Občina Gorenja vas– Poljane

Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja
Datum: 9. 11. 2016

ZAPISNIK
9. seje Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja,
sredo, 9. 11. 2016, ob 16.30 uri v prostorih občine, Poljanska cesta 87.

PRISOTNOST:








PRISOTNI ČLANI ODBORA: Bojan Šifrar, Branko Košir, Ciril Alič, Janez Arnolj, Peter Trček,
Stanko Bajt in Tilka Vučko;
Izostanek OPRAVIČILI: /;
ODSOTNI ČLANI ODBORA - brez opravičila:/;
OSTALI PRISOTNI:
o Občina Gorenja vas-Poljane: Kristina Knific;
o ARHITEKTURA PETERNEL, Marko Peternel s.p: Marko Peternel
IZOSTANEK OPRAVIČIL: Elizabeta Rakovec in Milan Čadež;
Ostali neopravičeno odsotni: /;

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika osme seje odbora
2. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POL-13 – Dobenska Amerika
Proračun Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017
3. Odlok o spremembah ih dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki
4. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja
vas – Poljane za leto 2017
5. Cenik najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja v Občini Gorenja
vas-Poljane
6. Razno

C. Alič povpraša člane, če se strinjajo s predlaganim dnevnim redom, ki je naveden na vabilu.
Prisotni člani odbora predlagani dnevni red soglasno potrdijo.
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K 1. točki
C. Alič povpraša člane odbora, če imajo kakšno pripombo na zapisnik osme seje odbora.
J. Arnolj predlaga, da se je razprava v njegovem delu k tretji točki nanašala na vse števce in ne samo
na DN 80. Predlaga, da se navedba »DN 80« v drugem odstavku k tretji točki zapisnika zamenja z
navedbo »po DN«.
Prisotni člani se z vsebino priloženega zapisnika ob upoštevanju zgoraj navedenega popravka
soglasno strinjajo in zapisnik z dvigom rok potrdijo.

K 2. točki
Marko Peternel predstavi priloženi odlok. Pove, da se nanaša na območje prostorske ureditve POL13-Dobensko Ameriko. Območje meri 7.204 m2. Predvidena je možnost izgradnje 10 novih
enostanovanjskih objektov. Oprema območja s cesto zajema dve dostopni poti in obračališče. Oskrba
s pitno vodo je predvidena iz javnega vodovoda. Objekti naj bi se priključevali na javno kanalizacijo,
nekateri preko črpališča. Postavi se nova transformatorska postaja. Mnenja dajalcev soglasij še niso
pridobljena.
B. Koširja zanima, koliko objektov bo priključenih preko črpališča. M. Peternel pove, da približno 1/3.
Gravitacijski vod proti Dobju po prvi oceni ekonomsko ni upravičen. Vgraditi je potrebno tudi
meteorno kanalizacijo z iztokom v bližnji potok.
J. Arnolja zanima, če se bo dostop poti proti Dobju širil. M. Peternel pove, da širitev ni predvidena. M.
Peternel doda, da se v OPPN zagotavlja skladnost s prostorskimi določili in zakonodajo, ostalo se
poskuša obdržati odprto.
C. Alič da na glasovanje sklep 1:
»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja predlaga Občinskemu svetu občine Gorenja vasPoljane obravnavo osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POL13 – Dobenska Amerika v predloženi vsebini.«
Predlog sklepa je bil soglasno potrjen.

K 3. točki
J. Kristan predstavi prihodkovno in odhodkovno stran proračuna 2017. Prvi predlog proračuna 2017
je od sprejetega proračuna 2016 nižji za 1,7 milijona. Od investicij je v proračun umeščena investicija
v telovadnico Gorenja vas, vsi ostali investicijski projekti pa so temu podrejeni. Med malo večjimi
projekti so tako za izvedbo v prihodnjem letu predvideni le še ureditev odseka ceste na LC PoljaneJavorje (245.000€), preplastitve cest (240.000€) in predviden pričetek urejanja RC Gorenja vas Dobrava (85.000€). Skupno je v letu 2017 za investicijske odhodke in transfere namenjenih dobre 2,6
2/6

Občina Gorenja vas– Poljane

mio € oz. 32% celotnega proračuna. Za tekoče odhodke in transfere pa 5,4 mio € oz. 68%. V letu 2017
je predvideno odplačilo dolga v višini 174.934€ (gre za odplačilo glavnic za obstoječe tri kredite; v
avgustu 2017 bo v celoti poplačan kredit za telovadnico s športnim igriščem ob OŠ Poljane; nato
ostane za odplačilo še kredit za sanacijo Sokolskega doma in za investicije v kanalizacijo in
vodooskrbo v okviru projekta Porečja Sore). Novo zadolževanje za leto 2017 ni predvideno.
P. Trčka zanima, kakšna je kategorizacija ceste Gorenja vas-Dobrava? J. Kristan pove, da je to državna
cesta in bo financirana iz državnih sredstev, občina financira le pločnike in javno razsvetljavo.
B. Šifrar opaža, da ni predvidenih investicij v KS Sovodenj. J. Kristan pove, da je v letu 2017, zaradi
omejenih prihodkov in investicije v telovadnico Gorenja vas, po vseh KS manj investicij.
B. Šifrar meni, da so zaključevanja cest slabo izvedena (izvedba jaškov pri prepustih -nimajo škarp). C.
Alič pove, da je g. Kočar pripravil tehnično navodilo za obnovo prepustov v naši občini.
P. Trčka zanima, kdaj se bo nadaljevala ureditev ceste proti Stari Oselici? J. Kristan pove, da za leto
2017 ni predvidena.
B. Košir zanima, če se za »betonske plombe cest« načrtuje preplastitve in kdaj. C. Alič in S. Bajt
menita, da so te plombe le izhod v sili. C. Alič doda, da je to v KS Javorje le začasna rešitev do sanacije
plazov.
B. Šifrarja zanima, zakaj je za leto 2017 predvidenih več sredstev na postavki za zimsko službo. J.
Kristan pove, da so sredstva ocenjena in morajo biti zagotovljena, medtem ko je poraba odvisna od
količine snežnih padavin. J. Arnolj meni, da rezerve verjetno ni, če bo hujša zima.
C. Alič meni, da je v proračunu premalo sredstev za urejanje ekoloških otokov.
S. Bajt predlaga, da se na EO Sovodenj namesti kamero.
C. Alič da na glasovanje sklep št. 2:
»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu obravnavo in
potrditev Proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017« v predloženem besedilu.
Predlog sklepa je bil soglasno potrjen.
K 4. točki
K. Knific pove, da je sprememba in dopolnitev Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki potrebna, ker izvajanje GJS »obdelava določenih vrst komunalnih
odpadkov« in GJS »odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« ni več
predmet tega odloka, temveč sta navedeni GJS urejeni z Odlokom o sodelovanju pri skupnem
izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorenja vas-Poljane.
Pove, da se po uveljavitvi uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki, načrtuje izdaja novega odloka.
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C. Alič da na glasovanje sklep št. 3:
»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu obravnavo in
potrditev Odloka o spremembah ih dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v predloženem besedilu.
Predlog sklepa je bil soglasno potrjen.
K 5. točki
K. Knific pove, da je na osnovi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Gorenja vas-Poljane potrebno sprejeti sklep s katerim se določi vrednost točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine za leto 2017. V priloženem predlogu
sklepa je predlagana cena točke, ki je enaka tisti iz leta 2016.
C. Alič da na glasovanje sklep št. 4:
»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu obravnavo in
potrditev Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Gorenja vas – Poljane za leto 2017 v predloženem besedilu.
K 6. točki
K. Knific pove, da je predlog cenika za leto 2017 enak tistemu iz leta 2016, razen pri cenah najema
grobov. Spremembe teh so podale KS občine. Razlog za povišanje je v prenizkih prihodkih za
pokrivanje tekočih stroškov vzdrževanja, od teh so najvišji stroški za odvoz odpadkov.
B. Šifrar meni, da bi sredstva morala biti. C. Alič in S. Bajt povesta, da jih ni dovolj niti za redno
vzdrževanje.
Alič da na glasovanje sklep št. 5:
»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja predlaga občinskemu svetu obravnavo in
potrditev Cenika najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja v Občini
Gorenja vas-Poljane v predloženem besedilu.
K 7. točki
P. Trčka zanima, kje so določene osnove za ugotovitev opreme objekta s posamezno infrastrukturo
pri odmeri NUSZ-ja. Pove, da je za Trebijo sedaj odmerjen NUSZ tudi za otroško igrišče. Zanima ga
osnova za navedeno.
Alič da na glasovanje sklep št. 6:
»Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja zadolži občinsko upravo, da do naslednje seje
članom odbora posreduje merila (pravno podlago) na osnovi katerih se za posamezen objekt
ugotavlja opremo objekta s posamezno infrastrukturo.
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Sestanek je bil zaključen ob 18. uri in 10 minut.

Zapisala:

Predsednik odbora:

Kristina Knific

Ciril Alič, l.r.
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