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OBČINSKI SVET
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ZAPISNIK
19. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 15. februarja 2018, s pričetkom
ob 18. 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, Franci Fortuna, Marija Jereb, Dunja Škofic, Ciril
Alič, Jurij Krvina, Anton Debeljak, Tilka Vučko
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA OBČINSKEGA SVETA: Žan Mahnič, Lucija Kavčič
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Anja Hren, Nada Dolinar, Barbara Bogataj,
občinska uprava; Miran Mihačevič, Tritel d.o.o., Borut Radi, GVO d.o.o.; Jana Jenko, Radio Sora
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku seje
prisotnih 15 članov občinskega sveta.
Župan predlaga v potrditev naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta z dne 21. 12. 2017
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta
3. Predlog pogodbe o upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij - prenos na GVO
4. Predlog odloka o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja vas – Poljane
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v občini
Gorenja vas - Poljane
7. Letni program športa v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2018
8. Imenovanje Občinske volilne komisije
9. Soglasje k postopku prodaje delnic Gorenjske banke
10. Pristop občine h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo
11. Promet z zemljišči
12. Razno
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je bil potrjen
soglasno.

K 1. točki
Ob pregledu zapisnika 18. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 21. 12. 2017
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. 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. 172: prodaja zemljišč Branku Prelogu, Kopačnica
Sklep št. 193: prodaja zemljišč Juriju Černigoju, k.o. Gorenja vas
Sklep št. 208: menjava zemljišč z Danilom Jezerškom, k.o. Hotavlje
Sklep št. 209: nakup solastniškega deleža zemljišča Marije Grošelj pri novem uvozu za OŠ Poljane
Izvrševanje sklepov 18. redne seje:
Sklep št. 212: sprejet zapisnik 17. redne seje, ki je bila 5. 10. 2017
Sklep št. 213: sprejet II. predlog Proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018
Sklep št. 214: sprejet Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini
Gorenja vas – Poljane za leto 2018
Sklep št. 215:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 18.
redne seje, ki je bila 21. 12. 2018, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je potrebno
poročati.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 2. točki
Irena Tavčar opozori na obsekavanje dreves, grmičevja in živih mej ob javnih poteh in lokalnih cestah, v
konkretnem primeru je bil lastnik ob cesti na Brda že opozorjen tudi s strani medobčinskega inšpektorata,
vendar ni odziva. Ker ta primer ni osamljen predlaga, da redarji pregledajo stanje na terenu in ukrepajo.
Anton Debeljak pove, da je prejel dopis Smučarskega kluba Poljane s predlogi, ki se bodo delno
obravnavali v okviru 7. točke dnevnega reda, Letnega programa športa za leto 2018. En predlog pa se
nanaša na predlog za spremembo pravilnikov na področju špota in kulture, za društva, ki se ukvarjajo z
otroci in mladino, in z vidika vrednotenja programov, ki zahtevajo velika finančna vlaganja, npr. alpsko
smučanje.
Helena Gorjan:
- opozori na zapuščena osebna vozila, ki jih lastniki pustijo parkirane na javnih parkiriščih. Elizabeta
Rakovec pojasni, da medobčinski redarji opozorijo lastnika, v kolikor le-ta vozila ne odstrani, poskrbi
za odstranitev na stroške lastnika inšpektorat.
- poda predlog za priključitev k projektu PROSTOFER v okviru katerega prostovoljci, mlajši upokojenci,
nudijo prevoz drugim osebam. Občine se odločajo za sodelovanje v projektu tudi na način, da
zagotovijo osebni avtomobil v ta namen. Nakup električnih avtomobilov sofinancira tudi Eko sklad.
Jurij Krvina:
- opozori na jumbo plakate, za katere se ne poskrbi za odstranitev in niso v ponos v okolju;
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- vpraša kako napreduje gradnja športne dvorane v Gorenji vasi. Župan pojasni, da so zaključena vsa
betonska dela, pri proizvajalcu je izdelana že lesena konstrukcija, v izdelavi so stropni paneli. Sredi
meseca marca se prične zlagati lesena konstrukcija.
Tilka Vučko vpraša kdaj je načrtovana odstranitev semaforja pri plazu na Visokem. Župan odgovori, da za
konec maja.
Janez Arnolj vpraša kolikšna je višina priključnine na odprto širokopasovno omrežje, v prvih letih po
gradnji je bila 230 eur, po zadnjih podatkih pa naj bi bila višja in komercialna, in pripomni, da občani o
povišanju priključnine niso bili obveščeni. Miran Mihačevič pojasni, da je bila prvih pet let določena
priključnina v višini 230 eur. Potem se je za določanje višine priključnine pričel uporabljati ključ, ki je
dovoljen, da se s strani novega uporabnika krije sorazmerni, tržni, delež gradnje posameznega priključka.
Doda še, da je bila informacija o višini priključnine objavljena na spletni strani Tritel d.o.o.. Elizabeta
Rakovec predlaga, da se zaveze pregledajo in po potrebi revidirajo z novim upravljavcem.
Stanko Bajt vpraša kdaj je previdena ureditev avtobusnega postajališča na Sovodnju. Elizabeta Rakovec
pojasni, da se je ravno na dan seje iztekel rok za predložitev ponudb po javnem razpisu, na katerega je v
določenem roku prispela le ena ponudba.

K 3. točki
Predlog pogodbe o upravljanju in vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij - prenos na GVO predstavita Borut Radi, GVO d.o.o., in Miran Mihačevič, Tritel d.o.o..
Janez Arnolj vpraša kako načrtujejo zagotoviti našim občanom pod podobnimi pogoji dostopnost do
omrežja. Borut Radi pojasni, da so na svojem omrežju dograditve omrežja izvajali na način javnozasebnega partnerstva, del stroškov je tako prispevala občina oziroma krajani, del pa GVO kot zasebni
partner. Priključnina je bila v tem primeru zelo različna, odvisna od oddaljenosti od hrbtenice in
zahtevnosti terena. Pojasni še, da so priključki na sivih lisah čisto komercialni, saj se objekti na sivih lisah
smatrajo, da že imajo možnost priključitve in je stvar odločitve lastnika ali se poleg druge možnosti želi
priključiti tudi na optiko. GVO bo tako upravljal z omrežjem na območju belih lis, sive lise se bodo
upravljale preko hčerinskega podjetja, ki je v lasti GVO, zaradi transparentnosti poslovanja.
Jurij Krvina vpraša ali je prenos upravljana omrežja brez javnega razpisa dovoljen. Borut Radi odgovori,
da je postopek znan in že utečen, saj je bil že izveden v nekaterih občinah, javni razpis v takem primeru
ni potreben, saj Tritel prodaja svoj zasebni vložek, zasebni del omrežja in pravico do upravljanja javnega
dela, ki ostane v lasti občine. Elizabeta Rakovec še doda, da je izvedba postopka preverjena tudi s
pravnega vidika, da so bili prenosi že izvedeni in da je Občina Gorenja vas – Poljane zadnja v kateri se bo
prenos izvedel.
Mirjana Možina vpraša koliko je v občini priključenih uporabnikov na belih oziroma sivih lisah ter ali je še
interes za priključitev. Miran Mihačevič odgovori, da približno 440, od tega približno 400 na belih lisah,
preostali pa na sivih lisah. Interes za priključitev še vedno je, vsi zainteresirani se lahko obrnejo direktno
na operaterje (Telekom, A1, Telemach) ali na zasebnega partnerja, Tritel oziroma GVO.
Anton Debeljak vpraša ali se bo za širitve priključkov kabel vkopal v zemljo ali se bodo izvedli preko zračne
linije in opozori na težave pri zračnih linijah ob težavah z močnim vetrom, žledu,… Borut Radi odgovori,
da bo izvedba odvisna od tehnološke rešitve in oddaljenosti objektov.
Sklep št. 216:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane soglaša s podpisom Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Gorenja vas - Poljane in pooblašča
župana za podpis pogodbe.
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta se je glasovanja
vzdržal. Sklep je bil sprejet.
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K 4. točki
Predlog Odloka o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja vas – Poljane predstavi Irena Tavčar.
Jure Krvina meni, da je določeni znesek socialne pomoči nizek. Irena Tavčar in Mirjana Možina pojasnita,
da je višina pomoči usklajena z državno pomočjo in poleg občinske pomoči prosilec lahko zaprosi še za
državno. Večina prosilcev poda vloge vsako leto in so tudi upravičeni do vsakoletne pomoči.
Sklep št. 217:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja vas
– Poljane v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 5. točki
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec predstavi Anja Hren.
Sklep št. 218:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 6. točki
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja
vas - Poljane predstavi Elizabeta Rakovec.
Sklep št. 219:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 7. točki
Letni program športa v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2018 predstavi Anja Hren.
Na pobudo SK Poljane župan predlaga, da se v Letni program športa za leto 2018 doda še Regijsko
tekmovanje cicibanov v veleslalomu.
Sklep št. 220:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Letni program športa v Občini Gorenja vas – Poljane
za leto 2018 v predloženem besedilu in s pripombo, podano na seji, da se v 3. členu, točki 5.1. doda
prireditev Regijsko tekmovanje cicibanov v veleslalomu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 8. točki
Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za imenovanje občinske volilne komisije
predstavi Irena Tavčar.
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Sklep št. 221:
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane imenuje občinsko volilno komisijo, v naslednji sestavi:
1. Blaž Možina, Dolenja Dobrava 37, Gorenja vas – predsednik
2. Marko Justin, Volča 26, Poljane nad Škofjo Loko – namestnik predsednika
3. Jaka Jeraša, Javorje 61, Poljane nad Škofjo Loko – član
4. Ingrid Kokelj Osredkar, Javorjev Dol 3, Sovodenj – namestnica člana
5. Boris Bogataj, Trata 75, Gorenja vas – član
6. Stjepan Benković, Ob jezu 1, Gorenja vas – namestnik člana
7. Romana Reberšek, Sestranska vas 27, Gorenja vas – članica
8. Jure Šifrar, Poljanska cesta 29, Gorenja vas – namestnik članice
Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno obdobje štirih let.
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja
vas.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 9. točki
Postopek prodaje delnic Gorenjske banke predstavi Nada Dolinar.
Sklep št. 222:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane v primeru objave prevzemne ponudbe daje soglasje k prodaji
delnic Gorenjske banke v lasti Občine Gorenja vas – Poljane.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 10. točki
Predlog pristopa občine h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo predstavi Elizabeta
Rakovec.
Sklep št. 223:
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme sklep o pristopu Občine Gorenja vas - Poljane h
Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo in pooblašča župana za podpis pristopnega
obrazca.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 11. točki
Predloge prometa z zemljišči predstavi Barbara Bogataj.
a) Prodaja zemljišča v k.o. Dobje
Sklep št. 224:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 1481/10, k.o. Dobje,
v izmeri približno 20 m2, ki je javno dobro, Primožu Rihtaršiču, Hotavlje 87, Gorenja vas.
Del zemljišča parc. št. 1481/10, k.o. Dobje, se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz javnega dobra.
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2018.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
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b) Prodaja zemljišča v k.o. Dobje
Sklep št. 225:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 339/7, k.o. Dobje, v
izmeri 67 m2 in dela zemljišča parc. št. 1481/10, k.o. Dobje, v izmeri približno 60 m2, ki je javno dobro,
Tavčar Vinku in Ljudmili, Trebija 64, Gorenja vas.
Del zemljišča parc. št. 1481/10, k.o. Dobje, se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz javnega dobra.
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2018.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
c) Prodaja zemljišča v k.o. Hotavlje
Sklep št. 226:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 2080/4, k.o. Hotavlje, v
izmeri 86 m2, ki je javno dobro, Mohorič Mateju, Hotavlje 85a, Gorenja vas.
Zemljišča parc. št. 2080/4, k.o. Hotavlje, se s sklepom izvzame iz javnega dobra.
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2018.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
d) Menjava zemljišč v k.o. Podobeno
Sklep št. 227:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišča parc. št. 1523/4, k.o. Podobeno,
ki je opuščeno javno dobro, za zemljišči parc. št. 980/10 in 980/8, k.o. Podobeno, v lasti Jožefa Peternelja,
Delnice 4, Poljane nad Škofjo Loko.
Zemljišče parc. št. 1523/4, k.o. Podobeno, se s sklepom izvzame iz javnega dobra.
Na zemljiščih parc. št. 980/10 in 980/8, k.o. Podobeno, se po izvedeni menjavi vzpostavi status grajenega
javnega dobra lokalnega pomena.
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 in Letni načrt
razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2018.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

Seja se zaključi ob 19.55 uri.

Zapisala:
Barbara Bogataj
Milan Janez Čadež
Župan
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