Občina Gorenja vas – Poljane

22. 12. 2016

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
OBČINSKI SVET
Številka: 032-005/2016-009
Datum: 22. 12. 2016

ZAPISNIK
13. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 22. decembra 2016, s pričetkom
ob 18. uri v Gostilni Lipan na Hotavljah.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janez Arnolj, Anton Debeljak, Irena Tavčar, Janez Pelipenko,
Stanko Bajt, Štefka Jeram, Zvonko Dolinar, Helena Gorjan, Mirjana Možina, Lucija Kavčič, Franci
Fortuna, Marija Jereb, Dunja Škofic, Tilka Vučko, Žan Mahnič, Ciril Alič, Jurij Krvina
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Jana Kristan, Marjeta Šifrar, Barbara
Bogataj, občinska uprava; dr. Žagar Tomaž in dr. Metka Kralj, Agencija za radioaktivne odpadke;
Hijacinta Klemenčič, RŽV d.o.o.; Marko Peternel, Arhitektura Peternel, s.p.; Mateja Rant, Gorenjski
glas; Damjana Peternel, Podblegaške novice, Radio Sora
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku seje
prisotnih 16 članov občinskega sveta.
Župan predlaga v potrditev naslednji:
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta z dne 13. 10. 2016
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta
3. Poročilo o vplivih na okolje Rudnika Žirovski vrh za leto 2015
4. II. predlog Proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017
5. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POL-13 – Dobenska
Amerika
6. Predlog odloka o turistični taksi v Občini Gorenja vas – Poljane
7. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas – Poljane
8. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas
– Poljane za leto 2017 in obvezna razlaga odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
9. Cenik najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja v Občini Gorenja vas
- Poljane
10.Promet z zemljišči
11.Razno
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je bil
soglasno potrjen.

K 1. točki
Ob pregledu zapisnika 12. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 13. 10. 2016
ugotavljamo naslednje:
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Neizvršeni sklepi iz predhodnih sej:
Sklep št. 203: prenos vodovoda Delnice - Podpreval v lastništvo in upravljanje občine
Sklep št. 204: prenos vodovoda Fužine v lastništvo in upravljanje občine
Sklep št. 108: menjava zemljišč, k.o. Hotavlje, Suša
Sklep št. 220: menjava zemljišč, k.o. Gorenja vas – Mateja Železnikar
Sklep št. 239: menjava zemljišč v lasti Oblak Janeza, Zadobje
Sklep št. 246: menjava zemljišč v k.o. Gorenja vas v lasti Eržen Ljudmile
Sklep št. 249: brezplačni prenos lastninske pravice na delu zemljišč parc. št. 445/2, 432, 458, 450, 459/1
in 459/8, k.o. Podvrh
Sklep št. 45: sklep o menjavi zemljišč Franca Jeram – Krnice pri Novakih
Sklep št. 62: menjava zemljišč v lasti Branka Gantarja, k.o. Leskovica
Sklep št. 76: menjava zemljišč Rant, Oblak, Demšar v Hotovlji
Sklep št. 80: menjava zemljišč Branko Košir, Hlavče Njive
Sklep št. 109: nakup zemljišč Mateja Dolinarja v k.o. Dobje
Sklep št. 122: sprejet sklep o prodaji zemljišč Cenetu Polajnarju v k.o. Hotavlje
Sklep št. 140: soglasje k prodaji dela zemljišč Petru Cvirnu v k.o. Dobje
Izvrševanje sklepov 12. redne seje:
Sklep št. 141: sprejet zapisnik 11. redne seje, ki je bila 16. 6. 2016
Sklep št. 142: seznanitev s Poročilom Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju Občine
Gorenja vas – Poljane v letu 2015
Sklep št. 143: sprejet drugi rebalans proračuna za leto 2016
Sklep št. 144: sprejet prvi predlog proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017
Sklep št. 145: sprejeto Poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2015
Sklep št. 146: sprejeto Poročilo poslovanju javnih zavodov in družb v letu 2015
Sklep št. 147: sprejet odlok o podelitvi naziva častnega občana Alojziju Štremflju
Sklep št. 148: sprejeti predlogi občinskih nagrajencev za leto 2016
Sklep št. 149: menjava zemljišč z Mitjem Ferlanom za izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju
Poljan
Sklep št. 150: menjava zemljišč s Francem Jelovčanom v k.o. Leskovica
Sklep št. 151: menjava zemljišč v lasti Barbare in Jurija Stanonika, Smoldno 3
Sklep št. 152: prodaja zemljišč Žanu Cirilu, k.o. Hotavlje
Sklep št. 153: menjava zemljišč v lasti RS za ureditev lastništva po izgradnji obvoznice Gorenja vas
Jurij Krvina predlaga, da se zapisnik seje OS posreduje členom občinskega sveta v dveh do treh tednih
po seji.
Sklep št. 154:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik
12. redne seje, ki je bila 13. 10. 2016, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je
potrebno poročati.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet
soglasno.

K 2. točki
Štefka Jeram pove, da je bilo na seji vaškega odbora Hotavlje izpostavljeno vprašanje koliko objektov
je trenutno priključenih na kanalizacijo, za koliko objektov je plačan komunalni prispevek. Posreduje
še pobudo vaškega odbora, da se v Podblegaških novicah objavi obrazložitev taks, saj se prebivalci

2

Občina Gorenja vas – Poljane

22. 12. 2016

bojijo povečanja taks in se zato ne priključujejo na kanalizacijo, saj je bila podana informacija, da so
plačani komunalni prispevki, ampak za nadaljnje priklope se pa ne odločajo.
Mirjana Možina dopolni, da je bila podana tudi pobuda, da se prebivalce informira o roku za priklop na
kanalizacijo, ki se je podaljšal. Ali se je podaljšal rok za priklop tudi za tiste, ki so komunalni prispevek
že plačali? Prebivalci se bojijo, da se jim bodo kasneje stroški povečali.
Tilka Vučko prenese vprašanje s strani krajanov KS Trebija, kaj se dogaja s pitno z vodo v krajevni
skupnosti, ker je tolikokrat oporečna in zelo klorirana. Helena Gorjan še vpraša ali je oporečnost vode
povezana tudi z gnojenjem.
Janez Arnolj:
- opozori, da je bila tudi v Poljanah voda večkrat oporečna v zadnjem času;
- vpraša kdaj je predvideno spravilo dreves in grmovja po sečnji ob državni cesti.
Anton Debeljak vpraša kako je predvidena ureditev ceste skozi naselje Dobje proti Dobenski Ameriki
po ureditvi novega cestnega priključka z državne ceste.
Ciril Alič:
- predlaga, da se v Podblegaških novicah objavi rubrika v kateri bi se objavila vprašanja občanov in
odgovori nanje;
- opozori na prostorsko stisko v Podružnični šoli Javorje, ki pa se ne bo rešila ob predvidenem
povečanju prostorov v Osnovni šoli Poljane, zato bi bilo potrebno načrtovati tudi povečanje prostorov
v Javorjah;
- pripomni, da so ob izdaji publikacije »Kuok se par vaš hiš prav?«, izdane v okviru projekta LEADER,
ugotovljene napake in napačne navedbe in meni, da je bila publikacija prehitro pripravljana, premalo
časa se je namenilo projektu, ter da bi pred izdajo morali sodelujočim predlog še enkrat posredovati
v pregled.
Mirjana Možina opozori, da je potrebo pregledati neprometne označbe po občini na kozolčkih, če so
še aktualne in jih po potrebi obnoviti.
Marija Jereb opozori, da so se z ureditvijo občinske pohode poti skozi Podjelovo Brdo povečalo število
odpadkov, ki jih pohodniki odvržejo in pustijo za sabo ob poti.
Helena Gorjan ponovno poda pobudo za ureditev pešpoti do Vršajna, ki je nujna, saj je na to pešpot
vezanih 13 šoloobveznih otrok od 1. do 8. razreda.
Stanko Bajt predlaga, glede na pozno izvedena asfalterska dela v letu 2016, da se v letu 2017 razpis za
izbiro izvajalca asfalterskih del izvede dva meseca prej.
Žan Mahnič predlaga, da se v Gorenji vasi uredi na parkirišču umetno drsališče z gostinsko ponudbo za
bolj pestro dogajanje v prazničnem decembru.
Jurij Krvina opozori, da informacijske table z zaprtjem Trga Ivana Regna v Gorenji vasi nimajo več
funkcije, trg tudi ne živi, zato bi bilo potrebno razmisliti o oživitvi trga. Helena Gorjan še pove, da sta
na trgu samo še dve igrali, ostaja pa tabla z navodili za uporabo igrišča za katero predlaga, da se prestavi
na novo igrišče ob obvoznici.

K 3. točki
Poročilo o vplivih na okolje Rudnika Žirovski vrh za leto 2015 predstavi Hijacinta Klemenčič, direktorica
RŽV d.o.o.. Prisotne pozdravita tudi dr. Žagar Tomaž in dr. Metka Kralj, Agencija za radioaktivne
odpadke, glede na to, da je Agencija za radioaktivne odpadke prevzela dolgoročni nadzor in
vzdrževanje odlagališča Jazbec.
Jurij Krvina vpraša kakšni so predvideni ukrepi na odlagališču Boršt. Hijacinta Klemenčič odgovori, da
je bil poleti saniran drenažni rov, od avgusta se izvajajo drenažne vrtine (17) iz treh delov rova. Na
osnovi izvedenih vrtin se lahko določi geologija na podlagi katere se bo obstoječi projekt lahko revidiral,
če bi potrebno npr. kakšno vrtino podaljšati, da se pride do vodonosnega dolomita. Izvedba je
predvidena do konca januarja 2017, marca pa bodo ponovno izvedene geodetske meritve.
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Ciril Alič vpraša kolikšen je vpliv potresnih sunkov, ki se pojavljajo. Hiacinta Klemenčič odgovori, da je
odvisno od vrste potresa, ne samo od njegove jakosti, ni pa zaznati premikov po zadnji potresnih
sunkih, ki so bili zaznani.
Sklep št. 155:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o vplivih na okolje Rudnika Žirovski
vrh za leto 2015 v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 4. točki
II. predlog Proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017 predstavi Jana Kristan.
Jurij Krvina:
- vpraša koliko požarne takse dobi občina. Jana Kristan odgovori, da slabih 16.000 EUR. Krvina izrazi
nestrinjanje z višino sredstev, ki so namenjena za nakup gasilske opreme. Plan nabave je bil
pripravljen za obdobje petih let in nakup osebne opreme za operativne gasilce je nujen. Župan pove,
da se je od leta 2007 do vključno 2016, skladno s sprejetim planom nabave, investiralo v posodobitev
voznega parka gasilskih društev. Ob pripravi plana za nabavo osebne opreme pa bi želel, da se pripravi
podatek o številu operativnih gasilcev, kakšno opremo potrebujejo in koliko je tistih gasilcev, ki
opremo potrebujejo. Na podlagi realnih podatkov o stanju opreme se bo lahko pripravil tudi realni
plan nabave opreme.
- poda priporočilo, da se za gradnjo telovadnice v Gorenji vasi izbere zanesljivega izvajalca. Župan
pripomni, da je občina pri izbiri izvajalca vezana na zakonodajo s področja javnih naročil.
Anton Debeljak:
- vpraša ali bo potreben sprejem rebalansa proračuna zaradi zagotovljenih sredstev za protipoplavno
ureditev Poljan. Župan pojasni, da rebalans ne bo potreben, ker bo izvedeno financiranje izvajalca
direktno iz državnega proračuna, občina pa izvede javno naročilo za izbiro izvajalca del.
- vpraša ali je povečanje sredstev na p.p. 511 predvideno za cesto Volča – Lom. Elizabeta Rakovec
pojasni, da je povečanje iz razloga poplačila letos nastalih stroškov, ki še niso zapadli v plačilo v letu
2016, sredstva so predvidena tudi za sanacijo ceste Volča – Lom ter za razširitev programa
preplastitev cest.
Sklep št. 156:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme II. predlog Proračuna občine Gorenja vas – Poljane
za leto 2017 v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 5. točki
Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POL-13 – Dobenska Amerika
predstavi Marko Peternel, Arhitektura Peternel, s.p..
Sklep št. 157:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje POL-13 – Dobenska Amerika, za katerega se po objavi javnega
naznanila izvede enomesečna javna razgrnitev z javno obravnavo.
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
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K 6. točki
Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Gorenja vas – Poljane predstavi Marjeta Šifrar.
Sklep št. 158:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o turistični taksi v Občini Gorenja vas –
Poljane v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 7. točki
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas – Poljane predstavi
Elizabeta Rakovec.
Mirjana Možina opozori, da je potrebno predloge sklepov posredovati v sprejem občinskemu svetu
pravočasno, da se ne sprejemajo cene z veljavnostjo za nazaj.
Janez Arnolj vpraša kakšna cena je bila predlagana oziroma izračunana po metodologiji. Elizabeta
Rakovec pojasni, da 7%.
Sklep št. 159:
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 članov občinskega sveta, dva člana občinskega sveta sta se
glasovanja vzdržala. Sklep je bil sprejet.

K 8. točki
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas –
Poljane za leto 2017 ter Obvezno razlago Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
predstavi Elizabeta Rakovec.
Sklep št. 160:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2017 v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 161:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Obvezno razlago Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občni Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 9. točki
Cenik najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja predstavi Ciril Alič.
Sklep št. 162:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Cenik najema grobov, najema poslovilnih objektov
in zakupa grobnega polja v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2017 v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
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K 10. točki
Predlog prometa z zemljišči predstavi Barbara Bogataj.
a) menjava zemljišč v k.o. Dobje
Sklep št. 163:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo dela nepremičnine parc. št. 1482/14,
k.o. Dobje, ki je opuščeno javno dobro, Čadež Konradu, Poljane 50, Poljane.
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja, da Občina Gorenja vas – Poljane pridobi v last del
nepremičnine v lasti Tavčar Primoža, Poljanska cesta 79, Gorenja vas, del parc. št. 851/6, k.o. Dobje, ki
v naravi predstavlja del javne poti Hotovlja – Oblak – Mihač, odsek 600921, ter da v zameno za
navedeno zemljišče BOC, d.o.o., Poljane 65, Poljane (lastnik objekta parc. št. *32, k.o. Dobje), pridobi
del nepremičnine parc. št. 1482/14, k.o. Dobje, ki je opuščeno javno dobro.
Po izvedeni parcelaciji zemljišč se dela zemljišča parc. št. 1482/14, k.o. Dobje, s sklepom izvzame iz
javnega dobra.
Po izvedeni parcelaciji zemljišč se na delu zemljišča parc. št. 851/6, k.o. Dobje, vzpostavi status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 in Letni
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2017.
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
b) menjava zemljišč v k.o. Leskovica
Sklep št. 164:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1545/3 in 1530/11,
k.o. Dolenja Dobrava, v izmeri 318 m2, ki sta javno dobro, za zemljišči parc. št. 144/2 in 169/2, k.o.
Dolenja Dobrava, v izmeri 718 m2, in v lasti Antona Bohinca, Dolenja Dobrava 12, Gorenja vas.
Zemljišči parc. št. 1545/3 in 1530/11, k.o. Dolenja Dobrava, se s sklepom izvzame iz javnega dobra.
Na zemljiščih parc. št. 144/2 in 169/2, k.o. Dolenja Dobrava, se po izvedeni menjavi vzpostavi status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 in Letni
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2017.
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
c) menjava zemljišč v k.o. Visoko in Dobje
Sklep št. 165:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišča parc. št. 405/19, k.o.
Visoko, ki je javno dobro, za del zemljišč parc. št. 34, 42, 33 in 44, k.o. Visoko, v lasti Antona Justina,
Smoldno 4, Poljane nad Škofjo Loko.
Del zemljišča parc. št. 405/19, k.o. Visoko, se s sklepom izvzame iz javnega dobra.
Na delu zemljišč parc. št. 34, 42, 33 in 44, k.o. Visoko, se po izvedeni parcelaciji in menjavi vzpostavi
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 in Letni
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2017.
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
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K 11. točki
Tilka Vučko vpraša kolikšni so prihodki od pobranih glob s strani redarstva. Jana Kristan odgovori, da
56.500 EUR.

Seja se zaključi ob 20.10 uri.

Zapisala:
Barbara Bogataj
Milan Janez Čadež
Župan
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