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ZAPISNIK
11. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 21. 6. 2012, s pričetkom ob 18.00
uri v dvorani Doma občine 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, Lucija Kavčič, Alenka Krmelj
ODSOTNI SVETNIK: Boris Jurjevič Janša
OSTALI PRISOTNI: župan Milan Čadež, Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj, Nataša Kopač, Kristina Knific,
Boštjan Bogataj, Milena Miklavčič, Janez Brežnik, Arhitekturni biro Ravnikar Potokar, Pavle Logar in Matjaž
Mazzini, STC Stari vrh d.o.o., Marjan Šinkovec, Bioenergatika Todraž d.o.o.
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 10. redne seje občinskega sveta z dne 12. 4. 2012 in poročila o izidu glasovanja na
3. korespondenčni seji občinskega sveta
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta
3. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja
GRV 20-4 Gorenja vas
4. Poročilo STC Stari vrh za leto 2011
5. Poročilo Bioenergetike Todraž za leto 2011 in Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz omrežja
za GC Todraž
6. Poročilo nadzornega odbora občine o opravljenem nadzoru za leto 2011
7. Projekt REALL – energetska sanacija OŠ, predstavitev projekta in ureditev registracije za področje
fotovoltaike
8. Odlok o razveljavitvi odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat
Občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Žiri«
9. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju Občine Gorenja vas – Poljane
10.Sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta in predlog imenovanja novega člana občinskega
sveta, ter člana odbora za šolstvo, kulturo in šport
11.Promet z zemljišči
12.Razno
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 15 svetnikov. Dnevni red je bil sprejet soglasno.
K 1. točki
Ob pregledu zapisnika 10. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 12. 4. 2012,
ugotavljamo naslednje:
Izvrševanje sklepov iz predhodnih sej:
Sklep št. 80: nakup zemljišča za vodohran Volaka
Sklep št. 115: ureditev lastništva ceste v Podvrhu
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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
Izvrševanje sklepov 10. redne seje:
Sklep št. 99: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 9. redne seje ter poročilo o 2.
korespondenčni seji
Sklep št. 100: sprejet Predlog Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Gorenjske regije
Sklep št. 101: sprejet Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2011
Sklep št. 102: sprejet Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje
občine
Sklep št. 103: sprejeti predlogi Občinskih načrtov zaščite in reševanja ob zemeljskem plazu, ob velikem
požaru, ob poplavah in ob potresu
Sklep št. 104: sprejet Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja
Sklep št. 105: sprejeto Poročilo o poslovanju javnih zavodov in podjetij, katerih (so)ustanovitelj je občina
Sklep št. 106: sprejeto Poročilo uredništva Podblegaških novic za leto 2011
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. 109: nakup zemljišč za dostop do črpališča, Javorje – v izvrševanju
Sklep št. 110: nakup zemljišč ob zajetju Hotovlja – v izvrševanju
Sklep št. 111: nakup zemljišč za klorinatorsko postajo Hotovlja– v izvrševanju
Sklep št. 112: sprejeta sprememba pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva,
gozdarstva in podeželja
Janez Hrovat – na zadnji seji je vprašal kakšen je strošek upravljanja Štefanove hiše in kakšna je najemnina,
ki jo plačuje upravitelj kot najemnik. Odgovor ni jasen, zato prosi za posredovanje točnega podatka o
stroških.
Žan Mahnič – pri 9. točki naj se navede njegovo vprašanje kdo je gospodu posredoval elektronske naslove
občinskih svetnikov, saj je bilo rečeno, da s strani Podblegaških novic niso bili posredovani, prav tako s
strani občinske uprave, zato sklepa, da jih je posredoval eden od občinskih svetnikov.
Janez Arnolj – opozori, da v zapisniku pri sklepu št. 99 ni naveden izid glasovanja. Pri njegovem vprašanju v
okviru 1. točke, glede postopka izvedbe korespondenčne seje, naj se dopolni zapisnik z odgovorom župana,
da je bil postopek skladen s Poslovnikom.
Mirjana Možina – opozori, da je v obrazložitvah napačno navedeno izvrševanje sklepov 9. redne seje, kar je
napačno, pravilno je izvrševanje sklepov 10. redne seje. Opozori naj se ustrezno popravi njena izjava glede
opravljenega nadzora nadzornega odbora v postopku gradnje opornega zidu v Hotovlji.
Sklep št. 113:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 10.
redne seje, ki je bila 12. 4. 2012, ter poročilo o izidu glasovanja na 3. korespondenčni seji, 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
Janez Hrovat:
- vpraša kaj se dogaja z Rudnikom Žirovski vrh d.o.o.. Župan pove, da je potrebno za nove informacije
povprašati novega vršilca dolžnosti direktorja RŽV d.o.o..
- na seji sveta KS Poljane je podžupan obljubil, da bo sklican sestanek s predstavniki podjetja Topos d.o.o.
na temo problematike kamnoloma v Hotovlji. Župan pojasni, da ve, da je Topos d.o.o. dobil inšpekcijsko
2

Občina Gorenja vas – Poljane

21. 6. 2012

odločbo na podlagi katere mora izprazniti lovilni jašek, kar je tudi izvedel. Sestanek je sklican v petek, 22.
6. v kamnolomu, na sestanek pa sta poleg župana in podžupana vabljena tudi predsednik krajevne
skupnosti in predsednik vaškega odbora.
Janez Arnolj:
- vpraša kakšno je stanje na Visokem. Župan pojasni, da so bila skupaj z Občino Škofja Loka urejena nova
obvozna cesta in dve sobi v dvorcu. Razstava o dr. Ivanu Tavčarju je postavljena, obratuje tudi letni vrt.
Opravljen je bil tudi posek dreves v sodelovanju z Zavodom za gozdove in Bogom Žunom, odprtje bo 23.
6. 2012. Ureditev je financirala Občina Gorenja vas - Poljane ob soglasju Občine Škofja Loka ter tudi
sponzorsko podprta s strani Instalaterstva Krek, Topos d.o.o., Zidarstva Božnar in Elektro Gorenjska.
Končna finančna situacija pa še ni znana.
Jože Novak:
- vpraša kdo je zadolžen za vodenje odbora, če ni prisoten predsednik odbora;
- poda pobudo, da se obnovi oporni zid nad regionalno cesto v Gorenji vasi, od uvoza na Blegoško cesto
do uvoza na Gregorčičevo ulico.
Marko Kržišnik:
- vpraša če je že znana informacija glede postavitve bankomata na Sovodnju. Jurij Krvina pove, da bo
uradni odgovor posredovan, neuradno pa pove, da je bila ugotovljena ocena predvidenih dvigov na
bankomatu, ki je prenizka, zato je Gorenjska banka predlagala, da namesto bankomata ne zaračunava
provizije za dvige na PBS. Župan doda, da je, kolikor lahko, posredoval tudi sam.
- meni, da je županova izjava o sofinanciranju gradnje MKČN s strani Občine v višini 1/3 stroškov, ki jo je
podal na Radiu Sora, zavajajoča, saj za MKČN, ki stane 5.000 EUR, subvencija v višini 900 EUR ni 1/3
stroškov izgradnje. Župan pove, da se lahko subvencija tudi poveča.
- ponovno poda pobudo, da bi bil zapisnik seje občinskega sveta prej posredovan po elektronski pošti
- opomni, da bo Turistično društvo Sovodenj praznovalo 40-letnico delovanja, pa se zadnji dve leti
občnega zbora ni udeležil noben predstavnik Občine. Župan pove, da se udeleži vsako leto veliko občnih
zborov, odzove se na vsako vabilo, če ga prejme.
- vpraša, kako se obračuna priklop na kanalizacijo v Javorjah, zneski za priklop naj bi bili zelo visoki. Župan
pove, da se vsak bodoči uporabnik lahko zglasi pri Kristini Knific, ki bo pojasnila izračun komunalnega
prispevka.
- spomni, da je v letu 2011 opozoril, ko so se zaključila gradbena dela na cesti Trebija – Sovodenj, na
štrleče železo pri Bucku ter različne nivoje vozišča pri Pajklcu. Oboje je ostalo nedokončano vse do dneva
pred Maratonom Franja, ko je bilo oboje urejeno.
Roman Demšar:
- opozori na črno točko na regionalni cesti na Hotavljah, kjer je ograja čez Hotaveljščico večkrat podrta,
potrebno bi bilo omejiti hitrost pred Hotavljami s strani Podgore;
- opozori na potrebno obnovo pokritega mostu čez Soro na Hotavljah;
- opozori še na nujnost obnove strehe na kozolcu na Visokem, ki pušča;
Mirana Možina:
- prosi za informacije glede dogajanja v Kopačnici. Župan pove, da so bila pravkar zaključena zemeljska
dela in hišica, sledi še čiščenje bajerja, gostinsko ponudbo pa bo imela Gostila Lipan.
- vpraša glede obnove poslovilnega objekta v Stari Oselici. Župan pove, da je objekt saniran.
Alenka Krmelj poda pobudo, da se eden izmed treh bankomatov iz Gorenje vasi prestavi na Sovodenj.
Stanko Bajt pove, da je bila podana pobuda s strani Krajevne skupnosti za postavitev bankomata tudi na
Poštno banko, vendar odgovora niso prejeli ter da je bila na predlagani delovni čas pošte na Sovodnju
podana tudi pritožba, ki pa je bila zavrnjena.
Žan Mahnič:
- pove, da ni zadovoljen z odgovorom na pobudo glede sofinanciranja delovanja društev, pričakuje
bistveno skrajšanje časa od oddaje vloge do dodelitve sredstev društvom;
- vpraša kako poteka projekt gradnje obvoznice Gorenja vas. Župan pove, da DRSC intenzivno vodi
pogovore za odkup zemljišča le še z enim lastnikom, z ostalimi so pogodbe sklenjene.
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- vpraša kateri dogodki se bodo organizirali na Visokem. Župan pove, da je za organizacijo dogajanja na
Visokem zadolžen upravnik Štefanove hiše, Oblak Boris.
- poda predlog za rebalans proračuna za leto 2012, in sicer, da se več sredstev nameni za obnovo javne
razsvetljave za postopno zamenjavo neustreznih svetilk.
Alenka Krmelj vpraša kako je s postopkom ureditve ceste od Gorenje vasi do Todraža. Župan pove, da je v
začetku julija predviden ogled ceste s strani projektanta, ki projektira obnovo. Za odsek regionalne ceste v
Lučinah je bil že opravljen ogled, v kratkem pa bo objavljen razpis za izvedbo del.
V okviru točke 2 se je seje udeležil še en svetnik. V nadaljevanju je bilo prisotnih 16 svetnikov.
K 3. točki
Janez Brežnik, arhitekturni biro Ravnikar Potokar, predstavi dopolnjen osnutek Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas. Župan še doda, da je
dopolnjeni osnutek, ki je v obravnavi, usklajen z osnovno šolo, skupino za gradnjo doma starejših ter s
podanimi pripombami na javni predstavitvi, ki je bila julija 2011.
Marko Kržišnik vpraša zakaj je ukinjena povezovalna cesta med osnovno šolo in zdravstvenim domom, zdi
se mu nesmiselno ukinjanje povezovalne poti, ki se uporablja že odkar obstaja zdravstveni dom in se bo na
ta način precej podaljšala dostopna pot. Janez Brežnik pojasni, da bi bila cesta od šole do zdravstvenega
doma zelo strma, težave bi bile tudi pri pridobivanju potrebnih zemljišč, zato zemljišče pod šolo ostane kot
zeleni pas, na katerem ne bo gradnje, tudi zaradi specifične zemljine in posledično zahtevnega temeljenja.
Obstoječa dostopna pot do zdravstvenega doma mimo cerkve lahko poleg pešpoti in kolesarske poti ostane
tudi kot interventna pot.
Bogo Žun ugotavlja, da ni pešpoti med osnovno šolo in zdravstvenim domom. Janez Brežnik odgovori, da
ostaja obstoječa mimo cerkve, ob vseh načrtovanih prometnih povezavah bo do javnih objektov urejen
pločnik.
Na vprašanje Alenke Krmelj ali je pri domu starejših predviden park, Janez Brežnik pojasni, da je predviden
izhod na zunanje površine za uporabnike doma, ki bo ograjen.
Žan Mahnič vpraša kje je načrtovano novo igrišče za nogomet. Janez Brežnik pojasni, da novo igrišče ne bo
velikosti nogometnega, temveč se prenašajo igrišča v obstoječih površinah, glede na potrebe osnovne šole
in predpisane standarde. Vpraša še ali bo v PE6 načrtovano število parkirnih mest zadostovalo. Janez
Brežnik pove, da je, glede na normative, na celotnem območju načrtovan celo višek parkirnih mest.
Jože Novak:
- izrazi pomislek glede kotlovnice – ali je glede na geologijo primeren način, da se uredi pod nivojem tal.
Janez Brežnik pojasni, da je gradnja mogoča pod nivojem tal glede na smernice Inštituta za vode, potrebna
pa bo kesonska gradnja, tudi ekonomsko se bo gradnja izplačala.
- v odloku je navedeno, da varstvo pred hrupom mora zagotoviti investitor plana – vpraša kdo je to, ter
kolikšni bodo stroški. Župan pojasni da je protihrupni zid potreben zaradi ločitve industrije in območja za
centralne dejavnosti, investitor plana je Občina. Elizabeta Rakovec doda, da se bo protihrupni zid vključil v
sklop komunalnega opremljanja območja.
Sklep št. 114:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas in okoljsko poročilo k navedenemu
OPPN ter ga daje v javno razgrnitev od 2. 7. do 21. 8. 2012, z javno obravnavo dne 23. 7. 2012.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 svetnikov od 13 prisotnih, 3 so se glasovanja vzdržali. Sklep je bi
sprejet.
K 4. točki
Pavle Logar in Matjaž Mazzini predstavita poročilo STC Stari vrh d.o.o. za leto 2011.
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Mirjana Možina vpraša poročevalca glede poplačila dolgoročnih finančnih obveznosti in obveznosti do
dobaviteljev. Pavle Logar pojasni, da bi finančni izkazi pokazali drugačno sliko, če se bilance ne bi delale za
koledarsko leto. Od kratkoročnih obveznosti so konec leta ostale za poplačati še obveznosti do
zavarovalnice in Elektra, dolgoročne pa do Hypo leasinga.
Žan Mahnič vpraša kakšna so pričakovanja od občine, kako so se obnesle nočne sezonske karte ter kako je s
povezovanjem z ostalimi smučišči. Pavle Logar pojasni, da so v sodelovanju z občinama v zaključni fazi
pogajanja s Hypo leasingom, upa na sklenitev ugodnega dogovora. Glede sezonskih nočnih kart je zaznati
več zanimanja za sezonske karte za dneve od ponedeljka do petka. Glede povezovanja so že potekali
razgovori s smučiščem Cerkno, dogovorjeni so, da se istih atrakcij (npr. snow board park) ne nudi gostom na
obeh smučiščih. Meni, da bi bilo potrebno večje povezovanje znotraj gorenjske regije.
Jože Novak ugotavlja, da je bilo v letu 2011 prihodkov 585.000 EUR, v letu 2010 pa 870.000, kljub temu, da
je bilo v letu 2011 več obiskovalcev. Pavle Logar pojasni, da je bila v letu 2011 sezona krajša, vendar je bilo,
glede na akcijo Mercatorja ter nižje cene kart, na smučišču več obiskovalcev.
Župan še doda, da potekajo skupna pogajanja s Hypo leasingom o čim bolj ugodni ponudbi za nakup, kar je
veliko korak naprej v dogovorih s Hypo leasingom. Izkazalo se je, da smučišče lahko deluje pozitivno.
Sklep št. 115:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s poročilom STC Stari vrh za leto 2011 v predloženem
besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno.
K 5. točki:
Marjan Šinkovec predstavi poročilo Bioenergetike Todraž d.o.o. za leto 2011 ter Tarifni pravilnik za dobavo
in odjem toplote iz omrežja za Gospodarsko cono Todraž.
Irena Tavčar v poročilu ni zasledila podatka koliko sekancev je bilo prodanih, ter za kakšno ceno, koliko
sekancev pa je bilo porabljenih za proizvodnjo toplote. Marjan Šinkovec pove, da je bilo prodanih 5.200 m3
po 15,70 EUR za proizvodnjo toplote pa je bil porabljenih približno 2.000 m3.
Žan Mahnič prosi za pojasnilo glede stroškov dela, ki jih ni opredeljenih v izkazu poslovnega izida. Marjan
Šinkovec pojasni, da v podjetju nihče ni zaposlen, delo se izvaja pogodbeno, stroški so zajeti v stroških
storitev.
Marko Kržišnik vpraša ali se s proizvodnjo električne energije pričakuje dohodek, ali se bo nova investicija
pokrila. Marjan Šinkovec pojasni, da bo prvi korak nove investicije izkoristek že instalirane kotlovske
opreme za proizvodnjo peletov, drugi korak pa proizvodnja električne energije.
Jože Novak meni, da bi poskusni izračun moral biti narejen na podlagi 11. člena Tarifnega pravilnika. Marjan
Šinkovec pojasni, da je bil narejen poskusni izračun in tudi predstavljen uporabnikom.
Župan še vpraša kakšna bo cena toplote, ko bo izkoristek večji. Marjan Šinkovec ocenjuje na 10-15 %
znižanje fiksne cene, ki bo posledica povečanja priključne moči.
Sklep št. 116:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s poročilom o poslovanju Bioenergetike Todraž za
leto 2011 v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 15 prisotnih, 1 svetnik se je glasovanja vzdržal. Sklep je
bil sprejet.
Sklep št. 117:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane poda soglasje k Tarifnemu pravilniku za dobavo in odjem
toplote iz omrežja za GC Todraž v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 svetnikov od 15 prisotnih, 5 svetnikov se je glasovanja vzdržalo. Sklep
je bil sprejet.
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Sklep št. 118:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane poda soglasje k pripravi spremenjene izhodiščne cene
daljinskega ogrevanja na območju GC Todraž.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov od 15 prisotnih, 4 svetniki so se glasovanja vzdržali. Sklep je
bil sprejet.
K 6. točki
Poročilo nadzornega odbora občine o opravljenem nadzoru za leto 2011 je predstavil predsednik odbora,
Boris Koprivnikar.
Mirjana Možina pove, da je pogrešala dopolnitev pisnega poročila s povedanim na seji, katera
dokumentacija je bila pregledana, kakšne so ugotovitve glede posameznih proračunskih postavk. Boris
Koprivnikar pojasni, da so v poročilu povzete sklepne ugotovitve, niso navedene posamezne proračunske
postavke, če pa je želja svetnikov, da se konkretno opredelijo posamezne postavke in vrednosti, pa se lahko
gradivo v prihodnje dopolni. Na voljo je bila dana vsa dokumentacija in pridobljena ustrezna pojasnila s
strani občinske uprave.
Jože Novak pove, da poročila ne sprejema kot poročilo nadzornega organa in meni, da ni ustrezno
pripravljeno, saj npr. niso navedeni niti osnovni podatki o upravljanju zdravstvenega doma v Gorenji vasi,
niti višina najemnine. Potrebno bi bilo pripraviti poročilo na način, da bo iz proračunskih postavk narejena
analitika, poročilo bi moralo podati odgovor ali občina gospodarno ravna s sredstvi. Župan spoštuje kritično
gledanje Novaka in pove, da so vedno vsi podatki na razpolago na vpogled tudi svetnikom. Boris Koprivnikar
doda, da člani nadzornega odbora preverjajo smotrnost in racionalnost poslovanja. Občina naroči tudi
izdelavo revizijskega poročila, ki celovito in temeljito pregleda vso metodologijo in je na voljo tako
nadzornemu odboru kot tudi občinskemu svetu. Namen nadzora s strani nadzornega odbora ni analitično
spremljanje poslovanja temveč da na podlagi razpoložljive dokumentacije pregleda ali se gospodari
smotrno, smiselno in ali se sredstva namenjajo za prave projekte. Priprava bolj temeljitega poročila je
možna le z zunanjo strokovno pomočjo.
V okviru točke 6 je sejo zapustil en svetnik. V nadaljevanju je bilo prisotnih 15 svetnikov.
Sklep št. 119:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo nadzornega odbora občine o opravljenih
nadzorih za leto 2011 v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 svetnikov, 2 sta glasovala PROTI, 3 svetniki so se glasovanja vzdržali.
Sklep je bil sprejet.
K 7. točki
Potek projekta REALL – energetska sanacija OŠ Poljane je predstavila Nataša Kopač.
Janez Hrovat opozori, glede na to, da streha na telovadnici ob osnovni šoli ni v najboljšem stanju, da se ne
bo stanje, z ureditvijo fotovoltaike, še poslabšalo ter vpraša kolikšna je vrednost investicije v fotovoltaiko.
Nataša Kopač odgovori, da približno 50.000 EUR.
Jože Čadež – elektrarna naj bi se sama pokrivala, običajno lastniki oddajo strehe v najem, da investitor sam
zgradi elektrarno, če bo zgrajena z nepovratnimi sredstvi, bo občina dobila imela čisti dobiček od prodane
energije. Nataša Kopač pojasni, da bo energijo v omrežje prodajala Občina, ocenjen prihodek pa približno
4.000 EUR letno.
Mirjana Možina vpraša kolikšen bo prihranek pri stroških ogrevanja. Nataša Kopač pojasni, naj bi bilo
zmanjšanje stroškov od 20-25 %
Alenka Krmelj vpraša kako je z varnostjo pri gašenju v primeru požara. Ciril Alič odgovori, da gre za nizko
napetost, da je bilo testirano, da se lahko gasi tudi z vodo.
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Alič Ciril vpraša kje se bo nabavljalo energent, saj se cena in kvaliteta lesne biomase lahko precej razlikujeta
glede na dobavitelja. Elizabeta Rakovec pojasni, da so šole zavezane za izvedbo javnega naročila za nakup
energenta.
Sklep št. 120:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme spremembe in dopolnitve statuta občine Gorenja vas –
Poljane v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 121:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi režijskega
obrata v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno.
K 8. točki
Elizabeta Rakovec je predstavila Odlok o razveljavitvi odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat Občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Žiri«.
Mirjana Možina vpraša ali je vseeno, če občina nima medobčinskega inšpektorata, ter kako je s stroški v
primeru tožbe inšpektorja. Elizabeta Rakovec pojasni, da se še proučujejo možnosti glede organiziranja
inšpekcijske službe. V primeru tožbe stroške krijejo občine ustanoviteljice po ključu, ki je bil določen z
odlokom.
Sklep št. 122:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o razveljavitvi odloka o ustanovitvi organa
skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Žiri« v
predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno.
9. točki:
Kristina Knific predstavi predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju
Občine Gorenja vas – Poljane.
Jože Novak predloži amandma na 56. člen pravilnika podpisan s strani šestih svetnikov. Amandma predlaga
spremembo besedilo 56. člena z naslednjo vsebino:
»Traso vodovodnega priključka v kataster vodovodnega omrežja dokumentira upravljavec vodovoda.«
Bogo Žun vpraša glede priključka in komunalnega prispevka. Kristina Knific pojasni, da se s komunalnim
prispevkom plača javni del vodovoda, hišni priključek pa ni predmet komunalnega prispevka. Hišni
priključek mora financirati lastnik objekta, gradbena dela delno lahko izvede sam, samo priključitev na javni
vodovod pa lahko izvede samo pooblaščeni izvajalec s strani upravljavca javnega vodovoda zaradi HACCAP
zahtev.
Jože Novak obrazloži, da skladno s predlogom pravilnika traso hišnega priključka določi upravljavec
vodovoda, da kontrolo priključka naredi upravljavec, republiški Pravilnik o tehnični izvedbi javnih
vodovodov pa določa, da upravljavec vodi kataster javnega vodovoda, in da je priključek stavbe del javnega
vodovoda. Geodetski posnetek bi potemtakem moral zagotoviti upravljavec, da ne bomo obremenjevali
občanov z dodatnimi stroški.
Janez Arnolj pripomni, da je amandma podprl, ker je menil, da bo predložen pred sejo. Meni, da bi
zadostovalo dokumentiranje izvedenega priključka, da ni potrebno izdelati geodetskega posnetka.
Kristina Knific pojasni, da geodetski posnetek lahko izdela le pooblaščeni geometer po izvedbi hišnega
priključka in se evidentira v kataster.
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Ciril Alič vpraša kako se bo ravnalo v primerih, če uporabniki na starejših objektih ne bodo izpolnjevali
pogojev iz Pravilnika. Kristina Knific pojasni, da to določa Odlok o oskrbi s pitno vodo, ob rekonstrukciji
objekta je potrebno zadevo ustrezno urediti.
Župan predlaga, da svetniki najprej glasujejo o vloženem amandmaju:
Spremeni se 56. člen Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov, ki naj se na novo glasi:
»Traso vodovodnega priključka v kataster vodovodnega omrežja dokumentira upravljavec vodovoda.«
ZA predlagani amandma je glasovalo 9 svetnikov, 6 svetnikov se je glasovanja vzdržalo.
Glede na sprejeti amandma župan predlaga v sprejem naslednji
Sklep št. 123:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih
vodovodov na območju Občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu in ob upoštevanju
amandmaja sprejetega na seji občinskega sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno.
K 10. točki:
Alenka Krmelj pojasni, da je član občinskega sveta Boris Jurjevič Janša dne 23. 5. 2012 predložil odstopno
izjavo, kar je razlog za prenehanje njegovega mandata. Mandat člana občinskega sveta preneha z dnem, ko
občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. Pisno nepreklicno se je odpovedal tudi
pravici do tožbe zaradi prenehanja mandata svetnika po 37.a členu Zakona o lokalni samoupravi. Mandat
člana občinskega sveta tako preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov Slovenske demokratske
stranke v 3. volilni enoti, to je na kandidatko, Lucijo Kavčič, Žirovski Vrh Sv. Urbana 15, Gorenja vas.
Boris Jurjevič Janša, je tudi član Odbora za šolstvo, kulturo in šport, zato je potrebno imenovati tudi
nadomestnega člana v navedenem odboru.
Sklep št. 124:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da Borisu Jurjeviču Janši, Dolge Njive 12, Gorenja vas,
izvoljenemu na listi Slovenske demokratske stranke v 3. volilni enoti, zaradi podane odstopne izjave
preneha mandat člana občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane.
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od 13 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 125:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da se je svetnik v odstopu, Boris Jurjevič Janša, Dolge
Njive 12, Gorenja vas, pisno nepreklicno odpovedal pravici do tožbe zaradi prenehanja mandata svetnika po
37.a členu Zakona o lokalni samoupravi, zato mandat člana občinskega sveta preide na naslednjega
kandidata z liste kandidatov Slovenske demokratske stranke v 3. volilni enoti. Mandat preide na
naslednjega kandidata z liste Slovenske demokratske stranke – SDS v 3. volilni enoti, in sicer na Lucijo
Kavčič, Žirovski Vrh Sv. Urbana 15, Gorenja vas.
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od 13 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 126:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da Borisu Jurjeviču Janši, Dolge Njive 12, Gorenja vas,
preneha mandat člana Odbora za šolstvo, kulturo in šport.
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za člana Odbora za šolstvo, kulturo in šport imenuje Gašperja
Debeljaka, Hotovlja 65, Poljane nad Škofjo Loko.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.
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K 11. točki:
a) Menjava in prodaja zemljišča v k.o. Dolenčice
Sklep št. 127:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišča parc. št. 934/1, k.o.
Dolenčice, ki je javno dobro, za del zemljišča parc. št. 111, k.o. Dolenčice v lasti Kos Rajka, Murave 6,
Poljane nad Škofjo Loko in prodajo dela zemljišča parc. št. 916/3, k.o. Dolenčice. Dela zemljišč parc. št.
916/3 in 934/1, k.o. Dolenčice se s sklepom izvzame iz javnega dobra.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.
b) Nakup zemljišč v k.o. Dolenčice
Sklep št. 128:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom zemljišč parc. št. 463/7 in 456/6, k.o.
Dolenčice, v lasti Dolinar Ane, Javorje 43, Poljane nad Škofjo Loko. Nakup zemljišča se uvrsti v Letni načrt
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.
c) Nakup zemljišča v k.o. Dolenčice
Sklep št. 129:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom dela zemljišča parc. št. 90/1, k.o. Dolenčice,
v izmeri približno 80 m2, v lasti Peternel Vincenca, Murave 18, Poljane nad Škofjo Loko. Nakup zemljišča se
uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.
d) Nakup zemljišča v k.o. Dobje
Sklep št. 130:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom dela zemljišča parc. št. *95, k.o. Dobje v
izmeri približno 51 m2, v lasti Krmelj Janeza in Martine, Hotovlja 12, Poljane nad Škofjo Loko. Nakup
zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 12. točki
Žan Mahnič vpraša glede odziva na pobudo za organiziranje nove avtobusne povezave. Elizabeta Rakovec
odgovori, da je bilo prejetih še štiri do pet klicev.
Janez Hrovat vpraša kdaj bo predstavljeno poročilo o gradnji odprtega širokopasovnega omrežja.

Seja se je končala ob 20.40 uri.

Zapisala:
Barbara Bogataj
Milan Janez Čadež
Župan
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