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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 011-015/2011-003 
Datum: 27. 10. 2011 
 
 

Z A P I S N I K 
 
7. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 27. 10. 2011 s 
pričetkom ob 18.00 uri v dvorani Doma občine v Gorenji vasi. 
 
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, Ţan Mahnič, Irena Tavčar, Ciril Alič 
 
OSTALI PRISOTNI: ţupan Milan Čadeţ, Barbara Bogataj, Branka Srša, Jernej Nučič, Maja 
Jurjevič, Boštjan Bogataj, Milka Bizovičar, Miran Mihačevič 
 
OPRAVIČENO ODSOTNA: Boris Jurjevič Janša, Alenka Krmelj 
 
Sejo vodi ţupan Milan Čadeţ, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob 
začetku seje prisotnih 15 svetnikov.  
 

1. Poročilo o gradnji širokopasovnega omreţja v občini 
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta z dne 29. 9. 2011 
3. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu za leto 2011  
5. Predlog proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012 
6. Osnutki Občinskih načrtov zaščite in reševanja ob zemeljskem plazu, ob velikem 

poţaru, ob poplavah in ob potresu za Občino Gorenja vas – Poljane 
7. Predlog občinskih nagrajencev za leto 2010 
8. Imenovanje: 

- novega člana nadzornega odbora  

- predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda OŠ Ivana Tavčarja 

- predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda OŠ Poljane  
9. Razno 

 
Janez Hrovat predlaga, da se 5. točka umakne iz dnevnega reda. Predlog proračuna za leto 
2012 je narejen na osnovi prvega rebalansa proračuna za leto 2011, meni še, da je proračun 
slabo pripravljen. 
Branka Srša obrazloţi, da je drugi rebalans zmanjšan, ker se je izvedba nekaterih projektov, 
predvsem ureditev Porečja Sore, zamaknila v leto 2012. Prav tako nekaterih ţe odobrenih 
sredstev občina ne bo prejela v letu 2011, in sicer za projekta igrišče Sovodenj in Neškova 
brv, zato so posledično zmanjšani prihodki v drugem rebalansu. 
Mirjano Možina in Janeza Hrovata zanima, zakaj je nova postavka za izgradnjo Kanala B v 
rebalansu proračuna, sredstev v letu 2012 ni načrtovanih – ali bo do konca leta gradnja 
izvedena. Branka Srša pove, da se je oblikovala nova postavka zaradi črpanja sredstev 
skladno z 21. členom Zakona o financiranju občin. Sredstva so bila prej ţe načrtovana na 
postavki Kanalizacija Poljane. 
Jože Novak predlaga preimenovanje predloga proračuna v osnutek proračuna, da se lahko 
na osnutek podajo pripombe. Branka Srša pojasni, da bo proračun v javni obravnavi in bo 
mogoče podati pripombe.  
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Za predlagani dnevni red je glasovalo 10 svetnikov, 3 svetniki so glasovali proti, 2 sta 
se glasovanja vzdržala. Dnevni red je bil potrjen. 
 
 
K 1. točki 
Poročilo o gradnji širokopasovnega omreţja v občini je predstavil direktor zasebnega 
partnerja Tritel d.o.o., Miran Mihačevič. 
 
Janez Arnolj opozori na zamudo projekta, saj je bila pogodba podpisana ţe leta 2008. 
Načrtovano je bilo, da se to omreţje zgradi do marca 2010, zaenkrat pa priključki še ne 
delujejo. Zanima ga razlog za tako veliko zamudo. 
Žan Mahnič vpraša glede hitrosti prenosa podatkov. 
Marko Kržišnik opozori, da bi bilo pred začetkom projekta potrebno najprej vprašati občane, 
kdo je zainteresiran za priklop, šele nato bi morali sprejeti odločitev glede izvedbe projekta, 
ter opozori, da se je zaradi gradnje omreţja naredila velika škoda na cestah. 
Miran Mihačevič odgovori, da je občina pridobila sredstva na prvem razpisu. Od oktobra 2008 
do aprila 2009 zadeve niso bile jasne tudi s strani ministrstva, zato se je projekt ţe začel z 
zamudo. Hitrost 100 mega bitov/sekundo je na prenosni poti zagotovljena v okviru tega in 
vseh ostalih omreţij, ponujene hitrosti uporabnikom pa so odvisne od operaterja. 
Irena Tavčar vpraša, koliko bi bila ekonomska cena na sivih lisah za priključek preko radijske 
zveze. Miran Mihačevič odgovori, da v primeru, ko se prečka sivo liso, ni razlogov, da ne bi 
omogočili priključka, vendar cena ne more biti enaka kot na belih lisah, saj je odvisna od 
zahtevnosti izvedbe. Radijska zveza kvalitetno ni najboljša rešitev.  
Jurij Krvina vpraša glede finančnega deleţa zasebnega partnerja in prosil, da se občinskemu 
svetu na prvi seji v letu 2012 posreduje finančno poročilo.  
Jože Novak vpraša kako se bo formirala cena za naročnike. Miran Mihačevič pove, da se 
Tritelu plača samo priključnina, vsi ostali stroški pa operaterju. 
Janez Arnolj opozori, da je ţe maja 2011 podpisal pogodbo z operaterjem, pa še ni dobil 
vrnjene podpisane pogodbe. Zanima ga tudi, kakšen je plan financiranja projekta v 
naslednjih tridesetih letih in kakšne so moţnosti, da se zagotovi enaka cena priključnine tudi 
za uporabnike na sivih lisah. Miran Mihačevič odgovori, da bo glede pogodbe preveril. 
Pojasni, da je razpis predvideval pokritje belih lis. V sivih lisah obstaja tudi problem lokalnega 
operaterja. V primeru, da stranka iz Telekoma preide na optiko k Amisu, je to na belih lisah 
dovoljeno. Če pa se to zgodi na sivih lisah, pa to ni priporočljivo. Tritel za vsak priključek dobi 
38% na priključek, ostalo pripada operaterju. 
Janez Arnolj meni, da bi se del prihodka lahko vloţil tudi v priključke na območju sivih lis. 
Miran Mihačevič odgovori, da je pri financiranju je potrebno gledati tudi na odhodke, ne samo 
na prihodke, saj omreţje zahteva tudi vzdrţevanje, amortizacijo, potne stroške in plače. 
Podjetju Tritel je v interesu, da se vloţi tudi v sive lise. 
Jurij Krvina vpraša, če je ţe kdo v naši občini priklopljen na omreţje. Miran Mihačevič pove, 
da je priključena cela Ţabja vas, ampak da operaterja še nista omogočila signala. 
Bogo Žun izpostavi problem da podjetje Tritel ne bo naredilo vseh razvodov za 500.000 €, 
ker ga bo vsak priključek stal več kot 230 € in zato je toliko podpisanih pogodb brez 
realiziranih priklopov. Miran Mihačevič pove, da je za podjetje slabo, če se sistem ne 
uporablja.  
Jože Čadež vpraša glede škode na cestah, ki se je zgodila, ko so delali omreţje. Miran 
Mihačevič pove, da se bo vse, kar se je poškodovalo, vzpostavilo v prvotno stanje.  
Žan Mahnič izpostavi, da je v poročilu napisano: »vendar za bliţnjo prihodnost novih 
operaterjev na širokopasovnem omreţju v naši občini ni pričakovati.« Jernej Nučič pojasni, 
da so bili mišljeni ostali operaterji kot T2, Telemach, ipd. 
Marko Kržišnik pove, da je v Stari Oselici primer, če se bo optika speljala po drogovih. Zaradi 
snega, vode in drugih podnebnih razmer tak način ni zanesljiv. Miran Mihačevič odgovori, da 
je ţe Telekom ugotovil, da je laţje speljati kable po zraku kot jih pa vkopati. Tritel je uporabil 
ţe obstoječe drogove in sočasno zamenjal nekatere obstoječe drogove Telekoma. 
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Župan doda, da je to naloţba za prihodnost in hkrati pozove podjetje Tritel, da je potrebno 
zadeve reševati bolj odzivno in hitreje. 
 
SKLEP ŠT. 67: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s poročilom o gradnji 
širokopasovnega omreţja v Občini Gorenja vas - Poljane v predloţenem besedilu.  
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 2. točki 
Ob pregledu zapisnika 6. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
29. 9. 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. 44: nakup zemljišča parc. št. 122, k.o. Visoko – v izvrševanju 
 
Izvrševanje sklepov 6. redne seje: 
Sklep št. 57: seznanitev z Letnim poročilom Razvojne agencije Sora, d.o.o. za leto 2010  
Sklep št.  58: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 5. redne seje in 
poročilo o izidu glasovanja na 1. korespondenčni seji 
Sklep št.  59: sprejet Odlok o OPPN za območje SVP 58-1 Srednja vas – Poljane (vzhodni 
del)  
Sklep št.  60: seznanitev s Poročilom o delu uredniškega odbora Podblegaških novic za leto 
2010 
Sklep št.  61: Leopoldu Krţišniku zaradi podane odstopne izjave preneha mandat člana 
občinskega sveta – sklep je izvršen 
Sklep št.  62: mandat člana občinskega sveta preide na Alič Cirila – sklep je izvršen 
Sklep št.  63: imenovanje Alič Cirila za člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne 
sluţbe, člana Statutarno pravne komisije ter člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja  – sklep je izvršen 
Sklep št.  64: imenovanje Bojane Avguštin za članico nadzornega odbora – sklep ni izvršen  
Sklep št.  65: seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in 
o vplivu Rudnika Ţirovski vrh na okolje za leto 2010 
Sklep št.  66: poziv Ministrstvu za okolje in prostor, da zagotavlja financiranje za 
nadaljevanje sanacije po predpisih Varnostnega poročila – sklep je izvršen 
 
Pripombe na zapisnik 6. redne seje podajo: 
Žan Mahnič, ki pove, da je Barbari Bogataj ţe posredoval pripombo po elektronski pošti in 
prosi, da se upošteva. 
Bogo Žun, ki ga zanima, če posredovana vprašanja in odgovori tudi spadajo pod zapisnik.  
Vprašanja in odgovori so samostojna priloga v gradivu. 
Mirjana Možina, ki pove, da je v Gorenjskem glasu pri članku o občinskem inšpektorju 
novinar Boštjan Bogataj napisal, da so svetniki potrdili poročilo inšpektorja, vendar ta 
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informacija ni resnična, saj svetniki niso sprejeli poročila. V Gorenjskem glasu so se lahko 
seznanili z dogajanjem glede RŢV in odlagališča Boršt. Ţeli pridobiti več informacij. Župan 
odgovori, da bo informacije podal pod točko razno. 
Marko Kržišnik, ki  pohvali direktorico uprave za hitro posredovanje zapisnika. 
Olga Fic, ki opozori, da je napisano v zapisniku »in mazivnih rastlin«, ampak je pravilno 
»invazivnih rastlin«. 
Janez Arnolj, ki pohvali hitro posredovanje zapisnika in odgovore na predloge in vprašanja. 
Opozori še na izjavo Borisa Jurjeviča Janše glede poţarne varnosti v Lučinah, ki ne drţi. 
Predsednik KS Lučine namreč trdi, da se strinja z izpostavljeno problematiko, vendar KS v 
svojem proračun trenutno nima zagotovljenih sredstev. Predsednik KS še meni, da KS ni 
dolţna zagotoviti sredstev za poţarno varnost in zahteva opravičilo za navedbe.  
 
SKLEP ŠT. 68: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 6. redne seje, ki je bila 29. 9. 2011, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o 
njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 3. točki 
Bogo Žun opozori na stanje veţice v Stari Oselici, na katero opozarja ţe dve leti. Ni 
zadovoljen z odgovorom na pobudo, ki jo je dal na prejšnji seji, glede malih komunalnih 
čistilnih naprav. Utemelji naj se s točnim izračunom komunalnega prispevka. Poda pobudo 
oziroma predlog, da se v prihodnosti o financiranju malih komunalnih čistilnih naprav resno 
razmisli. 
Irena Tavčar vpraša glede odlagališča Boršt in financiranja. Na prejšnji seji je bil sprejet 
sklep, da se pozove ministrstvo k financiranju in jo zanima, ali je bil na sklep podan kakšen 
odgovor. Župan odgovori, da bo podal informacije pod točko razno. Sklep je bil posredovan, 
odgovora še ni. Občina pa je s strani RŢV prejela še dopis, da RŢV ne more plačevati rente.  
Marko Kržišnik opozori na napravo za oţivljanje in sklenitev pogodbe za tehnično reševanje 
s PGD Dobračeva. Opozori tudi na cesto proti Sovodnju, ki ni bila zaprta zaradi ureditve 
propustov, zapora je bila namreč, kjer ni nobenih propustov, zato ni zadovoljen z odgovorom. 
Opozori še na odgovor glede komunalnega prispevka – odlok se ne nanaša na novo 
opremljanje objekta. 
Stanko Bajt doda, da na cesti proti Sovodnju na treh delih po cesti teče voda in je potrebno 
očistiti muldo. 
Jože Čadež meni, da je krpanje cest nesmiselno, da bi bilo potrebno preplastiti celotne 
odseke cest. Predlaga, da se pripravi primerjava cene v primeru krpanja oziroma preplastitve 
1 km odseka ceste. Župan odgovori da je na cesti v Javorje v letu 2011 predvidena 
preplastitev na treh odsekih.  
Jože Čadež izpostavi še en primer asfaltiranja ceste na Brdih, ko izvajalci niso asfaltirali 
sosednjega dvorišča občana. Župan pove, da so vsako leto, zaradi asfaltiranja dvorišč, 
ostajale neasfaltirane ceste. Letos se najprej asfaltirajo ceste in nato dvorišča.  
Irena Tavčar opozori na cesto pri Matečkovem kozolcu, ki naj bi se sanirala hkrati z izgradnjo 
kanalizacije, vendar je cesta tako kritična, da jo je potrebno sanirati čimprej. 
Jurij Krvina vpraša glede dogajanja z naloţbo smučarskega centra Stari vrh. Tomaž Pintar, 
kot član nadzornega sveta, pove, da je program za letošnjo sezono zelo dober, da bodo vse 
informacije dosegljive na internetu. Prejšnji teden so na gospodarskem odboru v Škofji Loki 
potrdili dokapitalizacijo STC Stari Vrh s strani občine Škofja Loka, potrditi jo mora še občinski 
svet. Naša občina do Hypo leasing in STC Stari vrh na podlagi letošnje dokapitalizacije, 
podpisane pogodbe in izjave nima več obveznosti.  
Jurij Krvina vpraša glede cenejših kart za občane, ki jih občani Škofje Loke imajo, občani 
Gorenje vasi pa ne in meni, da bodo tista sredstva, ki jih je lansko leto občina Škofja Loka 
posodila, letos samo pretvorili v kapital. Župan pove, da bomo, v primeru, da Škofja Loka 



 Občina          27. 10. 2011 
 Gorenja vas – Poljane       

ZAPISNIK           5 
7. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane 

potrdi dokapitalizacijo, solastniki v enakem deleţu. Naši občani imajo letošnje leto prav tako 
30% cenejše karte, tako da prej navedena informacija ne drţi. 
Bogo Žun opozori na usad pri Štalcu, na cesti Fuţine – Lovran, kjer imajo občani, v kolikor 
bo cesta splazila, edini obvoz čez Koprivnik, kar je precej odročno. Opozori še na 
katastrofalno stanje na cesti proti Stari Oselici. Župan pove, da so sredstva načrtovana v 
proračunu. 
Janez Arnolj predlaga sklic sestanka glede umiritve prometa skozi naselje Volča z vaščani in 
KS Poljane. Predlaga tudi sejo statutarno pravne komisije zaradi uskladitve statuta in 
poslovnika. Vpraša tudi glede vodje inšpektorata, ki naj ga ne bi bilo. Barbara Bogataj 
odgovori, da je bila spremenjena sistematizacija inšpektorata, na podlagi katere Viktor Mikek 
ni vodja inšpektorata temveč je sistemiziran na drugo delovno mesto. Janez Arnolj opozori, 
da bi morali o tem odločati s soglasjem vseh ţupanov.  
 
 
K 4. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za 
leto 2011 je predstavila Branka Srša. 
 
Janez Hrovat vpraša, kako je z rento s strani RŢV, ki je upoštevana kot prihodek. Župan 
pove, da se zavzema, da bo renta izplačana. 
Roman Demšar vpraša, zakaj so bila samo krajevni skupnosti Gorenja vas zmanjšana 
sredstva. Branka Srša pojasni, da zaradi planiranih manjših prihodkov. 
Mirjana Možina vpraša glede ključa delitve za ureditev skladišča Rdečega kriţa Škofja Loka 
ter ali bodo ureditev sofinancirale vse štiri občine. Zanima jo, ali bo občina potem solastnik 
tega skladišča. Župan pove, da občina ne bo solastnik in da bodo pri sofinanciranju 
vključene vse štiri občine. 
Mirjana Možina: 

- ponovno vpraša glede rekonstrukcije Kanala B v Predmostu, kot so bili ţe prej seznanjeni, 
so bila sredstva prerazporejena na novo postavko; 

- zanima jo tudi načrt razvojnih programov, glede zmanjšanja sredstev za vodovodni sistem 
v Podvrhu v letu 2011, ali so sredstva vsa prenesena v leto 2012; 

- pri načrtu razvojnih programov je, v primerjavi s 1. rebalansom, spremenjen vrstni red 
postavk in je primerjava nemogoča; 

- zanima jo tudi, če je načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem realen; 

- opozori na postavko Obnove na cestnem programu, ki je bila z rebalansom povečane za 
110.000 € - na katerih cestah se bodo sredstva porabila?; 

- postavka Avtobusna postajališča in pločniki, to je del Srednje vasi, se je prav tako 
povečevala in vpraša, če se točnih zneskov ni vedelo ţe vnaprej; 

- zanima jo tudi postavka Odprava naravnih nesreč, kjer ni realizacije, in Vodovodni sistem 
in poslovilni objekt Lučine, kjer je prav tako nič. 

Branka Srša pove, da so prihodki za Vodovodni sistem Podvrh planirani za leto 2012, stroški 
pa so nastali ţe v letu 2011. Realizacija na postavki Odprava naravnih nesreč bo do konca 
leta.  
Barbara Bogataj pojasni, da je načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem pravilen, saj 
je podpisana pogodba za prodajo Neškove in Ferlanove hišo na trasi obvoznice Direkciji za 
ceste. 
Jože Čadež vpraša za Toplice, kjer je na postavki velik znesek, hkrati pa je prebral, da se 
letos ne dela nič. Zanima ga tudi nakup zemljišč oziroma ali je to ţe bilo plačano ter če se od 
te zemlje sedaj kaj dobi in kaj je planirano za naprej. Župan pove, da je večina zemlje gozda 
in da se za košnjo oziroma vzdrţevanje ne zaračunava. Za Toplice Kopačnica je pripravljen 
razpis za razvojnega partnerja. Za naslednje leto je načrtovana postavitev objekta, ki bi pokril 
vrtino, in v katerem bi imeli ponudbo za obiskovalce. 
Janez Hrovat vpraša Boga Ţuna, ki je gozdar, za ceno 27 hektarov gozda v Kopačnici, ki se 
prodaja za 254.000 €. Bogo Žun odgovori, da cena ni realna in da bi bila realna cena 0,4 na 
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m2 gozda. Bogataj Barbara pove, da je to ocenjena vrednost, prava vrednost bo znana šele 
po izdelavi cenitve.  
Irena Tavčar opozori na indeks 140 pri sredstvih za nadurno delo in povečanje stroškov 
študentskega dela. Župan pove, da se trenutno odvijajo zelo zahtevne investicije, zato 
povečanje nadurnega dela. 
Mirjana Možina pove, da so se povečala sredstva za nadzorni odbor, zmanjšala pa so se 
sredstva za delovanje občinskih organov. Občinski svet ima pet sej, po drugih občinah pa jih 
imajo osem, devet. Župan pove, da je občina glede števila sej primerljiva s sosednjimi, v 
kolikor pa bi bila ţelja, se lahko izvede več sej letno.  
Jože Novak pove, da iz rebalansa razbere, da se bo največ sredstev izgubilo na investicijskih 
odhodkih, v glavnem gre za evropska in drţavna sredstva. Meni, da za vodooskrbo niso bila  
pridobljena sredstva, ker vloga ni bila ustrezno pripravljena. Moti ga tudi, da se povečuje 
vrednost investicij, za Neškovo brv je bila ocenjena vrednost 168.000 € končna vrednost pa 
je bila 214.000 €. Predlaga, da bi glede transfernih prihodkov s strani evropskih in drţavnih 
sredstev nadzorni odbor preveril izvedbo postopkov. Župan pove, da se je projekt 
vodooskrbe začel v letu 2006 in v dveh letih so se spremenili razpisni pogoji.  
Jože Novak opozori, da so se pogoji za kandidaturo spremenili leta 2010 in do takrat 
kandidature ni uspelo realizirati.  
Barbara Bogataj doda, da sta se izvedbi projektov Neškova brv in igrišče Sovodenj začeli, ko 
so bila odobrena nepovratna sredstva, vendar se je sofinanciranje zamaknilo v leto 2012, saj  
je drţava ustavila sofinanciranje, kljub temu da je ţe odobreno.  
 
SKLEPA ŠT. 69: 
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 7 svetnikov, 8 svetnikov se je glasovanja vzdržalo. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki  
Predlog odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012 je predstavila Branka 
Srša  
 
Jože Novak meni, da je proračun zelo vprašljiv. Veliko sredstev je načrtovanih s strani 
Evropske unije in drţave, zato meni, da bo situacija pribliţno taka kot letos. Zanima ga, glede 
na to, da so nekateri projekti ţe v delu,  če se bo projekte lahko financiralo v primeru, da se 
sredstev ne dobi. Župan pove, da občina razpolaga s pogodbami in odločbami, ki 
zagotavljajo financiranje. 
Mirjana Možina: 
- opozori, da je renta RŢV razporejena na financiranje opreme in investicijskega vzdrţevanja 
za osnovno šolo Ivana Tavčarja, Doma za starejše občane, Rupnikove linije in toplovoda 
II.faza. Zanima jo, kaj se bo zgodilo, če do izplačila rente ne bo prišlo; 
- opozori tudi na realnost načrta razpolaganja z nepremičnim premoţenjem; 
- ali je smiselno, da občina načrtuje sredstva za kreditno shemo oziroma ali ima občina še 
kaj kreditnega potenciala ali so sredstva porabljena; 
- vpraša, če je solidarnostna izravnava pri primerni porabi enaka finančni izravnavi ter, ko je 
navedeno, da je za našo občino dohodnina, ki jo je izračunala drţava, 5,5 milijona €, ali je to 
70% od 54% dohodnine naše občine ali je to povprečje drţave. Zanima jo, kje je občina po 
dohodnini, ker je končna številka na prebivalca občine 787 € oziroma brez faktorjev 554 €; 
- zanima jo tudi, če se občinske in drţavne subvencije za isti namen izključujejo; 
- pri tekstualnem delu proračuna manjka pri upravičencih na področju druţbenih dejavnosti 
število upravičencev za druţinskega pomočnika in predšolsko vzgojo; 
- s 1. 1. 2012 bo izvajanje določenih transferjev prevzelo Ministrstvo za delo, ali se tudi 
naloge financiranja prenašajo oziroma kako bo z enkratno denarno socialno pomočjo; 
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- pri tekstualnem delu pri postavki 626 naj se pravilno navede, ali gre za izdelavo projektne 
dokumentacije za Javorje ali za Lučine;  
- uskladiti je potrebno tekstualni del pri postavki 402; 
- v proračunu ni sanacije hudournika in parkirišča v Lučinah, o katerih se je ţe govorilo; 
- vpraša tudi, če se za zdravstveni dom predvideva kakšno sofinanciranje z Osnovnim 
zdravstvom Gorenjske. 
Branka Srša odgovori, da lahko preveri glede potenciala pri RAS. Glede dohodnine so to 
izračuni, ki jih naredi ministrstvo. Financiranje za predšolsko vzgojo ostaja enako, ukinejo se 
samo vloge, ki se bodo vlagale na Center za socialno delo, ki bo izdajalo tudi odločbe. 
Ţupan pove, da je za zdravstveni dom v pripravi pogodba za upravljanje. 
Mirjana Možina vpraša, kako je s prometno ureditvijo do Dobrave. Župan pove, da se 
odvijajo pogovori, da bi bilo financiranje v celoti pokrito s strani Direkcije za ceste. 
Mirjana Možina se pozanima za nakup opreme za ogrevanje in hlajenje in če je to za sejno 
sobo. Župan pritrdi. 
Janez Hrovat vpraša, če bo v sejni sobi ozvočenje. Barbara Bogataj pove, da bo najprej 
ozvočenje urejeno v dvorani.  
Janez Hrovat predlaga, da se postavka 356 ukine in naj se sredstva prenesejo p.p. 351. 
Najemnina se krije PGD Gorenja vas, vsa ostala gasilska društva pa imajo svoje gasilske 
domove, ki jih je potrebno tudi vzdrţevati, kar pa je bistveno draţje kot najemnina in to ni 
pošteno do ostalih gasilskih društev. Župan pove, da je to tema za na sestanek občinskega 
gasilskega poveljstva. 
Jože Čadež: 
- vpraša zakaj so sredstva na področju gospodarstva zmanjšana; 
- vpraša za Dom za starejše občane, kjer je načrtovano 300.000 € za nakup zemljišč;  
- veliko sredstev je na postavki za regresiranje oskrbe v domovih; 
- opozori tudi na povečan indeks na postavki za plače reţijskega obrata. 
Branka Srša pove, da je bila v področju gospodarstvo postavka 746, ki je v letu 2012 ni več, 
ker je projekt zaključen, zmanjšana so tudi sredstva za Toplice Kopačnica, saj je bil v letu 
2011 poplačan nakup zemljišč. Za oskrbo v domovih se povečuje število uporabnikov in 
cene. Pove, da so tudi nadstandardna stanovanja v domovih, ker so zelo draga, vendar se 
mora to financirati.  
Župan pove, da je za Dom starejših občanov predvidena menjava zemljišč. Za reţijski obrat 
pa je ţe načrtovana plača za dodatnega komunalnega delavca na podlagi predloga na 
prejšnjem občinskem svetu. 
Mirjana Možina pove, da se dogaja, da v domovih namestijo v nadstandardna stanovanja 
ljudi, za katera občina doplačuje oskrbo. Dobro bi bilo, da bi občina plačevala samo osnovni 
standard.  
Jože Novak: 

- predlaga, da se na isti postavki vzdrţevanje Štefanove hiše in dvorca Visoko, financiranje 
vodi posebej; 

- financiranje obnov lokalnih cest ni pregledno. Ponekod morajo krajani pripraviti makadam, 
občina in krajevna skupnost pa zagotovita asfalt, drugi primer je, da krajani plačajo 15% 
celotne investicije, ponekod pa sploh ne piše, na kakšen način je financirano in bi moralo 
biti bolj pregledno in enotno. 

Branka Srša pove, da se financiranje vodi ločeno, za dvorec Visoko in Štefanovo hišo. 
Župan pove, da so za investicijsko vzdrţevanje cest odgovorne krajevne skupnosti. Merila za 
ceste so različna. Teţko reče, da bi bili krajani oziroma ceste enako obravnavane. 
Ciril Alič pove, da je to stvar dogovora. Tisti, ki pripravo za asfalt naredi, mu krajevna 
skupnost v okviru svojih zmoţnosti poloţi asfalt, kjer pa ni mišljeno dvorišče, ampak neka 
javna kategorizirana pot, ki gre do njegove hiše. Krajevne skupnosti imajo vsaka svoje 
rešitve. 
Tomaž Pintar predlaga novo proračunsko postavko, na kateri bi načrtovali 600.000 €, ki bi jih 
namenili preplastitvam cest, ki so ţe asfaltirane. Vsaka krajevna skupnost bi pripravila 
seznam prioritetnih cest v krajevni skupnosti. V letu 2013 bi se potem pokazalo, ali so ta 
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sredstva zadostna. Opozori tudi na pokopališči v Javorjah in Poljanah, kjer sta obzidji v zelo 
slabem stanju, in najemnine za grobove ne zadostujejo za obnove. 
Janez Arnolj se strinja glede problematike cest. Za pokopališče Poljane je potrebna tudi 
prenova strehe in ni dobro, da se na splošno stvari zamikajo, ker se vlaga veliko sredstev, 
realizacije pa ni. Mogoče bi bilo dobro narediti revizijo idej in zamisli ter videti, ali smo bili 
uspešni ali ne. 
Marko Krţišnik se strinja glede postavke za ceste. Opozori še na cesto Sovodenj – Javorjev 
Dol in usad Stara Oselica, ki nista v proračunu. Župan odgovori, da je določen vrstni red 
sanacije in ne ve, na katerem mestu sta omenjeni cesti. Za cesto Javorjev Dol je v izdelavi 
dokumentacija, cesta v Javorjev Dol pa je zelo pomembna zato bi k sanaciji morali pristopiti 
skupaj z občino Ţiri, kateri bo posredovana pobuda. 
Jože Novak opozori na visoke postavke na področju turizma in predlaga, da se pripravi  
poročilo, o izdelanih študijah. 
Žan Mahnič vpraša glede pobratenja, ker se je postavka za polovico zmanjšala. Župan pove, 
da bi lahko bilo več aktivnosti. 
Bogo Žun predlaga povečanje sredstev na postavkah za gasilce. Vpraša še za usad pri 
Štalcu in za cesto Trebija - Stara Oselica, ker jih ne najde v proračunu, in za gozdne ceste, 
kjer je namenjeno 20.000 €, in meni, da se 60 kilometrov makadamskih cest s tem ne da 
vzdrţevati.  
Barbara Bogataj pove, da so seje odborov predvidene za 15., 16. in 17. 11. 2011.  
Mirjana Možina predlaga podaljšanje javne obravnave proračuna, ki je predlagana do 18. 11. 
2011. Barbara Bogataj odgovori, da je s poslovnikom predvidena 15-dnevna javna 
obravnava proračuna. 
 
V okviru razprave en član občinskega sveta zapusti sejo, tako da je v nadaljevanju prisotnih 
14 članov občinskega sveta.   
 
SKLEP ŠT. 70: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog proračuna Občine Gorenja vas 
– Poljane za leto 2012 v predloţenem besedilu in ga daje v javno obravnavo do 18. 11. 
2011. 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 svetnikov, 5 svetnikov se je glasovanja vzdržalo. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki 
Jurij Krvina upa, da se bo z načrti seznanilo občinsko gasilsko poveljstvo, ker so v načrtu 
navedene tudi naloge prostovoljnih gasilskih enot.  
Mirjana Možina vpraša, kdo je pripravil načrte in koliko so le-ti stali. Barbara Bogataj pove, da 
jih je pripravil Andrej Ambroţič, en načrt pa stane 800€. 
 
SKLEPA ŠT. 71:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutke Občinskih načrtov zaščite in 
reševanja ob zemeljskem plazu, ob velikem poţaru, ob poplavah in ob potresu v 
predloţenem besedilu in jih daje v enomesečno javno obravnavo.  
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Predlog kandidatov za podelitev občinskih priznanj in nagrad v letu 2011 je pripravila 
komisija za občinska priznanja in nagrade na osnovi predhodno objavljenega javnega 
razpisa, kot to določa odlok o občinskih priznanjih in nagradah. Poročilo komisije je podal 
predsednik Tomaţ Pintar. 
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Mirjana Možina opozori na podvajanje dobitnikov nagrad, saj je vodja Plesna skupine Step 
ţe dobila priznanje osebno, sedaj pa ga bo prejela še enkrat za Plesno skupino. Isti primer je 
čebelarsko društvo, kjer je dobil priznanje predsednik čebelarskega društva, sedaj pa bo 
dobilo priznanje še čebelarsko društvo. Priznanje prejmeta isti osebi in jo zanima, kako je to 
v pravilniku določeno. 
Tomaž Pintar pove, da je predsednik čebelarskega društva dobil priznanje za samostojno 
delovanje, prav tako je za vodja Plesne skupine Step dobila priznanje za delovanje na 
plesnem področju in za učenje plesa na osnovnih šolah.  
Svetniki se ne strinjajo, da se podeljujejo priznanja ob tako majhnih obletnicah kot je 15 let.  
 
Jurij Krvina predlaga več sej občinskega svet, da so seje krajše in so omejene na dve uri. 
 
SKLEP ŠT. 72:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na predlog Komisije za občinska priznanja in 
nagrade sprejme sklep, da se za leto 2011 podeli priznanja naslednjim nagrajencem: 
Plaketo Občine Gorenja vas – Poljane prejme: 
Čebelarsko društvo Blegoš ob 100-letnici obstoja organiziranega čebelarjenja na Poljanskem 
za številne zasluge na področju ohranjanja in razvoja čebelarstva 
Priznanje občine Gorenja vas - Poljane prejmeta: 
- Plesna skupina Step ob 15-letnici delovanja za uspešno plesno ustvarjalnost in 

popularizacijo plesne umetnosti v Poljanski dolini in 
- Gospa Milka Burnik za dolgoletno in prizadevno delo na različnih področjih ustvarjanja. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki  
Imenovanje: 

- Novega člana nadzornega odbora 
Glede na to, da je bila članica Nadzornega odbora občine pokojna Silva Klemenčič, je 
občinski svet na zadnji, 6. redni seji imenoval novo članico nadzornega odbora, za katero pa 
je bilo naknadno ugotovljeno, da ne izpolnjuje pogoja glede stopnje strokovne izobrazbe, 
določenega v 39. členu poslovnika občinskega sveta. Skladno z navedenim Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga, da imenuje novo 
članico Nadzornega odbora, Tanjo Bizovičar, univ. dipl. ekon., ki je zaposlena v Porodnišnici 
Kranj v finančni sluţbi, in ki izpolnjuje pogoje za imenovanje za člana nadzornega odbora.  
 
SKLEP ŠT. 73:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane preklicuje Sklep št. 64, sprejet na 6. redni seji 
občinskega sveta dne 29. 9. 2011. 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 13 svetnikov od 13 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
SKLEP ŠT. 74: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za članico Nadzornega odbora imenuje Tanjo 
Bizovičar, Prelesje 12, Gorenja vas. 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 13 svetnikov od 13 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

- Predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda OŠ Ivana Tavčarja 
Občinski svet mora imenovati predstavnike ustanovitelja v svet zavoda OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas skladno s 16. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega 
zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet 
izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij 
šolskega oziroma vzgojno-varstvenega okoliša. Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana 
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sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. Predlog za imenovanje 
predstavnikov ustanovitelja je oblikovala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
SKLEP ŠT. 75: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za predstavnike ustanovitelja v svet zavoda OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas imenuje: 

- Alenko Krmelj, Gorenja Dobrava 7, Gorenja vas, 
- Marka Ušeničnika, Trata 11, Gorenja vas 
- Natašo Fic, Trebija 22, Gorenja vas. 

Za predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov od 13 prisotnih, 2 svetnika sta glasovala 
proti sklepu. Sklep je bil sprejet. 
 

- Predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda OŠ Poljane 
Občinski svet mora imenovati predstavnike ustanovitelja v svet zavoda OŠ Poljane skladno s 
17. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraţevalnega zavoda OŠ Poljane. 
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali 
občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojno-varstvenega 
okoliša. Mandat članov sveta traja štiri leta. Predlog za imenovanje predstavnikov 
ustanovitelja je oblikovala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
Jurij Krvina predlaga, da naj se imenovani v svet zavoda sej tudi udeleţujejo, saj se eden 
izmed dosedanjih članov sveta ni udeleţil večine sej sveta zavoda.  
 
SKLEP ŠT. 76: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za predstavnike ustanovitelja v svet zavoda OŠ 
Poljane imenuje: 

- Ireno Tavčar, Javorje 14, Poljane 
- Cirila Aliča, Murave 16, Poljane 
- Vando Lavtar, Poljane 11, Poljane. 

Za predlagani dnevni red je glasovalo 11 svetnikov od 13 prisotnih, 2 svetnika sta se 
glasovanja vzdržala. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 9. točki  
Ţupan poda kratko poročilo na temo RŢV: razloţi, da je bila danes, 27.10.2011, predstavitev 
podjetja Wismut, ki izvaja nadzor na področju RŢV. Na seji ni bilo predstavnika lastnikov 
(MOP). Prejšnji teden je občina dobila dopis iz strani RŢV, da ne bodo mogli plačevati rente. 
Iz poročila Wizmuta je izhajalo, da so vsa dela ustrezno, kljub temu, da so poročali, da pri 
izcednih vodah iz Jazbeca stanje ni bilo zadovoljivo. Minister ne razpolaga z informacijami s 
strani RŢV in dve leti ni bilo med njimi nobene komunikacije. Prošnja, da bi v strokovni 
projektni svet vključili tudi predstavnika občine, ni bila sprejeta. Ţupan je pridobil tudi 
informacijo, da je odstopil predsednik nadzornega sveta, odstopila pa naj bi tudi članica 
nadzornega sveta, predstavnica MOP-a. V nadzornem svetu sta torej samo še dva člana, 
predstavnik delavcev in predstavnik, ki ga je predlagala vlada. Poslovni načrt za leto 2011 s 
strani vlade ni sprejet, potrjen pa je s strani nadzornega sveta ţe od oktobra 2010. 
Financiranje delovanja RŢV s strani ministrstva je tako ustavljeno. 
Janez Hrovat vpraša, če imajo delavci plače. Župan odgovori, da plačo prejemajo. 
Bogo Žun pove, da je na ta scenarij opozoril ţe leta 1995.  
Mirjana Možina se zahvali ţupanu za podane informacije. 
 
Jože Novak vpraša, kaj se dogaja z obvoznico Gorenja vas in predlaga, da Odbor za gradnjo 
doma za starejše občane poda na naslednji seji poročilo o svojem delu. Barbara Bogataj 
odgovori, da se za obvoznico pripravlja projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vse 
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postopke vodi Direkcija za ceste. Projekt je v zaključni fazi, vzporedno se je občina projektu 
pridruţila z ureditvijo dela med obvoznico in stanovanjskimi hišami ter okolico Doma občine. 
Sočasno s pripravo potrebne dokumentacije potekajo tudi odkupi zemljišč in objektov.  
Roman Demšar vpraša za situacijo z Brodarjem. Barbara Bogataj odgovori, da je dovolil 
izdelati geodetski posnetek.  
 
Seja se je končala ob 21.36 uri. 
 
 
Zapisali: 
Maja Jurjevič 
Barbara Bogataj  
 
                   
         Milan Janez Čadeţ 

Ţupan 
 

 

 

 


