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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: 25. 10. 2012 
 

Z A P I S N I K 
 
13. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 25. 10. 2012, s pričetkom ob 
18.00 uri v prostorih nove upravne stavbe RŽV v Todražu. 
 
PRISOTNI SVETNIKI: Jožef Čadež, Janez Arnolj, Janez Hrovat, Tomaž Pintar, Ciril Alič, Olga Fic, Marko 
Kržišnik, Bogo Žun, Roman Demšar, Stanko Bajt, Jože Novak, Mirjana Možina, Lucija Kavčič, Alenka 
Krmelj, Jurij Krvina, Žan Mahnič 
ODSOTNA SVETNICA: Irena Tavčar 
OSTALI PRISOTNI: župan Milan Čadež; Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj, Branka Srša, Jana Kristan, 
Anja Hren, Gašper Čadež, občinska uprava; Marjeta Mohorič Peternelj, Andreja Škerjanc, Domplan 
d.d.; Hijacinta Klemenčič, RŽV d.o.o.; Valentin Bogataj, predsednik komisije za občinska priznanja in 
nagrade; Tina Dolenc, Boštjan Bogataj, Milena Miklavčič, mediji 
 
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 12. redne seje občinskega sveta z dne 20. 9. 2012 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Osnutek proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013 
4. Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja  GRV 

20 – 11 Gorenja vas  – Praprotnica 
5. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo senika 

kmetije Bogataj – Gorenja vas 
6. Dopolnitev odloka o javnem redu in miru 
7. Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na 

okolje za leto 2011 
8. Predlog sklepa o določitvi cene programov vrtcev v Občini Gorenja vas – Poljane 
9. Predlog občinskih nagrajencev za leto 2012 
10. Poročilo o projektih Porečje Sore 
11. Predlog sklepa o prenosu vodovodnih sistemov Trebija - Gorenja vas – Todraž; Zarobar - Hlavče 

Njive; Četena Ravan – vas; Četena Ravan - Košanc, Zapreval in Podvrh na Občino  Gorenja vas – 
Poljane 

12. Promet z zemljišči 
13. Razno       

 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 15 svetnikov. Dnevni red je bil sprejet soglasno.  
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 12. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 20. 9. 
2012, ugotavljamo naslednje: 
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Neizvršeni sklepi 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. 127: menjava zemljišč v lasti Rajka Kos, Murave 6 – sklep je v izvrševanju 
Sklep št. 128: nakup zemljišč v lasti Dolinar Ane, Javorje 43 – sklep je v izvrševanju 
Sklep št. 130: nakup zemljišča v lasti Krmelj Janeza in Martine, Hotovlja 12  
 
Izvrševanje sklepov 12. redne seje: 
Sklep št. 131: sprejet zapisnik 11. redne seje z dne 21. 6. 2012 
Sklep št. 132: sprejet rebalans proračuna občine za leto 2013 
Sklep št. 133: sprejet osnutek Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln – do oddaje gradiva za  
tekočo sejo se javna obravnava še ni iztekla 
Sklep št. 134: sprejet odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovno zdravstvo 
Gorenjske 
Sklep št. 135: izvoljena elektorja za volitve v občinski svet  
Sklep št. 136: potrjen izvzem iz javnega dobra in menjava zemljišč za župnijo Trata – v izvrševanju 
Sklep št. 137: potrjen izvzem iz javnega dobra in menjava zemljišč – Bogataj Janez, k.o. Podvrh – v 
izvrševanju 
 
Sklep št. 138: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
12. redne seje, ki je bila 20. 9. 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 
Bogo Žun poda pripombo na podani odgovor glede plačevanja za prevzem kosovnih odpadkov v 
zbirnem centru, konkretno za oddajo kamene volne. Niti občinski svet nikoli ni sprejemal pravil, da 
morajo občani plačevati za oddajo kosovnih odpadkov v zbirnem centru. Elizabeta Rakovec pojasni, 
da se zaračuna oddaja ostanka komunalnih odpadkov, oddaja kosovnih odpadkov pa ne.  Doda, da se 
bo navedeno ponovno preverilo. 
Roman Demšar opozori na porast vandalizma v občini – na pokopališču v Gorenji vasi se je v letu 
2012 3-krat zgodila kraja bakra, na Hotavljah pa poškodovanje cestnih ogledal in znakov. Podane so 
bile prijave na Policijo, vendar povratne informacije o razrešitvi prijav ni bilo, tudi odziv Policije je bil 
prepočasen. Prosi za odgovor glede posredovanja s strani Policije. 
Alič Ciril predlaga boljšo sledljivost uspešnim učencem, ki dosegajo dobre rezultate tudi v srednjih 
šolah, župan bi uspešne učence lahko tudi nagradil. Mirjana Možina še doda, da bi o podelitvi 
priznanj zlatim maturantom ter uspešnim dijakom lahko s strani srednjih šol obvestili tudi župana. 
Jože Čadež spomni na poplave pred dvema letoma, strugo reke Sore v Žabji vasi bi bilo potrebno 
obložiti s skalami, preden pride nova povodenj. Elizabeta Rakovec pojasni, da je za urejanje brežin ob 
vodotokih odgovorna Agencija RS za okolje, posredovana pobuda s strani občine je evidentirana, 
vendar ni podatka kdaj je sanacije v planu glede na razpoložljiva sredstva ARSO. 
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Stane Bajt: 
- vpraša ali je kaj novega glede postavitve bankomata na Sovodnju. Župan pove, da je bil v 

ponedeljek, 22. 10., sestanek s predstavniki Pošte, kjer se trudijo, da bi postavili bankomat na 
Sovodnju. Odgovor se pričakuje v roku enega meseca. 

- opozori, da se, nad novim opornim zidom v Hobovšah, na cesto posipa brežina, ki jo je potrebno 
ustrezno zaščititi. Župan pojasni, da je bilo Direkciji RS za ceste že posredovana ugotovitev glede 
navedenega. Direkcija sicer predlaga zatravitev, s strani občine pa je bilo predlagano, da se izvede 
ustrezna varovalna ograja za zaščito brežine. 

Bogo Žun še opozori, da so izvedli preplastitev ceste na Fužinah, vendar na delu, kjer je vdrt oporni 
zid, neustrezno, okoli prometnih znakov. 
Marko Kržišnik še opozori na nevaren ovinek rekonstruirane ceste pri Bucku, kjer je tudi omejena 
hitrost na 40 km/h. Župan pove, da se bo pripombo posredovalo ob tehničnem pregledu izvedenih 
del. Doda še, da so na cesti Trebija – Sovodenj v letu 2013 predvidena dela za varovanje brežine pod 
Žunom, v letu 2014 pa ureditev fužinskega klanca do Graparja.  
Žan Mahnič: 
- opozori na odstranjeno tablo Policija na občinski stavbi; 
- vpraša kakšni so plani za upravljanje Rupnikove linije. Župan pojasni, da se bo vložilo še več truda 

v obveščanje o zgodovini Rupnikove linije, glede na to, da je v občini 378 objektov, razpoložljivih 
informacij pa je malo na razpolago. Ustanovilo se bo tudi društvo ljubiteljev Rupnikove linije, 
načrtuje se ureditev krajše tematske poti v okolici Gorenje vasi. 

- vpraša ali se lahko ponudba širokopasovnega omrežja razširi, glede na to, da sta trenutno 
ponudnika samo Amis in Siol. Jana Kristan pojasni, da sta trenutno edina ponudnika res le Amis in 
Siol, ponudba za sodelovanje pa je bila posredovana vsem večjim operaterjem, vendar večjega 
zanimanja ni bilo. Če kateri od operaterjev izkaže zanimanje za gostovanje naknadno, so mu vrata 
vedno odprta. 

- vpraša kakšno je stanje na projektu telovadnice Gorenja vas in ali se predvideva pridobitev 
evropskih sredstev za sofinanciranje gradnje. Župan pojasni, da se je ponovno preverila velikost 
načrtovane telovadnice, ki je po novem predvidena brez poglabljanja v globino ter ustrezno 
zmanjšana, tako da je umeščeno košarkarsko igrišče po normativih Košarkarske zveze Slovenije z 
ločenim vhodom in ločenimi garderobami od šolskih. Za sofinanciranje gradnje v naslednjih dveh 
letih ni predvidenega razpisa.   

Janez Arnolj: 
- vpraša, glede na to, da se projekt gradnje OŠO, odvija prepočasi, ali ima občina kakšne vzvode za 

pospešitev projekta. Elizabeta Rakovec pojasni, da neposrednih vzvodov občina pri gradnji hišnih 
priključkov nima, vendar se kljub temu vrši nadzor in pritiski na izvajalca. Jana Kristan še doda, da 
je v pogodbi naveden rok 4-ih mesecev, ki se ga izvajalec ne drži. V primeru kršitve pogodbenih 
obveznosti je možna le odpoved pogodbe, kar pa ni nikomur v interesu, glede na stanje izvedbe 
projekta. 

- predlaga objavo posnetkov sej občinskega sveta na internetu. Župan pojasni, da so glede video 
snemanja že potekali razgovori s ponudnikom, vendar so posnetki slabi, zato je v prihodnjem letu 
predviden nakup nove, kvalitetnejše snemalne naprave in objava zvočnih posnetkov na spletnih 
straneh.  

- vpraša o novih informacijah glede STC Stari vrh oz. obratovanja šestsedežnice. Župan pojasni, da 
je v ponedeljek, 29. 10. predviden nov sestanek na Hypo leasing, o zaključkih sestanka bodo 
svetniki obveščeni. 

Tomaž Pintar ugotavlja, da za vzdrževanje že asfaltiranih cest, sredstva v proračunu niso 
zagotovljena. Potrebno bi se bilo tudi dogovoriti glede letnega režima vzdrževanja cest. Nujno 
potrebna obnove je lokalna cesta Hotovlja – Kremenik, ki je v zelo slabem stanju in na kateri kljub 
večkratnim posredovanjem pobude po ureditvi ceste ni bilo izvedenega kaj konkretnega. Župan 
pojasni, da je v proračunu za namen vzdrževanja cest predvidena nova p.p. 5020 – odročni kraji KS. 
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K 3. točki 
Branka Srša je na kratko predstavila prvi predlog proračuna za leto 2013. V prvem predlogu so 
upoštevana izhodišča iz leta 2012 – dohodnina, finančna izravnava, primerna poraba. Vlada RS je dne 
4. 10. sprejela dogovor z reprezentativnimi združenji občin in za leto 2013 določila novo primerno 
porabo. Za Občino Gorenja vas – Poljane je določena primerna poraba in dohodnina v enakem 
znesku, dobrih 5,6 mio EUR, zato občini v letu 2013 ne pripada finančna izravnava. Dogovor še ni 
dokončno potrjen, upa, da bodo točni podatki znani do priprave drugega predloga proračuna. 
 
Jože Novak:  
- opozori, da manjka kadrovski načrt. Branka Srša pojasni, da bo predložen drugemu predlogu 
proračuna. 
- glede na predvidene transferje od države in EU v višini 4 mio EUR vpraša koliko so sredstva realna. 
Elizabeta Rakovec pojasni, da so to predvidena nepovratna sredstva za nekatere večje projekte. 
- p.p. 683 – Ribnik pod Sv. Urbanom - vpraša je ali gospodarska ali turistična investicija. Župan 
pojasni, da je gospodarsko-turistična investicija. Del zemljišča je predviden za prodajo Ribiški družini 
za ureditev ribnika, del pa je predviden za ureditev parkirišča za avtodome. 
- 70.000 EUR je predvidenih na p.p. 540 – Občinski prostorski načrt, kaj se bo z njim urejalo. Elizabeta 
Rakovec pojasni, da je občinski prostorski načrt temeljni prostorski akt občine, ki določa tudi 
namensko rabo zemljišč. Občina je dolžna vsake 4-5 let preveriti interese občanov glede spremembe 
namenske rabe zemljišč. Nov občinski prostorski načrt je bil sprejet leta 2010, postopek spremembe 
bo trajal 2-3 leta, občani pa izkazujejo veliko zanimanja za spremembe, tako da se predvideva začetek 
postopka spremembe v letu 2013, za kar so načrtovana sredstva v proračunu. 
- vpraša koliko je prihodkov iz naslova oddaje v najem prostorov v Zdravstveni postaji Gorenja vas, ter 
ali se s prihodki od najemnin pokrivajo stroški vzdrževanja. Župan pojasni, da trenutno občina nima 
vpogleda v stroške upravljanja, zato je s 1. 1. 2013 predviden prenos upravljanja objekta z OZG na 
SPO, tako da bo od takrat naprej občina imela vpogled v vse podatke. 
- p.p. 209 – Vzdrževanje kulturnih objektov (cerkve, kapele) in 219 - Vzdrževanje kulturnih objektov 
(kult. domovi, spom. sobe) – v tekstu bi moralo biti navedeno za obnovo katerih objektov je 
predvideno sofinanciranje ter višina sofinanciranja za posamezne objekte. Elizabeta Rakovec pojasni, 
da v tekstu za p.p. 209 tega ni možno navesti, saj bo za sofinanciranje objavljen javni razpis in bodo 
sredstva razdeljena gleda na vloge, podane na javni razpis. S p.p. 209 se sofinancira obnova kulturnih 
spomenikov v zasebni lasti, ki so z občinskim odlokom razglašeni za spomenike kulturnega pomena, s 
p.p. 219 pa objekti, ki so v lasti Občine Gorenja vas – Poljane. 
 
Mirjana Možina: 
- kadrovski načrt in načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega premoženja bi morala biti 
vključena že v prvem predlogu proračuna; 
- meni, da je proračun planiran bolje, kot se je ugotavljalo ob sprejemanju rebalansa proračuna. 
Postavlja se ji le pomislek glede načrtovanih sredstev za vodooskrbo v porečju Sore v višini 1,5 mio 
EUR, odgovora glede pridobitve sredstev iz kohezijskega sklada še ni, je pa v letu 2013 predvidena 
izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in 30% gradbenih del skupne 
vrednosti projekta.  
- kakšno je stanje v kreditni shemi, ali se krediti vračajo glede na slabo gospodarsko situacijo podjetij, 
kdo lahko da odlog oz. odobri vzpostavitev začasnega moratorija. Prosi za pripravo poročila oz. 
analizo stanja, kakšno je stanje na naložbah. Jurij Krvina pove, da shema poteka pri Gorenjski banki 
veliko povpraševanja, sicer pa občine zagotavljajo le sredstva, o vsem ostalem pa odloča banka. 
- p.p. 008 – Inv. vzdrž. zgradb in obnova posl. prostorov - ali so načrtovana sredstva za malo sejno 
dvorano ali za kulturno dvorano ali fasado. Elizabeta Rakovec pojasni, da so načrtovana sredstva za 
ureditev sejne sobe v Domu občine na p.p. 216, tekoče vzdrževanje objekta pa na p.p. 008.  
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- p.p. 357 – Gasilska oprema – sofinanciranje investicije je zmanjšano za 10.000 EUR, za nakup vozila 
pa je na vrsti PGD Lučine; ali bo društvo lahko izvedlo investicijo, ali se bo le-ta zamaknila. Župan 
pojasni, da je znižanje sredstev predvideno na vseh področjih, vse investicije se zamikajo. 
- sredstva so zmanjšana za vsa društva, razen za društva na kmetijskem področju. Branka Srša 
pojasni, da je zmanjšanje skladno s priporočili Ministrstva za finance. 
- p.p. 678 – Sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva - iz obrazložitve ni razvidno ali je 
odločanje, katere investicije se bodo sofinancirale v letu 2013, v pristojnosti odbora ali občinskega 
sveta. Marko Kržišnik pojasni, da predlog najprej obravnava odbor, potem pa ga da v presojo 
občinskemu svetu. 
- kdo sprejme odločitev s katerimi projekti občina vstopa med Leader projekte, namreč v Leader 
projektih in v regionalnem razvojnem programu se pojavljajo rokodelske dejavnosti? Župan pojasni, 
da je odločitev stvar posamezne občine, za vse pa je končno odgovoren sam.  
- p.p. 060 - Obnovljivi viri energije projekt REAAL - EU – v obrazložitvi ni niti z eno besedo omenjena 
investicija v OŠ Poljane, potrebno dopolniti obrazložitev; 
- p.p. 564 - Odcep Poljanska cesta – sredstva za komunalno infrastrukturo - ali so namenjena za 
potrebe komunalne opreme za nadomestni stanovanjski objekt na trasi obvoznice. Župan pritrdi. 
- Štefanova hiša se v proračunu pojavlja na štirih postavkah, tudi na p.p. 529 - Prometna ureditev pri 
OŠ Poljane. Elizabeta Rakovec pojasni, da so na navedeni postavki predvidena sredstva skladno z 
OPPN-jem, v tem sklopu pa je predvidena tudi ureditev zunanje ploščadi pred objektom.  
- p.p. 758 – Pospeševanje razvoja turizma – ni navedeno ali je predvideno sofinanciranje projektov. 
Župan pojasni, da se financira bivši LTO Blegoš, ki je sedaj pod okriljem RAS-a, sodelovanje pa je 
veliko boljše. 
- tekstualni del p.p. 202 – Knjižnica I. T. knjige – ali je navedena napačna letnica? Naj bi se prirast 
knjig približal normativom v letu 2012 ali 2013? 
- osnovni šoli s podružnicama imata na postavkah za materialne stroške zmanjšanje sredstev glede na 
leto 2012 in je namenjenih: OŠ Poljane s podružnico 41.343 EUR in OŠ Gorenja vas s podružnicama 
44.845 EUR, medtem ko je za OŠ Jela Janežiča povečanje sredstev. Obveznost financiranja občine je v 
višini 15,69% stroškov, planirana sredstva so v višini 9.805 EUR za materialne stroške in 3.400 EUR za 
opremo. Za OŠ Poljane je planirano 6.600 EUR za investicijsko vzdrževanje in nič za opremo, za OŠ 
Ivana Tavčarja pa nič za investicijsko izobraževanje in nič za opremo. O navedenem je potrebno 
pojasnilo. 
- kaj zajema nova p.p. 682 - Obdelava mešanih komunalnih odpadkov. Župan pojasni, da je namen 
zmanjšati težo in stroške odlaganja ostanka komunalnih odpadkov, zato se načrtuje odvoz odpadkov 
na sežiganje. 
- v GC Todraž – 2. faza je bilo v letu 2012 planiranih 40.000 EUR, v letu 2013 pa 56.000 EUR za 
razširitev toplovoda, v NRP 2012 sredstev v letu 2013 ni bilo planiranih. Elizabeta Rakovec pojasni, da 
se je v letu 2012 financirala toplotna postaja za peletirnico, v  prihodnjem letu pa nov razvod do 
novih mizarskih delavnic. 
- katere naprave je potrebno v STC Stari vrh investicijsko vzdrževati? 
- OZG ne bo več opravljal funkcije upravnika Zdravstvene postaje v Gorenji vasi, bodo pa investirali še 
v ureditev dvigala, kar je zelo dobro za občino. Župan pove, da je v pripravi projektna dokumentacija 
za novo dvigalo, OZG pa bo ureditev dvigala sofinanciralo. 
 
Jurij Krvina: 
- na prihodkovni strani je veliko premalo narejenega, da se na drugi strani znižujejo sredstva na 
nepravih področjih, npr. za RAS, kreditna shema, morali bi spodbujati trošenje in ne varčevanje; 
- na določeni postavki so zajeti tekoči izdatki za poslovne prostore, na drugi stroški vzdrževanja 
prostorov občinske uprave, enako je pri plačah, ki so deloma zajete v okviru lokalne samouprave, 
deloma v okviru režijskega obrata, kar ni pregledno; 
- zakaj je 3.000 EUR predvidenih še za medobčinski inšpektorat? 
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- negativno je bil presenečen zaradi zmanjšanja sredstev za nakup gasilskega vozila; 
- ali je le za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za Toplice predvidenih 40.000 EUR? 
Župan pritrdi. 
- koliko sredstev je namenjenih za novo snemalno napravo? 
- koliko so zmanjšana sredstva za nakazilo depozita za RAS, za kreditne podjetnikom v občini? 
 
Žan Mahnič: 
- ali je pri komunalnih prihodkih upoštevano povišanje davka – prihodki so planirani v višini 160.000 
EUR. Branka Srša pojasni, da so planirani prihodki povišani zaradi novih priklopov na javno 
kanalizacijo. 
- načrtovana je odpravnina v višini 7.800 EUR? Elizabeta Rakovec pojasni, da je se bo izplačala ob 
upokojitvi zaposlene uslužbenke konec leta 2012. 
- predvideno je povišanje na odhodkovni strani drugih posebnih materialnih storitev iz 61.000 EUR 
(veljavni proračun 2012) na 170.000 EUR. 
- na p.p. 204 - Proslave in prireditve ter občinska priznanja je predvideno povišanje za 10.000 EUR – 
zakaj? Elizabeta Rakovec pojasni, da so načrtovana sredstva za nove prireditve, kolesarski krog, 
gorsko hitrostna dirka Lučine, ki so se prej financirale s področja turizma. 
- p.p. 724 – Tekoči izdatki za poslovne prostore (RŽV) - ali je predvideno zmanjšanje zaradi oddaje 
prostorov v najem. Elizabeta Rakovec pojasni, da so sredstva zmanjšana zaradi ogrevanja objekta. 
- p.p. 758 - Pospeševanje razvoja turizma in p.p. 727 - Projekti študije na področju turizma – 
subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti – isti konto se ponavlja pri obeh 
postavkah. Elizabeta Rakovec pojasni, da sta obe postavki obrazloženi v tekstovnem delu. Na eni 
postavki so načrtovana sredstva za delo RAS-a, na drugi pa so planirana sredstva za sofinanciranje 
projektov. Za drugi predlog se lahko pripravi seznam projektov. 
 
Bogo Žun: 
- vpraša za katera dela je na postavki za Rupnikovo linijo predvidenih 43.000 EUR. Župan pojasni, da 
za elektrifikacijo utrdbe na Golem vrhu, ureditev tematske poti v Gorenji vasi in ureditev enega izmed 
bunkerjev tako kot je bilo načrtovano ob izgradnji. 
- za STC Stari vrh je bila na zadnji seji podana informacija, da je obveznost občine do STC v celoti 
poravnana, v proračunu pa je načrtovanih 60.000 EUR. Župan pojasni, da so sredstva načrtovana za 
investicijsko vzdrževanje.  
- pripomni, da s sredstvi v višini 20.000 EUR ni mogoče vzdrževati 72 km gozdnih cest v občini, saj je 
stanje na cestah zelo slabo. 
 
Janez Hrovat: 
- po njegovih informacijah niso bila zamenjana le okna v prostorih, ki jih v zdravstveni postaji 
uporablja Klub študentov Poljanske doline, vsa ostala okna v objektu so bila zamenjana. Elizabeta 
Rakovec pojasni, da so v zamenjavo investirali najemniki.  
- v tekstu za p.p. 200 – Podblegaške novice je navedeno, da se financira tudi tiskanje dveh številk 
Vaščana. Opozori, da je potrebno ustrezno popraviti tekst, ker v zadnjih letih izhaja le po ena številka. 
- p.p. 204 – Proslave in prireditve ter občinska priznanja - naj se v tekstu navede zakaj je načrtovano 
povečanje sredstev. 
- p.p. 743 - Mednarodno sodelovanje občin-Pobratenje – še vedno je glavni program pobratenje s 
Češko občino, čeprav sta občini že pobrateni, kaj se dogaja na tem področju? 
- zakaj je ukinjena p.p. 009 – Kaliopo, naj se navede v tekst. Barbara Bogataj pojasni, da so sredstva 
prenesena na p.p. 002 kjer so načrtovana sredstva za ostale računalniške storitve. 
- za sredstva na p.p. - 5020 Odročni kraji KS bi moral biti sprejet pravilnik na podlagi katerega bi se 
sredstva dodelila za obnovo posamezne ceste.  
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- p.p. 511 - Cestni program - posebni razvojni problemi – potrebno je pregledati konte, ker je 
naveden tudi konto nakup programske opreme. 
- p.p. 507 - Prometna in neprometna signalizacija – potrebno je podrobneje obrazložiti namen porabe 
sredstev.   
- žal sejna soba v Domu občine še ni urejena, meni, da je prostor v novi stavbi RŽV veliko primernejši 
za seje občinskega sveta kot v dvorani Doma občine.  
- p.p. 219 - Vzdrževanje kulturnih objektov - potrebno je specificirati stroške in višini upravljanja za 
posamezen objekt. 
 
Stanko Bajt pripomni, da v proračunu ni predvidena obnova LC Sovodenj – Javorjev dol, potrebno bi 
bilo zagotoviti sredstva. Župan pojasni, da se je glede sofinanciranja obnove najprej potrebno 
uskladiti z Občino Žiri. Najprej se bo celotna cesta razdelila na tri dele, ki se bodo urejali postopoma 
glede na prioriteto po obnovi. Elizabeta Rakovec doda, da so v letu 2013 načrtovane talne označbe na 
Sovodnju. 
 
Janez Arnolj: 
- zakaj je predvideno povečanje p.p. 618 - Lokalna energetska Agencija na 8.400 EUR. Barbara 
Bogataj pojasni, da se v letu 2013 načrtujejo sredstva za izvedene aktivnosti po pogodbi iz letošnjega 
leta, ki bodo zaključene šele v začetku leta 2013. 
- opomni na obnovo obzidja na pokopališču v Poljanah. 
 
Jože Novak posreduje sklep odbora za šolstvo, kulturo in šport, naj se v proračunu načrtuje nova 
postavka za dejavnost Štefanove hiše, da se bo lažje spremljajo stroške dejavnosti in na drugi strani 
investicijske stroške.   
 
Med razpravo v okviru točke 3, se je seje udeležila še ena svetnica, tako da je bilo v nadaljevanju 
prisotnih 16 svetnikov.  
 
Sklep št. 139: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gorenja vas 
– Poljane za leto 2013 in ga daje v enomesečno javno obravnavo.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 15 prisotnih, 1 se je glasovanja vzdržal. Sklep je bil 
sprejet. 
 
 
K 4. točki 
Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja  GRV 20 – 11 
Gorenja vas  – Praprotnica je predstavila Marjeta Mohorič Peternelj, Domplan d.d.. 
 
Marko Kržišnik pove, da ni pristaš tovrstnih posegov, ki predstavlja primer razpršene gradnje, ki 
posega tudi v kmetijske površine. Marjeta Mohorič Peternelj pojasni, da je bilo območje v 
dolgoročnem planu že od leta 2003 opredeljeno kot območje za obrtno cono, z OPN v letu 2010 pa je 
bila namembnost spremenjena v območje za turizem na željo lastnikov. 
Marko Kržišnik še meni, da je potrebno predhodno rešiti tudi ustrezno oskrbo s pitno vodo. 
Jože Novak vpraša, kaj če bo strošek komunalnega opremljanja graditeljev višji od zaračunanega 
komunalnega prispevka. Elizabeta Rakovec pojasni, da če bo gradnja potekala fazno, lahko investitor 
sam zemljišče komunalno opremi, kar se mu upošteva pri odmeri komunalnega prispevka, kar se po 
Zakonu o graditvi objektov uredi s sklenitvijo urbanistične pogodbe. 
Jože Čadež vpraša ali je investitor gradnje že znan. Marjeta Mohorič Peternelj meni, da ja, glede na to, 
da bo lastnik zemljišča financiral izdelavo OPPN. 
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Janez Arnolj meni, da glede na trenutno stanje, ko območje životari, s turističnega vidika ni slab 
projekt. 
 
Sklep št. 140: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme dopolnjen osnutek odloka o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja  GRV 20 – 11 Gorenja vas  – Praprotnica in ga daje v 
javno obravnavo od 5. 11. 2012 do 4. 12. 2012 z javno obravnavo 28. 11. 2012. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov, 1 svetnik je glasoval PROTI, 4 so se glasovanja 
vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki: 
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo senika kmetije 
Bogataj – Gorenja vas je predstavila Marjeta Mohorič Peternelj, Domplan d.d.. 
 
Jože Novak vpraša glede požarne varnosti objekta in kakšne bodo posledice ob morebitnem vžigu. 
Marjeta Mohorič Peternelj pojasni, da mora biti objekt protipožarno zgrajen in ob objektu požarni 
hidrant. 
 
Sklep št. 141: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za gradnjo senika kmetije Bogataj v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov, 4 so se glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki 
Dopolnitev odloka o javnem redu in miru je predstavil župan Milan Čadež. Ob varovanju gradbišč, 
ograjenih pašnikih, na veselicah,… se varovanje izvede s postavitvijo ograj iz železnih palic, v tem 
primeru pa obstaja velika nevarnost nesreče.  Predlaga se dopolnitev odloka da se v prej navedenih 
primerih poskrbi za ustrezno zaščito železnih palic s plastičnimi čepi.  
 
Marko Kržišnik meni, da bi za predlagana zaščita pašnikov izvedla le ob javnih poteh.  
Župan predlaga, glede na razpravo, da je možno predlog dopolnitve odloka še dodelati, zato 
predlaga, da se opravi enomesečna javna obravnava. 
 
Sklep št. 142: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o dopolnitvi odloka o javnem 
redu in miru v občini Gorenja vas – Poljane in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje 
za leto 2011 je predstavila Hijacinta Klemenčič, direktorica RŽV d.o.o.. 
 
Mirjana Možina vpraša glede neplačevanja NUSZ in odloga plačila. Hijacinta Klemenčič odgovori, da 
se NUSZ redno plačuje, ne plačuje pa se nadomestilo za omejeno rabo prostora. 
Jože Novak vpraša ali je 40 mm premik terena v letu 2012 posledica posedanja ali drsenja. Hijacinta 
Klemenčič pojasni, da je posledica drsenja, ki se meri na dva načina, in sicer v drenažnem rovu in s 
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satelitskim GPS sistemom, zaradi pomanjkanja sredstev pa niso bile izvedene z zakonom zahtevane 
precizne geodetske meritve. Izvedene bodo v novembru, v kolikor bodo zagotovljena sredstva. 
 
Sklep št. 143: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani z Letnim poročilom o izvajanju varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za leto 2011 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki 
Anja Hren je predstavila predlog novih (znižanih) cen programov predšolske vzgoje. 
 
Janez Arnolj vpraša kolikšen delež proračuna namenijo sosednje občine za programe predšolske 
vzgoje. Branka Srša pojasni, pa podatki ne morejo biti primerljivi, ker je odvisno tudi od plač za 
zaposlene v vrtcih. 
Mirjana Možina doda, da velik delež cene predstavljajo stroški dela. 
 
Med razpravo v okviru točke 8, je sejo zapustil en svetnik, tako da je bilo v nadaljevanju prisotnih 15 
svetnikov.  
 
Sklep št. 144: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 9. točki 
Predlog nagrajencev za leto 2012 je predstavil Valentin Bogataj, predsednik Komisije za občinska 
priznanja in nagrade. 
 
Mirjana Možina še doda, da naj tekom leta tudi svetniki in predsedniki krajevnih skupnosti spremljajo 
dogajanje v občini in predlagajo kandidate za občinska priznanja. 
 
Sklep št. 145:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na predlog Komisije za občinska priznanja in nagrade 
sprejme sklep, da se za leto 2012 podeli priznanja naslednjim nagrajencem: 
Plaketo Občine Gorenja vas – Poljane prejmeta: 

 Roman Kokalj, poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva Občine Gorenja vas – Poljane, za 
dolgoletno, požrtvovalno, humano in vestno delo na področju prostovoljnega gasilstva, 

 Valentin Kokalj za dolgoletno delo na področju vzgoje in izobraževanja in vsestransko 
sodelovanje z lokalno skupnostjo. 

Priznanje občine Gorenja vas - Poljane prejme: 

 Urban Jeram za ustvarjanje na področju kulture, umetnosti, glasbe in izjemen uspeh na 
svetovni klubski sceni. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 10. točki 
Poročilo o investicijah iz okvira projekta Urejanje porečja Sore je predstavil Bernard Strel. 
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Jože Novak meni, da je iz tehničnega vidika poročilo zelo dobro pripravljeno, vendar ali je občina v 
stanju pridobiti nepovratna EU in državna sredstva? Meni, da je potrebno dobiti dobre pripravljavce 
programa, da se bodo sredstva pridobila. Župan pripomni, da sredstva še niso bila odobrena, ker so 
bili spremenjeni pogoji razpisa. Elizabeta Rakovec še doda, da je na razpis prijavljenih veliko število 
projektov, zato bo razpoložljivih sredstev premalo za vse projekte, zato uspeha trenutno ni moč 
zagotoviti. V letu 2011 je bilo izvedeno skupno javno naročilo za vodovod in kanalizacijo, kar pomeni, 
da čim bo izdana odločba za vodovod, se lahko takoj prične z delom na vodovodu. Jože Novak še 
pripomni, da če ne bo sredstev, projekti na bodo izvedeni. 
Mirjana Možina prav tako pohvali pripravljeno poročilo in potrebno se je zavedati, koliko časa 
izvedba takih projektov traja.  
 
Sklep št. 146: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s poročilom o izvajanju projekta Urejanje 
porečja Sore v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 11. točki 
Gašper Čadež je predstavil predlog sklepa o prenosu vodovodnih sistemov Trebija – Gorenja vas – 
Todraž; Zarobar – Hlavče Njive; Četena Ravan – vas; Četena Ravan – Košanc, Zapreval in Podvrh na 
Občino Gorenja vas – Poljane. 
 
Jože Novak vpraša, ali ne obstaja predpis, da se mora določene vodovode, ki oskrbujejo uporabnike 
nad določenim številom, prenesti na občino, vodovoda Leskovica in Špehovše – Robidnica - Krnice. 
Zakaj se lastništvo določenih vodovodov prenaša, drugih pa ne? Elizabeta Rakovec pojasni, da je 
prenos možen le ob 100% soglasju vseh lastnikov, najprej je potreben sprejem sklepa občinskega 
sveta, nato sledi podpis pogodbe s katero se izvede prenos lastništva. Vodovodi, za katere je 
predviden prenos, na območju Javorij, se spojijo z novo zgrajenim vodovodom Podvrh – Četena 
Ravan – Zapreval. 
Bogo Žun pripomni, da je občina želela izvesti prenose vodovodov že pred 10, 15 leti, vendar se 
vodovodni odbori s tem niso strinjali, ker so bili vodovodi v dobrem stanju. Po toliko letih, ko se 
povečujejo stroški vzdrževanja in obnove, pa so zainteresirani za prenos. 
 
Sklep št. 147: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane soglaša z izvedbo postopka prenosa vodovoda Trebija - 
Gorenja vas – Todraž v lastništvo in upravljanje občine Gorenja vas – Poljane. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov, 3 so se glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 148: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane soglaša z izvedbo postopka prenosa vodovoda Zarobar - 
Hlavče Njive v lastništvo in upravljanje občine Gorenja vas – Poljane. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov, 3 so se glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 149: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane soglaša z izvedbo postopka prenosa vodovodov Četena 
Ravan – vas in Četena Ravan - Košanc v lastništvo in upravljanje občine Gorenja vas – Poljane. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov, 3 so se glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
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Sklep št. 150: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane soglaša z izvedbo postopka prenosa vodovoda Zapreval v 
lastništvo in upravljanje občine Gorenja vas – Poljane. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov, 3 so se glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 151: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane soglaša z izvedbo postopka prenosa vodovoda Podvrh v 
lastništvo in upravljanje občine Gorenja vas – Poljane. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov, 3 so se glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 12. točki 

a) Nakup zemljišč v k.o. Gorenja Ravan za vodno zajetje 
 
Jože Novak vpraša kolikšna je vrednost zemljišč, ki se kupujejo. Barbara Bogataj pojasni, da je 
vrednost zemljišča parc. št. 1276/3 2.580 EUR, parc. št. 1263/8 694,40 EUR, parc. št. 1267/9 2930,40 
EUR in parc. št. 1263/10 921,50 EUR. 
 
Sklep št. 152: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom zemljišč parc. št. 1263/10 v izmeri 97 
m2, parc. št. 1263/9 v izmeri 396 m2, parc. št. 1263/8 v izmeri 62 m2 in parc. št. 1275/3 v izmeri 344 
m2, vse k.o. Gorenja Ravan, v lasti Kranjec Nataše, Bistrica pri Tržiču, Kovorska cesta 35, Tržič. 
Nakup zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 

 
b) Nakup zemljišč v k.o. Gorenja Ravan za vodno zajetje 

 
Sklep št. 153: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 583/14, k.o. Dolenja 
Dobrava, gozd v izmeri 336 m2. Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem za leto 2012. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
Seja se je končala ob 20.55 uri. 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj  
         Milan Janez Čadež 

Župan 
 


