Odbor predlaga, da se z gradnjo javne infrastrukture (kanalizacija in vodovodi) pretehta tudi 
potrebnost rekonstrukcije ceste s kompletno ureditvijo (pločnikov in javna razsvetljava).  
Šestič, Odbor predlaga, da se v proračunu 2012 rezervira sredstva za obnovo pokopališč.  
 
Sklep št. 1 je soglasno podprt. 

TOČKA 3 
 

Odbor predlaga, da se  spremlja dolžino asfaltiranih cest (npr. letno poročilo o gradnji in 
vzdrževanju cest). 
Odbor predlaga občinski upravi, da naj pri investicijah, kot je npr. gradnja opornega zidu v Hotovlji, 
r izvaja obveščanje in informiranje krajanov o načrtovani investiciji in to pred pričetkom del.  
 
Odbor je sejo zaključil ob 21.00 uri. 

 
        Predsednik odbora: 
        Tomaž Pintar, l.r. 
 
Zapisala:        
Kristina Knific 
 
Priloga: 
-lista prisotnosti. 



 3 

 
 


