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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 011-012/2011- 
Datum: 20. 12. 2011 
 
 

Z A P I S N I K 
 
8. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 20. 12. 2011, s 
pričetkom ob 18.00 uri v Taverni Petra 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, Jurij Krvina, Žan Mahnič, Alenka Krmelj, Boris Jurjevič Janša 
 
OSTALI PRISOTNI: župan Milan Čadež, Barbara Bogataj, Branka Srša, Kristina Knific, Maja 
Jurjevič, Boštjan Bogataj, Milka Bizovičar, Ivan Hribar, Zarja Kovis d.o.o., Primož Krapež, 
ZRMK, Uroš Košir, Locus d.o.o., Franc Žagar 
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob 
začetku seje prisotnih 16 svetnikov.  
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta z dne 27. 10. 2011 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Predlog Odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012  
4. Lokalni energetski koncept  
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne 

občinske uprave "Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane 
in Žiri" 

6. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki  

7. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane  

8. Osnutek Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 
Občini Gorenja vas – Poljane  

9. Letni program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2012 
10. Poročilo Odbora za izgradnjo Doma starejših občanov 
11. Predlog vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2012  
12. Predlog cenika najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja 

za leto 2012 
13. Predlog za imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada za kulturne 

dejavnosti Škofja Loka 
14. Razno 

 
Jože Novak pripomni, da je dnevni red preobsežen in priporoči, da bi bilo v dnevnem redu 
manj točk.  
Župan pove, da je za leto 2012 predvidena ena seja več kot v letu 2011. Posledica veliko 
točk na dnevnem redu pa je obseg dela občinske uprave in pričakuje od občinskega sveta, 
da sodeluje. 
 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 16 svetnikov. Dnevni red je bil sprejet soglasno.  
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Seji se pridruži svetnik Boris Jurjevič Janša, v nadaljevanju je prisotnih 17 svetnikov. 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 7. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
27. 10. 2011, 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. 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. 44: nakup zemljišča parc. št. 122, k.o. Visoko – v izvrševanju 
 
Izvrševanje sklepov 7. redne seje: 
Sklep št. 66: seznanitev s poročilom o gradnji širokopasovnega omrežja  
Sklep št. 67: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 6. redne seje 
Sklep št. 68: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu za leto 2011 
Sklep št. 69: sprejet predlog proračuna za leto 2012 in opravljena javna obravnava 
Sklep št. 70: sprejeti osnutki Občinskih načrtov zaščite in reševanja ob zemeljskem plazu, 
ob velikem požaru, ob poplavah in ob potresu in opravljena javna obravnava 
Sklep št. 71: podeljena občinska priznanja za leto 2011  
Sklep št. 72: preklican Sklep št. 64, sprejet na 6. redni seji občinskega sveta dne 29. 9. 2011 
Sklep št. 73: za članico Nadzornega odbora imenovana Tanja Bizovičar 
Sklep št. 74: imenovani predstavniki ustanovitelja v svet zavoda OŠ I. Tavčarja Gorenja vas 
Sklep št. 75: imenovani predstavniki ustanovitelja v svet zavoda OŠ Poljane 
 
Pripombe na zapisnik 7. redne seje podajo: 
Bogo Žun, ki pove, da ni zadovoljen z odgovorom v zvezi z malimi čistilnimi napravami. V 
odgovoru ni skupnega imenovalca, izračuni so nedefinirani in v odgovoru tudi piše, da je 
mala čistilna naprava zasebna last, vendar se ve, da občina sofinancira tudi toplotne črpalke, 
kmetijske stroje, obnove hlevov, kurilne naprave in podobno. Zahteva korekten odgovor na 
isto vprašanje. Pripomba se upošteva pod drugo točko.  
Marko Kržišnik pripomni, da v zapisniku piše: »…ko se je optika speljala po drogovih…« in 
opozori, da je pravilno: »…če se bo optika speljala po drogovih…«, ker se optika namreč ni 
še nikjer speljala. Opozori še na naprave za oživljanje in gasilce, in sicer da odgovori na to 
tematiko niso ustrezni in so vedno isti. 
Župan pove, da se je glede defibrilatorja pozanimal ter meni, da je potrebno vzpostaviti širši 
sistem opremljanja z defibrilatorji. Pobuda pa je umestna ter dobra. 
Jože Čadež opozori, da je bilo pri sklepu št. 75 zapisano, da je bil sklep sprejet soglasno, 
vendar niso vsi svetniki glasovali za sklep, torej bi moralo biti napisano, da je bil sklep 
sprejet.  
 
SKLEP ŠT. 76: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 7. redne seje, ki je bila 27. 10. 2011, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o 
njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati. 
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 2. točki 
Janez Hrovat vpraša glede dvorca Visoko - v proračunu so namenjena sredstva za obnovo 
dveh prostorov, prav tako pa je predvidena tudi naložba v skupno podjetje, zato ga zanima 
vizija projekta oživitve dvorca.  
Župan odgovori, da se razvojni investitor, ki je bil izbran na javnem razpisu, ne odziva, zato 
je bila posledično odločitev občine, da kljub njegovemu neodzivanju v dvorcu nekaj začne 
dogajati. V dogovoru s KUD Poljane bo občina uredila in opremila vežo in vzhodno sobo s 
Tavčarjevo vsebino, KUD Poljane pa bo z opremljenim prostorom upravljal. Razvojni 
investitor Hosting d.o.o. se sicer projektu ni odpovedal, ga ima »na čakanju«.  
Janez Hrovat predlaga, glede na to, da se je zbralo veliko gradiva o Tavčarju, da Občina izda 
knjigo o Tavčarju ob 160-letnici njegovega rojstva. 
Janez Hrovat opozori na zgrajen oporni zid v Predmostu in predlaga, da se pripravi poročilo 
o gradnji, ki naj ga pregleda tudi nadzorni odbor. O gradnji ni bila obveščena niti krajevna 
skupnost.  
Župan odgovori, da je podpisal dogovor, na podlagi katerega se je pričelo z gradnjo 
opornega zidu. Dejstvo je, da se je z razširitvijo ceste poseglo na sosednje zemljišče v lasti 
fizične osebe brez soglasja lastnika. Po odzivu vaškega odbora se je ureditev zidu ustrezno 
uskladila. 
Janez Hrovat pove, da je prejšnji župan podpisal eno od soglasij tudi za peskokop v Hotovlji, 
za katerega krajevna skupnost ni vedela, kot tudi ne prebivalci, ki so v njegovem vplivnem 
območju. Podjetje Topos d.o.o. je glede peskokopa poslalo dopis na inšpektorat in nekaj 
drugih ustanov, med njimi tudi na občino. Janeza Hrovata zanima županovo stališče do 
navedene zadeve. 
Župan pove, da nima posebnega stališča. OPN se je sprejel junija lansko leto in določene 
stvari se da koristiti. Pove še, da se podpira vse, kar je skladno z zakonodajo in občinskimi 
odloki, ostalega ne podpira. 
Janez Hrovat opomni na podana pobuda na seji Odbora za kulturo, da občina pripravi vizijo 
oziroma program, ki se bo izvajal v Štefanovi hiši, posreduje naj se svetnikom.  
Župan pove, da se bo program pripravil v sodelovanju z upravljavcem. Upravljavec trenutno 
izvaja popis inventarja Štefanove hiše. 
Janez Hrovat prenese informacijo, zapisano v Financah o selitvi podjetja Polycom d.o.o. v 
Belo krajino. Občina je zgradila obrtno cono Dobje in ima določene obveznosti, Polycom 
d.o.o. je kupil 2/3 te cone, v coni pa se še nič ne dogaja, zato ga zanima, kakšno je sedaj 
stališče občine.  
Župan pove, da je občina svoje opravila in da bi moral za stališče vprašati podjetje Polycom 
d.o.o. in ne občino. Prav tako so zadeve opredeljene v pogodbi, ve pa, da je Polycom d.o.o. 
dobil dodatne posle, ki presegajo tudi zemljišče v GC Dobje.  
Janez Hrovat pove, da je na zadnji seji Odbora za gospodarstvo eden izmed podjetnikov v 
GC Todraž izjavil, da se na toplovodno omrežje ne bo priključil, ker se s ceno toplote ne  
strinja. Janeza Hrovata zanima, zakaj so sredstva namenjena in zakaj bo občina toplovod 
gradila. 
Župan pove, da tudi Janez Hrovat pozna naš Odlok, skladno s katerim je naloga občine, da 
se toplovod zgradi. 
Janez Hrovat pove, da je iz supervizorja razvidno, da je podjetje Voding iz občinskega 
proračuna dobilo 883.000 €, kar je več kot 60% sredstev, ki jih je podjetje dobilo. Želi imeti 
finančno poročilo o omenjenih občinskih sredstvih odkar se s tem podjetjem sodeluje. 
Irena Tavčar poda pripombo glede občinske ceste na odseku Volča oziroma Podobeno - 
Poljane. Prometna signalizacija ne ustreza in KS Javorje je na to opozarjala že pred tremi 
leti. Prometni znak, ki označuje kraj Volča, je bil ročno prestavljen. Na znaku, ki označuje kraj 
Volča, je tudi znak za omejitev hitrosti 40 km/h. Označbe konca kraja pa ni, kar pomeni, da je 
od mostu do Poljan omejitev hitrosti 40 km/h. Predlaga, da se signalizacija uredi in se 
prometni znak za kraj Volča premakne na prvotno lokacijo. Označi naj se še konec kraja 
Volča. Opozori tudi na previsoke cestne ovire v Poljanah in je potrebno razmisliti, da se te 
ovire znižajo. 
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Alenka Krmelj poda pobudo za nasutje sprehajalne poti na Dobravi, od igrišča pri vrtcu do 
Sivca, da bi se lahko otroci sprehajali po potki zaradi večje varnosti. Vpraša, če je kakšna 
nova informacija glede Boršta in kaj je s prostorom za igrišče na Dobravi. 
Župan pove, da sta bila z Elizabeto Rakovec, članico nadzornega sveta, pred enim 
mesecem na predstavitvi odlagališča Boršt. Pove, da se je zgodilo prvič, da je bila občina 
povabljena na tako predstavitev in doda, da RŽV in Ministrstvo nimata kakšnih posebnih 
kontaktov. Več informacij trenutno ni znanih. Igrišče na Dobravi ni več aktualno, saj je 
otroško igrišče urejeno in javno dostopno pri vrtcu na Dobravi. Predvidena lokacija se 
namenja, na pobudo Ribiške družine Visoko, za ureditev ribnika, kjer bo možen športni 
ribolov za ribiče in turiste s spremljajočo ponudbo. 
Bogo Žun meni, da se stanje ureditve vežice v Stari Oselici odvija prepočasi in opozori, naj 
se javni razpisi za izvajalce pripravijo tako, da bodo izbrani verodostojni izvajalci. Opozori 
tudi na ureditev pregradne stene, ker ni bilo podanega odgovora. 
Župan pove, da v Stari Oselici ni bil opravljen korekten nadzor, saniralo se bo v najkrajšem 
možnem času.  
Bogo Žun opozori, da je Štefanova hiša do sedaj stala že čez 800.000 €, pa je še vedno 
surova, tudi če bomo vložili 2 mio EUR bo hiša še vedno stara. Meni tudi, da je bilo za že 
izvedeno vloženo preveč sredstev.  
Župan pove, da se strinja in ve, da bo kljub adaptaciji hiša še vedno stara, je pa vesel, da 
ima hiša upravljavca. Vsa sredstva, ki so bila vložena niso bila občinska in toliko sredstev, 
kot se jih je vložilo, se jih ne bo vrnilo nazaj. 
Bogo Žun še doda, da so vložena sredstva v vsakem primeru javna sredstva in 
davkoplačevalski denar in da se naj tako tudi razmišlja.  
Jože Novak opozori, da ni varnega peš dostopa do bencinskega servisa v Gorenji vasi. 
Opozoriti je potrebno lastnika servisa, da uredi ob cesti pločnik. 
Župan pove, da se bomo glede tega pozanimali. 
Janez Arnolj se pridruži pobudi, ki jo je na prejšnji seji podal Jurij Krvina, in sicer, da se 
pozove Tritel d.o.o. k podaji finančnega poročila za projekt optičnega omrežja, saj se projekt 
ne izvaja skladno s planom.  
Janez Arnolj vpraša še glede podjetja STC d.o.o., kjer je prišlo v proračunu do spremembe in 
ga zanima, zakaj je do tega prišlo.  
Župan pove, da se sprememba nanaša na pogodbo z STC d.o.o. iz leta 2005, kjer je bilo 
dogovorjeno, da je občini sofinancirata investicijsko vzdrževanje smučarskih naprav. 
Mirjana Možina pove, da bi moral STC d.o.o. pripraviti plan vzdrževanja, ki bi ga moral 
potrditi občinski svet, nato poročati o izvedbi del šele potem bi se zagotovila sredstva v 
proračunu. 
Župan pove, da je bilo poročilo že podano ter da je vse skladno s pogodbo.  
Barbara Bogataj doda, da gre za stare žičniške naprave, ki so še v naši lasti občin.  
Janez Hrovat opozori, da se sprejema proračun za 2012, v katerem pa so namenjena 
sredstva za vzdrževanje iz leta 2011. 
Barbara Bogataj doda, da gre za vzdrževanje, ki je bilo izvedeno na podlagi inšpekcijskih 
nadzorov. 
Boris Jurjevič Janša opozori na optično omrežje, kjer se priklopi odvijajo prepočasi odziv na 
Tritelu d.o.o. je zelo neprofesionalen. 
Župan pove, da se lahko za dodatne informacije obrnejo na vodjo projekta na občini, Jerneja 
Nučiča. Doda še, da trenutno deluje 73 priklopov, 187 je podpisanih pogodb. 
Jurij Krvina opozori, da je bilo že vnaprej jasno, da ko bodo sredstva, ki jih je občina pridobila 
na razpisu, porabljena, in bo sredstva moral zagotoviti zasebni partner, da bo priključitev 
potekala počasneje. 
Žan Mahnič predlaga, da se pripravi poročilo, kje in kako poteka promocija občine. 
Olga Fic prenese pobudo krajana za ureditev podružnične šole Leskovica, ki si jo je tudi 
ogledala. Na šoli odpada omet, vidijo se zidaki, najbolj kritičen pa je srednji del strehe, kjer 
streha pušča. Predlaga, da se sanira vsaj toliko, da ne nastaja nova škoda.  
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Alenka Krmelj prenese pobudo, ki jo je Jože Novak podal na zadnji seji Komisije za 
mandatna vprašanja predlagal, in sicer naj se ob izplačilu sejnin pripravi specifikacija izplačil 
po posameznih sejah.  
Barbara Bogataj pove, da bodo specifikacije posredovane. 
Janez Arnolj predlaga, da se v Podblegaške novice napiše aktualne informacije glede 
optičnega omrežja, ne pa da občani že tretjič berejo postopek priključitve.  
 
K 3. točki 
Predlog Odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012 predstavi Branka 
Srša. 
 
Jože Novak: 
- opozori na postavke nadzora – omenjeno je bilo, da je v občinski upravi zaposlen 
nadzornik, zato ga zanima ali so to stroški dodatnih nadzornikov ali je to strošek 
zaposlenega za nadzor na občini; 
- vpraša glede postavke 563 Fortunova brv, kjer je predviden nakup zemljišča; 
- zanima ga tudi, kaj se bo urejalo s sredstvi na postavki 564 Odcep Poljanske ceste; 
- opozori na ureditev male sejne sobe v občinski stavbi. Meni, naj se sredstva prenesejo s 
postavke Rupnikova linija, kjer se je že precej naredilo, in vzdrževanje kulturnih objektov, kjer 
poraba sredstev ni jasna; 
- predlaga tudi, da se združijo postavke 151, 212 in 213, ki vse spadajo pod Odbor za 
šolstvo, kulturo in šport, ki je na zadnji seji sprejel sklep, da se morajo vsi koristniki občinskih 
sredstev prijaviti na javni razpis in podati poročila.  
Barbara Bogataj odgovori, da gre za nakup zemljišča ob Fortunovi brvi ob starem 
zdravstvenem domu, kjer bi se sočasno lahko uredilo parkirišče in Fortunova brv. Ob 
Poljanski cesti, zahodno od Galerije Krvina, se bodo komunalno opremila zemljišča, med 
drugim za preselitev stanovalcev na trasi obvoznice Gorenja vas. Ureditev male dvorane je 
predvidena v sklopu kandidiranja za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Agencije za 
kmetijske trge, poleg ureditve fasade in odvodnjavanja Doma občine. Objava razpisa je 
predvidena v začetku leta 2012. Predlog združitve postavk je možen s predlogom rebalansa.  
Jože Novak opozori, da se pojavlja postavka Nadstrešek Blata, in ga zanima, kaj ta postavka 
predstavlja. Zanima ga tudi postavka 002, konto računalniške in računovodske storitve.  
Branka Srša pove, da gre za stroške vzdrževanja računalniške opreme ter za izvedeno 
revizijo finančnega poslovanja.   
Janez Arnolj meni, da je proračun prenapihnjen, pogreša obrazložitev sprememb proračuna 
od prvega predloga. Opozori na rento RŽV, v primeru, da ne bo izplačana, precej investicij 
posledično verjetno ne bo izvedenih. 
Župan pove, da je kot župan prvi odgovorni za to, da se pridobijo načrtovani prihodki ter upa, 
da bo novi minister za okolje imel več posluha za problematiko RŽV-ja. 
Branka Srša pove, da je prišlo do nekaterih sprememb v proračunu, ker so se zamaknila 
plačila v leto 2012, nekaj je bilo upoštevanih tudi pobud, pri nekaterih postavkah pa se je 
planiralo premalo že pri pripravi prvega predloga. 
Janez Arnolj opozori, da je za Poljane namenjenih zelo malo sredstev in da zopet ni v 
proračunu sredstev za obnovo obzidja pokopališča. 
Župan pove, da se s tem ne strinja povsem, saj bosta v postopku dva občinska podrobna 
prostorska načrta za Poljane. 
Mirjana Možina dopolni Janeza Arnolja in sicer, da so se nekatere postavke v proračunu 
pojavile čisto na novo in jo zanima, ali bo občina vključena v CERO Gorenjske. 
Župan pove, da se bo občina pridružila CERU v Ljubljani. 
Mirjana Možina opozori tudi na sredstva za STC, ki so tudi sprememba v proračunu. Opozori 
še na toplovod 2. faze za dva nova investitorja v Todražu, kjer so sedaj predvidena še 
sredstva za prestavitev telekomunikacijskih vodov, kanalizacije in toplovoda, v višini 83.000€. 
Mirjana Možina pove, da je najbolj kritičen vodovod Lučine. Opozori še na povečanje 
prihodkov iz prodaje osnovnih sredstev in zemljišč, in sicer na 500.000€. 
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Branka Srša pove, da so načrtovani prihodki od prodaje zemljišč Direkciji za ceste na trasi 
obvoznice.  
Mirjana Možina vpraša glede investicijskega vzdrževanja zdravstvenega doma, ki je 
zmanjšano oziroma za 2012 ni v proračunu, obnavljalo pa naj bi se skupaj z upravljavcem. 
Zanima jo še ogrevanje poslovnih prostorov v RŽV, ki je povečano za 500 procentov, in ali je 
to zaradi novega lastništva občine. Opazila je tudi, da v letu 2012 ni sredstev za ureditev 
parkirišča v Lučinah, le-ta so planirana v NRP-ju za leto 2013. 
Janez Hrovat pove, da proračuna ne bo podprl. Doda, da so se kapitalski prihodki zelo 
približno ocenili in da ne ve, zakaj je predlagana 4. točka dnevnega reda, Lokalni energetski 
koncept, saj je v gradivu navedeno, da je bil Lokalni energetski koncept sprejet že pred enim 
letom in pol. 
Barbara Bogataj pove, da Lokalni energetski koncept še ni sprejet in je prišlo do pomote v 
datumu na naslovnici. Postopek se je zavlekel zaradi dodatno izvedene študije ogrevanja za 
Gorenjo vas.  
Janez Hrovat pove, da v proračunu nekatere stvari ne držijo in da je občina »čarovnik«, če 
se bo proračun izvedel tako kot je planirano. Zanima ga, kaj se bo dejansko res naredilo in 
kaj se ne bo. 
 
SKLEP ŠT. 77: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o proračunu Občine Gorenja vas 
– Poljane za leto 2012 v predloženem besedilu.  
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov, 5 svetnikov je glasovalo proti. Sklep je 
bil sprejet. 
 
K 5. točki 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave "Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri" je 
predstavila Barbara Bogataj. 
 
Janez Arnolj vpraša, zakaj se tega tako pozno lotevamo glede na to, da smo bili že 
opozorjeni, da je potrebno odlok spremeniti. 
Barbara Bogataj pove, da je bila za pripravo sprememb odloka zadolžena občina Škofja 
Loka. 
Bogo Žun vpraša, koliko časa se bo zadeva z inšpektorjem še urejala, saj je bilo na zadnji 
seji izraženo jasno mnenje glede inšpektorja. 
Župan pove, da se pripravljajo spremembe v dogovoru z ostalima županoma.  
Jurij Krvina doda, da kar se opozarjanja tiče, lahko komunalni delavec naredi trikrat več, kot 
je inšpektor. 
 
SKLEP ŠT. 78:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Škofja 
Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri« v predloženem besedilu po skrajšanem postopku.  
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov od 16 prisotnih, 1 svetnik se je 
glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
K 6. točki 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je predstavila Kristina Knific. 
 
Olga Fic vpraša, kakšna bo cena odvoza. 
Kristina Knific pove, da je cena 12€ na mesec, kot to določa zakonodaja.  
Bogo Žun vpraša glede obvestila za biološke odpadke oziroma za cementne plošče, azbest, 
ki se jih ne more več vozit na zbirni center in opozori, da je to je korak nazaj. 
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Kristina Knific pove, da se je Ministrstvo za okolje in prostor opozorilo, da to ni dobra rešitev, 
vendar bi s tem kršili zakonodajo. Vsak ima tudi možnost, da odpadke odpelje sam. 
 
SKLEP ŠT. 79:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v predloženem besedilu. 
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov, 2 svetnika sta se glasovanja vzdržala. 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 7. točki 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane predstavita Uroš Košir, Locus d.o.o. in 
Kristina Knific. 
 
Ciril Alič pove, da so v predlogu Odloka navedene vasi, ki kar nekaj časa po sprejetju odloka 
ne bodo imele možnosti priklopa na kanalizacijo in vodovod. Zanima ga, kdaj se bo tem 
vasem začelo obračunavati. 
Kristina Knific pove, da mora biti, preden se začne karkoli obračunavati, odlok sprejet. Poleti 
se bosta investiciji zaključili. Postopek priključitve pa je sledeč: ko bo priključitev možna, bo 
občan dobil obvestilo o možnosti priključitve. Nato bo vložil vlogo za izdajo soglasja, na 
podlagi katere se tehnično določi potek priključka in pridobi potrebno soglasja lastnikov 
sosednjih zemljišč v kolikor je to potrebno. Po izdaji soglasja za priključitev se skladno z 
odlokom izda odločba o višini komunalnega prispevka. Odločba se izda za obstoječe objekte 
po uradni dolžnosti. Po plačilu komunalnega prispevka se bo izvedel priklop.   
Ciril Alič vpraša, kdo išče soglasja. Kristina Knific odgovori, da soglasja sosedov pridobi 
občina.  
Ciril Alič vpraša, kaj se zgodi, če ne bo dovolj zanimanja. Kristina Knific odgovori, da je 
priključitev obvezna, in tudi cenovno ugodnejša od izgradnje male čistilne naprave. 
Ciril Alič vpraša, kaj pomenijo »pomembnejši prihodki iz naslova kmetijske dejavnosti«, ki so 
navedeni v 18. členu in opozori, da bi to moralo biti bolj specificirano. Kristina Knific pove, da 
se ta člen sicer ne spreminja, pomeni pa, da gre tukaj praktično za vsakega kmeta.   
Bogo Žun opozori, da bo verjetno pri novogradnji potrebno najprej plačati komunalni 
prispevek ter šele nato iskati soglasja. Priklop na javno kanalizacijo je cenejši, v odgovorih 
na pripombe svetnikov pa je obrazloženo nekoliko drugače. 
Kristina Knific pove, da je pri novogradnjah že v PGD opredeljeno, kje morajo biti priključki.  
Soglasja se morajo torej pridobiti že pri pripravi projektne dokumentacije.  
Bogo Žun opozori, da minula vlaganja niso nikjer upoštevana. Kristina Knific obrazloži, da se 
v obračunske stroške upošteva samo 40 % skupnih stroškov za ceste in da je to osnova za 
ta vlaganja, ki so jih imeli lastniki obstoječih objektov v komunalno infrastrukturo. Vsak 
občan, ki je v preteklosti vlagal in sedaj dela prizidek, plača zelo majhen komunalni 
prispevek, samo za povečanje neto tlorisne površine. Kar nekaj občanov pa se odloči za 
rušitev starega objekta in za novogradnjo in v tem primeru se komunalni prispevek plača 
minimalno ali pa celo nič, če je neto tlorisna površina enaka kot pri starem objektu. 
Jurij Krvina vpraša, da če je enako število ljudi v stavbi, zakaj je potrebno komunalni 
prispevek ob dozidavi sploh plačati oziroma kaj pri tem predstavlja takšno dodatno 
obremenitev, da je prispevek potrebno plačati. 
Kristina Knific pove, da je osnova za izračun komunalnega prispevka neto tlorisna površina 
objekta in da je izračun skladen z uredbo in pravilnikom.  
Irena Tavčar vpraša, kaj se zgodi v primeru, če prosilec ne dobi soglasja od soseda. Kristina 
Knific odgovori, da se v takem primeru išče druga trasa priključka. Najkrajša trasa je seveda 
najbolj gospodarna, ugoden za občane je tudi Odlok, kjer je opredeljeno, da plača lastnik 
objekta samo 15 metrov kanala, ostalo plača občina.  
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Jože Novak opozori, da bi vsi svetniki morali znati izračunati komunalni prispevek, ker 
svetniki o tem odločajo. Zanima ga tudi, kje se dobi faktor indeksacije. Kristina Knific pove, 
da se komunalni prispevek izračuna skladno s formulo v 12. členu. Indeksacijski faktor je 
odvisen od rasti cen.  
Ciril Alič vpraša, ali se, skladno s 7. členom, vzame za osnovo parcela ali objekt. Kristina 
Knific pove, da se, skladno s formulo iz 12. člena, za osnovo vzame oboje. 
Ciril Alič vpraša, kako so določeni faktorji Cp, Ct in ostalih. 
Gvido Modrijan pove, da ko se dobi celotna vsota zemljišč namenjenih za gradnjo in stroške 
celotne komunalne opreme, se potem deli vrednost komunalne opreme z vsemi površinami, 
tako se določi Cp in Ct. Kristina Knific doda, da je z OPN določeno, katera zemljišča so 
zazidljiva in vse površine, pozidane in nepozidane, se pri izračunu upoštevajo. 
Ciril Alič vpraša, če so v primeru, ko so krajani zgradili vodovode s svojimi sredstvi in so 
potem predali vodovode v upravljanje občini, oproščeni plačila komunalnega prispevka.  
Kristina Knific pove, da ti verjetno ne bodo plačali komunalnega prispevka za priključitev na 
vodovod.  
Žan Mahnič opozori naj se obrazloži še pojem faktor dejavnosti, ker ni obrazložen.  
Mirjana Možina predlaga, da se pripravi še izračun stroškov priklopa za kmetijo oziroma 
gospodarsko poslopje, kjer je več objektov za izračun. 
 
SKLEP ŠT. 80:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane in ga daje v enomesečno 
javno obravnavo. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 16 prisotnih, 1 svetnik je glasoval 
proti, 2 sta se glasovanja vzdržala. Sklep je bil sprejet. 
 
K 5. točki 
Lokalni energetski koncept sta predstavila Ivan Hribar, Zarja Kovis d.o.o. in Primož Krapež, 
ZRMK. 
 
Mirjana Možina vpraša glede finančnih okvirjev, in sicer ali številke predstavljajo stroške za 
eno leto ali 10 let in poda za primer energetsko knjigovodstvo, ki znaša 5.000€. Ivan Hribar 
odgovori, da so prikazani stroški enega leta. 
Ciril Alič opozori, da niso nikjer omenjene toplotne črpalke. Vpraša še za fotonapetostne 
elektrarne, ker so predvidene samo na javnih objektih in bi bilo dobro, da bi se zajelo še 
individualne objekte. Ivan Hribar pove, da so toplotne črpalke vključene pod obnovljive vire 
energije in da je bilo glede fotonapetostnih elektrarn najbolj predmetno, da so se obdelali 
objekti, ki so v občinski lasti, potem pa se lahko spodbuja tudi občane.  
Ciril Alič vpraša še glede požarne varnosti fotonapetostne elektrarne. Ivan Hribar odgovori, 
da naj bi bile vse naprave požarno varne. 
Bogo Žun doda, naj se ne bi gradila fotovoltaika na stavbah, ki imajo leseno strešno 
konstrukcijo. Ivan Hribar pove, da zaenkrat to še ni sprejeto in da je potrebno to premisliti na 
posameznem primeru. 
Žan Mahnič vpraša za mnenje oziroma smiselnost pridelave bioplina iz organske biomase. 
Ivan Hribar odgovori, da ni zagovornik, vendar je potrebno vedno pretehtati, primernost glede 
na primernost okolja. 
Janez Hrovat vpraša, kdo je v občinski usmerjevalni skupini za pripravo LEK-a. Barbara 
Bogataj pove, da so to predstavnik Lokalne energetske agencije Gorenjske iz Kranja, Edo 
Oblak, Matjaž Kržišnik, Marjan Šinkovec, Marko Kržišnik, Dušan Marc in Izidor Mrak. 
Janez Arnolj meni, da je to dobra osnova, vendar se aktivnosti zamikajo. Zanima ga, kako je 
s fotovoltaičimi elektrarnami v smislu onesnaževanja okolja. Ivan Hribar pove, da je nekaj 
sredstev v proračunu že predvidenih. Glede reciklaže ne zna točno odgovoriti, razvoj pa gre 
zelo hitro naprej. 
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Janez Arnolj vpraša, kje je na področju obnovljivih virov Slovenija v primerjavi s sosednjimi 
državami. Ivan Hribar pove, da se je v Sloveniji v zadnjih dveh letih naredilo več, kot v ostalih 
evropskih državah.  
 
SKLEP ŠT. 81: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Lokalni energetski koncept v 
predloženem besedilu. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov, 4 svetniki so se glasovanja vzdržali. 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 8. točki 
Osnutek Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini 
Gorenja vas – Poljane predstavi Žan Mahnič. 
 
Jože Novak vpraša, če sta predvidena program gospodarjenja in poročilo o izvedbi 
programa. Žan Mahnič misli, da imajo z državo usklajen deset letni program in da se bo 
program verjetno pripravil ob razpisu. Bogo Žun pove, da program pripravi Zavod za 
gozdove, lovske družine pa so izvajalci. 
Mirjana Možina vpraša za Odlok, ki omenja, da bo izveden javni razpis. Zanima jo, ali bodo 
potem sprejeli še en Pravilnik, kako se bo to delilo. Žan Mahnič pove, da je Pravilnik že 
sprejet. 
Janez Arnolj opozori, da bo verjetno dražja administracija kot bodo sama dodeljena sredstva. 
Žan Mahnič pove, da to obravnava Komisija za kmetijstvo ob tem, ko obravnava tudi druge 
prijave. 
Bogo Žun pove, da je ta postopek predlagala računovodkinja občine, ker se sicer sredstva 
ne morejo prenakazati. 
 
SKLEP ŠT. 82:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Gorenja vas – Poljane in ga daje v 
enomesečno javno obravnavo. 
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov, 1 svetnik se je glasovanja vzdržal. 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 9. točki 
Letni program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2012 predstavi Jože Novak. 
 
Žan Mahnič doda, da kot član Komisije za šport tudi upa, da se bo Pravilnik v določenih 
točkah spremenil.  
Jože Novak pove, da je tudi z županom dogovorjeno, da se bo v začetku januarja izvedel 
posvet s predsedniki društev z namenom, da se od sodelujočih dobi točne podatke o stroških 
društev. 
 
SKLEP ŠT. 83:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejeme Letni program športa v občini Gorenja 
vas – Poljane za leto 2012 v predloženem besedilu.  
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 10. točki 
Poročilo Odbora za izgradnjo Doma starejših občanov predstavi Franc Žagar, predsednik 
odbora. 
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Jože Novak pove, da so tudi upokojenci obravnavali to poročilo in pohvali pozitiven pristop 
do celotnega projekta. Predlaga, da bi se to poročilo objavilo v Podblegaških novicah, ker 
imajo starejši občani veliko zanimanja za ta projekt. 
Franc Žagar doda, da je tudi odnos občinske uprave in župana korekten.  
Jurij Krvina vpraša, če je koncesija še potrebna v primeru, da pride do dislociranega objekta 
CSS. Franc Žagar odgovori, da ni potrebna oziroma ni se potrebno javiti na razpis, potrebno 
je pridobiti samo soglasje za širitev dejavnosti. 
Janez Arnolj vpraša za predvidene domske kapacitete in kaj to pomeni finančno. Zanima ga 
tudi, koliko je naših varovancev v domovih ter kakšna je finančna razlika, če se koncesija 
pridobi ali če se dobi dislocirana enota. 
Franc Žagar odgovori, da je bilo najprej predvideno 40 ležiščih v prvi fazi, nato pa bi to v 
drugi fazi podvojili. Ob podpori Žirovske občine bo potrebno kapacitete na novo dogovoriti. 
Razlike v investicijski ceni, če se koncesija dobi, ni, razlika je le v stroških upravljanja. 
Samostojen dom ni rentabilen, če nima 120 postelj. Občinskih varovancev je bilo v letu 2008 
nekaj čez 30. Občini pripada določen procent postelj na število starostnikov, računa se na 
upravno enoto in če bi občina Škofja Loka dobila koncesijo, smo v Gorenji vasi v težavah. 
Župan pove, da je težko govoriti o številkah in doda, da je v naši občini minus 51 
varovancev, v občini Železniki minus 53, v občini Žiri minus 41 in v občini Škofja Loka pa 
plus 36. To predstavlja osnovno izhodišče. 
Mirjana Možina opozori, da je starejših verjetno več kot 30. 
 
SKLEP ŠT. 84:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se je seznanil s Poročilom Odbora za izgradnjo 
Doma starejših v predloženem besedilu.  
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 11. točki 
Predlog vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2012 predstavi Kristina Knific. 
 
Žan Mahnič opozori, da je leta 2010 to znašalo 0,0045771 in da se je na lanski seji, kjer je bil 
predlog 0,0046732 in ta predlog je bil zavrnjen. Kristina Knific pove, da povečanje za leto 
2011 ni bilo zavrnjeno. 
Mirjana Možina predlaga, naj se navede tudi pravna podlaga za uskladitev.  
Marko Kržišnik opozori na povišanje za dva procenta glede indeksa življenjskih potrebščin in 
misli, da v naši občini ni takega porasta, da bi bilo povišanje upravičeno. Kristina Knific 
utemelji, da se določi glede na vrednost evra. 
Marko Kržišnik opozori, da občani plačujejo za opremo, ki je ne bodo nikoli koristili. 
Kristina Knific pove, da se NUSZ obračuna glede na dejansko komunalno opremljenost.  
 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Vrednost točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2012 v predloženem besedilu. 
Za predlagani sklep so glasovali 4 svetniki, 7 svetnikov se je glasovanja vzdržalo, 6 
svetnikov je glasovalo proti sklepu. Sklep ni bil sprejet. 
 
K 12. točki 
Predlog cenika najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto 
2012 predstavi Kristina Knific. 
 
Jurij Krvina predlaga, da bi bilo dobro, da bi bile v tabeli navedene še cene za preteklo leto, 
da se lahko vidi primerjava. 
Janez Arnolj pove, da se kljub povečanju sredstev, pokopališč ne bo moglo vzdrževat. 
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SKLEP ŠT. 85:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Cenik najema poslovilnih objektov in 
zakupa grobnega polja za leto 2012 v predloženem besedilu. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov, 3 svetniki so glasovali proti, 1 svetnik 
se je glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
K 13. točki 
Predlog za imenovanje člana sveta območne izpostave Javnega sklada za kulturne 
dejavnosti Škofja Loka predstavi Alenka Krmelj. 
 
Mirjana Možina vpraša, če se zapisnike svetov javnih zavodov dostavlja mandatni komisiji in 
od kdaj naprej. Alenka Krmelj pove, da najbolje mandatni komisiji oziroma na občino in da se 
zapisnike dostavlja od sedaj dalje. 
Jurij Krvina pove, da je mogoče boljše, če se nekomu ne zaupa, da gre v svet nekdo iz 
občinske uprave. Alenka Krmelj pove, da se zapisnike dostavlja samo zaradi pregleda dela 
oziroma nalog Odborov in ne zaradi nezaupanja. 
Mirjana Možina pove, da kot članica Osnovnega zdravstva Gorenjske, poroča na samem 
Odboru. 
 
SKLEP ŠT. 86:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane predlaga, da Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti v svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka 
imenuje Valentina Bogataja, Ob jezu 2, Gorenja vas. 
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov, 2 svetnika sta se glasovanja vzdržala. 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 14. točki 
Župan pove, da bo v letu 2012 ena seja več kot v letu 2011, skladno s predvidenim 
terminskim planom. 
 
Janez Hrovat predlaga, da se ob glasovanju pove, izid glasovanja.  
 
Tomaž Pintar predstavi problematiko javne poti Hotavlje – Hlavče Njive ter prebere in 
obrazloži dopis Markelj Nikolaja. Župan pove, da je to velik problem ter da se zadevo skuša 
rešit, delno se bo cesta odmerila in uredilo lastništvo v letu 2012. Roman Demšar se strinja, 
da je to problem. Cesta v naravi delno poteka drugje, kot je zarisana v katastru, vendar 
morajo naprej ljudje razčistiti stvari. 
 
Seja se je končala ob 21.26 uri. 
 
Zapisali: 
Maja Jurjevič 
Barbara Bogataj  
                  
         Milan Janez Čadež 

Župan 
 

 

 


