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ZAPISNIK
16. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 11. 4. 2013, s pričetkom ob
18.00 uri v sirarskem centru Pustotnik v Gorenji vasi.
PRISOTNI SVETNIKI: Jožef Čadež, Janez Arnolj, Janez Hrovat, Tomaž Pintar, Ciril Alič, Olga Fic, Marko
Kržišnik, Bogo Žun, Stanko Bajt, Jože Novak, Mirjana Možina, Lucija Kavčič, Jurij Krvina, Žan Mahnič,
Irena Tavčar, Roman Demšar
ODSOTNA SVETNICA: Alenka Krmelj
OSTALI PRISOTNI: župan Milan Čadež; Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj, Kristina Knific, Nada
Dolinar, Jana Kristan, Gašper Čadež, občinska uprava; Tina Dolenc, Podblegaške novice, Boštjan
Bogataj, Gorenjski glas; Anton Žižek, Superform, d.o.o., Nataša Pavlin, Atelje Ostan Pavlin d.o.o., Iztok
Podkrižnik, IJP, d.o.o.; Marjeta Mohorič Peternelj, Andreja Škerjanc, Domplan d.d.
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku
seje prisotnih 16 svetnikov.
Župan v potrditev predlaga naslednji
dnevni red:
1. Predstavitev projekta ureditev toplic Kopačnica in osnutka občinskega podrobnega prostorskega
načrta za ureditev turističnega območja pri Topličarju
2. Dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo senika kmetije
Bogataj v Gorenji vasi
3. Potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta z dne 21. 2. 2013
4. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta
5. Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju osnovnega zdravstva
Gorenjske
7. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in predlog odloka o ustanovitvi
skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne
8. Poročilo o poslovanju javnih zavodov v letu 2012
9. Program odvajanja in čiščenja komunalne padavinske vode 2013-2016
10.Program oskrbe s pitno vodo v občini Gorenja vas - Poljane za obdobje 2013-2016
11.Promet z zemljišči
12.Razno
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 16 svetnikov. Dnevni red je bil sprejet soglasno.
K 1. točki
Projekt ureditve toplic Kopačnica in osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev
turističnega območja pri Topličarju, sta predstavila Anton Žižek, Superform d.o.o. in Nataša Pavlin,
Atelje Ostan Pavlin d.o.o..
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Jurij Krvina vpraša glede zagotovitve ustreznega števila parkirnih mest ter predlaga ureditev parkirnih
mest za motoriste. Anton Žižek pojasni, da je zagotovljenih 40 parkirnih mest, delno v opuščenem
kamnolomu, delno vzdolž poti, ki poteka do kamnoloma. Tudi na javnem delu je zadoščeno potrebam
glede na predviden dnevni obisk.
Jože Novak vpraša ali iz pridobljenih smernic izhajajo kakšne pomembne omejitve ter ali se
predvideva koriščenje jalovišča nekdanje topilnice. Župan pojasni, da je evidentirana pečnica, za
katero predvideva, da bo zanimiva tudi za nadaljnji projekt.
Tomaž Pintar vpraša glede predvidenih kapacitet javnega dela. Anton Žižek odgovori, da je predviden
obisk 100 do 150 ljudi.
Ciril Alič vpraša kako bo obratoval javni del pozimi. Anton Žižek pojasni, da je voda topla tudi pozimi,
bazen pa bo povezan z garderobami z direktnim prehodom, na lokaciji pa bo tudi savna.
Jože Čadež vpraša po ekonomiki projekta ter kolikšna je ocenjena vrednost projekta. Anton Žižek
pojasni, da zasnova projekta izhaja iz lokacijskih danosti, zgodba je večplastna, prepletena z
obstoječo turistično ponudbo in predstavlja njeno nadgradnjo. Iztok Podkrižnik doda, da bo vrednost
predstavljenega projekta dosegla 20 % vrednosti investicije v hotelsko ponudbo, zato se tudi sredstva
bistveno prej povrnejo. Cena glampinga bo od 50-150 EUR/enoto/dan, kar pomeni večjo donosnost
projekta. Doda še, da je vrednost projekta ocenjena na 3,5 do 4 mio EUR in vključuje javni in zasebni
del. Je produkt na višjem nivoju in ni zasnovan na masovnem turizmu.
Žan Mahnič vpraša, če bodo tudi bivalne enote odprte pozimi ter glede morebitnega povezovanja z
bližnjimi smučišči. Iztok Podkrižnik pojasni, da bodo bivalne enote odprte 12 mesecev na leto ter da
je ena izmed prioritet projekta povezovanje z vsemi obstoječimi ponudniki v lokalnem okolju.
Roman Demšar vpraša na kakšen način se bo dogrevala voda v bazenih ter ali je predvidena tudi
kolesarska povezava do Visokega. Iztok Podkrižnik odgovori, da je predvideno dogrevanje vode do 2830°C s pomočjo toplotnih črpalk in biomase. Doda še, da je želja, da se uredi infrastruktura tudi za
kolesarje, predvsem za domačine, da bo čim manj avtomobilov.
Janez Arnolj vpraša kako bosta javni in zasebni del povezana, v koliko letih se pričakuje povrnitev
investicije, koliko bo projekt prinesel novih delovnih mest ter kolikšno je tveganje, da se projekt ne
izpelje. Iztok Podkrižnik odgovori, da za pridobitev sredstev upa na uspešno kandidiranje za
pridobitev nepovratnih sredstev, in v kolikor bodo ta pridobljena naj bi se investicija povrnila v 6-7
letih, če pa ne bo sofinanciranja s strani EU pa v 10-12 letih. Ocenjuje, da bo 4-8 novih zaposlitev,
odvisno od sezone. Glede tveganja pa ne vidi razloga zaradi katerega projekt ne bi uspel.
Sklep št. 181:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za ureditev turističnega območja pri Topličarju, za dopolnjeni osnutek OPPN se
izvede enomesečna javna razgrnitev z javno obravnavo.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 2. točki
Dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo senika kmetije Bogataj v
Gorenji vasi je predstavila Marjeta Mohorič Peternelj, Domplan d.d..
Jurij Krvina vpraša ali se lahko sušilnici spremeni namembnost za opravljanje druge dejavnosti ter
kakšen bo vpliv hrupa. Marjeta Mohorič Peternelj odgovori, da je objekt lahko namenjen izključno za
kmetijsko proizvodnjo ter da je predviden hrup 50 decibelov ponoči in 60 podnevi, kar je v mejah
dovoljenega glede na območje na katerem se bo objekt nahajal.
Jože Čadež vpraša glede možnosti gradnje na kmetijskih zemljiščih. Marjeta Mohorič Peternelj
pojasni, da je z novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih možna tudi gradnja objektov za opravljanje
kmetijske dejavnosti na kmetijskih zemljiščih.
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Sklep št. 182:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme dopolnjeni osnutek odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo senika kmetije Bogataj, za katerega se izvede
enomesečna javna razgrnitev z javno obravnavo.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 3. točki
Ob pregledu zapisnika 15. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 21. 2.
2013, 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 – v izvrševanju
Sklep št. 204: prenos vodovoda Fužine v lastništvo in upravljanje občine – v izvrševanju
Sklep št. 239: menjava zemljišč v k.o. Trebija – 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. 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. 162: menjava zemljišč Marjan Bogataj, Stara Oselica
Sklep št. 163: prodaja zemljišč Gabrijel Justin, Volča
Izvrševanje sklepov 15. redne seje:
Sklep št. 164: sprejet zapisnik 14. redne seje
Sklep št. 165: sprejet osnutek statuta občine, predlog statuta bo uvrščen na naslednjo sejo OS
Sklep št. 166: sprejeta dopolnitev odloka o javnem redu in miru
Sklep št. 167: sprejet predlog sprememb odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka
Sklep št. 168: sprejete dopolnitve pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
Sklep št. 169: sprejete spremembe pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje
razvoja malega gospodarstva
Sklep št. 170: sprejet Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine
Sklep št. 171: sklep o širitvi stavbnih zemljišč na zemljiško parcelo št. 2045, k.o. Leskovica, sklep je v
izvrševanju
Sklep št. 172: sklep o širitvi stavbnih zemljišč na celotni zemljiški parceli št. 31/1ter 30/2 – sklep je v
izvrševanju
Sklep št. 173: sklep o širitvi stavbnih zemljišč na dele parcel št. 2112, št. 2111 in št. 2119, vse k.o.
Hotavlje – sklep je v izvrševanju
Sklep št. 174: sprejete dopolnitve Pravilnika o vrednotenju programov športa
Sklep št. 175: sprejet program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2013
Sklep št. 176: sprejeta dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti
Sklep št. 177: o uskladitvi NRP za investicijo energetske sanacije zdravstvenega doma
Sklep št. 178: o uskladitvi NRP za investicijo energetske sanacije OŠ Gorenja vas
Sklep št. 179: sprejet cenik najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja
Sklep št. 180: potrjena lista članov razvojnega sveta Gorenjske razvojne regije
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Marko Kržišnik poda pripombo na zapis njegove pobude v zapisniku zadnje seje glede organizacije
zimske šole v naravi na Starem vrhu, ki je bila zapisana suhoparno. Na prejšnji seji je širše obrazložil,
da njegova pobuda izhaja iz dejstev, da je občina veliko sredstev že namenila za STC Strai vrh, da naše
otroke učimo o drugih krajih, domačih krajev pa ne poznajo, šole v naravi pa se izvajajo npr. v Beli
Krajini, kjer si ogledujejo delo čebelarjev, kateri kvalitetno delujejo tudi pri nas. Elizabeta Rakovec
pojasni, da je bilo šolam zastavljeno vprašanje širše in obrazloženo, v smislu kot je bilo zastavljeno na
seji. Šoli sta tudi že posredovali odgovora, s katerima bodo seznanjeni tudi svetniki. Zapisnik se
ustrezno popravi.
Sklep št. 183:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik
15. redne seje, ki je bila 21. 2. 2013, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o njihovem
izvrševanju pa je potrebno poročati.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 4. točki
Bogo Žun, glede na visoke stroške, ki so posledica prenosa upravljanja zdravstvenega doma na
podjetje SPO, meni da bi to lahko izvajal eden od zaposlenih v občinski upravi, nenazadnje so
trenutno zaposleni trije gradbeniki. Župan pojasni, da je dodatno zaposlen en gradbenik, in sicer
glede na povečan obseg dela prihajajočih investicij. Upravljanje zdravstvenega doma pa je preneseno
na podjetje, ki je registrirano za opravljanje te dejavnosti.
Irena Tavčar vpraša koliko je trenutno zaposlenih v občinski upravi. Elizabeta Rakovec pojasni, da jih
je 16,85, od tega 9,85 v občinski upravi, ostali pa v režijskem obratu. 0,15 zaposlitve pa predstavlja
opravljanje del za KS Gorenja vas.
Marko Kržišnik vpraša glede stanja plazu na Sovodnju. Župan pojasni, da je bil 4.4. sklican urgentni
sestanek z geologom in statikom, v navezi je s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede
zagotovitve sredstev za sanacijo. Hitrost plazenja se ne povečuje, niti se plaz ne ustavlja. S strani
Ministrstva je zagotovljeno, da je sanacija plazu na Sovodnju prioriteta št. 1 v državi. Elizabeta
Rakovec še doda, da je izvedeno javno naročilo za gradnjo pilotne stene in t.i. jetgrounting, v pripravi
pa je tudi popis za gradnjo opornega zidu nad šolo. Vedno znova se trga drenaža, kar se sproti sanira.
Stanko Bajt vpraša ali se premika tudi nov oporni zid med cesto in igriščem. Elizabeta Rakovec
pojasni, da bo potrebno dodatno sidranje opornega zidu.
Jože Čadež prenese pobudo krajanov Poljan zaradi zaparkirane ceste in oviranega prometa ob
objektu podjetja Polycom d.o.o.. Župan pojasni, da je bil na to temo sklican zbor krajanov, ki tangirajo
na predmetno cesto Videm - Palir. Obrazložitev situacije je podal tudi direktor podjetja, s strani
občine pa je želja, da se dejavnost iz naselja čim prej preseli v gospodarsko cono in na ta način tudi
reši problematika parkiranja.
Bogo Žun predlaga, da se tudi posameznim občanom za gradnjo stanovanjskih objektov omogoči
širitev zazidljivosti zemljišč po 29. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. Elizabeta Rakovec
pojasni, da omenjeni člen zakona ne omogoča širitve za stanovanjsko gradnjo temveč za potrebe
izvajanja gospodarske in kmetijske dejavnosti.
Jurij Krvina ugotavlja, da se podatki zaključnega računa in podatki iz poročila za obnovo PŠ Lučine ne
ujemajo. Jana Kristan pojasni, da je točna vrednost celotne investicije navedena v poročilu in
vključuje vse stroške projekta, vključno s projektno dokumentacijo in ostalimi stroški. Elizabeta
Rakovec še doda, da je bil naknadno sklenjen aneks zaradi ureditve cokla, napušča,… Na podlagi
naročila šole za ureditev vhodnega atrija in klančine za invalide pa je bila dodatno izdana še
naročilnica.
Janez Arnolj:
- prosi za pisni odgovor na vprašanje kaj je novega na projektu odprtega širokopasovnega omrežja,
- kaj načrtovanega v proračunu ne bo izvedenega glede na visoke stroške zimske službe;
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- vpraša kdaj bodo na spletnih straneh objavljeni posnetki sej občinskega sveta;
- predlaga, da se točka Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta prestavi na konec
dnevnega reda. Župan meni, da je omenjena točka ena izmed pomembnejših na dnevnem redu,
zato je bolje, da se obravnava na začetku.

K 5. točki
Mirjana Možina:
- pripomni glede zapisnika nadzornega odbora, kjer je navedeno, da je nadzorni odbor sprejel sklep,
in sicer na podlagi pojasnil občinske uprave, da ne ugotavlja nepravilnosti in daje pozitivno
mnenje. Meni, da bi moral nadzorni odbor preveriti listinsko dokumentacijo kot dokaze in šele
nato podati sklepe o opravljenem nadzoru. Iz zapisnika ne izhaja ali je preverjal za nazaj ali za
naprej. Nadzorni odbor bi moral opravljati nadzor na podlagi letnega plana dela, ki bi ga predložil
občinskemu svetu.
- meni, da je bila realizacija proračuna v letu 2012 ugodna in uspešna, prav tako črpanje EU in
državnih sredstev, občina pa se ni zadolževala;
- ugotavlja, da ni priložene bilance stanja, le njena obrazložitev, zato v prihodnje prosi še za to
prilogo v gradivu.
Jože Novak:
- se pridružuje mnenju Možinove glede nadzornega odbora;
- ugotavlja, da se je bilo veliko sredstev, 114.000 evrov, namenjenih obveščanju in promociji
občine, vključno s postavko za Podblegaške novice in postavkami na področju turizma. Župan
meni, da so bila sredstva, ki so bila vložena na tem področju dobro oplemenitena, zahvala pa gre
tudi medijem za posredovanje informacij o delu občine;
- ugotavlja, da so bila porabljena sredstva za projektno dokumentacijo za ureditev Fortunove brvi,
vendar občinski svet o projektu še ni bil seznanjen. Gašper Čadež pove, da je bil idejni projekt
potrjen s strani sveta KS Gorenja vas, v pripravi pa je projektna dokumentacija za pridobitev
gradbenega dovoljenja;
- odcep Poljanske ceste, za kaj so bila porabljena sredstva? Elizabeta Rakovec pojasni, da je bilo
potrebno, zaradi selitve družine na trasi obvoznice Gorenja vas, zemljišče komunalno opremiti, za
to pa izdelati projekt PGD in PZI ter pridobiti gradbeno dovoljenje;
- geodetske storitve v višini 42.000 evrov. Elizabeta Rakovec pojasni, da bi morala biti sredstva na
postavki še višja, pa bi bila vsa sredstva porabljena, storitve pa lahko izvajajo le pooblaščeni
geometri;
- sredstva za vzdrževanje Štefanove hiše in Dvorca Visoko so bila porabljena v višini 48.000 evrov iz
zaključnega računa pa ni razvidno, koliko sredstev je namenjeno za posamezni objekt, zato
predlaga razdelitev postavke;
- Dom za starejše – sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč ter za izdelavo projektne
dokumentacije. Barbara Bogataj pojasni, da je bila izvedena menjava zemljišč in s tem pridobljeno
nadomestno zemljišča za zemljišče, na katerem je predvidena gradnja doma starejših, izdelana pa
je bila tudi nova idejna zasnova.
Alič Ciril opomni, da sredstva s p.p. 355 niso namenjena za vzdrževanje gasilskih domov, kot je
navedeno v tekstu, saj jih vzdržujejo gasilska društva sama.
Sklep št. 184:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas –
Poljane za leto 2012 v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov, 4 so se glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet
soglasno.
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K 6. točki
Mirjana Možina predstavi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju
osnovnega zdravstva Gorenjske.
Sklep št. 185:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o preoblikovanju osnovnega zdravstva Gorenjske v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 7. točki
Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in predlog odloka o ustanovitvi
skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne prestavi
Mirjana Možina, predsednica odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo.
Jože Čadež vpraša ali imajo Gorenjske lekarne svojega direktorja. Mirjana Možina pojasni, da so
Gorenjske lekarne samostojni zavod, ki ga vodi ena direktorica, ki nima organizacijskih enot, s 153
zaposlenimi. Osnovno zdravstvo Gorenjske pa ima pod svojim okriljem več organizacijskih enot in 736
zaposlenih.
Sklep št. 186:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske
lekarne v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 187:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog odloka o ustanovitvi skupnega organa za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 8. točki
Poročilo o poslovanju javnih zavodov v letu 2012 predstavi Nada Dolinar.
Mirjana Možina pripomni, da je bilo v preteklih letih podano tudi poročilo o gospodarskih družbah,
katerih lastnik ali solastnik je občina. Nada Dolinar odgovori, da bo poročilo pripravljeno za naslednjo
sejo.
Sklep št. 188:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o poslovanju javnih zavodov in podjetij,
katerih (so)ustanovitelj je občina, v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.
K 9. točki
Program odvajanja in čiščenja komunalne padavinske vode 2013-2016 predstavi Tomaž Pintar,
predsednik odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Sklep št. 189:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Program odvajanja in čiščenja komunalne
padavinske vode 2013-2016 v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.
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K 10. točki
Program oskrbe s pitno vodo v občini Gorenja vas – Poljane za obdobje 2013-2016 predstavi Tomaž
Pintar, predsednik odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja.
Arnolj Janez vpraša ali obstaja večje zajetje, kjer je voda še neoporečna. Gašper Čadež odgovori, da so
redka, npr. Zarobar–Hlavče Njive, Kopačnica spodnji del, Hotavlje, Čabrače, ki imajo zaledje pod
Blegošem.
Jože Čadež vpraša kako se vrši kloriranje. Kristina Knific pojasni, da se stalno klorira le voda iz Trebija,
ker je pogosto bakteriološko oporečna. Klorira se na način, da se v vodo dozira polovico manj klora
kot je predpisano in dovoljeno. Koncentracija klora se enkrat tedensko preverja na petih kritičnih
točkah. Ukrep kloriranja je začasen, do izgradnje novega vodovodnega sistema
Irena Tavčar vpraša ali se je pri vaških vodovodih pojavila težnja po ustanovitvi zadruge? Kristina
Knific pojasni, da se je pojavila ideja v Javorjah vendar končna odločitev še ni sprejeta, na odločitev
pa občina ne more vplivati.
Jože Novak vpraša ali obstoji na Trebiji drug vir pitne vode, ki bi bil primernejši, glede na novo
investicijo v vodooskrbo. Kristina Knific pojasni, da se bo, po izvedeni investiciji, ob večjih padavinah
voda črpala iz globinskih vodonosnikov, površinski vodonosnik pa bo zaprt.
Olga Fic vpraša kako je določeno kje se odvzemajo vzorci vode. Kristina Knific pojasni, da je s
programom notranjega nadzora določeno, da se vzorci odvzemajo tam, kjer uporabnik vodo
uporablja, to je na pipi. V kolikor je voda slaba, se vzorec vzame tudi pred objektom. Del vzorcev pa
se odvzame tudi na vodovodnem sistemu, na hidrantih, v zajetju.
Roman Demšar vpraša ali bi bilo smiselno kvalitetno vodo iz Volake nameniti za oskrbo celotnih
Hotavelj, Gorenje vasi in širše. Spomni še, da je skoraj nov vodovod zgrajen v Stari Oselici.
Olga Fic vpraša kako široko je določeno vodovarstveno območje. Kristina Knific pojasni, da je
območje določeno glede na geološko sestavo terena, za kar obstaja kartografsko gradivo.
Sklep št. 190:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Program oskrbe s pitno vodo v občini Gorenja
vas - Poljane za obdobje 2013-2016 v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 11. točki
a) Menjava zemljišč v k.o. Podvrh
Sklep št. 191:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 100/33 (29 m 2) in
100/34 (14 m2), k.o. Podvrh, ki sta javno dobro, za zemljišče parc. št. 100/30 (59 m 2), k.o. Podvrh, v
solasti Dušana Kumra, Balinarska pot 14, Ljubljana, in Renate Turinek, Grajzerjeva 8, Medvode.
Zemljišči parc. št. 100/33 in 100/34, k.o. Podvrh se s sklepom izvzameta iz javnega dobra.
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 in Letni
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.
b) Menjava zemljišč v k.o. Trebija
Sklep št. 192:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1132/11 in 1132/9,
k.o. Trebija v skupni površini 142 m2, ki sta javno dobro, za zemljišča 114/4, 114/11, 114/10, 114/9,
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114/8 in 114/6, k.o. Trebija v skupni površini 677 m2, v lasti Primožič Bojana, Trebija 9, Gorenja vas.
Zemljišči parc. št. 1132/11 in 1132/9, k.o. Trebija se s sklepom izvzameta iz javnega dobra.
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 in Letni
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.
c) Prodaja skupnega dela večstanovanjske stavbe Ob jezu 2, Gorenja vas
Sklep št. 193:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z odprodajo solastninskega deleža do
1271/10000 na skupnem delu št. 9 (14 m2) stavbe Ob jezu 2, Gorenja vas, Ani Tavčar Kržišnik, Ob jezu
2, Gorenja vas.
Prodaja se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013 in Letni načrt
razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno.

Seja se je končala ob 20.35 uri.

Zapisala:
Barbara Bogataj
Milan Janez Čadež
Župan
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