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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 032-     /2019 
Datum: 10. 10. 2019 
 

Z A P I S N I K 
 
6. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 10. oktobra 2019, s pričetkom 
ob 18. uri v mali dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Ciril Alič, Stanko Bajt, Stanislav Bizovičar, Anton Debeljak, 
Zvonko Dolinar, Marija Guzelj, Janez Hrovat, Roman Kokalj, Jurij Krvina, mag. Polona Mlinar Biček, 
Mirjana Možina, Martin Oblak, Peter Peternel, Marija Prosen, Irena Tavčar  
 
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA OBČINSKEGA SVETA: Uroš Čadež, Žan Mahnič 

 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Jana Peternel, Kristina Knific, Barbara 
Bogataj, občinska uprava; Valentin Bogataj, predsednik komisije za priznanja; Matjaž Mohorič, 
reševalec v NMP Škofja Loka, vodja izobraževanja za prve posredovalce; Damjana Peternel, 
Podblegaške novice 
 
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 5. redne seje občinskega sveta z dne 13. 6. 2019 in poročila o glasovanju s 
3. korespondenčne seje občinskega sveta 

2. Pobude, predlogi in vprašanja članov občinskega sveta 
3. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Gorenja vas – Poljane v letu 2019 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 

2019 in Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane 
za leto 2019 s poročilom o sklenitvi pravnih poslov 

5. Prvi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 
6. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 

območju občine Gorenja vas - Poljane 
7. Predlog občinskih nagrajencev za leto 2019 
8. Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v lasti Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2018 
9. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavodov OŠ Poljane in OŠ Ivana Tavčarja 

Gorenja vas 
10. Imenovanje nadomestnega člana uredništva Podblegaških novic 
11. Delovanje gasilcev kot prvih posredovalcev 
12. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra 
13. Razno    

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 13 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je potrjen. 
 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 5. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 13. 6. 2019 
ugotavljamo naslednje: 
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Izvrševanje sklepov 5. redne seje: 
Sklep št. 46: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 4. redne seje z dne 11. 4. 2019 
ter druge korespondenčne seje 
Sklep št. 47: sprejet Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne  
Sklep št. 48: sprejet Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic zavoda Gorenjske lekarne  
Sklep št. 49: seznanitev s Poročilom o vplivih na okolje Rudnika Žirovski vrh  
Sklep št. 50: seznanitev s Poročilom o poslovanju Krajevnega urada Gorenja vas  
Sklep št. 51: seznanitev s Poročilom Policijske postaje Škofja Loka  
Sklep št. 52: seznanitev s Poročilom skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo  
Sklep št. 53: seznanitev s Poročilom o poslovanju STC Stari vrh 
Sklep št. 54: sprejet Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini 
Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu in s popravki, predlaganimi na seji 
Sklep št. 55: sprejet Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe zbiranje komunalnih odpadkov 2019  
Sklep št. 56: sprejet Sklep o cenah storitev zbiranje komunalnih odpadkov v Občini Gorenja vas - 
Poljane v predloženem besedilu in s popravki, predlaganimi na seji 
Sklep št. 57: sprejet Odlok o javni gasilski službi v Občini Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 58: sprejet Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  
Sklep št. 59: sprejeto Poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine  
Sklep št. 60: seznanitev s Poročilom o delu Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina  
Sklep št. 61: seznanitev s Poročilom o izgradnji športne dvorane Gorenja vas z zunanjimi športnimi in 
prometnimi površinami  
Sklep št. 62: sprejet Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in 
plesalcev – Jobstov sklad v predloženem besedilu 
Sklep št. 63: seznanitev s Poročilom o delu uredništva Podblegaških novic  
Sklep št. 64: razveljavitev sklepa št. 54 in sprejem Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in 
drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas – Poljane 
 
Sklep št. 65: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
5. redne seje, ki je bila 13. 6. 2019, ter poročilo o glasovanju na 3. korespondenčni seji, 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. 
 
 
K 2. točki 
Stanislav Bizovičar predlaga, da se na avtobusnih postajališčih v Lučinah postavita nadstrešnici za 
čakajoče na avtobuse. 
Mag. Polona Mlinar Biček vpraša kakšen je plan ureditve pločnika v Srednji vasi glede na to, da v prvem 
predlogu proračuna za leto 2020 za ta namen ni predvidenih sredstev, ter kje lahko krajani Srednje vasi 
vidijo v kakšni meri so upoštevane njihove pripombe. Župan pove, da je izdelana idejna zasnova ter da 
bo organiziran skupni sestanek glede izvedbe projekta. 
Jurij Krvina vpraša o projektu Toplice Kopačnica. Elizabeta Rakovec pove, da je investitor v letošnjem 
letu pridobil koncesijo za koriščenje tople vode. Investitor je spremenil idejno zasnovo glede na sprejeti 
OPPN, zato ta več ne ustreza. Glede na to, da pravkar poteka postopek spremembe OPN, se bo novo 
izdelana idejna zasnova vključila v OPN s katerim se bo hkrati tudi določilo, da se to območje več ne 
ureja z OPPN.  
Zvonko Dolinar predlaga, da občina na razgrnitev gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko 
enoto Sovodenj poda pripombo, glede na pokole drobnice v letošnjem letu, saj je v predlogu načrta 
določeno, da naj bi se na tem območju vzpostavili trije tropi volkov. Župan članom občinskega sveta 
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predstavi vse aktivnosti in ukrepe zaradi napadov volka v zadnjih mesecih in izpostavi zahtevo, da ima 
zadnjo besedo pri določitvi posebnega območja, kjer prisotnost volka ni dobrodošla, lokalna skupnost. 
Anton Debeljak: 

- pove, da krajani Srednje vasi predlagajo, da se v vasi namesti avtomatski zunanji defibrilator (AED) 
za katerega so del sredstev zbrali že sami; 

- pove, da je krajan Srednje vasi pripravljen pomagati pri vzpostavitvi polnilnic za električna vozila v 
občini. 

Marija Guzelj predlaga, da se drsališče ob Dvorcu Visoko, glede na to, da njegova ureditev ni med 
dopustnimi ureditvami v bližini dvorca kot kulturnega spomenika, uredi nekje na obrobju in ne v 
neposredni bližini, ter opozori, da bi bilo ob državno cesto potrebno namestiti obvestilno/ 
usmerjevalno tablo za Kavarno Visoko. 
Peter Peternel: 

- pohvali občinsko upravo za temeljito rekonstrukcijo ceste Poljane – Javorje; 
- opozori na stanje v vrtcu in podružnični šoli v Javorjah, kjer mora pouk zaradi prostorske stiske 

potekati tudi na hodnikih, v zbornici in v telovadnici, ter vpraša kakšen je plan ureditve novih 
prostorov vrtca in podružnične šole. 

Roman Kokalj: 
- opozori, glede na pobudo za vzpostavitev polnilnic za električna vozila, da gašenje električnih vozil 

terja posebne zahteve in posebno opremo za izvedbo gašenja, s katero trenutno gasilska društva še 
ne razpolagajo; 

- pobudi za namestitev avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED) doda še predlog, da se 
organizira izobraževanje občanov po posameznih krajih v občini o temeljnih postopkih oživljanja; 

- vpraša kdaj je predviden začetek rekonstrukcije državne ceste Trebija – Sovodenj. Župan pojasni, 
da je bilo potrebno pred dokončanjem projektne dokumentacije izdelati še hidravlično hidrološko 
študijo, ki je bila v septembru predložena Agenciji RS za okolje. Po potrditvi študije bo objavljen 
razpis za izbiro izvajalca del. 

- ponovno opozori na kloriranje vode iz zajetja na Trebiji ter vpraša ali je sprejemljivo oziroma 
dovoljeno gnojenje na kmetijskih površinah v neposredni bližini vrtin na Trebiji; 

- opozori na premalo sredstev za vzdrževanje cest, ki so na razpolago krajevnim skupnostim. 
Mirjana Možina: 

- pove, da ima Krajevna skupnost Gorenja vas že izdelano idejno zasnovo za objekt stare šole v 
Leskovici in predlaga, da se ureditev večnamenskega objekta uvrsti v plan za izvedbo; 

- vpraša ali je za cesto Hotavlje – Kopačnica – Podpleče – Cerkno mogoče pridobiti državna sredstva 
za širitev, preplastitev in asfaltiranje, glede na to, da bo ob rekonstrukciji ceste proti Sovodnju 
navedena cesta bolj obremenjena. 

Stanko Bajt: 
- predlaga, da se tudi na avtobusni postaji na Sovodnju postavi nadstrešnica za čakajoče na avtobuse; 
- predlaga zamenjavo ograje v centru Sovodnja, na mostu proti šoli; 
- predlaga dogovor z Občino Žiri o skupnem odvozu odpadkov na območju Krajevne skupnosti 

Sovodenj, v delu, ki meji na Občino Žiri, glede na to, da imata obe občini istega koncesionarja za 
izvajanje javne službe. 

Janez Hrovat vpraša kakšna je politika občine glede gradnje doma starejših občanov. Župan pove, da 
so trenutno aktivnosti usmerjene v zagotavljanje oskrbe na domu v sodelovanju s Centrom slepih, 
slabovidnih in starejših Škofja Loka, gradnja doma starejših pa v bližnji prihodnosti ni predvidena. 
Martin Oblak opozori, da v Gorenji vasi, na odseku mimo Jelovice do parkirišč ob blokih v Sestranski 
vasi, ni javne razsvetljave.  
 
 
K 3. točki 
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Gorenja vas – Poljane v letu 2019 predstavi Jana 
Peternel. 

https://www.revija-vita.com/vita/74/Uporabimo_avtomatski_defibrilator
https://www.revija-vita.com/vita/74/Uporabimo_avtomatski_defibrilator
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Sklep št. 66: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine 
Gorenja vas – Poljane v letu 2019 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov občinskega sveta, dva člana sta se glasovanja vzdržala. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019 
predstavi Jana Peternel. 
 
Jurij Krvina: 

- pripomni, da sta v dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem prenizko ocenjeni 
stanovanji, ki sta predvideni za prodajo. Barbara Bogataj pojasni, da se stanovanji ne bosta prodali 
po ceni, navedeni v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, temveč na podlagi predhodno 
izdelanih cenitev tržnih vrednosti stanovanj; 

- glede na povečanje sredstev za STC Stari vrh vpraša ali bo sredstva podjetju dodelila tudi Občina 
Škofja Loka. Župan pritrdi in pove, da bodo sredstva namenjena za nujna dela za zagon sezone; 

- pripomni, da upa, da bo povečanje sredstev za javni zavod Poljanska Dolina imelo tudi povratni 
učinek; 

- ugotavlja, da je 61.000 evrov namenjenih za nakup zemljišča ob Dvorcu Visoko, in vpraša nakup 
katerega zemljišča je predvideno. Elizabeta Rakovec pojasni, da bo občina pripadajoča zemljišča ob 
Dvorcu Visoko kupila v dveh delih – prvi del zemljišč je bil odkupljen v letu 2018, za preostali del, to 
je dve zemljišči, pa bo nakup opravljen še v letu 2019; 

- pripomni, da so sredstva iz naslova rente RŽV namenjena za degradacijo ožjega območja rudnika in 
ni prav, da so kot vir sredstev navedena pri protipoplavnih ureditvah v Poljanah. Župan odgovori, 
da so sredstva namenjena občini, in sicer za gradnjo infrastrukture, Elizabeta Rakovec pa doda, da 
se pripomba lahko upošteva pri pripravi proračuna za leto 2020; 

- vpraša zakaj je v rebalansu povečana vrednost gradnje telovadnice v Gorenji vasi na 5,1 mio evrov. 
Elizabeta Rakovec odgovori, da je v načrtu razvojnih programov prikazana celotna vrednost 
investicije, ki vključuje tudi izdelavo vse potrebne dokumentacije ter ostale stroške, povezane z 
investicijo, in ne samo izvedbe gradbenih del in nakupa opreme. 

Mirjana Možina pripomni, da je bila izvedba več projektov na območju Krajevne skupnosti Gorenja vas 
prestavljena v leto 2020, in sicer ureditev Fortunove brvi, ureditve ob regionalni cesti Gorenja vas – 
Hotavlje, plačila izvedenih del na kanalizaciji Tabor in Dobravšce ter nujne odbojne cestne ograje. 
Predlaga, da se cestne ograje kljub vsemu postavijo še pred letošnjo zimo in poplačajo v letu 2020, v 
prihodnjem letu pa naj se za ta namen zagotovijo še sredstva v višini 7.000 evrov, ki so bila z 
rebalansom zmanjšana.   
Janez Hrovat opozori, da se projekt ureditve vaškega jedra Poljan odmika že vrsto let. Župan odgovori, 
da sta v Poljanah urejena dela naselja ob cesti proti Javorjam, ter od Gostilne na Vidmu, mimo Šubičeve 
hiše proti šoli v Poljanah. Pričenja se tudi z urejanjem južnega dela Poljan, ki zapade pod protipoplavne 
ureditve. Ostaja pa vzhodni del naselja na območju stare šole v povezavi z osrednjim delom, vaškim 
jedrom, ki se bo urejal kot celota. 
 
Sklep št. 67: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov občinskega sveta, dva člana sta se glasovanja vzdržala. 
Sklep je bil sprejet. 
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Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019 s 
Poročilom o sklenitvi pravnih poslov na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti predstavi Barbara Bogataj. 
 
Sklep št. 68: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov občinskega sveta, trije člani so se glasovanja vzdržali. Sklep 
je bil sprejet. 
 
 
K 7. točki 
Predlog občinskih nagrajencev za leto 2019, ki ga je pripravila komisija za priznanja, predstavi Valentin 
Bogataj, predsednik komisije za priznanja. 
 
Sklep št. 69: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep, da se za leto 2019 podelijo naslednja 
priznanja Občine Gorenja vas – Poljane: 
 
Plaketa občine: 
Košarkarski klub Gorenja vas – za razvoj in dosežke v preteklih 50-ih letih, 
Osnovna šola Ivana Tavčarja, Podružnična šola Lučine – za vpetost v življenje na Lučinskem  
 
Priznanja občine: 
Jerneja Bonča - za sooblikovanje kulturne podobe Poljan, 
Ciril Istenič – za sooblikovanje duhovne podobe župnije Javorje, 
Vinko Verčič – za upravljanje vaškega vodovoda Zlati izvir, 
Steg Poljanska dolina 1 – za širjenje skavtskih vrednot med mladimi na Poljanskem 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 11. točki 
Delovanje gasilcev kot prvih posredovalcev predstavi Matjaž Mohorič, reševalec v NMP Škofja Loka, 
vodja izobraževanja za prve posredovalce. 
 
Mag. Polona Mlinar Biček ugotavlja, da ni seznanjena z lokacijami defibrilatorjev v občini, zato bi bilo 
potrebno seznam pripraviti in ga javno objaviti. 
 
 
K 5. točki 
Prvi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 predstavi Jana Peternel. 
 
Jurij Krvina: 

- ugotavlja, da je poleg vseh sredstev, namenjenih Javnemu Zavodu Poljanska dolina v proračunu 
načrtovanih še 21.000 evrov za stroške oglaševalskih storitev občine; 

- vpraša zakaj je pri investicijskih postavkah predviden investicijski nadzor. Jana Kristan pojasni, da je 
strošek investicijskega nadzora predviden v primeru, ko se investicije sofinancirajo s strani države, 
in ta strošek plača občina v sorazmernem deležu sofinanciranja investicije; 

- vpraša koliko je zaposlenih v režijskem obratu. Jana Kristan odgovori, da 9 zaposlenih;  
- vpraša zakaj je predvideno 100% povečanje stroškov za deponijo Draga. Kristina Knific pojasni, da 

so vse štiri občine, lastnice deponije, v letu 2019 usklajevalo besedilo pogodbe z Loško komunalo 
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za kritje stroškov upravljanja zaprtja deponije, vendar do podpisa pogodbe ni prišlo, zato stroški za 
leti 2017 in 2018 še niso poplačani, tudi v 2019 ne bodo, zato so se prenesli v proračun za leto 2020. 
Predvidena je tudi gradnja čistilne naprava, saj se trenutno izcedne vode, ki se zberejo na deponiji, 
tedensko odvažajo na čistilno napravo v Škofji Loki, kjer se plačujejo stroški, izračun pa je pokazal, 
da bi bilo ceneje zgraditi rastlinsko čistilno napravo; 

- vpraša ali je bil strošek ureditve avtobusne postaje 170.000 evrov. Župan pojasni, da strošek ne 
vključuje samo ureditve avtobusne postaje temveč celotno prometno ureditev z razširitvijo mostu, 
izgradnjo pločnikov, prestavitvijo komunalne infrastrukture, …  

Mirjana Možina: 
- pripomni, da prvemu predlogu proračuna ni priložen Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 

občine; 
- ugotavlja, da se višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča povečuje, medtem ko so bila 

krajevnim skupnostim odvzeta sredstva za investicijsko vzdrževanje. Ugotavlja še, da se na splošno 
vsako leto krajevnim skupnostim sredstva zmanjšujejo; 

- pripomni, da so sredstva za izgradnjo Fortunove brvi načrtovana le v višini dobre polovice potrebnih 
sredstev za izvedbo celotnega projekta; 

- pripomni, naj se na postavki za vzdrževanje cest nad normativi (cestne ograje) zagotovijo sredstva 
v višini 7.000 evrov, ki so bila z rebalansom proračuna za leto 2019 zmanjšana;  

- ugotavlja, da so se na področju humanitarnih organizacij in društev določene postavke združile in 
socialna stiska na terenu se rešuje z 20.000 evri. Glede na to, da se na tem področju že nekaj časa 
sredstva niso povečala, predlaga povečanje za 2.000 evrov; 

- pripomni naj se v tekstovnem delu proračuna naj se doda število otrok, vključenih v posamezna 
vrtca v občini; 

- vpraša ali osnovni šoli v Gorenji vasi in Poljanah nista dali nobenega predloga za nakup opreme, 
medtem ko so za Osnovno šolo Jela Janežiča predvidena sredstva za nakup opreme v višini 13.000 
evrov;  

- pripomni, da ni načrtovanih sredstev za gradnjo pločnikov na Hotavljah, od Tesnarja do otroškega 
igrišča; 

- ugotavlja, da so znižana sredstva za vzdrževanje kulturnih objektov in meni, da bi bilo potrebno 
sredstva načrtovati glede na potrebe na tem področju; 

- prisotne seznani, da Krajevna skupnost Gorenja vas pripravlja zbornik o zgodbi časa in ljudi iz 
preteklosti do današnjih dni, katerega izid bo v letu 2020, za kar bo tudi potrebno zagotoviti nekaj 
sredstev. 

Janez Hrovat vpraša zakaj so predvidena sredstva za gradnjo nove soseske v Dobenski Ameriki? 
Elizabeta Rakovec pojasni, da je občina za gradnjo komunalne opreme pridobila gradbeno dovoljenje 
na podlagi katerega bo komunalno opremo zgradila, gradnja pa se bo financirala s komunalnim 
prispevkom, ki ga bodo plačali lastniki zemljišč pred gradnjo stanovanjskih objektov na tem območju.  
Anton Debeljak vpraša, če so na p.p. za varstvo predšolskih otrok načrtovana sredstva v zadostni višini. 
Elizabeta Rakovec pojasni, da so sredstva že povišana v letu 2019 z rebalansom, prav tako sta šoli že 
podali predlog za povišanje cen predšolskega varstva, kar pomeni, da bo potrebno sredstva v drugem 
predlogu proračuna še povečati. 
 
Sklep št. 70: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme prvi predlog proračuna občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2020 in ga daje v javno obravnavo do vključno 11. 11. 2019. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
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K 6. točki 
Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju občine Gorenja vas - Poljane predstavi Kristina Knific. 
 
Na vprašanje Mirjane Možina Kristina Knific odgovori, da v primeru rušitve obstoječega objekta in 
gradnje novega na mestu starega, se zavezancu za plačilo komunalnega prispevka upošteva 40% 
komunalne opreme po zdajšnjih cenah komunalnega prispevka, avtomatično, brez dokazil o minulih 
vlaganjih. 
Jurij Krvina meni, da se bo potrebno odločiti ali bo občina zaračunavala visok komunalni prispevek in s 
tem pridobila kratkoročne prihodke, ali bo ustvarila pogoje za priseljevanje novih prebivalcev ter s tem 
dolgoročne prihodke v obliki večje glavarine in dohodnine. Župan ogovori, da je cilj občine v občini 
zadržati domače občane in njim omogočiti, tudi z izgradnjo ustrezne komunalne opreme, kvalitetno 
življenje. 
 
Sklep št. 71: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Gorenja vas - Poljane in 
ga daje v javno obravnavo do vključno 11. 11. 2019. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov občinskega sveta. Trije člani občinskega sveta so glasovali 
PROTI, dva sta se glasovanja vzdržala. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 8. točki 
Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v lasti Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2018 predstavi 
Elizabeta Rakovec.  
 
 
K 9. točki 
Predlog predstavnikov ustanovitelja v svet javnih zavodov OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas in OŠ Poljane, 
ki ga je pripravila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predstavi Irena Tavčar, 
predsednica komisije. 
 
Sklep št. 72: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnike ustanovitelja v svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas imenuje Romana Kokalja, Jurija Krvino in Luko 
Kržišnika. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov občinskega sveta, dva člana sta se glasovanja vzdržala. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 73: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnike ustanovitelja v svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda OŠ Poljane vas imenuje Antona Debeljaka, Janeza Hrovata in Petra Peternela. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 10. točki 
Na podlagi podane odstopne izjave dolgoletne članice uredniškega odbora Podblegaških novic in prve 
urednice občinskega glasila Podblegaške novice Milke Bizovičar župan predlaga njeno razrešitev z 
mesta članice uredniškega odbora in imenovanje Jane Oblak, zaposlene v občinski upravi, za novo 
članico uredniškega odbora Podblegaških novic. 
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Sklep št. 74: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane razreši dosedanjo članico uredniškega odbora občinskega 
glasila Podblegaške novice Milko Bizovičar. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov občinskega sveta, en član se je glasovanja vzdržal. Sklep 
je bil sprejet. 
 
Sklep št. 75: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane za članico uredniškega odbora občinskega glasila 
Podblegaške novice imenuje Jano Oblak. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov občinskega sveta, en član se je glasovanja vzdržal. Sklep 
je bil sprejet. 
 
 
K 12. točki 
Predlog Sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra predstavi Barbara Bogataj. 
 
Sklep št. 76: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah: 
parc. št. 924/2 (del) in 924/4 k.o. 2038 Dolenčice, 
parc. št. 2064/1 k.o. 2049 Hotavlje, 
parc. št. 1009/2, 1009/4, 1009/6 k.o. 2055 Stara Oselica in 
parc. št. 405/6 in 405/7 k.o. 2041 Visoko 
v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
Seja se zaključi ob 21.45 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj  
         Milan Janez Čadež 

Župan 


