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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 011-008/2011-004 
Datum: 21. 6. 2011 

 

Z A P I S N I K 
 
5. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 21. 6. 2011 s 
pričetkom ob 18.00 uri v Štefanovi hiši v Poljanah. 
 
PRISOTNI SVETNIKI: Joţef Čadeţ, Janez Arnolj, Janez Hrovat, Tomaţ Pintar, Leopold 
Krţišnik, Olga Fic, Marko Krţišnik, Bogo Ţun, Roman Demšar, Stanko Bajt, Joţe Novak, 
Mirjana Moţina, Jurij Krvina, Alenka Krmelj, Ţan Mahnič 
 
OSTALI PRISOTNI: ţupan Milan Čadeţ, Marjan Šinkovec, Pavle Logar, Milena Miklavčič, 
Milka Bizovičar, Boštjan Bogataj, Branka Srša, Barbara Bogataj, Kristina Knific, Helena 
Krţišnik, Maja Jurjevič, Robert Potokar, Janez Breţnik, Arhitekturni biro Ravnikar Potokar 
 
OPRAVIČENO ODSOTNA: Irena Tavčar, Boris Jurjevič Janša 
 
Sejo je vodil ţupan Milan Čadeţ, ki je uvodoma vse prisotne lepo pozdravil ter ugotovil, da je 
ob začetku seje prisotnih 15 svetnikov. Ţupan svetnikom v potrditev predlaga naslednji 
dnevni red: 
 

1. Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja 
urejanja GRV 20-4 Gorenja vas 

2. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta z dne 17. 3. 2011 
3. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu za leto 2011 
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča 
6. Popravek  Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike 

lokalnega pomena 
7. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek Odloka o 

ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu 
Gorenjske lekarne  

8. Predlog Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališče Lučine in predlog Pravilnika o 
pokopališkem redu za pokopališče Sovodenj  

9. Predlog zvišanja cen vzgojno varstvenih programov v vrtcih na območju Občine 
Gorenja vas – Poljane  

10. Poročila: 

- o poslovanju javnih zavodov in podjetij, katerih soustanovitelj je občina  

- o poslovanju STC Stari vrh d.o.o. v letu 2010  

- o poslovanju Bioenergetike Todraţ d.o.o. v letu 2010  
11. Mnenje k izbranemu kandidatu za delovno mesto direktorja Knjiţnice Ivana Tavčarja 

Škofja Loka  
12. Razno 

 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 15 svetnikov. Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
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K 1. točki 
Občina Gorenja vas – Poljane je dne 27. 10. 2010 v Uradnem listu RS št. 88/10 objavila 
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del 
območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas. Skladno z navedenim sklepom so izvedeni vsi 
postopki in pridobljene vse smernice za pripravo osnutka odloka ter za izvedbo javne 
razgrnitve osnutka navedenega OPPN. Z osnutkom odloka se je seznanil tudi odbor za 
prostorsko planiranje in varstvo okolja. Občina je skladno z zakonom o prostorskem 
načrtovanju dolţna izvesti 30-dnevno javno razgrnitev z vmesno javno obravnavo. OPPN sta 
predstavila načrtovalca Arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar. 
 
Več svetnikov opozori na cestno ureditev, ki naj ne bi bila najbolj primerna – prevelik naklon 
ceste, vprašanje varnosti otrok, glede na to, da cesta obkroţa šolo, moţnost postavitve 
varovalne ograje ob cesti, … 
Na vprašanje Joţeta Novaka Robert Potokar pojasni, da kolesarske steze v tem delu niso 
nujno potrebne in da bi zaradi gradnje le-te morali še dodatno razširiti cestišče, katerega 
širina je ţe tako precej omejena.  
Na vprašanje Joţeta Novaka Robert Potokar še pojasni, da je gradnja Doma za ostarele 
načrtovana fazno, v 1. fazi 40 in 2. fazi 50 postelj. 
Joţeta Novaka zanima, kaj od načrtovanega je v kratkoročnem planu občine. Ţupan pojasni, 
da je v pripravi ţe projekt za igradnjo športne dvorane, takoj zatem pa sledi Dom starejših 
občanov.  
Janeza Arnolja zanima moţnost preselitve Jelovice v Gorenji vasi. Ţupan odgovori, da so 
objekti Jelovice v območju, ki je z OPN določeno za izvajanje gospodarskih dejavnosti in da 
se preselitve ne načrtuje. Robert Potokar še pojasni, da je za območje izdelana tudi celovita 
presoja vplivov na okolje in da bo potrebno postaviti protihrupno ograjo, ter da bo dolgoročno 
morala Jelovica zmanjšati hrup proizvodnje. Janez Hrovat vpraša, zakaj osnutek ni 
načrtovan brez objekta Jelovice. Robert Potokar pojasni, da obravnavani OPPN ne vključuje 
območja Jelovice, saj je le-to v območju gospodarskih dejavnosti. 
 
SKLEP ŠT. 45: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas, in ga daje v 
enomesečno javno razgrnitev od 4. 7. do 5. 8. 2011 z javno obravnavo 7. 7. 2011. 
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 2. točki 
Ob pregledu zapisnika 4. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
17. 3. 2011 ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov iz predhodnih sej: 
Sklep št. 80: nakup zemljišča za vodohran Volaka 
Sklep št. 115: ureditev lastništva ceste v Podvrhu 
Sklep. št. 190: menjava zemljišč del parc. št. 2 in 4, k.o. Dolenčice – v izvrševanju 
Sklep št. 203: prenos vodovoda Delnice - Podpreval v lastništvo in upravljanje občine – v 
izvrševanju 
Sklep št. 204: prenos vodovoda Fuţine v lastništvo in upravljanje občine – v izvrševanju 
Sklep št. 205: soglasje k izvedbi postopka prenosa vodovoda Poljane - v izvrševanju 
Sklep št. 233: priprava Lokalnega energetskega koncepta in sprememb odloka o izvajanju 
gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno energijo – v izvrševanju 
Sklep št. 239: menjava zemljišč v k.o. Trebija – v izvrševanju  
Sklep št. 19: prenos lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 916/4, k.o. Dolenčice – v 
izvrševanju 
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Izvrševanje sklepov 4. redne seje: 
Sklep št. 30: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 3. redne seje 
Sklep št. 31: sprejeto Poročilo nadzornega odbora o opravljenih nadzorih ZR 2010 
Sklep št. 32: sprejet Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2010 
Sklep št. 33: sprejeta Odloka o razglasitvi podzemnega bunkerja Hrastov grič in Goli vrh za 
kulturna spomenika lokalnega pomena 
Sklep št. 34: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru  
Sklep št. 35: sprejet Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev  
Sklep št. 36: sprejet Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav  
Sklep št. 37: sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v 
vrtec  
Sklep št. 38: seznanitev s Poročili o izvajanju gospodarskih javnih sluţb ravnanja s 
komunalnimi odpadki, oskrbo s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda v letu 2010 – je izvršen 
Sklep št. 39: oprostitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – je izvršen 
Sklep št. 40: prodaja dela zemljišča parc. št. 950, k.o. Trebija – v izvrševanju 
Sklep št. 41: brezplačni prenos zemljišča parc. št. 69/9, k.o. Dobje – v izvrševanju 
Sklep št. 42: menjava zemljišča parc. št. 368/3, k.o. Dobje za zemljišče parc. št. 1442/4, k.o. 
Dobje – v izvrševanju 
Sklep št. 43: menjava zemljišč parc. št. 247/2, 244/2, 244/3 in 245/2, k.o. Gorenja Ravan za 
zemljišče parc. št. 1286/4, k.o. Gorenja Ravan – v izvrševanju 
Sklep št. 44: nakup zemljišča parc. št. 122, k.o. Visoko – v izvrševanju 
 
Pripombe na zapisnik 4. redne seje podajo: 
Janez Arnolj opozori, da je on na zadnji seji seji podal pripombo na zapisnik 2. seje in ne 
Janez Hrovat, kot je navedeno pri pripombah na zapisnik. Iz zapisanega tudi ni razvidno kaj 
točno je povedal. Zapisnik naj se ustrezno popravi. 
Bogo Ţun pripomni, da tudi iz njegovih navedb ni razvidno kaj je povedal in ţeli, da se 
navedbe natančneje navedejo. 
Joţefa Čadeţa zanima, če je bilo glede ceste Ţabja vas – Dobrava (Maček - Levičnik), ki jo 
je na prejšnji seji izpostavil Janez Hrovat, ţe kaj narejeno oziroma če se je problematika 
ceste ţe začela reševati. Barbara Bogataj odgovori, da je bila pobuda posredovana na 
ARSO, ampak občina še ni dobila odgovora. 
Joţef Čadeţ opozori na projekt Visoko, in sicer, da je razvoj projekta zastal.      
Janez Arnolj opozori na neskladnost med dnevnim redom in obrazloţitvami tekoče seje. 
Obrazloţitev 11. točke ni ustrezna, saj je bila predlagana točka umaknjena z dnevnega reda 
– predlagani sklep št. 57 postane predlog sklepa št. 56. 
 
SKLEP ŠT. 46: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 4. redne seje, ki je bila 17. 3. 2011, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o 
njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov, 1 svetnik se je glasovanja vzdržal. 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 3.točki 
Janez Arnolj poda pobudo, da se zapisnik seje svetnikom posreduje prej, v enem tednu po 
seji, da lahko takoj po elektronski pošti posredujejo morebitne pripombe na zapisnik.  
Bogo Ţun pove, da je bila v Podblegaških novicah podana informacija v katerih naseljih se 
bo gradila javna kanalizacija. Operativni program je bil sprejet konec leta 2008 in karkoli se 
gradi sedaj, je v nasprotju z Operativnim programom. Če tisti Operativni program ne velja 
več, potem je potrebno sprejeti nov Operativni program oziroma starega popraviti, saj se 
nanj veţe tudi plačilo okoljske dajatve za odpadne vode. Kristina Knific pove, da je bil sprejet 
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Program ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in ne Operativni program 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine. Pravi, da je program 
zahteval MOP. Občina je namreč v letu 2007, skladno s takratnim predpisom – Uredbo za 
okoljske dajatve za odpadne vode - vloţila na MOP vlogo za izdajo predpisa s katerim bi se 
oprostilo pačilo okoljske dajatve za občane oziroma objekte brez moţnosti priključitve na 
javno kanalizacijo. V letu 2009 je bila Uredba spremenjena in MOP je zavrnil vlogo občine z 
obrazloţitvijo, da povzročitelj onesnaţevanja, po Zakonu o varstvu okolja, plača za 
onesnaţevanje okolja okoljsko dajatev. Novembra 2010 je RS sprejela tudi novelacijo 
drţavnega operativnega programa s katerim je na novo določila, na katerih območjih 
(aglomeracijah) je potrebno zgraditi javno kanalizacijo in roke za izgradnjo in na katerih 
območjih se kanalizacija lahko gradi če je tehnično izvedljiva in ekonomsko upravičena. 
Objava v Podblegaških novicah je bila narejena na ţeljo in vztrajanje uredništva 
Podblegaških novic, čeprav je občina objavi nasprotovala. Res pa je, da je občanom 
potrebno podati informacijo ali morajo zgraditi lastno malo komunalno čistilno napravo ali se 
bo na območju gradila javna kanalizacija. Objave prehitevajo operativni program, vendar je v 
objavi jasno navedeno: … se predvideva da bodo z javno kanalizacijo opremljena naslednja 
naselja… Občinski svet bo predvidoma dobil v obravnavo operativni program jeseni. 
Bogo Ţun še poda pobudo za povečanje koncesije za fizioterapijo na 1,2 koncesije za 
Gorenjo vas oziroma, predlaga, da se koncesija kombinira z Občino Ţiri. Ţupan odgovori, da 
je pobuda za povečanje koncesije ţe posredovana in s strani občine tudi podprta.  
Bogo Ţun še opozori na informacije glede priklopa na širokopasovno omreţje s strani Amisa, 
število priključkov naj bi bilo omejeno po številu in časovno omejeno in da naj bi bila cena 
priklopa za kasnejše priključke trikrat višja. Ţupan odgovori, da se bodo informacije preverile.  
Joţe Novak predlaga, da bi za Dvorec Visoko imenovali skrbnika, ki bi skrbel za urejanje 
okolice in objekta. Posreduje še sklep Odbora za šolstvo, kulturo in šport, da se na spletnih 
straneh objavi seznam razdelitve sredstev posameznim društvom na podlagi objavljenih 
razpisov.  
Marko Krţišnik se zahvali ţupanu za odgovor v Podblegaških novicah, ki ga je podal na 
njegov članek - cesta se sicer obnavlja, vendar obnova traja predlogo. Opozori še, da se 
premalo sredstev nameni za odročnejše kraje v občini. Zanima ga tudi komentar v povezavi 
s člankom v Slovenskih novicah glede medveda v Podvrhu, kjer je bilo zapisano, da občina 
stoji Logarjevim ob strani. Zanima ga še, če zna še kdo na občini razen Kristine Knific 
izračunati komunalni prispevek. 
Ţupan odgovori, da je na občini Kristina Knific zadolţena za izračun komunalnega  
prispevka. Stoji za svojim odgovorom, objavljenim v Podblegaških novicah, sredstva pa se 
po krajih v občini razporedijo glede na izkazan interes posameznih krajev. Glede zadeve z 
medvedom stoji Logarjevim ob strani v kolikor se bo ukrepalo skladno z veljavno zakonodajo. 
Tomaţ Pintar izpostavi slabo stanje cest v hribovitih delih občine. Nekatere ceste so v zelo 
slabem stanju, predvsem tiste, ki so bile asfaltirane pred 15-imi leti, zato je potrebno 
razmisliti, o zagotovitvi dodatnih sredstev za izvedbo preplastitev. Potrebno je nameniti 
dodatna sredstva tudi za geodetske odmere in ureditev lastništva. Ţupan se s predlaganim 
strinja.   
Stane Bajt se pridruţi pobudi Tomaţa Pintarja, Marko Krţišnik pa opozori, da so najbolj 
pomembne obnove in potem odmere cest, strinja pa se, da je potrebno nameniti sredstva za 
oboje. 
Bogo Ţun opozori na redno vzdrţevanje cest, obsekavanje in čiščenje prepustov. 
Ţan Mahnič vpraša kako je z ureditvijo kopanja v Kopačnici. Zanima ga tudi preplastitev 
ceste od Srednje vasi do Gorenje vasi. Ţupan odgovori, da bo v kratkem pridobljeno 
enostavno gradbeno dovoljenje za ureditev začasnega objekta za turistično ponudbo (pijača, 
prigrizki), ureja se most, postavljena bodo igrala ob obstoječem bazenu. Ţupan še pojasni, 
da se s preplastitvami regionalnih cest v občini nadaljuje na odseku od občinske meje z 
Občino Ţiri proti Fuţinam.  
Roman Demšar opozori na oglaševanje na jumbo plakatih ob regionalnih cestah in na 
ţivobarvne fasade, ki kvarijo izgled naravne krajine. Ţupan glede jumbo plakatov odgovori, 
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da je v varovalnem pasu regionalne ceste prepovedno oglaševanje, pristojnost pa je na 
strani drţave. Barve fasad pa narekuje občinski prostorski načrt, katerega morajo projektanti 
upoštevati pri projektiranju tudi glede barve fasad.  
Janez Hrovat vpraša kdaj bo prenovljena spletna stran občine. Prosi še za posredovanje 
podatka o višini sredstev za pripravo idejnih zasnov za ureditev centra Poljan. Zanima ga še, 
kdo je na občini zaradi odsotnosti Jane Kristan zadolţen za projekt odprtega 
širokopasovnega omreţja. Zanima ga tudi kdaj bo pripravljen projekt občinskega 
kolesarskega kroga in opozori, da je najslabši asfalt v celotni občini na cesti Poljane – 
Javorje, na odseku pred Dolenčicami. Ţupan odgovori, da se dela na prenovi spletnih strani, 
pripravljene bodo v poletnih mesecih. Odgovor glede centra Poljan bo posredovan pisno, 
projekt OŠO vodi Jernej Nučič, ki nadomešča Jano Kristan. Kolesarski krog bo predvidoma 
pripravljen v mesecu avgustu ali septembru.  
Mirjana Moţina povpraša ali je bil ţe posredovan predlog o ukinitvi Tavčarjevega sklada na 
Loškem. Sklad je bil ustanovljen v letu 2004, in sicer z namenom zbrati sredstva za ureditev 
nove knjiţnice v Škofji Loki. Občina ima v Tavčarjevem skladu naloţena sredstva. Barbara 
Bogataj odgovori, da občina ni dobila še nobenih informacij o ukinitvi. 
Mirjana Moţina vpraša, o stanju projekta čistilna naprava v Gorenji vasi. Kristina Knific 
odgovori, da je bil na postopek izbire izvajalca gradnje vloţen zahtevek za revizijo in je bilo 
odločeno v korist pritoţnika. Ponovno je bilo potrebno objaviti nov razpis, katerega odpiranje 
bo 12. 7. 2011.  
Mirjana Moţina poda predlog, da bi poročilo o poslovanju podala tudi Razvojna agencija 
Sora. Prisotne še seznani, da je bil na svetu zavoda osnovnega zdravstva Gorenjske, s 
strani zavoda potrjen Joţe Veternik za direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske, za 
strokovnega direktorja pa primarij Janko Kersnik, ki je zdravnik v Kranjski Gori. Občina bo za 
imenovenje direktorja morala podati soglasje.  
Jurij Krvina prav tako opozori na slabo stanje dvorca Visoko. Ţupan pojasni, da se je udeleţil 
sestanka na ministrstvu za okolje in prostor, saj na delu zemljišč gradnja zaradi varovanja 
vodnih virov in vodovartvenega območja ne bo moţna. Apartmajski del se bo moral zato 
urediti v gozdu nad grobnico, za katerega je bilo s strani Zavoda za gozdove v Kranju 
podano ustno soglasje. Na podlagi njihovega pozitivnega mnenja bo Občina Škofja Loka 
opredelila zemljišče kot zazidljivo, razvojni investitor pa ţe pripravlja novo idejno zasnovo za 
novo lokacijo apartmajskega dela. Ţupan še doda, da investitor projekt še vedno načrtuje, 
prav tako ga Občina Škofja Loka podpira. Kar pa se tiče pobude glede vzdrţevanja pa bo 
občina poskrbela za vzdrţevalna dela. 
Jurij Krvina še predlaga ureditev oz. oţivitev dela dvorca, da bi spet privabili obiskovalce. 
Ţupan odgovori, da je bilo v prejšnjem mandatu storjeno veliko, ţal pa so se tudi investicije v 
turistično infrastrukturo ustavile.  
Jurij Krvina vpraša glede odkupa hiše Klemenčičevih na trasi obvoznice. Ţupan odgovori, da 
so odkupi objektov in zemljišč na trasi v teku, postopek pelje Direkcija za ceste v sodelovanju 
z občino.  
Janez Arnolj predlaga, da občina stopi aktivno v kontakt s ponudniki storitev v okviru projekta 
izgradnje odprtega širokopasovnega omreţja. Zanima ga, med katerimi ponudniki bodo 
občani lahko izbrali. Vpraša še glede ureditve kolesarskih poti, povezave od Škofje Loke 
proti Poljanski dolini. Barbara Bogataj pove, da je Tritel podpisal pogodbo s Telekomom in 
Amisom, ki bosta prva ponujala storitve na območju naše občine. Interes s strani občanov je 
ţe izkazan z vlogami za priklop. V roku 14 dni naj bi pričeli z izgradnjo priključkov na 
Fuţinah, Dolenjem Brdu in Brebovnici.  
Janez Arnolj opozori na pogodbeni rok dveh mesecev v katerem naj bi bili uporabniki 
priključeni od vloţitve vloge za priklop. 
Janez Hrovat doda, da bi morala biti občina glede projekta optike bolj aktivna. 
 
K 4. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za 
leto 2011 je povzela Branka Srša. 
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Mirjana Moţina opozori na zmanjšanje sredstev iz EU za športno igrišče Sovodenj, po drugi 
strani pa povečanje investicije zaradi sanacije plazovitega terena.  
Branka Srša pojasni, da je bilo načrt razvojnih programov potrebno uskladiti z odločbo o 
odobritvi EU sredstev. Sredstva so se zmanjšala za 37.000 €, zato je bilo treba zagotoviti več 
lastnih sredstev. Jurij Krvina pripomni, da je bilo dogajanje za pričakovati glede na izkušnje 
pri gradnji prizidka šole in vrtca. Marko Krţišnik pritrdi in pove, da bi bilo terenu potrebno 
prilagoditi tudi gradbeno mehanizacijo. Ţupan predlaga, da se na to temo opravi razprava 
pod točko razno, sicer pa bo sredstva za opravljena dela in odpravo škode potrebno 
zagotoviti.  
Mirjana Moţina vpraša glede knjiţnice v Gorenji vasi. Pri projektni dokumentaciji so 
povečana sredstva. Barbara Bogataj pojasni, da je bilo potrebno zaradi zahtev pridobivanja 
projektnih pogojev s strani Direkcije za ceste razširiti geodetski posnetek in zajeti še okolico.  
Mirjana Moţina vpraša, če je za športno igrišče Dobrava za letos predvidena priprava 
dokumentacije ter ali so dogovori glede menjave zemljišč za Dom starejših občanov ţe v 
teku. Ţupan odgovori, da pogovori intenzivno potekajo. 
Bogo Ţun opozori na visoke stroške izdelave projektne dokumentacije za Štefanova hiša in 
Dom za starejše občane.  
Joţe Novak vpraša zakaj se povečuje p.p. 452, zimska sluţba. Zanima ga povečanje 
sredstev za knjiţnico v Škofji Loki za 11.000 €. Predlog za povečanje bi moral obravnavati 
pristojni odbor občine. Povpraša še zakaj se v projektu Porečje Sore, kanalizacija sekundarni 
vodi zmanjšajo sredstva na 241.000 €. Kristina Knific odgovori, da gre za zamik investicije v 
naslednja leta, kar pomeni, da se bo fizično zgradilo manj sekundarnih kanalov (Trebija, 
Gorenja vas).  
Branka Srša pojasni glede zimske sluţbe. Ob pripravi proračuna za leto 2011 v letu 2010 ni 
bilo moţno natančno planirati sredstev, saj je poraba odvisna od vremenskih vplivov, 
nekateri računi so bili izstavljeni šele začetek letošjega leta. Za knjiţnico se je zgodila 
napaka knjiţnice, in sicer so predvidevali premalo prihodkov, oziroma so bili podatki 
nenatančni. 
 
SKLEP ŠT. 47: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2011 v predloţenem besedilu.  
Za predlagani sklep je glasovalo 6 svetnikov, 1 svetnik je glasoval proti, 7 svetnikov se 
je glasovanja vzdržalo. Sklep je bil sprejet. 
 
K 5. točki  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča je predstavila Kristina Knific.  
 
SKLEP ŠT. 48: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v predloţenem besedilu. 
Za predlagani sklep je glasovalo 8 svetnikov od prisotnih 12 svetnikov, 4 svetniki so 
glasoval proti. Sklep je bil sprejet. 
 
K 6. točki  
Popravek Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega 
pomena je predstavila Maja Jurjevič, ki še pojasni, da je potrebno odlok popraviti zaradi 
vknjiţbe v zemljiško knjigo. 
 
Bogo Ţun vpraša, ali lastniki soglašajo. Barbara Bogataj pojasni, da je bil odlok sprejet v letu 
2001 in da so bila takrat ţe dana soglasja ter da do sedaj ni bilo nobenih pripomb. Gre samo 
za vknjiţbo zaznambe v zemljiško knjigo. 
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SKLEP ŠT. 49:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Popravek Odloka o razglasitvi kmečkih 
objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena v predloţenem besedilu. 
Za predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov od 11 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
K 7. točki 
Osnutka Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odloka o ustanovitvi 
skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne 
je predstavila Mirjana Moţina. Od nastanka novih občin v letu 1995 lastništvo Gorenjskih 
lekarn še ni urejeno. Predlaga se, da se na pripravljena osnutka podajo naslednje pripombe: 

- Potrebno je vztrajati, da se določi lastništvo objektov po legi nepremičnin 

- Občine morajo sodelovati pri izdelavi letnega plana investicij in investicijskega 
vzdrţevanja 

- Nepotrebno je ustanavljanje skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, 
katerega člani naj bi bili ţupani. 

 
Joţe Čadeţ vpraša ali so lekarne podjetje ali javni zavod. Mirjana Moţina odgovori, da je to 
sicer javni zavod, ki ga ureja Odlok o ustanovitvi.  
Joţe Novak vpraša, da, če bi se upoštevala delitev po legi, bi dobile nepremičnino samo tiste 
občine, na katerem ozemlju je lekarna. Mirjana Moţina odgovori, da je potrebno vztrajati, saj 
lekarna leţi v naši občini. Lega vpliva le na lastništvo nepremičnine, glede drugih pravic pa 
se upošteva število prebivalcev.  
 
SKLEP ŠT. 50:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejeme osnutka Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Gorenjske lekarne in Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne v predloţenem besedilu in ju daje 
v enomesečno javno obravnavo.  
Za predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od prisotnih 14 svetnikov, 1 svetnik se 
je glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
K 8. točki 
Predloga Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališče Lučine in Pravilnika o pokopališkem 
redu za pokopališče Sovodenj je predstavila Kristina Knific. Pravilnika sta predlagana s strani 
KS Sovodenj in KS Lučine na podlagi Odloka o pokopališki in pogrebnih dejavnostih iz leta 
2001.  
 
SKLEP ŠT. 51:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o pokopališkem redu za 
pokopališče Lučine in Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališče Sovodenj v 
predloţenem besedilu. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 9. točki  
Predlog zvišanja cen vzgojno varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Gorenja vas 
– Poljane, na predlog obeh osnovnih šol, je predstavila Helena Krţišnik. Cene vrtcev so se 
nazadnje spremenile 1. 1. 2009.  
 
SKLEP ŠT. 52:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog zvišanja cen vzgojno 
varstvenih programov v vrtcih na območju občine Gorenja vas – Poljane v predloţenem 
besedilu. 
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Za predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov, 3 svetniki so glasovali proti. Sklep je bil 
sprejet. 
 
K 10. Točki 

- Na finančno poročilo o poslovanju javnih zavodov in podjetij, katerih soustanovitelj je 
občina, v letu 2010 ni bilo razprave. 

 

- Poročilo o poslovanju podjetja STC Stari vrh d.o.o. v letu 2010 in Oris strategije razvoja 
smučišča Stari vrh 2011-2015 je predstavil direktor Pavle Logar. 

 
Mirjana Moţina opozori na bilanco stanja oziroma na kratkoročne in dolgoročne obveznosti. 
Pavle Logar odgovori, da ima terjatev oziroma obveznost predvsem Hypoleasing.  
Ţan Mahnič vpraša za ceno sezonske karte za nočno smuko. Pavle Logar odgovori, da 
trenutno še ni znana.  
Joţe Novak pohvali STC Stari Vrh za ambicioznost in poudari, da je zaradi neznanke kaj bo 
z odplačilom Hypoleasingu potrebno pripraviti več scenarijev rešitve situacije. Pavle Logar 
pove, da ni bojazni, da STC Stari Vrh ne bi deloval.   
Ţupan pove, da je bila konec lanskega leta sprejeta odločitev za dokapitalizacijo STC Stari 
Vrh s strani občine. Z načrtovanim dobro kaţe za nadaljnji razvoj, infrastruktura se vzdrţuje, 
zagotovljena bo tudi oskrba z vodo, v pripravi je tudi OPPN za del zemljišč ob zgornji postaji 
sedeţnice, kjer je predvidena izgradnja dodatnih apartmajev. Ţelja je, da bi podpora 
smučišču prišla tudi z območja občine Škofja Loka.  
 
SKLEP ŠT. 53: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o poslovanju STC Stari 
vrh d.o.o. v letu 2010 v predloţenem besedilu. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

- Letno poročilo o poslovanju Bioenergetike Todraž d.o.o. v letu 2010 z Načrtom dela za 
leto 2011 je predstavil direktor Marjan Šinkovec. Predstavil je tudi sestavo cene toplote. 

 
Tomaţ Pintar vpraša, ali izračunana cena upošteva, da so priključeni vsi uporabniki s polno 
močjo. 
Marjan Šinkovec pove, da bi bila na podlagi pogodbe o javno zasebnem partnerstvu cena za 
3,2 GWh 55,70 €. 
Joţe Čadeţ vpraša, kolikšen del energije dobavljajo drugi – INT plus d.o.o.? Marjan 
Šinkovec pojasni, da INT plus ne sme samostojno proizvajati in dobavljati toplotne energije. 
Joţe Novak vpraša glede lastništva Bioenergetike. V podjetje je po sklenitvi pogodbe o javno 
zasebnem partnerstvu vstopil zasebni partner, Energija narave d.o.o., z deleţem 76% z 
vloţkom ustanovitvenega kapitala. Za izvedbo investicije je bil pridobljen kredit in nepovratna 
sredstva, občina sredstev ni prispevala. Na vprašanja Joţeta Novaka Marjan Šinkovec še 
pojasni, da druţba nima nobenega zaposlenega, saj so z dvema pogodbenikoma stroški 
dela najniţji. Joţe Novak še opozori na dosedanjo nizko stopnjo amortizacije, ki se bo z novo 
investicijo povišala, kar posledično pomeni dvig cene toplote. 
Mirjana Moţina vpraša koliko porabnikov ni priključenih na omreţje. Marjan Šinkovec 
odgovori, da so to Breza Commerce d.o.o., INT d.o.o. in Jakob Jezeršek s.p.. 
Na vprašanje Mirjane Moţina, ali sta tudi dva nova investitorja zainteresirana za priklop, 
Marjan Šinkovec odgovori, da mora biti priklop v interesu vseh investitorjev, saj bo le na ta 
način cena lahko ustrezno niţja, druga pozitivna stran pa je, da se gozdovi čistijo in surovina 
porabi. 
Leopold Krţišnik pove, da bi bilo potrebno dogovoriti primerno ceno toplote, saj so cene 
drugje bistveno niţje. Vpraša še kdo je zbiral podatke. Podatke je zbiral in obdeloval 
projektant toplovoda leta 2006.  
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Ţupan pove, da je občina potrdila imenovanje direktorja za naslednje mandatno obdobje in 
pričakuje, da se uredi dogovor z investitorji. Za spremljanje projekta je pooblastil podţupana.   
 
SKLEP ŠT. 54: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o poslovanju 
Bioenergetike Todraţ d.o.o. v letu 2010 v predloţenem besedilu. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov od 12 prisotnih. Sklep je bil soglasno 
sprejet. 
 
Skladno s 36. členom Odloka o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne 
sluţbe oskrbe s toplotno energijo na območju Gospodarske cone Todraţ se dobavljena 
toplota obračunava na podlagi tarifnega sistema, ki ga sprejme in javno objavi koncesionar, 
ko da nanj soglasje Občinski svet. Občinski svet je na 11. redni seji dne 24. 9. 2008 sprejel 
sklep št. 145, s katerim je pooblastil občinsko upravo, da ob spremembi cene energenta 
poda soglasje na utemeljeno predlagano spremembo cene daljinskega ogrevanja, o 
spremembi cene pa sproti obvešča občinski svet. Odbor za gospodarstvo in gospodarske 
javne sluţbe je na svoji zadnji seji predlagal, da občinski svet sprejeme sklep, s katerim 
prekliče sprejeti sklep št. 145 in da soglasje ob utemeljeni predlagani spremembi cene 
daljinskega ogrevanja, skladno s 36. členom Odloka poda občinski svet. 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane prekliče sklep št. 145 z dne 24. 9. 2008. 
Soglasje ob utemeljeni predlagani spremembi cene daljinskega ogrevanja, skladno s 36. 
členom Odloka o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne sluţbe oskrbe s 
toplotno energijo na območju Gospodarske cone Todraţ poda občinski svet. 
Za predlagani sklep so glasovali 4 svetniki, 5 svetnikov je glasovalo proti, 3 svetniki 
so bili vzdržani. Sklep ni bil sprejet. 
 
K 11. točki 
Svet Knjiţnice Ivana Tavčarja Škofja Loka je občine ustanoviteljice, skladno s 14. členom 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjiţnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, zaprosil za izdajo 
soglasja oz. mnenja k izbranemu kandidatu za delovno mesto direktorja Knjiţnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka. Izbrani kandidat je mag. Matjaţ Erţen, stanujoč Ţabnica 67a, Ţabnica. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala zaprosilo za izdajo 
mnenja k imenovanju in predlagala, da občinski svet poda pozitivno mnenje k imenovanju. 
 
SKLEP ŠT. 55: 
Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane poda pozitivno mnenje k imenovanju mag. 
Matjaţa Erţena, stanujočega Ţabnica 67a, Ţabnica za direktorja Knjiţnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka.  
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 12. točki 
Joţe Novak predlaga, da poročila javnih zavodov predhodno obravnavajo pristojni odbori. 
Mirjana Moţina spomni, da Lokalna turistična organizacija z letošnjim letom deluje pod 
okriljem Razvojne agencije Sora.  
 
Zapisali: 
Maja Jurjevič 
Barbara Bogataj  
 
                   
         Milan Čadeţ, l.r.  

Ţupan 


