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ZAPISNIK
9. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 16. 2. 2012, s pričetkom ob
18.00 uri v dvorani Doma občine v Gorenji vasi.
PRISOTNI SVETNIKI: Jožef Čadež, Janez Arnolj, Janez Hrovat, Tomaž Pintar, Irena Tavčar, Ciril Alič,
Olga Fic, Marko Kržišnik, Bogo Žun, Roman Demšar, Stanko Bajt, Jože Novak, Mirjana Možina, Jurij
Krvina, Žan Mahnič, Alenka Krmelj
ODSOTNI SVETNIK: Boris Jurjevič Janša
OSTALI PRISOTNI: župan Milan Čadež, Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj, Branka Srša, Kristina
Knific, Maja Jurjevič, Boštjan Bogataj, Tina Dolenc, Uroš Košir, Locus d.o.o., Robert Potokar, Janez
Brežnik, Ravnikar Potokar, Arhitekturni biro d.o.o., Bogo Filipič, BSC d.o.o.
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku
seje prisotnih 14 svetnikov.
Župan predlaga, da se vrstni red predlaganih točk zamenja, in sicer 3 in 1 točka dnevnega reda.
Bogo Žun meni, da se predlagana 6. točka dnevnega reda ne more obravnavati saj na zadnji seji
osnutek Odloka ni bil sprejet. Župan pojasni, da je bil osnutek Odloka na zadnji seji sprejet.
Alenka Krmelj predlaga, da se z dnevnega reda umakne predlagana 9. točka dnevnega reda, saj
predlaganega Pravilnika ni obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Na podlagi podanih predlogov zamenjave in umika župan v potrditev predlaga naslednji
Dnevni red:
1. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja POL
52-8 Poljane
2. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZAP70 – 2 (BT)
Zapreval območje turizma 1
3. Osnutek Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Gorenjske regije
4. Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta z dne 20. 12. 2011
5. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za Območje občine Gorenja vas - Poljane
7. Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini
Gorenja vas – Poljane
8. Preklic Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Gorenja vas - Poljane, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 27. 6. 2002
9. Imenovanje kandidata za člana v razvojnem svetu Gorenjske regije
10. Zaključek likvidacijskega postopka LTO Blegoš
11. Informacija o RCERO Ljubljana - pogodba
12. Promet z nepremičninami
13. Razno
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Seji se pridruži še en svetnik, v nadaljevanju je prisotnih 15 svetnikov.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 15 svetnikov. Dnevni red je bil sprejet soglasno.

K 1. točki
Robert Potokar predstavi Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del
območja urejanja POL 52-8 Poljane.
Janez Hrovat vpraša, če so se upoštevale pripombe, podane na Zboru krajanov v Poljanah, glede
ceste do Kafola ter koliko se premakne lokalna cesta glede na sedanje stanje.
Robert Potokar pove, da se je večino pripomb upoštevalo, glavna pripomba pa je bila glede
parkiranja. Zagotovljenih bo več parkirnih mest, saj so le-ta v osnutku postavljena pod kotom, prav
tako je več parkirnih mest umeščenih na delu ceste, ki je najbližji osnovni šoli, ob prireditvah pa se za
parkiranje lahko uporabi tudi zelenica. Pojasni še, da je odcep do Kafola previden ter da je previden
premik lokalne ceste za približno 10 m.
Janez Arnolj vpraša glede predvidene javne razsvetljave, ali bodo imeli lastniki stanovanjskih objektov
možnost odkupiti zemljišča ob objektih ter zakaj pločnik ni umeščen na drugi strani ceste.
Janez Brežnik pove, da bo javna razsvetljava urejena vzdolž celotne ceste, ter da je pločnik kot
tampon med parkirišči ter prostorom pred obstoječimi objekti.
Robert Potokar še doda, da je prodaja zemljišč lastnikom objektom stvar odločitve občine.
Ciril Alič vpraša, ali ne bo zemljišče med regionalno cesto in lokalno cesto degradirano, če se tam ne
bo smelo graditi oz. če ne bo možna obnova bližnjih objektov.
Elizabeta Rakovec pojasni, da je zemljišče v varovalnem pasu regionalne ceste in poplavno območje,
zaradi katerega je tudi potrebno izdelati OPPN. Robert Potokar doda, da zemljišče ni zazidljivo, ker
predstavlja razlivno območje Ločivnice in Sore, ter da je bližnji hlev zaščiten kot kulturna dediščina,
prav tako tudi Štefanova hiša ter da Zavod za varstvo kulturne dediščine ne bi izdal soglasja za
pozidavo zemljišča, saj bi se s pozidavo zaprla veduta Poljan.
Seji se pridruži še en svetnik, v nadaljevanju je prisotnih 16 svetnikov.
Sklep št. 87:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območja urejanja POL 52-8 Poljane v predloženi vsebini. Javna razgrnitev
se izvede od 27. 2. do 27. 3. 2012, javna obravnava pa 14. 3. 2012 v Kulturnem domu Poljane.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov. Sklep je bil soglasno sprejet.
Janez Hrovat še vpraša ali že poteka postopek izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta
za center Poljan.
Župan pojasni, da je postopek v zgodnejši fazi, osnutek OPPN še ni v pripravi, pripravljajo se
strokovne podlage.

K 2. točki
Maja Jurjevič predstavi predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje ZAP70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1.
Janez Hrovat vpraša čigavo je zemljišče kjer so predvideni apartmaji ter ali jih bo gradila Občina.
Elizabeta Rakovec pojasni, da je zemljišče v lasti občine, prav tako je sedanje parkirišče. OPPN se
izdeluje na željo lastnika obstoječe koče in je le prostorski akt, s katerim se ureja prostor. OPPN je
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potrebno izdelati zaradi posegov, ki so bili ob koči že izvedeni, zaradi legalizacije. Glede investitorstva
za gradnjo apartmajev je vse še odprto, Občina pa jih ne bo gradila.
Mirjana Možina vpraša kaj pomeni navedba, da je planirana širitev 6-sedežnice v točki 3?
Maja Jurjevič pojasni, da je predvidena možnost širitve zgornje postaje sedežnice.
Bogo Žun meni, da bi bilo potrebno pojasniti, da se OPPN izdeluje zaradi legalizacije gostinskega
objekta, saj je lastnik z investicijo posegel v zemljišče v lasti Občine. Meni, da niso bile podane vse
informacije, ki bi morale biti podane.
Župan pojasni, da se prostor urejuje, OPPN je razvojno naravnan, daje možnost razvoja, na podlagi
sprejetega OPPN se bo lahko uredilo tudi lastništvo zemljišč in legalizacija izvedenih del.
Marko Kržišnik vpraša kako lahko lastnik koče nosi stroške, če ni lastnik zemljišča, kako lahko
gostinski lokal deluje, če je črna gradnja ter ali bomo do vseh tako tolerantni ob črnih gradnjah.
Elizabeta Rakovec pojasni, da stroške izdelave OPPN (dokumentacije) nosi lastnik koče. Postopek se
je na podlagi sprejetega OPN-ja začel na pobudo lastnika koče, prav tako je želja občinske uprave, da
se stanje, kakršno je uredi, da lastnik koče pridobi tudi gradbeno dovoljenje, ki pa ga bo lahko
pridobil šele po sprejetju OPPN in ureditvi lastništva zemljišča v katerega je posegel.
Sklep št. 88:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o Občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje ZAP70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1 v predloženi vsebini.
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 svetnikov, 6 svetnikov se je glasovanja vzdržalo. Sklep je bil
sprejet.

K 3. točki
Bogo Filipič pojasni, da je Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja predvidel imenovanje
novega razvojnega sveta regije, katerega sestava je sledeča: dve tretjini članov sveta predstavljajo
predstavniki občin, običajno župani, predstavniki gospodarstva, ki jih predlagajo zbornice in
predstavniki socialnih partnerjev, nevladnih organizacije, sindikati,... Naloge novega razvojnega sveta
regije pa so sledeče: oblikovanje in sprejemanje ključnih razvojnih usmeritev regije, priprava
regionalnega razvojnega programa za novo programsko obdobje ter zastopanje regije navzven – v
odnosu do Ministrstev, institucij EU in drugih partnerjev.
Mirjana Možina vpraša, glede na to, da na današnji seji predlagamo kandidata v svet regije, če
občinski svet potrdi še celotno sestavo sveta regije. Bogo Filipič pritrdi.
Žan Mahnič vpraša kakšen je pogled direktorja glede na novi Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja, ali pričakuje, da bo prišlo do večje blaginje in decentralizacije. Vprašanje je, če
ne bodo župani v novi sestavi sveta regije preglasovani in kako je s črpanjem EU sredstev.
Bogo Filipič pojasni, da bo novi svet poleg projektov občin odločal tudi o gospodarskih projektih in
širši javni infrastrukturi (npr. tehnološki parki,…), ki niso omejeni samo na posamezne občine.
Alenka Krmelj vpraša, glede na to, da je bil hkrati posredovan v obravnavo osnutek odloka in poziv za
predlaganje kandidata za člana sveta, ali je predlaganje kandidata sploh zakonito, saj odlok še ni
sprejet in veljaven. Bogo Filipič pojasni, da bo odlok veljaven, ko ga bodo sprejele občine v regiji, ki
pokrivajo najmanj 2/3 prebivalstva. Celotni sestav sveta pa bodo občinski sveti še enkrat potrjevali.
Jože Čadež vpraša kolikšen je proračun regionalne razvojne agencije (RRA) ter koliko je zaposlenih.
Bogo Filipič pojasni, da RRA ustvari približno z 1 do 1,5 mio EUR prihodkov, del pridobljenih sredstev
gre tudi mimo njihovega proračuna direktno občinam za izbrane projekte. Zaposlenih je 20, za
delovanje pa občine prispevajo 300.000 EUR, od tega 1/3 tudi za delovanje Razvojne agencije zgornje
Gorenjske (RAGOR) in Razvojne agencije Sora (RAS). Jože Čadež izrazi pomislek glede obstoja takih in
podobnih agencij. Bogo Filipič pojasni, da so agencije potrebne zaradi črpanja EU sredstev, ker občine
same ne bi mogle kandidirati na EU razpisih.
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Cirila Aliča moti sestava sveta, saj občine, ki imajo močno gospodarstvo lahko prevzamejo absolutno
prevlado ned ostalimi občinami. Bogo Filipič pojasni, da ima vsak del regije (škofjeloški, zgornjesavski
in kranjski) sorazmerno zastopanost v svetu, kar lahko uravnoteži RRA.
Jože Novak vpraša zakaj se določeni projekti izvajajo tudi preko RAS-a ter kateri projekti v občini so se
financirali s pomočjo RRA? Bogo Filipič pojasni, da je RAS območna razvojna agencija, ki pokriva
škofjeloško območje in deluje delno kot podagencija RRA, delno pa samostojno. Zadnji skupni
projekt, ki bo izveden v letu 2012 je uporaba obnovljivih virov v OŠ Poljane. Župan še doda, da so se
financirali projekti izgradnje kanalizacije Javorje, vodovoda Podvrh – Zapreval, panoramska cesta,
komunalna oprema GC Dobje, odsutje rova Rupnikove linije na Golem vrhu,...
Jože Čadež vpraša kolikšen je delež sredstev sofinanciranja s strani EU ali RS. Bogo Filipič pojasni, da
je približno 75–95% sredstev sofinanciranih s strani EU (strukturni, kohezijski skladi, posebni
programi EU), razlika do 100% pa so občinska sredstva.
Bogo Žun je kritičen do racionalne porabe EU sredstev, kot npr. pri projektu REAAL, pri katerem se je
vrednost projekta v zadnjih treh letih zvišala za 100 %. Bogo Filipič pojasni, da se vrednost projekta
od maja 2008 ni spremenila.
Tomaž Pintar vpraša ali bo RRA pripravljala tudi razpise za podjetja ter kolikšna je uspešnost
kandidiranja na razpise. Bogo Filipič pojasni, da so bila že v dosedanje projekte vključena tudi
podjetja (npr. ureditev tehnoloških parkov) in bodo tudi v prihodnje. Uspešnost kandidiranja RRA na
razpisih je približno od 30-50%, povprečje sicer pa je 7%, na uspešnost vpliva predvsem konkurenca
in število projektov, ki kandidirajo na posamezen razpis.
Sklep št. 89:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta
Gorenjske regije v predloženi vsebini in ga daje v enomesečno javno obravnavo.
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov, 5 svetnikov se je glasovanja vzdržalo. Sklep je bil
sprejet.

K 4. točki
Ob pregledu zapisnika 8. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 20. 12.
2012, 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. 203: prenos vodovoda Delnice - Podpreval v lastništvo in upravljanje občine – v izvrševanju
Sklep št. 204: prenos vodovoda Fužine v lastništvo in upravljanje občine – v izvrševanju
Sklep št. 205: soglasje k izvedbi postopka prenosa vodovoda Poljane - 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 8. redne seje:
Sklep št. 76: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 7. redne seje
Sklep št. 77: sprejet Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012
Sklep št. 78: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri«
Sklep št. 79: sprejet predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
Sklep št. 80: sprejet osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Gorenja vas - Poljane in izvedena enomesečna javna obravnava
Sklep št. 81: sprejet Lokalni energetski koncept
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Sklep št. 82: sprejet osnutek Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo in izvedena enomesečna javna obravnava
Sklep št. 83: sprejet Letni program športa v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2012
Sklep št. 84: seznanitev s Poročilom Odbora za izgradnjo Doma starejših – je izvršen
Sklep št. 85: sprejet Cenik najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto 2012
Sklep št. 86: v svet območne izpostave JSKD Škofja Loka imenovan Valentin Bogataj
Pripombe na zapisnik 8. redne seje poda Bogo Žun, ki ni dobil odgovora podanega na zadnji seji glede
malih komunalnih čistilnih naprav. Prav tako ni ustrezno zapisana njegova pripomba glede Štefanove
hiše, zato predlaga, da se posnetek seje ponovno posluša in v zapisnik zapiše kot je bilo rečeno.
Predlaga še, da se popravljeni in potrjeni zapisniki posredujejo z gradivom. Barbara Bogataj pojasni,
da so potrjeni zapisniki objavljeni na spletnih straneh občine.
Sklep št. 90:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik
8. redne seje, ki je bila 20. 12. 2012, 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 soglasno sprejet.

K 5. točki:
Janez Hrovat vpraša ali nadzorni odbor obravnava zadevi, za kateri sta bili pobudi podani na 8. redni
seji – oporni zid v Poljanah in poslovanje s podjetjem Voding.
Janez Hrovat pove, da je med krajani vse več nezadovoljstva s Pošto Slovenije, ki skrajšuje delovni čas
poslovanja na poštah Sovodenj in Poljane, kar je nesprejemljivo, zato predlaga, da se posreduje
pobuda na Pošto v Maribor in se jih seznani z nesprejemljivostjo krajšanja poslovnega časa za
krajane. Župan odgovori, da ima v kratkem načrtovan sestanek z vodjo Pošte iz Kranja, ki mu bo
pobuda posredovana.
Janez Hrovat želi še, da se preveri informacija, povezana z STC Stari vrh – direktor podjetja, Pavle
Logar, naj bi bil lastnik snežnih topov, ki jih daje v najem STC Stari vrh. Tomaž Pintar pove, da o
spremembi lastništva topov ni seznanjen, bo pa informacijo preveril
Jože Novak ponovno vpraša glede ureditve male dvorane v Domu občine. Glede na to, da je bil podan
odgovor, da bo Občina kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev za ureditev dvorane, ga zanima
kaj bo z ureditvijo, če sredstva ne bodo pridobljena. Župan pojasni, da upa na uspešno kandidiranje
na javnem razpisu. Razpis je že objavljen, rok za oddajo vlog pa 25. 2..
Mirjana Možina vpraša ali bo Občina kandidirala tudi na javni razpis za obnovo Štefanove hiše.
Elizabeta Rakovec pojasni, da se prav tako pripravlja vloga za kandidiranje na razpis Agencije za
kmetijske trge, na katerem je prav tako rok za oddajo vlog 25. 2..
Jože Novak vpraša ali bo Občina kandidirala na razpis za javna dela, na katerega se lahko prijavijo
občine. Elizabeta Rakovec pojasni, da so v programe javnih del, ki jih sofinancira Občina, vključeni
nekateri občani preko Centra slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki ter Centra za socialno delo.
Navedeni razpis bomo prav tako proučili v kolikor bi bili programi primerni za našo Občino.
Irena Tavčar pove, da ni zadovoljna z odgovorom glede prometne signalizacije v naselju Volča, zato
predlaga, znak za naselje Volča ostane na mestu kjer je trenutno postavljen, pred strnjeno naselje pa
naj se postavi prometni znak z omejitvijo hitrosti 40 km/h.
Marko Kržišnik meni, da bi glede problematike Pošte, ki jo je izpostavil Janez Hrovat, lahko
posredovala tudi ga. poslanka Irena Tavčar. Glede na to, da Pravilnik za kmetijstvo še ni odobren s
strani Ministrstva za kmetijstvo predlaga, da se takoj po prejemu soglasja Ministrstva skliče
korespondenčna seja občinskega sveta in predlaga sprejem sprememb Pravilnika, da se lahko čim
prej objavi tudi javni razpis za kmetijstvo. V medijih je bilo zapisano, da se v mescu januarju ponovno
začne z deli na cesti Trebija – Sovodenj – zanima ga katerega januarja. Glede na število zaposlenih v
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občinski upravi bi lahko sami pripravljali vloge na javne razpise, zakaj jih morajo pripravljati razne
agencije? Elizabeta Rakovec pojasni, da agencije vsebinsko ne pripravljajo prijav, pripraviti jih morajo
občine, usklajujejo pa programe in lobirajo za pridobitev nepovratnih sredstev. Župan doda, da ni
izjavil, da se dela na cesti Trebija – Sovodenj ponovno pričnejo v mesecu januarju.
Žan Mahnič, glede na to, da Občina še nima izdelane vizije predlaga, da se pozove učence obeh
osnovni šoli, da učenci napišejo spise z naslovom Kje vidim občino Gorenja vas – Poljane v letu 2020,
iz katerih bi lahko črpali ideje za vizijo Občine. Predlaga, da se v Občini uvede občinska športna
značka, saj bi na tak način vzpodbudili občane za še bolj aktivno preživljanje prostega časa in druženje
članov športnih društev v Občini. Župan pove, da so se športna društva že združila pri organizaciji
mednarodne tekme v gorskih tekih, pri kolesarskem krogu, pobuda pa je naloga tudi Odbora za
šolstvo in šport. Predlaga tudi, da se organizira redna avtobusna linija iz Žirov do Železniške postaje v
Škofji Loki, brez postanka v Škofji Loki, glede na to, da se vedno več tudi naših občanov vozi v
Ljubljano z vlakom in je težko dobiti parkirno mesto na Trati. Potrebno bi bilo preveriti, če obstaja
zanimanje in zagotoviti ugodno ceno prevoza.
Alič Ciril meni, da bi Občina morala imeti večji vpliv na novograditelje, da bi bili objekti locirani tako,
da zaradi uvozov ne bi bilo potrebno zmanjševati hitrosti na lokalnih cestah in javnih poteh – določiti
in upoštevati je potrebno določene odmike.
Olga Fic glede na to, da naj bi bila v Občini Škofja Loka podeljena koncesija za gradnjo Doma starejših,
jo zanima, kaj to pomeni za projekt Občine Gorenja vas – Poljane. Župan pojasni, da je razpis za
podelitev koncesije objavljen za območje Gorenjske, vendar brez soglasja in zagotovila Ministrstva za
zdravje, tako da je razpis vprašljiv. Občina Gorenja vas – Poljane s podporo Občine Žiri in v
sodelovanju s Centrom slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka nadaljuje s projektom, kot je bilo
predstavljeno na zadnji seji občinskega sveta, za kar pa ne potrebuje koncesije.
Janez Arnolj glede na mrk občinske spletne strani 14. 2. vpraša ali bodo nastali novi stroški z
vzpostavitvijo spletne strani. Barbara Bogataj pojasni, a je bila glede vdora na spletno stran občine
podana prijava na Policijo. Stroški pa ne bodo nastali, saj se vsebine dnevno shranjujejo, tako da so
bile le-te v kratkem času ponovno dostopne na spletnih straneh, vdor pa je ustrezno prijavljen tudi
Policiji.
Janez Hrovat vpraša glede kolesarskega kroga občine in koliko ur je potrebno za njegovo izvedbo.
Župan pove, da je otvoritev predvidena 12. 5. 2012, čas vožnje pa je odvisen od kondicijske
pripravljenosti.
Stanko Bajt opozori na propadajoče objekte v občini. Barbara Bogataj pojasni, da Občina lahko
sprejme odlok na podlagi katerega lahko odredi lastniku dotrajanega in nevarnega objekta, da objekt
obnovi ali poruši. Če lastnik objekta ne poruši oz. obnovi, lahko to stori občina na stroške lastnika.
Bogo Žun še opozori na propadajoč objekt na Fužinah. Župan doda, da se odlok lahko pripravi.

K 6. točki
Tomaž Pintar, predsednik Odbora za prostorsko planiranje pove, da je bil osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Gorenja vas – Poljane v javni obravnavi. Pripombe na osnutek je posredoval Jože Novak, ki jih
je obravnaval Odbor in predlog Odloka tudi podprl.
Jože Novak poda več pripomb na Odlok glede neustreznega razmerja med zemljiško parcelo in neto
tlorisno površino objekta, faktorja dejavnosti, faktorja povečanja za večstanovanjske objekte,…
Elizabeta Rakovec pojasni, da skladno s Poslovnikom občinskega sveta, mora amandma na predlog
odloka član občinskega sveta predložiti pravočasno, da se le-ta lahko pošlje z gradivom za sejo
občinskega sveta. Na sami seji pa amandma lahko vloži predlagatelj ali 1/4 članov občinskega sveta.
Kristina Knific še doda, da se vse podane pripombe nanašajo na veljavni Odlok, ki je bil sprejet leta
2009, in ne na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka. Doda še, da so se razmerja med zemljiško parcelo in neto tlorisno površino
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tehtala že ob pripravi Odloka v letu 2009, in da Občina nima veliko maneverskega prostora, saj sta
podlaga za pripravo Pravilnika podzakonska akta, Uredba in Pravilnik.
Jože Novak meni, da je potem potrebno temeljito proučiti veljavni Odlok, ga uskladiti in pripraviti bolj
življenjsko, z logiko pravične obremenitve oz. razmerja med zemljiško parcelo in neto tlorisno
površino.
Mirjana Možina vpraša kako investitorji uskladijo velikost zemljiške parcele z OPN-jem. Elizabeta
Rakovec pojasni, da se z geodetsko odmero lahko velika parcela razdeli na dve manjši, skladno z OPN,
in komunalni prispevek se obračuna samo od zemljiške parcele, na kateri se bo gradil objekt.
Janez Arnolj vpraša ali obstajajo izračuni za Javorje za obstoječe objekte. Kristina Knific pojasni, da so
se obstoječi objekti že priključevali na podlagi plačanega komunalnega prispevka in dosedaj ni bilo
težav. V kolikor parcela objekta ni določena se ta določi skladno z Odlokom, 12. člen.
Janez Arnolj vpraša še ali gre pri definiciji parcele za uskladitev. Kristina Knific pritrdi, da gre za
uskladitev definicije z občinskim prostorskim aktom.
Janez Arnolj vpraša ali so krajani v Javorjah seznanjeni z višino prispevka. Kristina Knific pojasni, da so
že obveščeni glede postopka izvedbe priključka na kanalizacijo, pravočasno pa bodo obveščeni tudi o
višini komunalnega prispevka. Ciril Alič predlaga, da se krajane obvesti o približni višini že ob ogledu
trase kanalizacijskega priključka.
Bogo Žun poda pripombo na 3. točko 6. člena Odloka, kjer je navedeno, da sta Fužine in Stara Oselica
opremljena s kanalizacijo, saj ta podatek ne drži, zato naj se navede, da gre za del naselja. Kristina
Knific meni, da je pripomba umestna.
Žan Mahnič še predlaga, naj bo v gradivu prečiščeno besedilo odloka v katerem bodo označene
predlagane spremembe Odloka.
Župan v potrditev predlaga naslednji
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Gorenja vas - Poljane v
predloženi vsebini.
ZA predlagani sklep je glasovalo 7 svetnikov, 8 svetnikov je glasovalo PROTI, 1 svetnik se je
glasovanja vzdržal. Sklep ni bil sprejet.

K 7. točki
Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Gorenja
vas – Poljane predstavi Žan Mahnič. Predlog Odloka je bil v javni obravnavi vendar na osnutek ni
prispela nobena pripomba.
Sklep št. 91:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženi vsebini.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil soglasno sprejet.

K 8. točki
Tomaž Pintar pojasni, da Občine, glede na spremenjeno zakonodajo, niso več pristojne za ravnanje z
zapuščenimi vozili, zato se predlaga preklic Odloka, ki je bil sprejet leta 2002. Ravnanje z zapuščenimi
vozili je državna gospodarska javna služba.
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Sklep št. 92:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme preklic Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v
Občini Gorenja vas - Poljane, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 27. 6. 2002, v
predloženi vsebini.
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od 13 prisotnih. Sklep je bil soglasno sprejet.

K 9. točki:
Alenka Krmelj pove, da mora občinski svet na poziv Regionalne razvojne agencije predlagati člana
Razvojnega sveta Gorenjske regije. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi
izvedene korespondenčne seje predlaga, da občinski svet za predstavnika Občine Gorenja vas –
Poljane predlaga župana, Milana Čadeža.
Sklep št. 93:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja za kandidata Občine Gorenja vas – Poljane za člana Razvojnega sveta Gorenjske regije
imenuje župana Milana Čadeža.
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od 13 prisotnih. Sklep je bil soglasno sprejet.

K 10. točki:
Branka Srša pove, da je bila Lokalna turistična agencija (LTO) ustanovljena leta 2000, z namenom
pospeševanja turizma v občinah na območju Upravne enote Škofja Loka. Naloge so bile prenesene na
Razvojno agencijo Sora in družbeniki so sprejeli sklep o začetku postopka likvidacije. Osnovna
sredstva niso imela vrednosti in so odpisana, prireditveni oder, katerega nakup je bil sofinanciran s
strani EU pa se je prenesel na RAS. RAS je prevzel tudi tri zaposlene.
Mirjana Možina vpraša, ali bo ustanovitveni kapital zadostoval za likvidacijske stroške? Branka Srša
pojasni, da novih stroškov z likvidacijo ne bo, ustanovitveni kapital pa bo potrebno odpisati.
Sklep št. 94:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o sprejetju Poročila in dopolnitve poročila
o poteku likvidacije ter izbrisu Lokalne turistične organizacije Blegoš – v likvidaciji, Kidričeva cesta 1 a,
Škofja Loka iz sodnega registra.
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od 13 prisotnih. Sklep je bil soglasno sprejet.

K 11. točki
Kristina Knific pojasni, da ima Občina urejeno odlaganje odpadkov na deponiji v Logatcu, ki pa se bo
zaprla. Obdelava odpadkov pred odlaganjem ni urejena. CERO Gorenjske je bil neuspešen, zamujena
so kohezijska sredstva za vlaganje, zato bi bilo potrebno sredstva za obdelavo odpadkov zagotoviti iz
občinskih proračunov. Za Občino je neugoden tudi ključ delitve stroškov, ki naj bi se delili delno glede
na število prebivalcev, delno pa glede na odloženo količino odpadkov, vendar stroški še vedno niso
poznani. V Občini Gorenja vas – Poljane na prebivalca odložimo zelo malo odpadkov in zato bi bili
stroški investicije višje. V letu 2011 smo začeli iskati druge možnosti, pokazala se je možnost pristopa
k RCERO Ljubljana, ki je ugoden zaradi bližine in manjših stroškov prevoza, na eni lokaciji se uredi
obdelava in odlagalna polja, v Ljubljani je predvidena tudi sežigalnica odpadkov. Glede na predlagano
pogodbo v Ljubljani Občina ne bo vlagala v infrastrukturo, plača le opravljene storitve po 5% višji ceni
kot velja za občine ustanoviteljice RCERO.
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Sklep št. 95:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme informacijo pristopu k RCERO Ljubljana in
pooblasti župana za podpis Pogodbe o pristopu občin Gorenja vas - Poljane in Žiri k skupnemu
ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil soglasno sprejet.

K 12. točki
Barbara Bogataj predstavi predlagano odprodajo zemljišča v Podvrhu, ki je opuščeno javno dobro,
Alič Emilu.
Jože Novak meni, da bi bilo dobro čim več poti, ki so opuščena javna dobra, in jih nameniti za
pohodništvo in sprehajalne poti.
Sklep št. 96:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 100/15, k.o. Podvrh,
v izmeri 80 m2. Parc. št. 100/15, k.o. Podvrh se s sklepom izvzame iz javnega dobra.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 15 prisotnih, 1 svetnik se je glasovanja vzdržal.
Sklep je bil sprejet.
Barbara Bogataj predstavi predvideno menjavo zemljišč v Javorjah s Peternelj Robertom. Občina bo
zemljišče, ki je javno dobro delno zamenjala za zemljišče, v katerega bo posegla z obnovo ceste v
Javorjah, in delno prodala. Na vprašanje Mirjane Možina Barbara Bogataj še pojasni, da je bil pred leti
postopek že začet, vendar ni bil dokončan, pred kratkim pa je bil usklajen predlog prodaje tudi z
bližnjim sosedom.
Sklep št. 97:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišča parc. št. 941/5, k.o.
Dolenčice, ki je javno dobro, za zemljišče parc. št. 500/5, k.o. Dolenčice in prodajo parc. št. 941/6 k.o.
Dolenčice. Parc. št. 941/5 in 941/6, k.o. Dolenčice se s sklepom izvzame iz javnega dobra.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 15 prisotnih, 1 svetnik se je glasovanja vzdržal.
Sklep je bil sprejet.

K 13. točki
Župan, glede na to, da ni bil sprejet Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka, pove, da
bo v kratkem sklican Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja z namenom, da se uskladi
pripombe, v mesecu marcu pa se skliče korespondenčna seja občinskega sveta. Prav tako bo občinski
svet na korespondenčni seji odločal o Pravilniku za kmetijstvo.
Seja se je končala ob 20.25 uri.

Zapisala:
Barbara Bogataj
Milan Janez Čadež
Župan
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