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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 032-004/2017- 
Datum: 22. 6. 2017 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
16. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 22. junija 2017, s pričetkom ob 
17. uri v mali dvorani Sokolskega doma Gorenja vas. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janez Arnolj, Irena Tavčar, Janez Pelipenko, Stanko Bajt, Štefka 
Jeram, Zvonko Dolinar, Helena Gorjan, Mirjana Možina, Lucija Kavčič, Franci Fortuna, Marija Jereb, 
Dunja Škofic, Žan Mahnič, Ciril Alič, Jurij Krvina, Anton Debeljak, Tilka Vučko 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Nada Dolinar, Barbara Bogataj, občinska 
uprava; Sašo Eniko, Policijska postaja Škofja Loka; Dean Stepančič, MIRED; Damjana Peternelj, 
Podblegaške novice, Tanja Barašin, Radio Sora 
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku seje 
prisotnih 14 članov občinskega sveta.  
 
Župan predlaga v potrditev naslednji: 
 
dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta z dne 6. 4. 2017 in 3. korespondenčne seje 

občinskega sveta 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Gorenja vas – Poljane v letu 

2016 
4. Poročilo skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017 
6. Predlog odloka o ustanovitvi zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina ter imenovanje vršilca 

dolžnosti direktorja zavoda 
7. Poročilo o delu uredništva Podblegaških novic za leto 2016  
8. Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v letu 2016 Občine Gorenja vas – Poljane  
9. Promet z zemljišči 
10. Dopolnitev Statuta občine 
11. Razno 
 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 14 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je bil 
soglasno potrjen. 
 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 15. redne seje občinskega sveta z dne 6. 4. 2017 in poročila 3. korespondenčne 
seje Občine Gorenja vas - Poljane ugotavljamo naslednje: 
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Neizvršeni sklepi iz predhodnih sej: 
Sklep št. 203: prenos vodovoda Delnice - Podpreval v lastništvo in upravljanje občine  
Sklep št. 204: prenos vodovoda Fužine v lastništvo in upravljanje občine  
Sklep št. 220: menjava zemljišč, k.o. Gorenja vas – Mateja Železnikar  
Sklep št. 239: menjava zemljišč v lasti Oblak Janeza, Zadobje  
Sklep št. 246: menjava zemljišč v k.o. Gorenja vas v lasti Eržen Ljudmile  
Sklep št. 249: brezplačni prenos lastninske pravice na delu zemljišč parc. št. 445/2, 432, 458, 450, 459/1 
in 459/8, k.o. Podvrh  
Sklep št. 45: sklep o menjavi zemljišč Franca Jeram – Krnice pri Novakih 
Sklep št. 62: menjava zemljišč v lasti Branka Gantarja, k.o. Leskovica 
Sklep št. 76: menjava zemljišč Rant, Oblak, Demšar v Hotovlji 
Sklep št. 109: nakup zemljišč Mateja Dolinarja v k.o. Dobje 
Sklep št. 122: sprejet sklep o prodaji zemljišč Cenetu Polajnarju v k.o. Hotavlje 
Sklep št. 140: soglasje k prodaji dela zemljišč Petru Cvirnu v  k.o. Dobje 
Sklep št. 150: menjava zemljišč s Francem Jelovčanom v k.o. Leskovica 
Sklep št. 153: menjava zemljišč v lasti RS za ureditev lastništva po izgradnji obvoznice Gorenja vas 
Sklep št. 163: menjava zemljišč v lasti Čadež Konrad, Primož Tavčar za ureditev lastništva javne poti 
Hotovlja – Oblak – Mihač 
Sklep št. 165: menjava zemljišč Anton Justin, Smoldno  
Sklep št. 171: prodaja zemljišč Možina, Dolenčice 
Sklep št. 172: prodaja zemljišč Branko Prelog, Kopačnica 
Sklep št. 173: menjava zemljišč Božidar Lampreht, Žirovski vrh Sv. Antona  
 
Izvrševanje sklepov 15. redne seje: 
Sklep št. 174: sprejet zapisnik 14. redne seje, ki je bila 23. 2. 2017  
Sklep št. 175: seznanitev s Poročilom o poslovanju krajevnega urada Gorenja vas 
Sklep št. 176: sprejet Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016  
Sklep št. 177: sprejet osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo 
Poljanska dolina  
Sklep št. 178: seznanitev z letnim poročilom o poslovanju STC Stari vrh, d.o.o.  
Sklep št. 179: o ugotovitvi obstoja javnega interesa za kapitalsko naložbo v STC Stari vrh 

Sklep št. 180: sprejet Odlok o spremembi Odloka o proračunu za leto 2017  
Sklep št. 181: sprejet Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva v občini  
Sklep št. 182: sprejet Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS odvajanje in čiščenje 
komunalne padavinske vode in sklep o cenah storitev obvezne GJS odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske vode 
Sklep št. 183: sprejet Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa 

Sklep št. 184: sprejet Letni program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2017 
  
 
Sklep št. 185: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
15. redne seje, ki je bila 6. 4. 2017, ter poročilo o izidu glasovanja na 3. korespondenčni seji, ki je 
potekala do 19. 4. 2017, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je potrebno 
poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 2. točki 
Ciril Alič pove, da krajani Javorij opozarjajo na prostorsko stisko v PŠ Javorje. Župan pove, da manjkata 
en prostor za oddelek vrtca in en prostor za potrebe šole. Poleg ureditve manjkajočih prostorov bo 
potrebno na šoli izvesti še energetsko sanacijo in delno sanacijo strehe. Kdaj se bodo dela izvedla pa je 
trenutno težko napovedati. 
Helena Gorjan vpraša glede nadaljevanja projekta Toplice Kopačnica. Župan pojasni, da bo konec 
meseca junija izvedeno rušenje objektov, hkrati se intenzivno projektira z namenom izvedbe v letu 
2018. 
Tilka Vučko vpraša ali bo ob obnovi regionalne ceste od Trebije do Fužin zgrajen tudi pločnik do mostu 
na Fužinah. Župan odgovori, da je trenutno v izdelavi projektna dokumentacija, tako da se bo pobuda 
posredovala projektantu. 
Stanko Bajt vpraša: 
- glede gradnje avtobusne postaje na Sovodnju. Župan odgovori, da je z ARSO usklajeno glede ureditve 

struge, projekti so pripravljeni, pogovori o odkupu z Mercatorjem so v teku, zato se bo kmalu lahko 
pripravil že razpis za izbiro izvajalca; 

- poda pripombo na pravilnik za sprejem otrok v vrtec, na podlagi katerega bi morali naši občani imeti 
prednost ob sprejemu otrok v vrtec, trenutno pa so izenačeni z občani sosednjih občin. Župan pojasni, 
da je predvidena sprememba pravilnika, ki bo omogočil sprejem tistih otrok, katerih oba starša sta 
zaposlena in vrtec res nujno potrebujejo, in ki bo dal prednost našim občanom. 

Janez Arnolj ponovno posreduje pobudo krajanov Volče, stanujočih ob lokalni cesti od križišča v naselju 
v smeri Javorij, za zagotovitev prometne varnosti pešcev skozi naselje. 
Helena Gorjan vpraša kje je predvidena umestitev avtobusne postaje ob rekonstrukciji regionalne ceste 
Gorenja vas – Hotavlje. Župan odgovori, da se bo izdelava projektne dokumentacije za predmetni 
odsek pričela še v letošnjem letu, po idejni zasnovi pa je avtobusna postaja locirana pod naseljem 
Vršajn. 
Mirjana Možina vpraša ali je dvoletni program asfaltiranja 2016-2017 že zaključen ali se letos dela 
izvajajo še po tem programu. Elizabeta Rakovec pove, da je v proračunu za leto 2017 načrtovanih 
večina sredstev za drugi cikel iz tega programa, ki se na terenu že zaključuje. Jeseni bi morali 
predsedniki krajevnih skupnosti pripraviti plan za naslednje 2-letno obdobje. 
Janez Arnolj še vpraša glede plana del sanacije plazu na Visokem. Župan odgovori, da se trenutno izvaja 
globoko utrjevanje brežine, o planu del pa bodo člani občinskega sveta obveščeni naknadno. 
 
 
K 3. točki 
Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Gorenja vas – Poljane v letu 2016 
komandir Policijske postaje Škofja Loka, Sašo Eniko. 
 
Sklep št. 186: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom Policijske postaje Škofja Loka o 
varnosti na območju Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2016. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017 
predstavi Nada Dolinar. 
 
Mirjana Možina vpraša ali je pričakovati povečanje prihodkov iz naslova primerne porabe. Nada 
Dolinar pojasni, da je povečanje minimalno.   
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Franci Fortuna vpraša katere aktivnosti naj bi izvajal Zavod O za medgeneracijski center. Elizabeta 
Rakovec pojasni, da gre za projekt Medgeneracijski center Gorenjske, ki je sofinanciran s strani EU, v 
katerem je kot partner za Škofjeloško območje vključen Zavod O, ki bo tudi na območju naše občine 
lahko izvajal določene aktivnosti, med drugim tudi v sodelovanju z društvom upokojencev. 
Anton Debeljak vpraša: 
- glede povečanja sredstev na p.p. prometna ureditev pri OŠ Poljane. Župan pojasni, da so sredstva 

namenjena ureditvi novega uvoza z regionalne ceste prosti naselju Dobje; 
- glede povečanja sredstev za odvodnjavanje Dobje – do Sore. Elizabeta Rakovec pojasni, da je 

potrebno dodelati, položiti cevi za meteorno kanalizacijo pod cono Dobje. 
Janez Arnolj vpraša: 
- menjava katerih zemljišč je predvidena ob Dvorcu Visoko. Župan odgovori, da bo občina Gorenja vas 

– Poljane po izvedeni menjavi postala lastnica zemljišča okrog Dvorca ter zemljišča na katerem bo 
urejeno novo teniško igrišče, Občina Škofja Loka pa bo lastnica zemljišča na katerem ima vrtine in 
povezavo z vodovodi; 

- ugotavlja, da je v proračunu nova p.p. za subvencije otroškega varstva. Elizabeta Rakovec pojasni, da 
je p.p. oblikovana tudi na pobudo vodij vrtcev, da bi za tiste otroke, katerih sta oba starša zaposlena 
in so se prijavili na razpis in jim ni bilo mogoče zagotoviti prostora v vrtcu, dali neko subvencijo, ker 
bodo morali plačevati zasebno varstvo. Predhodno bo potrebo sprejeti pravilnik, trenutno pa je 
stanje vlog tako, da ni otroka, ki bi tako subvencijo lahko dobil, bo pa mogoče kakšen tak, ki bo 
dosegel starost 11 mesecev, že oktobra. Dodelitev subvencij je predvidena za prehodno obdobje, 
dokler ne bodo dograjeni prostori za predšolsko varstvo. 

 
Sklep št. 187: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. En član občinskega sveta se je vzdržal 
glasovanja. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki 
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina predstavi 
Elizabeta Rakovec. Zaradi prijave na javni razpis ter predhodno vpisa zavoda v sodni register predlaga 
še spremembo 40. člena Odloka, in sicer da veljavnost Odloka nastopi naslednji dan po objavi. 
 
Jurij Krvina opozori, da tako kot se zavod ustanavlja, se ga lahko tudi zapre, če ne bo deloval, ter da 
mora zavod del sredstev za delovanje zagotavljati sam.  
 
Sklep št. 188: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 
turizem in kulturo Poljanska dolina v predloženem besedilu in s spremembo predlagano na seji. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Članom občinskega sveta se predstavi kandidatka za vršilko dolžnosti direktorja Zavoda Poljanska 
dolina, Lucija Kavčič. 
 
Sklep št. 189: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za vršilko dolžnosti direktorja Zavoda Poljanska dolina za 
dobo največ enega leta od ustanovitve zavoda dalje imenuje Lucijo Kavčič, Žirovski Vrh Sv. Urbana 15, 
4224 Gorenja vas, ki zavod vodi do imenovanja direktorja Zavoda.  
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ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. En član občinskega sveta se je vzdržal 
glasovanja. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki 
Poročilo skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016 predstavi Dean 
Stepančič, vodja Medobčinskega redarstva, inšpektor. 
 
Sklep št. 190: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom skupne občinske uprave 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Poročilo o delu uredništva Podblegaških novic za leto 2016 predstavi Damjana Peternelj, odgovorna 
urednica Podblegaških novic. 
 
Sklep št. 191: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo urednice Podblegaških novic za leto 2016 
v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki 
Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v letu 2016 Občine Gorenja vas – Poljane predstavi Nada 
Dolinar. 
 
Sklep št. 192: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo poslovanju javnih zavodov in družb Občine 
Gorenja vas – Poljane v letu 2016 v priloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 9. točki 
Predlog prometa z zemljišči predstavi Barbara Bogataj. 
 
Sklep št. 193: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 1428/3, k.o. 
Gorenja vas, v izmeri približno 20 m2, ki je javno dobro, Černigoj Juriju, Pot na Pretovč 22, Gorenja vas. 
Del zemljišča parc. št. 1428/3, k.o. Gorenja vas, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2017. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 10. točki 
Dopolnitev statuta Občine Gorenja vas – Poljane predstavi Elizabeta Rakovec. 
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Sklep št. 194: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Dopolnitev statuta Občine Gorenja vas – Poljane v 
predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 11. točki 
Helena Gorjan opozori na obremenitev ceste proti Lajšam v Gorenji vasi zaradi vožnje tovornih vozil. 
Župan pove, da so krajani zbrali podpise na podlagi katerih je bil tudi sestanek z izvajalcema. V 
letošnjem letu je bil povečan promet tovornih vozil predvsem zaradi rekonstrukcije ceste v Javorje ter 
zaradi gradnje poslovnega objekta Polycoma v Dobju. Težav ne povzroča hitrost temveč število 
prevozov. 
 
 
Seja se zaključi ob 18.40 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj        

Milan Janez Čadež 
Župan 

 


