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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 011-012/2011-004 
Datum: 29. 9. 2011 
 
 

Z A P I S N I K 
 
6. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 29. 9. 2011 s 
pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Rudnika Ţirovski vrh d.o.o. 
 
PRISOTNI SVETNIKI: Joţef Čadeţ, Janez Arnolj, Janez Hrovat, Tomaţ Pintar, Olga Fic, 
Marko Krţišnik, Bogo Ţun, Roman Demšar, Stanko Bajt, Joţe Novak, Mirjana Moţina, Jurij 
Krvina, Alenka Krmelj, Ţan Mahnič, Irena Tavčar, Boris Jurjevič Janša 
 
OSTALI PRISOTNI: ţupan Milan Čadeţ, Ciril Alič, Rok Šimenc, Viktor Mikek, Milena 
Miklavčič, Milka Burnik, Boštjan Bogataj, Peter Dolenc, Joţe Rojc, Barbara Bogataj, Maja 
Jurjevič 
 
OPRAVIČENO ODSOTEN: Leopold Krţišnik 
 
Sejo vodi ţupan Milan Čadeţ, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob 
začetku seje prisotnih 15 svetnikov.  
 

1. Poročilo o delovanju Razvojne agencije Sora za leto 2010 
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta z dne 21. 6. 2011 in Poročila o 

izidu glasovanja na 1. korespondenčni seji občinskega sveta z dne 6. 9. 2011 
3. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SVP 58 – 1 

Srednja vas – Poljane (vzhodni del) 
5. Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika 

Ţirovski vrh na okolje za leto 2010 
6. Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2010 
7. Poročilo o delu uredniškega odbora Podblegaških novic za letu 2010 
8. Zamenjava člana občinskega sveta in člana v delovnih telesih občinskega sveta 
9. Imenovanje novega člana nadzornega odbora 
10. Razno 

 
 

K 1. točki 
Letno poročilo Razvojne agencije Sora, d.o.o. za leto 2010 je predstavil direktor Razvojne 
agencije Sora, d.o.o., Rok Šimenc. 
 
Ţupan pove, da je občina zadovoljna s sodelovanjem z Razvojno agencijo Sora d.o.o.. 
Na vprašanje Joţeta Novaka Rok Šimenc odgovori, da je v RAS deset redno zaposlenih 
delavcev, ker večino dela opravi agencija sama, razen za zahtevne študije, ko se najame 
honorarne delavce. 
Joţeta Novaka zanima, če je šest prostovoljcev pri akciji Preprečimo osamljenost, ki je stala 
12.238 € in je trajala eno leto, dobilo honorarje za opravljeno delo. Rok Šimenc odgovori, da 
so prostovoljci dobili povrnjene le potne stroške, sicer pa je bil projekt med ljudmi dobro 
sprejet in se bo nadaljeval s projektom Demochange. 
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Joţe Novak meni, da bi sredstva za projekt malih komunalnih čistilnih naprav nameniti za 
subvencioniranje gradnje. Vpraša še glede odobritve sredstev za vodooskrbo. Rok Šimenc 
pojasni, da občina ni izpadla. V letu 2010 je Ministrstvo za okolje in prostor, bistveno 
spremenilo merila in postavilo nove kriterije, zato je potrebno pripraviti nova vlogo za enoten 
projekt občin Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka.  
Joţe Novak še opozori, da bi bilo pri izbiri projektov potrebno gledati na multiplikativni 
učinek. 
Ţana Mahniča zanima, kako poteka transnacionalno sodelovanje, kakšno to sodelovanje je 
in ali se z BC Naklo izmenjav udeleţujejo tudi dijaki iz naše občine. Rok Šimenc odgovori, da 
je transnacionalno sodelovanje še na začetku, gre pa predvsem za izmenjavo dobrih 
izkušenj iz tujine. 
Mirjano Moţina zanima, če je občina vključena pri čezmejnih projektih Slovenija – Avstrija ter 
če je agencija prevzela vse zaposlene iz LTO Blegoš. Rok Šimenc odgovori, da občina ni 
direktno vključena, ampak ljudje, ki tukaj ţivijo, npr. poljedelci in čebelarji. Agencija je 
prevzela vse zaposlene iz LTO. 
Mirjana Moţina predlaga, naj se v prihodnje poročilo dopolni za vsak projekt še z viri 
financiranja ter deleţi sofinanciranja projekta po posameznih občinah. Rok Šimenc odgovori, 
da se to lahko pripravi, pribliţno pa se deleţi delijo glede na število prebivalcev. 
Janez Arnolj omeni, da je precej sredstev namenjenih za plače zaposlnih, zanima ga tudi  
plača direktorja. Rok Šimenc pove, da je povprečna plača zaposlenega pribliţno 1200 €, 
plača direktorja pa je 2300€ neto. 
 
Seji se pridruţi svetnik Janez Hrovat.  
 
SKLEP ŠT. 57: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani z Letnim poročilom Razvojne 
agencije Sora, d.o.o. za leto 2010 v predloţenem besedilu.  
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov, 1 svetnik se je glasovanja vzdržal. 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 2. točki 
Ob pregledu zapisnika 5. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
21. 6. 2011 in poročila o izidu glasovanja na 1. korespondenčni seji, ki je potekala do 6. 9. 
2011, ugotavljajo 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. 44: nakup zemljišča parc. št. 122, k.o. Visoko – v izvrševanju 
 
Izvrševanje sklepov 5. redne seje: 
Sklep št. 45: sprejet osnutek Odloka o OPPN za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja 
vas, v javni razgrnitvi od 4. 7. do 5. 8. 2011 z javno obravnavo 7. 7. 2011 
Sklep št. 46: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 4. redne seje 
Sklep št. 47: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu za leto 2011  
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Sklep št. 48: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča 
Sklep št. 49: sprejet Popravek Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne 
spomenike lokalnega pomena 
Sklep št. 50: sprejet osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in 
Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem 
zavodu Gorenjske lekarne 
Sklep št. 51: sprejeta pravilnika o pokopališkem redu za pokopališči Lučine in Sovodenj  
Sklep št. 52: sprejet Predlog zvišanja cen vzgojno varstvenih programov v vrtcih  
Sklep št. 53: seznanitev s Poročilom o poslovanju STC Stari vrh d.o.o. v letu 2010 
Sklep št. 54: seznanitev s Poročilom o poslovanju Bioenergetike Todraţ d.o.o. v letu 2011 
Sklep št. 55: podano pozitivno mnenje k imenovanju mag. Matjaţa Erţena za direktorja 
Knjiţnice Ivana Tavčarja Škofja Loka 
 
Izvrševanje sklepa 1. korespondenčne seje: 
Sklep št. 56: podano soglasje k imenovanju Joţeta Veternika za direktorja Osnovnega 
zdravstva Gorenjske 
 
Pripombe na zapisnik 5. redne seje podajo: 
Irena Tavčar, ki vpraša glede pripombe v prejšnjem zapisniku, da je najslabši del ceste v 
občini na cesti Javorje – Poljane, na odseku Dolenčice. Zanima jo, če je to bila samo 
pripomba, saj v zapisnku ni zasledila odgovora. Ţupan odgovori, da je bila samo pripomba. 
Joţe Novak, ki opomni, da skladno z njegovim predlogom na spletnih straneh ni objavljena 
razdelitev sredstev društvom, katerih delovanje sofinancira občina. Barbara Bogataj 
predlaga, da se objavijo podatki o razdelitvi sredstev, ko bo konec leta znana dokončna 
razdelitev sredstev. 
Ţupan doda, da se podane pobude realizirajo, vendar je odvisno od zadeve in okoliščin, 
koliko časa je potrebno za realizacijo posamezne pobude. 
Marko Krţišnik, ki opozori, da v zapisniku ni bilo napisano, ali občina podpira nasilje v zadevi 
medveda iz Podvrha in zahteva, da se to v zapisnik doda. 
 
SKLEP ŠT. 58: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 5. redne seje, ki je bila 21. 6. 2011, in poročilo o izidu glasovanja na 1. 
korespondenčni seji, ki je potekala do 6. 9. 2011, s tem da se morajo neizvršeni sklepi 
izvršiti, o njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati. 
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 3. točki  
Irena Tavčar vparaša sli je bila v proračunu za letošnje leto predvidena preplastitev odseka 
ceste proti Javorjam, ali bo preplastitev izvedena še letos. Ţupan odgovori, da bo natančen 
odgovor posredovan.  
Irena Tavčar vpraša glede usada pri Bohincu, kdaj je predvidena sanacija, kašen je 
predračun potrebnih del. Ţupan pove, da je vzrok za nastanek nenadzorovan poseg v 
zemljišče nad plazom, kjer ni bilo ustrezno urejeno odvodnjavanje. Ocenjena vrednost 
sanacije po popisu del je 33.000 €. Kdaj bodo zagotovljena sredstva za sanacijo še ne more 
odgovoriti.  
Tomaţ Pintar opozori na sanacijo usada pod Drnovškom in ureditev celotne ceste Hotovlja - 
Bukov vrh – Kremenik. 
Marko Krţišnik ponovno poda pobudo glede nakupa defibliratorja za PGD Sovodenj zaradi 
oddaljenosti Sovodnja in dolgega intervencijskega časa. Ţupan odgovori, da je potrebno 
nakup dogovoriti z loško gasilsko zvezo, da se zagotovi enakomerna pokritost širšega 
območja. Krţišnik poudari, naj se pokaţe malo dobre volje in da bi bila tudi podjetja in 
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krajevna skupnost Sovodenj pripravljeni prispevati sredstva za nakup. Ponovno opozori tudi 
na pobudo po sklenitvi dogovora s PGD Dobračeva za sodelovanje pri reševanju na cestah.  
Bogo Ţun meni, da glede nakupa defibrilatorja ni potrebno vključiti gasilske zveze, saj ga 
lahko kupi kdorkoli. Ţupan se strinja, da taka pobuda lahko zaţivi tudi na lokalnem nivoju. 
Moţno je tudi, da se poda predlog in sprejme sklep, da se z njim opremi vse krajevne 
skupnosti in če se občinski svet strinja, se lahko zagotovi sredstva naslednje leto v 
proračunu. Nujno pa je potrebno vključiti tudi stroko. Marko Krţišnik se strinja, stroke pa ni 
potrebno vključiti ker ni potrebna, saj je zadeva jasna.  
Marko Krţišnik še vpraša glede obnove ceste proti Sovodnju oziroma kako se je lahko cesta 
projektirala na način, da bo problematični ovinek »pri Bucku« po obnovi še slabše izpeljan. 
Opozori tudi na prometni reţim med deli na cesti, saj je cesta zaprta tudi po uro in pol in o 
zapori ceste ni nobenega obvestila. Ţupan pove, da je to drţavna cesta regionalnega 
pomena, kjer je investitor Direkcija RS za ceste, zato bo posredovano opozorilo na DRSC. 
Občina ni nadzornik del, ki se izvajajo. Marko Krţišnik še predlaga, da se spremeni reţim 
delovanja semaforja.  
Marko Krţišnik opozori tudi na nesklepčnost Komisije za mandatna vprašanja. Ţupan 
predlaga se tema obravnava pod točko Razno. 
Janez Hrovat vpraša glede nove spletne strani občine, ki naj bi bila prenovljena v poletnih 
mesecih. Barbara Bogataj odgovori, da je nova spletna stran trenutno ţe postavljena, da pa 
jo je potrebno še nekoliko dodelati preden bo dostopna obiskovalcem. 
Janez Hrovat vpraša glede Šubičeve hiše in govoric, da se bo zdajšnji stanovalec izselil, ker 
je v hiši vlaga in je tam nemogoče ţiveti. Barbara Bogataj odgovori, da so s to informacijo 
seznanjeni, in sicer, da je poleti problem vlage v hiši. Upravljanje hiše pa ni vprašljivo. 
Janez Hrovat vpraša, kaj se dogaja z ureditvijo centra Poljan oziroma območja od Vidma do 
Šubičeve hiše. Ţupan odgovori, da je v postopku priprava občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za to območje in da je realna realizacija po letu 2013. Barbara Bogataj 
doda, da so se trenutno pridobile smernice za načtovanje, sledi priprava osnutka, sprejem 
osnutka in javna obravnava.  
Janez Hrovat vpraša glede občinskega kolesarskega kroga, Škofja Loka naj bi predlagala 
povezovalno kolesarsko pot. Ţupan pove, da je bil na to temo opravljen neformalen pogovor. 
Občina se usmerja tudi v omenjeno smer. 
Bogo Ţun vpraša glede malih čistilnih naprav in pohvali predstavitve, ki so potekale. Opozori 
na pomanjkljivost pri financiranju ureditve malih čistilnih naprav. Za priklop na kanalizacijo se 
bo plačala samo taksa (Gorenja vas, Poljane). Na območjih, kjer je predvidena izgradnja 
MKČN pa bodo morali vse stroške nositi sami investitorji, ocenjena vrednost pa je nekaj tisoč 
evrov. Tukaj so krajani občine Gorenja vas – Poljane v zelo neenakopravnem poloţaju. 
Opozori tudi na območja, kjer gradnja javne kanalizacije ni predvidena. Predlaga, da občina 
zgradi male komunalne čistilne naprave, saj občani plačujejo komunalni prispevek in 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Ljudje stroškov gradnje ne bodo mogli plačati, 
opozori na moţnost, da leta 2017 ne bodo vsi priključeni na kanalizacijo ali imeli MKČN, zato 
je potrebno postaviti enak imenovalec za vse občane. Ţupan odgovori, da občina zaveda, da 
priklop na kanalizacijo ne bo za vse občane enak. Predlaga, da se Bogo Ţun oglasi na občini 
glede predloga operativnega programa.  
Janez Arnolj vpraša, kako je s projektom odprtega širokopasovnega omreţja, saj kot 
uporabnik ne more pridobiti potrebnih informacij. Barbara Bogataj pojasni, da se zelo aktivno 
dela na projektu in da se občina dogovarja ter poziva izvajalca za gradnjo priključkov. V 
septembru so se začeli izvajati priključki. Ocena vseh gospodinjstev na belih lisah je bila 670, 
200 pogodb je do sedaj podpisanih z operaterjema, izdanih je 166 nalogov s strani Tritela, za 
izvedbo hišnih priključkov. 90 priključkov je narejenih, 6 je ţe aktivnih priključkov, ki delujejo. 
Na terenu trenutno delajo tri ekipe in ţelijo, da bi čim več izkopov izvedli čimprej, zaradi 
dobrih vremenskih pogojev za delo. Dela se izvajajo v Ţabji vasi, Brebovnici, Ţirovskem Vrhu 
sv. Antona in sv. Urbana, Stari Oselici, Lučinah in Fuţinah.  
Janez Arnolj pove, da je dobil ţe dvakrat domov pisno opravičilo, da ne morejo še izvesti del 
in se opravičujejo za zamudo. Opozori, da so zdaj idealni pogoji, da se izvedejo dela čimprej, 
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sicer bodo čez zimo zastala. Občina mora narediti več, da Tritel izpolni obveznosti, ki jih ima. 
Nekatere druge občine, ki so kasneje dobile sredstva, so projekt ţe izvedle. Barbara Bogataj 
pojasni, da je od ostalih občin projekt zaključen le v občini Velike Lašče, v Ţeleznikih se dela 
izvajajo vzporedno. Ţupan zagotovi, da občina bdi nad izvedbo del, ki potekajo zadovoljivo in 
da ni potrebno skrbeti, da se pozimi ne bi nič izvajalo, saj se lahko izvajajo priklopi tudi 
pozimi. 
Mirjana Moţina vpraša ali je znana cena priključka na območju sivih lis ter kdaj bodo moţni 
priključki na območju sivih lis. Ţupan odgovori, da je povpraševanja veliko, ampak da se, 
skladno s projektom, primarno izvajajo bele lise, šele kasneje glede na izkazan interes sive 
lise. Cena ne bo enaka in se bo izračunala individualno.  
Janez Arnolj vpraša ţupana glede spletne aplikacije supervizor, ker je mogoče dobiti 
informacije, da nekatera podjetja prejemajo večino sredstev iz občinskega proračuna. Ţupan 
odgovori, da verjetno nihče ne ţivi od teh sredstev ne da bi za to nekaj naredil. 
Mirjana Moţina povpraša v kateri fazi je postopek širitve čistilne naprave Gorenja vas? 
Zanima jo tudi komentar na spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih glede plačila za 
spremembo namembnosti zemljišča, ki ga mora investitor plačati pred izdajo gradbenega 
dovoljenja poleg komunalnega prispevka. Ţupan odgovori, da je bil za ČN Gorenja vas 
ponovno objavljen javni razpis zaradi pritoţbe zoper prvi razpis in da bo predvidoma v prvi 
polovici oktobra izbran izvajalec na podlagi drugega razpisa. Glede Zakona o kmetijskih 
zemljiščih je bil s strani poslanske skupine SDS podan predlog za popravek novele zakona s 
katerim naj bi se nadometilo ukinilo.  
Olga Fic poda pobudo, da občina spodbudi osveščanje občanov o alergenosti tujerodnih in 
mazivnih rastlin, ki so prisotne tudi v naši občini. Potrebno je evidentirati rastišča in ukrepati 
za odstranitev, predvsem pa spodbuditi občane, da bodo aktivni pri odstranjevanju. 
Obveščati je potrebno preko lokalnih medijev in morda javnih predstavitev, predvsem pa 
začeti ţe v šoli.  
Ţan Mahnič poda pobudo s strani lovskih druţin iz naše občine, in sicer da bi se sprejel 
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Trenutno je Odlok 
ţe sprejelo 45 slovenskih občin. Od leta 2009 naprej upravljavci lovišča plačujejo koncesije 
in občina je iz tega naslova za leto 2009 prejela 821€, za leto 2010 pa 1551,45€ s strani 
devetih koncesionarjev. Dodeljena sredstva bi se porabila za vlaganje nazaj v lovišča, 
biomeliorativne ukrepe, za povračilo škode nastale od divjadi….  
Joţe Novak poda predlog, da na pobude, podane s strani svetnikov, občinska uprava 
odgovori pisno in odgovor posreduje z gradivom za naslednjo sejo. Ţupan pove, da so 
odgovori objavljeni na spletnih straneh, lahko pa se tudi pisno posredujejo z gradivom 
občinskemu svet. 
Alenko Krmelj zanima, ali se lisic, ki so moteče v strnjenem naselju ne sme odstreliti. Bogo 
Ţun pove, da je to prepovedano skladno z novim lovskim zakonom. 
Roman Demšar vpraša, kako se bo pristopilo k ureditvi lastništva neodmerjenih javnih poti in 
lokalnih cest. Ţupan odgovori, da se bo del komunalnega prispevka namenil za ureditev 
lastništva cest. Teţavo predstavlja zakonodaja, ki ne določa postopkov enotno za celo 
drţavo in občine. Šele leta 2014 se pripravlja nova metodologija v smeri poenostavitve in 
pocenitve postopkov geodetskih odmer. Pobudo bo podal tudi na geodetsko upravo. 
Roman Demšar poda mnenje glede financiranja izvajalcev iz občinskih sredstev, in sicer da 
je bolje, da dobijo delo domači izvajalci kot tuji izvajalci.  
Joţe Čadeţ vpraša zakaj je cena asfalta različna za fizične osebe in krajevne skupnosti, 
poda konkretni primer ceste, za katero naj bi asfaltiranje ceste plačal lastnik. Ţupan pove, da 
se izvajajo asfaltacije skladno s planom krajevnih skupnosti. Če bi bila omenjena cesta v 
planu KS Poljane, potem bi se izvedla preko krajevne skupnosti. Tomaţ Pintar pove, da 
asfalterji zamujajo in jih terminsko lovijo dela, zato ne morejo vključiti v pogodbo asfaltiranja 
privatnih zemljišč. Predmetna cesta je lahko pot, ampak mogoče ni kategorizirana in zato ni 
bila vključena v plan KS.  
Boris Jurjevič Janša vpraša, kdaj se bodo začela izvajati dela na odseku Mestenak - Suhi 
Dol. Izpostavi tudi problem poţarne varnosti v Lučinah, ker se iz hidrantnega omreţja ne 
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more gasiti. Pred kratkim je dobil ponudbo za rezervoar, ki je cenovno zelo ugodna - 4.000 € 
za 100.000 litrov vode, kar bi zadostovalo za potrebe poţarne vode v Lučinah. Predsednik 
krajevne skupnosti ni zainteresiran za predlagano rešitev. V Lučinah se investira samo v 
ceste, za poţarno vodo ni interesa. Potrebovali bi samo sredstva za nakup cisterne, saj so 
krajani pripravljeni odstopiti zemljišče za postavitev, vendar se predsednik krajevne 
skupnosti ne zmeni za to. Ţupan odgovori, da se obnova regionalne ceste projektira in da naj 
bi se obnova izvedla do septembra naslednjega leta do kulturnega doma Lučine. Delalo se 
bo v treh fazah, druga faza bo do Dolgih Njiv, tretja pa od Dolgih Njiv do Suhega Dola. Glede 
sistema za poţarno vodo se bo pogovoril s predsednikom KS. 
Marko Krţišnik pove, da je dobil je izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 
ampak ni jasno, po kakšnih merilih se plačuje prispevek. Zanima ga, če še kdo na občini zna 
izračunati komunalni prispevek poleg Kristine Knific. Ţupan odgovori, da je ona zadolţena za 
to področje. Barbara Bogataj doda, da se komunalni prispevek izračuna z računalniškim 
programom, ki upošteva opremljenost območja z javno infrastrukturo, velikost gradbene 
parcele in neto tlorisno površino hiše, skladno s sprejetim odlokom in programom 
opremljanja. Marko Krţišnik pove, da je izračun za vsakega posameznika drugačen in 
predlaga, da se komunalni prispevek na zaračunava za objekte, ki ne bodo priključeni na 
javno kanalizacijo. 
Bogo Ţun opozori, da se je glede komunalnega prispevka potrebno odločiti in ga zanima, ali 
je Petrol res plačal komunalni prispevek v višini 200.000€. Ţupan odgovori, da se bo 
preverilo. 
Marko Krţišnik opozori, da naj se zapisniki posredujejo v roku enega tedna po seji. Barbara 
Bogataj predlaga, da bi se zapisniki nekoliko skrajšali in da se v zapisnik ne piše širših 
razprav ampak predvsem predloge in pobude svetnikov. 
Janez Hrovat predlaga sofinanciranje izgradnje priključkov na odprto širokopasovno omreţje 
tudi na sivih lisah, in sicer v višini od 230 EUR do izračunane priključnine za posamezni 
priključek. Občina naj bo tudi aktivna v pogajanju s Tritelom, da se to uredi smiselno. 

 
 
K 4. točki 
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SVP 58-1 Srednja 
vas – Poljane (vzhodni del) je predstavila Meta Mohorič Peternelj, Domplan d.o.o.. Predlog 
odloka je obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja.  
 
Bogo Ţun predlaga, da se v Srednji vasi uredi ena skupna čistilna naprava, saj so v OPPN 
predvidene greznice, občina bi na tem področju določila enotno strategijo. Ţupan odgovori, 
da se lahko občani dogovorijo in zgradijo več manjših čistilnih naprav. 
 
SKLEP ŠT. 59: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje SVP 58-1 Srednja vas – Poljane (vzhodni del) v 
predloţenem besedilu.  
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov, 1 svetnik je glasoval proti. Sklep je bil 
sprejet. 
 
 
Ţupan predlaga, da se 5. točka, Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji 
in o vplivu Rudnika Ţirovski vrh na okolje za leto 2010, premakne na konec dnevnega reda. 
Za predlagano spremembo je soglasno glasovalo 16 svetnikov. Točka se premakne na 
konec dnevnega reda. 
 
 
K 6. točki 
Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2010 predstavi mag. Viktor Mikek.  
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Bogo Ţun poda mnenje, da bi bil večji učinek nadzora na terenu, če bi ga opravljala občinska 
komunalna delavca. 
Janez Arnolj pove, da je bil razočaran nad poročilom, ki niti ne vsebuje finančnega poročila. 
Viktor Mikek pove, da se finančni del poročila lahko posreduje naknadno. 
Alenka Krmelj predlaga, da se v poročilo doda podatke, koliko prijav je inšpektorat prejel. 
Janez Arnolj predlaga, da se inšpektorat, glede na podano poročilo, ukine. Viktor Mikek 
pove, da on ni zadolţen za pripravo poročila, ampak ga je kljub temu pripravil, da je za to 
zadolţen vodja inšpektorata, ki pa trenutno ni imenovan. 
Mirjana Moţina vpraša, ali občina sploh potrebuje inšpektorat. 
 
Ţupan predlaga svetnikom v sprejem naslednji 
PREDLOG SKLEPA:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani z Letnim poročilom o delu 
Medobčinskega inšpektorata za leto 2010 v predloţenem besedilu.  
Proti predlaganemu sklepu je glasovalo 10 svetnikov, 6 svetnikov se je glasovanja 
vzdržalo. Sklep ni bil sprejet. 
 
 
K 7. točki 
Poročilo o delu uredniškega odbora Podblegaških novic za leto 2010 predstavi Milka Burnik 
in opraviči odsotnost urednice Milke Bizovičar. 
 
Janez Hrovat opozori na pregled in osveţitev Pravilnika o delu Podblegaških novic iz leta 
2002.  
Janez Arnolj pohvali mesečno izdajanje javnega glasila. Predlaga, da se določi točen datum 
izida Podblegaških novic ter predlaga povečanje trţenja oglasnega prostora. Barbara 
Bogataj pojasni, da so predvideni termini izida glasila objavljeni v januarski številki za tekoče 
leto. 
 
SKLEP ŠT. 60:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o delu uredniškega 
odbora Podblegaških novic za leto 2010 v predloţenem besedilu. 
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki  
Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predstavila postopek 
imenovanja novega člana občinskega sveta, saj je član občinskega sveta Leopold Krţišnik 
predloţil odstopno izjavo, kar je razlog za prenehanje njegovega mandata. Mandat člana 
občinskega sveta preide na Alič Cirila, Murave 16, Poljane. 
Svetnik v odstopu, Leopold Krţišnik, je bil tudi član Odbora za gospodarstvo in gospodarske 
javne sluţbe, Statutarno pravne komisije ter Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, zato je potrebno imenovati nadomestne člane v navedenem odboru oz. 
komisijah.  
 
Janez Hrovat vpraša, zakaj je Leopold Krţišnik odstopil. Barbara Bogataj pove, da je bil 
razlog za odstop omejitev poslovanja po Zakonu o preprečevanju korupcije, saj druţinski 
član funkcionarja ne more kandidirati za subvencijo občine. 
Mirjana Moţina vpraša, kako je z omejitvijo poslovanja, saj predlagani kandidat za svetnika 
dela v Bioenergetiki Todraţ d.o.o., katere solastnik je občina. Ciril Alič odgovori, da ima 
pogodbo o poslovnem sodelovanju z Bioenergetiko Todraţ d.o.o. sklenjeno ţenino podjetje 
in ne on osebno. Barbara Bogataj odgovori, da se pridobi tolmačenje Komisije za 
preprečevanje korupcije in se sklep v primeru negativne ugotovitve razveljavi. Svetniki se 
strinjajo. 
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Ţupan predlaga, da se sklepi kljub dvomom sprejmejo in se naknadno preveri glede omejitev 
poslovanja. 
SKLEP ŠT. 61: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da Leopoldu Krţišniku, Predmost 32, 
Poljane, izvoljenemu na listi Slovenske demokratske stranke v 1. volilni enoti, zaradi podane 
odstopne izjave preneha mandat člana občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane. 
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP ŠT. 62: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da se je svetnik v odstopu, Leopold 
Krţišnik, Predmost 32, Poljane, pisno nepreklicno odpovedal pravici do toţbe zaradi 
prenehanja mandata svetnika po 37.a členu Zakona o lokalni samoupravi, zato mandat člana 
občinskega sveta preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov Slovenske 
demokratske stranke v 1. volilni enoti. Ker je naslednja kandidatka na listi kandidatov 
Slovenske demokratske stranke v 1. volilni enoti, Marija Pisk podala pisno nepreklicno izjavo 
da funkcije članice občinskega sveta ne sprejema, mandat preide na naslednjega kandidata 
z liste Slovenske demokratske stranke – SDS v 1. volilni enoti, in sicer na Alič Cirila, Murave 
16, Poljane. 
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov, 1 svetnik se je glasovanja vzdržal. 
Sklep je bil sprejet. 
 
SKLEP ŠT. 63: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da Leopoldu Krţišniku, Predmost 32, 
Poljane preneha mandat člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe, 
Statutarno pravne komisije ter Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za člana Odbora za gospodarstvo in 
gospodarske javne sluţbe, člana Statutarno pravne komisije ter člana Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Alič Cirila, Murave 16, Poljane. 
Za predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov, 1 svetnik se je glasovanja vzdržal. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ciril Alič se zahvali za izkazano podporo in upa, da bo uspešno nadomestil svetnika 
Leopolda Krţišnika. 
 
 
K 9. točki 
Članica Nadzornega odbora občine je bila ţal tudi pokojna Silva Klemenčič, Poljanska cesta 
104, Gorenja vas, zato mora občinski svet imenovati nadomestnega člana Nadzornega 
odbora. 
 
Janez Hrovat opozori, da predlagana članica ne more biti članica Nadzornega odbora, če 
nima visokošolske izobrazbe in opozori, da komisija ne dela dobro. Ţupan odgovori, da se 
bodo zahtevani pogoji preverili in da se mora opomba o omenjenih dvomih zapisati v 
zapisnik. 
Alenka Krmelj poda predlog, da se sklep razveljavi, ker so bili podani dvomi. 
Svetniki ugotovijo, da tudi Silva Klemenčič, prejšnja članica Nadzornega odbora, ni imela 
predpisane izobrazbe. 
Ţupan sklene, da se bodo pogoji preverili in da se sklep, v primeru potrditve dvoma 
razveljavi. 
 
SKLEP ŠT. 64: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za članico Nadzornega odbora imenuje Bojano 
Avguštin, Predmost 40, Poljane. 
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Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov, 2 svetnika sta se glasovanja vzdržala. 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 5. točki  
Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Ţirovski vrh 
na okolje za leto 2010 sta predstavila predstavnikov Rudnika Ţirovski vrh d.o.o., Peter 
Dolenc in Joţe Rojc. 
 
Ţupan pove, da je velik problem premik jalovišča Boršt in da stroka po tehničnem pregledu 
ne da pozitivnega mnenja. Premik jalovišča ne sme biti večji kot 2 cm na leto. Konec 
septembra še ni potrjen letni načrt, zato meni, da se mora občinski svet odzvati na to 
poročilo, in sicer na način, da zahteva, da se zagotovi financiranje za nadaljnje aktivnosti na 
odlagališču Boršt. Predlaga sprejem dodatnega sklepa. 
Bogo Ţun opozori, da mora biti sedeţ tistih, ki bodo izvajali monitoring v Todraţu. 
 
SKLEP ŠT. 65: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani z Letnim poročilom o izvajanju 
varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Ţirovski vrh na okolje za leto 2010 v 
predloţenem besedilu.  
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
SKLEP ŠT. 66 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane, glede na nestabilno stanje odlagališča Boršt, 
poziva Ministrstvo za okolje in prostor, da zagotavlja financiranje za nadaljevanje sanacije po 
predpisih Varnostnega poročila, ki ga je potrdila Uprava Republike Slovenije za jedrsko 
varnost. 
Za novo predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 10. točki 
Alenka Krmelj odgovori na prej podano opozorilo Marka Krţišnika, in sicer se najprej opraviči 
zaradi odsotnosti na zadnji seji zaradi neodloţljive obveznosti. 
Mirjana Moţina poda mnenje glede medobčinskega inšpektorata, in sicer predlaga naj se 
raje zaposli še enega komunalnega delavca, ker bi bil bolj učinkovit. Ţupan odgovori, da se 
resno razmišlja v smeri zaposlitve novega komunalnega delavca, saj se kaţejo vedno nove 
naloge, kot so upravljanje zbirnega centra, monitoring na čistilnih napravah,... Janez Arnolj 
doda, da je glede na rezultat 10.000€ stroškov za medobčinski inšpektorat preveč. 
 
 
Zapisali: 
Maja Jurjevič 
Barbara Bogataj  
 
                   
         Milan Janez Čadeţ, l.r.  

Ţupan 
 

 

 


