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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
OBČINSKI SVET
Številka: 011-012/2014
Datum: 18. 12. 2014

ZAPISNIK
3. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 18. decembra 2014, s
pričetkom ob 18.00 uri v gostilni Na Vidmu v Poljanah.
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janez Arnolj, Anton Debeljak, Irena Tavčar, Ciril Alič, Janez
Pelipenko, Tilka Vučko, Janez Rupnik, Stanko Bajt, Štefka Jeram, Zvonko Dolinar, Helena Gorjan,
Mirjana Možina, Lucija Kavčič, Jurij Krvina, Franci Fortuna
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Dunja Škofic, Žan Mahnič
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Nada Dolinar, Barbara Bogataj, občinska
uprava; Damjana Peternelj, Podblegaške novice; Mateja Rant, Gorenjski glas; Jana Jenko, Radio Sora
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku
seje prisotnih 14 članov občinskega sveta.
Župan predlaga v potrditev naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta z dne 6. 11. 2014
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta
3. Dopolnjeni predlog proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2015
4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Gorenja vas – Poljane
5. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode in Predlog Sklepa o določitvi višine
subvencioniranja cene navedene storitve
6. Predlog porabe obvezne proračunske rezerve za potrebe odprave posledic poplav oktobra 2014
7. Predlog vrednosti točke za izračun NUSZ v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2015
8. Predlog cenika najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja 2015
9. Imenovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
10. Razno
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 14 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je bil
potrjen soglasno.

K 1. točki
Ob pregledu zapisnika 2. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 6. 11. 2014
ugotavljamo naslednje:
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
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Sklep št. 204: prenos vodovoda Fužine v lastništvo in upravljanje občine
Sklep št. 108: menjava zemljišč, k.o. Hotavlje, Suša
Sklep št. 149: prenos vodovoda Četena Ravan – vas in Četena Ravan - Košanc lastništvo in upravljanje
občine
Sklep št. 150: prenos vodovoda Zapreval lastništvo in upravljanje občine
Sklep št. 151: prenos vodovoda Podvrh lastništvo in upravljanje občine
Sklep št. 191: menjava zemljišč, k.o. Podvrh vlagateljev Dušana Kumra in Renate Turinek z izvzemom
iz javnega dobra
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 - v izvrševanju
Sklep št. 249: brezplačni prenosu lastninske pravice na delu zemljišč parc. št. 445/2, 432, 458, 450,
459/1 in 459/8, k.o. Podvrh
Sklep št. 271: soglasje k prodaji zemljišč Sitar, Poljane
Sklep št. 272: soglasje k odprodaji solastninskega deleža na skupnem delu podstrešja stavbe
Izvrševanje sklepov 2. redne seje:
Sklep št. 8: sprejet zapisnik 1. redne seje z dne 21. 10. 2014
Sklep št. 9: sprejet osnutek odloka o občinskem prostorskem načrtu
Sklep št. 10: sprejet prvi predlog proračuna in podan v javno obravnavo do 27. 11. 2014
Sklep št. 11: sprejet predlog občinskih nagrajencev za leto 2014
Sklep št. 12: imenovan odbor za gospodarstvo v naslednji sestavi
Sklep št. 13: imenovan odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
Sklep št. 14: imenovan odbor za šolstvo, kulturo in šport
Sklep št. 15: imenovan odbor za zdravstvo socialno varstvo in skrbstvo
Sklep št. 16: imenovan odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja
Sklep št. 17: imenovan nadzorni odbor občine
Sklep št. 18: imenovana statutarno – pravna komisija
Sklep št. 19:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik
2. redne seje, ki je bila 6. 11. 2014, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je
potrebno poročati.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 2. točki
Jurij Krvina:
- vpraša glede odstranitve dovozne rampe pri Zdravstvenem domu v Gorenji vasi ter neprimernosti
dvigala za prevoz ležečega pacienta. Župan pojasni, da je, na podlagi vseh kriterijev za objekt kot
je v Gorenji vasi, to je zdravstveno postajo, dvigalo ustrezno in uporabno.
- vpraša kdo nadzoruje obnovo Sokolskega doma? Župan pojasni, da zaposleni v občinski upravi,
Bernard Strel, ki je pooblaščeni nadzornik in zunanji nadzor ni potreben.
Helena Gorjan še vpraša kakšno je mnenje Gorenjskih lekarn glede odstranitve rampe ter opozori, da
je v času gradnje potrebno zagotoviti varno pešpot oziroma šolsko pot mimo gradbišča prizidka
zdravstvenega doma. Elizabeta Rakovec pojasni, da bo dovozno rampo nadomestilo že zgrajeno
dvigalo v zdravstveni postaji, za katerega je že pridobljeno uporabno dovoljenje ter že obratuje. Za
dostavo zdravil lekarni je urejen poseben dostop z zadnje strani objekta.
Mirjana Možina opozori, glede na prejeto pobudo občana, da se na nekaterih objetih, ki so razglašeni
za kulturne spomenike, izvajajo posegi brez kulturno varstvenega soglasja in strokovnega nadzora, in
da so lastniki odklonilni do sodelovanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. V kolikor so obnove
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sofinancirane z javnimi sredstvi, bi moral biti pogoj za sofinanciranje tudi pridobljeno soglasje Zavoda
za varstvo kulturne dediščine. Preda pisno pobudo občana in predlaga, da se s pobudo seznani tudi
odbor za šolstvo, kulturo in šport.
Janez Arnolj:
- vpraša zakaj je potrebna obnova strehe kozolca na Visokem, glede na to, da je bila zadnja obnova
izvedena pred 15-imi leti;
- ponovno poda predlog za pripravo strategije občine na način, da se pozove krajevne skupnosti, da
podajo predloge, ki bodo osnova za pripravo strategije in projektov, ki se bodo v prihodnjih letih
izvajali v občini, tako kratkoročni kot dolgoročni.
Mirjana Možina:
- kot članica sveta zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG) informira, da je svet zavoda
sprejel strateški načrt OZG za obdobje od 2015 do 2019.
- pove, da bo Krajevna skupnost Gorenja vas, na podlagi izkazanih potreb po posameznih krajih v
krajevni skupnosti, pripravila plan dela za prihodnja štiri leta.
Franci Fortuna vpraša glede informacije o znanih novih dedičih na Visokem. Župan pojasni, da sta
občini Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka solastnici objektov v deležih 86% in 14%. Lastnica zemljišč
od spomenika proti vzhodu je Občina Škofja Loka, zahodno pa Občina Gorenja vas – Poljane.
Stane Bajt:
- vpraša glede postopka odkupov zemljišč za nadaljevanje ureditve državne ceste od zaključka
obvoznice v Gorenji vasi proti Hotavljam. Župan pojasni, da se bo za odsek od Gorenje vasi do
Hotavelj izvedla rekonstrukcija, sprejem podrobnega prostorskega načrta ni potreben, postopek
odkupa zemljišč se pa še ne izvaja.
- vpraša glede obnove državne ceste proti Sovodnju. Župan pojasni, da so bila za obnove državnih
cest v državnem proračunu zelo zmanjšana sredstva, zato se projekti obnov ne izvajajo;
- vpraša glede sanacije plazu na Visokem. Župan upa, da bodo nekaj sredstev za sanacijo
načrtovanih že v proračunu za leto 2015.
- opozori, da na državni cesti proti Sovodnju »pri Pajklc« ponovno plazi brežina nad državno cesto.
Župan odgovori, da je Direkcija RS za ceste že seznanjena s plazenjem ter da si je geolog teren že
ogledal.

K 3. točki
Dopolnjeni predlog proračuna občine za leto 2015 predstavi Nada Dolinar, višja svetovalka za
računovodstvo, finance in proračun.
Nada Dolinar predstavi tudi predlog amandmaja št. 1, za katerega je bilo članom občinskega sveta
gradivo predloženo na sami seji občinskega sveta. Z amandmajem št. 1 se predlaga, da se v
proračunu za leto 2015 spremenita proračunska postavka 734 Porečje Sore – sekundarni vodi in
pripadajoči NRP št. 79, in sicer tako, da se proračunska postavka 734 razdeli na dve postavki (na
obstoječo 734 in novo 759) in prav tako NRP št. 79 (na obstoječega št. 79 in novega št. 221).
Barbara Bogataj predstavi predlog amandmaja št. 2, s katerim se predlaga sprememba obrazložitve
proračunske postavke 357 – Gasilska oprema. Jurij Krvina še doda, naj se sredstva na proračunski
postavki predvidijo tudi v NRP za leto 2016 skladno s Planom nabave gasilskih vozil 2007-2016.
Mirjana Možina:
- glede povečanja stanja sredstev na računu ter ostalih sprememb proračuna predlaga, da se
obrazložitev navede v tekstualnem delu proračuna;
- ugotavlja znižanje sredstev za socialno varstvo za 5%;
- predlaga vrnitev sredstev krajevnim skupnostim Gorenja vas in Poljane iz naslova odprave
posledic škode;
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- vpraša glede investitorjev v GC Dobje. Župan odgovori, da mora Mravlja sporočiti do 15. 1., če je
še pripravljen investirati v GC Dobje.
- ugotavlja, ja je v proračunu oblikovana nova postavka, 131 OŠ Antona Janše v Radovljici. Elizabeta
Rakovec pojasni, da so na postavki načrtovana sredstva za sofinanciranje delovanja razvojnega
vrtca.
Janez Arnolj:
- predlaga zmanjšanje stroškov za predšolsko vzgojo z drugimi ukrepi v kolikor zakonodaja ne
dopušča znižanja stroškov. Župan pojasni, da je na državni ravni podan predlog za racionalizacijo v
smeri spremembe normativov.
- glede na njegov pomislek župan pojasni, da se bo najprej izdelal celovit projekt poplavne varnosti
Poljan, ki obsega ureditev Poljanske Sore in Ločivnice, saj je poplavna nevarnost zelo velika.
Izdelane bodo tudi nove poplavne karte na podlagi katerih se bodo lahko pripravili tudi projekti za
ureditev centra Poljan in takrat bo tudi projekt uvrščen v NRP.
Anton Debeljak:
- pove, da bo glede ureditve vaškega jedra Poljane krajevna skupnost organizirala zbor krajanov v
mesecu januarju;
- glede na zmanjšanje sredstev za praznovanja za 8.000 EUR predlaga, da se sredstva ohranijo v isti
višini kot pretekla leta, saj je dober odziv in obisk občanov na prireditvah.
Po zaključeni razpravi so člani občinskega sveta glasovali o predlaganih amandmajih:
Amandma št. 1 - v proračunu se za leto 2015 spremenita proračunska postavka 734 Porečje Sore –
sekundarni vodi in pripadajoči NRP št. 79, in sicer tako, da se proračunska postavka 734 razdeli na
dve postavki (na obstoječo 734 in novo 759) in prav tako NRP št. 79 (na obstoječega št. 79 in novega
št. 221).
Za predlagani amandma št. 1 je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Amandma je bil sprejet
soglasno.
Amandma št. 2 – spremeni se obrazložitev proračunske postavke 357 – Gasilska oprema. Sredstva na
proračunski postavki 357 – Gasilska oprema se predvidijo tudi v NRP za leto 2016 skladno s Planom
nabave gasilskih vozil 2007-2016 v višini 41.000 EUR.
Za predlagani amandma št. 2 je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Amandma je bil sprejet
soglasno.
Sklep št. 20:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine
Gorenja vas – Poljane za leto 2015 v predloženem besedilu ter z amandmajema, sprejetima na seji
občinskega sveta.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta je glasoval
PROTI. Sklep je bil sprejet.

K 4. točki
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v občini Gorenja vas – Poljane predstavita Ciril Alič, predsednik Odbora za prostorsko planiranje in
varstvo okolja in Elizabeta Rakovec, direktorica občinske uprave.
Mirjana Možina meni, da je vprašljivo, da se na račun zmanjševanja NUSZ za gospodarstvo obremeni
lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč.
Janez Arnolj predlaga, da se opredelitev kabelsko informacijskega omrežja bolj natančno precizira.

4

Občina Gorenja vas – Poljane

18. 12. 2014

Anton Debeljak:
- vpraša če vsi prebivalci Predmosta plačujejo NUSZ tudi za kanalizacijo. Elizabeta Rakovec pojasni,
da plačajo tisti, ki so priključeni na kanalizacijo.
- vpraša kam spadajo gasilski domovi. Elizabeta Rakovec pojasni, da se za gasilske domove NUSZ ne
plačuje razen v primerih, ko je v gasilskem domu stanovanje. V tem primeru plača NUSZ najemnik
stanovanja izključno za stanovanjski del.
Sklep št. 21:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gorenja vas – Poljane v predloženem
besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 5. točki
Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode in Predlog Sklepa o določitvi višine
subvencioniranja cene navedene storitve predstavi Ciril Alič, predsednik Odbora za prostorsko
planiranje in varstvo okolja.
Janez Arnolj vpraša zakaj se cena spreminja. Elizabeta Rakovec pojasni, da je potrebno pripraviti
elaborate vsako leto za vse gospodarske javne službe. Če gre za odstopanje več kot 10% je režijski
obrat dolžan predlagati občinskemu svetu uskladitev cene. Ker je bilo odstopanje manjše od 10% za
ostale gospodarske javne službe uskladitev ni potrebna, za kanalščino pa je uskladitev nujna tudi
zaradi subvencioniranja cene storitve.
Anton Debeljak predlaga, da se v Podblegaških novicah občane seznani s plačilom kanalščine ter s
subvencijo občine.
Sklep št. 22:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
vode za območje občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta je glasoval
PROTI. Sklep je bil sprejet.
Sklep št. 23:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 6. točki
Predlog porabe obvezne proračunske rezerve za potrebe odprave posledic poplav oktobra 2014
predstavi Nada Dolinar, višja svetovalka za računovodstvo, finance in proračun.
Sklep št. 24:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane soglaša, da se razpoložljiva sredstva obvezne proračunske
rezerve za leto 2014 v celoti porabijo za izvajanje nujnih ukrepov pri sanaciji oktobrskih poplav.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
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K 7. točki
Predlog vrednosti točke za izračun NUSZ v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2015 predstavi Ciril
Alič, predsednik Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Sklep št. 25:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ
v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2015 v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 8. točki
Predlog cenika najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto 2015 predstavi Ciril Alič,
predsednik Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Janez Arnolj meni, da je povišanje cen previsoko.
Sklep št. 26:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane Predlog cenika najema poslovilnih objektov in zakupa
grobnega polja za leto 2015 v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta je glasoval
PROTI, 1 član občinskega sveta se je glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet.

K 9. točki
Predlog sestave sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za naslednje mandatno obdobje
predstavi Barbara Bogataj, višja svetovalka za splošne in pravne zadeve.
Sklep št. 27:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
naslednji sestavi:
1. Irena Tavčar, Javorje 14, Poljane nad Škofjo Loko – predstavnica občinskega sveta
2. Bojan Šifrar, Laniše 17, Sovodenj – predstavnik društva upokojencev
3. Bojan Kavčič, Gorenja Dobrava 29, Gorenja vas – predstavnik Zveze šoferjev in
avtomehanikov Žiri
4. Andrej Rezar, Trata 2, Gorenja vas – predstavnik OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
5. Edi Bajt, Podjelovo Brdo 18, Sovodenj – predstavnik OŠ Poljane
6. Peter Oblak, Poljanska cesta 67, Gorenja vas - predstavnik Avtošole Praktikum
7. Sebastjan Mirnik, Grenc 19, Škofja Loka – predstavnik Policijske postaje Škofja Loka
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

Seja se zaključi ob 19.55 uri.

Zapisala:
Barbara Bogataj
Milan Janez Čadež
Župan
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