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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 011-002/2013-004 
Datum: 21. 2. 2013 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
15. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 21. 2. 2013, s pričetkom ob 
18.00 uri v dvorani Doma občine v Gorenji vasi. 
 
PRISOTNI SVETNIKI: Jožef Čadež, Janez Arnolj, Janez Hrovat, Tomaž Pintar, Ciril Alič, Olga Fic, Marko 
Kržišnik, Bogo Žun, Stanko Bajt, Jože Novak, Mirjana Možina, Lucija Kavčič, Jurij Krvina, Žan Mahnič, 
Irena Tavčar 
ODSOTNA SVETNIKA: Alenka Krmelj, Roman Demšar 
OSTALI PRISOTNI: župan Milan Čadež; Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj, Kristina Knific, občinska 
uprava; Tina Dolenc, Podblegaške novice 
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku 
seje prisotnih 15 svetnikov.  
 
Župan v potrditev predlaga naslednji  
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta z dne 20. 12. 2012 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Osnutek statuta občine Gorenja vas – Poljane  
4. Predlog dopolnitve odloka o javnem redu in miru  
5. Predlog sprememb odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine 

Gorenja vas – Poljane  
6. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju nepovratnih 

finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav  v občini Gorenja vas – Poljane  
7. Spremembe pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja malega 

gospodarstva  
8. Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas – Poljane 
9. Predlog sklepov o širitvi zazidljivih območij  
10. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini 

Gorenja vas – Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev  
11. Program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2013  
12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas – Poljane  
13. Sklepi o uskladitvi načrta razvojnih programov za potrebe prijav na razpis za energetsko sanacijo 

javnih stavb  
14. Predlog cenika najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja   
15. Potrditev liste članov razvojnega sveta Gorenjske razvojne regije  
16. Razno       
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 15 svetnikov. Dnevni red je bil sprejet soglasno.  
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K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 14. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 20. 12. 
2012, ugotavljamo naslednje: 
 
Neizvršeni sklepi iz predhodnih sej: 
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. 108: menjava zemljišč, k.o. Hotavlje, Suša – v izvrševanju 
Sklep št. 127: menjava zemljišč v lasti Rajka Kos, Murave 6 – sklep je v izvrševanju 
Sklep št. 142: sprejet osnutek Odloka o dopolnitvi odloka o javnem redu in miru – predlog uvrščen na  

          tekočo sejo 
Sklep št. 147: prenos vodovoda Trebija - Gorenja vas – Todraž lastništvo in upravljanje občine 
Sklep št. 148: prenos vodovoda Zarobar - Hlavče Njive lastništvo in upravljanje občine 
Sklep št. 149: prenos vodovoda Četena Ravan – vas in Četena Ravan - Košanc lastništvo in upravljanje 
občine 
Sklep št. 150: prenos vodovoda Zapreval lastništvo in upravljanje občine 
Sklep št. 151: prenos vodovoda Podvrh lastništvo in upravljanje občine 
 
Izvrševanje sklepov 14. redne seje: 
Sklep št. 154: sprejet zapisnik 13. redne seje 
Sklep št. 155: sprejet OPPN za območje Videm – OŠ Poljane  
Sklep št. 156: sprejet proračun občine za leto 2013 
Sklep št. 157: sprejet osnutek odloka o izvrševanju ustanoviteljskih pravic v Knjižnici Škofja Loka 
Sklep št. 158: sprejet osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Škofja Loka 
Sklep št. 159: sprejet predlog odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln 
Sklep št. 160: seznanitev s poročilom o stanju projekta doma starejših občanov 
Sklep št. 161: potrjena vrednost točke o NUSZ za leto 2013 
Sklep št. 162: menjava zemljišč Marjan Bogataj, Stara Oselica 
Sklep št. 163: prodaja zemljišč Gabrijel Justin, Volča 
 
Jože Novak izrazi zahvalo občinski upravi glede posredovanja njegovega predloga za obnovo 
opornega zidu v Gorenji vasi in prosi za redno spremljanje do izvedbe. Župan pove, da je 8.3.2013 
dogovorjen za ogled z vodjo vzdrževanja državnih cest. 
Žan Mahnič prosi, da se v zapisniku 14. seje ustrezno popravi njegova izjava glede poročila podjetja 
Polycom d.o.o. – izjavil je, da so neodgovorne in neresne besede g. Stanonika in ne celotno poročilo. 
 
Sklep št. 164: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
14. 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 15 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 2. točki 
Žan Mahnič: 
- prenese pobudo občana Dolenje Dobrave, da se naslednjo zimo ustrezno uredi (sfreza) pešpot z 

Dolenje Dobrave do Mihevka; 
- predlaga odprtje občinske blagajne, kjer bi občani lahko plačevali položnice brez provizije. 
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Jurij Krvina predlaga, naj se v poročilu o obnovi PŠ Lučine navede še ponujena cena ponudnika na 
javnem razpisu. 
 Mirjana Možina: 
- vpraša glede prijav občine za sofinanciranje investicij v obnovo javnih objektov. Elizabeta Rakovec 

pojasni, da je občina na prvi razpis za obnovo javnih objektov prijavila obnovo Doma občine in 
Zdravstvene postaje Gorenja vas, na drugi razpis pa energetsko sanacijo OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas. Poleg navedenih prijav pa je bila ponovno podana prijava na razpis Agencije za 
kmetijske trge za obnovo Štefanove hiše.  

- vpraša ali je selitev MORS-a iz Todraža neizbežna. Župan odgovori, da uradno še ni seznanjen 
glede selitve. 

Irena Tavčar: 
- vpraša glede neizvršenega sklepa št. 115 – ureditev lastništva ceste v Podvrhu; 
- v primeru, da spremembe besedila posameznega akta /odloka, pravilnika/ predlaga, da se vse 

predlagane spremembe označijo. Poleg besedila, v katerem so označene predlagane spremembe 
naj bo v gradivu predloženo še prečiščeno besedilo akta. 

Marko Kržišnik: 
- predlaga ogled regionalne ceste na Fužinah, na odseku nasproti elektrarne, kjer bi bilo potrebno 

namestiti cestne odbojne ograje; 
- prosi za pisni odgovor zakaj osnovni šoli v občini izvajata šolo v naravi na smučišču Cerkno in ne na 

smučišču Stari vrh. 
Jože Novak vpraša glede pobude o obnovi betonskega mostu v Gorenji vasi. Župan pove, da je bil 
ogled izveden v letu 2012, v letu 2013 pa je predvidena obnova. 
Jože Čadež pove, da so v Srednji vasi, na odseku ob njegovem objektu, problematične talne označbe, 
ki omogočajo prehitevanje. Primerna omejitev hitrosti bi bila 70 km/h in ne 50 km/h. 
Lucija Kavčič: 
- predlaga, da se ob ureditvi odra v bunkerju Rupnikove linije na Golem vrhu upošteva, da mora biti 

dvignjen od tal ter predlaga razširitev dostopne ceste do bunkerja za namen parkiranja ob 
prireditvah; 

- za odsek ceste Selakov grič – Mrlak v dolžini približno 400 m, ki je slabo vzdrževana, predlaga 
boljše vzdrževanje ali asfaltacijo. 

Janez Hrovat predlaga izvedbo sej občinskega sveta v novi stavbi RŽV v Todražu. 
Janez Arnolj:  
- v povezavi z 9. točko dnevnega reda vpraša zakaj se tako hiti z nekaterimi projekti; glede prodaje 

zemljišč v Kopačnici je bila sicer ustanovljena komisija, vendar bi pričakoval, da bi bili tudi svetniki 
pravočasno obveščeni; 

- glede problematike zapiranja ceste čez Polešico v Javorjah vpraša kakšno je trenutno stanje, kaj se 
še da storiti ter opozori, da so bili s strani občine občani zavedeni glede pravnega mnenja. 
Elizabeta Rakovec pojasni, da gre v predmetni zadevi za medsosedski spor v katerem je občina 
odigrala vlogo mediatorja, glede na to, da je bila cesta vitalnega pomena kot obvoz v času 
rekonstrukcije lokalne ceste Javorje – Murave. Ugotovljeno je bilo, da tudi Policija nima dovolj 
pravnega kritja za odstranitev rampe. Obrazložitve je bilo potrebno posredovati tudi informacijski 
pooblaščenki. Janez Arnolj še doda, da se na tak način kaže problematika neurejenosti lastništva 
zemljišč preko katerih potekajo ceste. Župan še pojasni, da je predmetna cesta sicer 
kategorizirana, vendar ni odmerjena in poteka preko zemljišč v lasti občanov.  

Ciril Alič vpraša ali je možno spremeniti nastavitve merilca hitrosti v Srednji vasi, ki pokaže hitrost 
vozila tik pred merilcem, na način, da bi pokazal hitrost vozila nekoliko prej. 
Bogo Žun vpraša, zakaj se upravljanje Zdravstvene postaje v Gorenji vasi prenaša na podjetje SPO in 
ga ne izvaja občinska uprava sama ter kolikšni so stroški upravljanja. Župan pojasni, da je do prenosa 
upravljanja le-to izvajalo OZG, SPO pa upravlja tudi z ostalimi stanovanji v lasti občine. Elizabeta 
Rakovec doda, da storitev upravljanja plačajo uporabniki. 
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Janez Hrovat pove, da svetniki niso prejeli nobene informacije glede situacije na Sovodnju, plaz, 
premikanje objekta. Župan pove, da so aktualne informacije objavljene na spletnih straneh. Narejen 
je bil oporni zid. Situacija je ob ogledu tudi predstavnike Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
prepričala, da gre za največjo posledico poplav iz leta 2012, gleda na to, da je ogrožen javni objekt. 
Meritve ta teden so zaznale rahlo upočasnitev premikanja. Elizabeta Rakovec pove, da je nastala 
škoda prijavljena v državni sanacijski program, izdelani projekti so v pregledu na ministrstvu, po 
potrditvi sledi sklenitev sofinancerske pogodbe. Za izvedbo nujnih del je občina založila svoja 
sredstva.   
 
K 3. točki 
Janez Arnolj, predsednik statutarno-pravne komisije predstavi osnutek statuta občine. 
 
Žan Mahnič poda pripombe na naslednje člene osnutka statuta:  
- 21. člen – navedeno je, da dnevni red predlaga župan, v veljavnem besedilu je navedeno, da lahko 
tudi člani občinskega sveta predlagajo točko dnevnega reda; 
- 22. člen - poda pobudo, da se dopusti možnost udeležbe na seji tudi preko videokonference; 
- razmisliti je potrebno o dopolnitvi glede prenehanje članstva člana občinskega sveta v primeru 
neudeležbe na sejah; 
- 33. člen – potrebno je nedvoumno določiti, da župan vodi zaščito, reševanje in pomoč samo v 
primeru naravnih nesreč, saj imamo v ta namen sicer poveljnika civilne zaščite; 
- 46. člen – ni opredeljeno kakšni so ukrepi glede na obremenjujoče poročilo, ni navedeno kako 
nadzorni odbor ravna z odgovorom člana, ki je nadzorovan, niti ni navedeno kam se član, ki je 
nadzorovan lahko pritoži; 
- 80. člen – dva odstavka sta si kontradiktorna, razumeti je, da lahko zbor občanov nastopi kot 
zakonodajalec, saj je navedeno, da odločitve zbora občanov zavezujejo.  
- na področju referenduma je v postopku sprememba zakonodaje, ali se bo le-ta upoštevala. 
Elizabeta Rakovec pove, da predlog spremembe zakonodaje še ni sprejet, v kolikor bo do druge 
obravnave, se bo to upoštevalo tudi v besedilu statuta. 
 
Jože Novak: 
- nujno je potrebno uskladiti tudi poslovnik občinskega sveta. Poda konkretni primer o delitvi 
sredstev s področja športa in kulture, o katerem odloča komisija, ki jo imenuje župan, in ne pristojni 
odbor; 
- 17. člen – naloge podžupana niso opredeljene, medtem ko je določeno, da ga pri njegovem delu 
nadzoruje občinski svet, ki pa še nikoli ni bil seznanjen z nalogami, ki so bile dodeljene podžupanu. 
Predlaga, da se ob imenovanju podžupana določijo tudi njegove naloge in se o njih seznani občinski 
svet. 
- meni, da bi bilo dobro določiti tudi pogostnost sklica zbora občanov; 
- meni, da bi se z vsebino statuta moral dobro seznaniti tudi predsednik nadzornega odbora. 
 
Sklep št. 165: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek statuta Občine Gorenja vas – Poljane in 
ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 4. točki 
Elizabeta Rakovec predstavi predlog spremembe Odloka o javnem redu in miru, na podlagi katere se 
bo zagotavljala varna označitev gradbiščnih ograj in ograj na javnih površinah. 
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Sklep št. 166: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog dopolnitev odloka o javnem redu in miru 
v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov, 1 svetnik je glasoval PROTI. Sklep je bil sprejet. 
 
K 5. točki: 
Predlog sprememb Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka predstavi predsednik 
Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja, Tomaž Pintar. 
 
Bogo Žun vpraša kdaj se bo začelo razmišljati o znižanju komunalnega prispevka. Župan pojasni, da ne 
drži, da je v naši občini najvišji komunalni prispevek, višina je odvisna od velikosti objekta in velikosti 
zemljišča. 
 
Sklep št. 167: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog sprememb odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov, 2 svetnika sta glasovala PROTI. Sklep je bil sprejet. 
 
K 6. točki 
Predlog sprememb Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav predstavi predsednik Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja, 
Tomaž Pintar. 
 
Marko Kržišnik meni, da je subvencija v višini 150,00 EUR za 1 PE prenizka. 
Jože Novak pove, da je v zapisniku odbora navedena njegova izjava, ki pa je bila naknadno korigirana 
in ni navedena v zapisniku, ki je v gradivu. Kristina Knific pojasni, da je izjava v zapisniku ustrezno 
korigirana, v gradivu za sejo občinskega sveta pa je še stara verzija zapisnika. 
Bogo Žun meni, da so finančne zmožnosti lastnikov objektov zelo različne, vsakdo pa bo kupil MKČN 
glede na svoje finančne zmožnosti. Predlaga še, naj bo subvencija za MKČN sorazmerna z višino 
komunalnega prispevka za priključitev na javno kanalizacijo. Kristina Knific pojasni, da je sprememba 
pravilnika na poti k večji pravičnosti in poštenosti in vgradnji MKČN, ki bodo dober kompromis med 
kakovostjo in ceno. Občina skrbi tudi za osveščanje občanov preko projekta v katerega so vključene 
vse štiri občine škofjeloškega območja. 
Irena Tavčar izrazi pomislek, kako bodo gradili MKČN občani za objekte v katerih živi le po ena oseba, 
npr. z nizko pokojnino. 
Jurij Krvina predlaga, da bi se združile vse štiri občine škofjeloškega območja in pridobile tri ponudbe 
za cenovno različne MKČN, glede na količino dobile ustrezen popust in na ta način omogočile 
občanom ugodnejši nakup MKČN. 
 
Sklep št. 168: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih 
naprav  v občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov, 2 svetnika sta glasovala PROTI, 1 svetnik se je 
glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
K 7. točki 
Jurij Krvina pripomni, da zapisnik seje odbora ni bil potrjen, niti ni bil ustrezno popravljen, kot je bilo 
dogovorjeno na seji odbora. Nato predstavi spremembo pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev 
za spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Elizabeta Rakovec pojasni, da je bila seja odbora en dan 
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po oddaji gradiva na pošto, takoj nato je bil zapisnik ustrezno popravljen, popravljeno verzijo 
zapisnika bodo prejeli člani odbora po elektronski pošti. 
 
Janez Arnolj vpraša ali je lahko najemnik v prostoru le 2 leti in ima ta čas subvencionirano ceno. Jurij 
Krvina pritrdi.  
Elizabeta Rakovec še pojasni, da je za državno pomoč že prejeto mnenje o skladnosti, podano s strani 
Ministrstva za finance.  
Janez Hrovat vpraša glede skupščine. Župan pojasni, da je bila skupščina uspešna, tudi novi 
družbeniki so sprejeli sklepe in zaveze. 
Mirjana Možina vpraša kje je sedež STC Stari vrh d.o.o.. Župan pojasni, da je sedež v Sv. Lenartu, kjer 
je spodnja postaja sedežnice. 
 
Sklep št. 169: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme spremembe pravilnika o dodeljevanju finančnih 
sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov, 1 svetnik se je glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
K 8. točki 
Predlog Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev predstavi predsednik komisije, Ciril 
Alič. 
 
Mirjana Možina ponovno opozori, da iz priloženega gradiva niso razvidne spremembe besedila glede 
na prejšnji pravilnik. 
 
Sklep št. 170: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti 
društev na območju občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 9. točki 
Predsednik Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja, Tomaž Pintar, predstavi pobude za 
širitev stavbnih zemljišč po 29. členu Zakona o prostorskem načrtovanju. 
 
1. pobuda – zagotovitev stavbnega zemljišča za potrebe gradnje novega gospodarskega poslopja – 
hleva na domačiji Možinovih 
Mirjana Možina pripomni, da bi moral biti v obrazložitvi naveden lastnik objekta in njegov naslov. 
 
Sklep št. 171: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep o širitvi stavbnih zemljišč na zemljiško 
parcelo št. 2045, v izmeri 688 m2, k.o. Leskovica, za potrebe gradnje nadomestnega hleva v 
predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
2. pobuda – gradnja objekta za turistične nastanitve ob gostišču Taverna Petra 
Janez Arnolj, glede na predvideni potek trase 4. razvojne osi vpraša, ali ni objekt lociran preblizu 
ceste. Župan odgovori, da je predviden potek trase regionalne ceste lociran nižje od obstoječe. 
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Sklep št. 172: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep o širitvi stavbnih zemljišč na celotni 
zemljiški parceli št. 31/1, v izmeri 2100 m2, k. o. Gorenja vas, ter 30/2 v izmeri 1307 m2, k.o. Gorenja 
vas za potrebe gradnje nastanitveni turističnih kapacitet v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
3. pobuda – zagotovitev stavbnih zemljišč za t.i. kopališki program na območju predvidenega 
kompleksa toplic Kopačnica 
Janez Arnolj meni, da se s projektom preveč hiti, svetniki so bili seznanjeni s projektom šele na seji 
odbora, občinski svet niti ni seznanjen s postopkom prodaje zemljišč. Vpraša še, ali je bila vrednost 
zemljišč določena na podlagi trenutnega stanja, saj se s spremembo namembnosti povečuje tudi 
vrednost zemljišč. Pove še, da je potencialni kupec družba, ki je bila ustanovljena pred enim letom, 
verjetno z namenom prijave na razpis. Župan pojasni, da je bil prvič razpis objavljen pred enim letom, 
ko je bila v namen izvedbe postopka imenovana tudi komisija, vendar takrat ni bilo izraženega 
interesa s strani investitorjev. Občina je tako v letu 2012 sama izvedla vložek v ureditev okolice in 
zabeležen je bil obisk 17.000 obiskovalcev. Sam je bil aktiven tudi v iskanju bodočega investitorja. Na 
javni razpis za prodajo nepremičnin se je javilo podjetje IJP d.o.o., sklep o izbiri še ni izdan, ko pa bo 
odločitev dokončna bo sklicana tudi tiskovna konferenca. 
Jože Novak vpraša katera komisija je vodila postopek in izrazi pomislek, da lahko novi lastnik zapre 
kopališče, ki je trenutno dostopno javnosti. Župan pojasni, da je sam imenoval komisijo za vodenje 
postopka. Doda še, da bo s sklenitvijo pogodbe kupec prevzel tudi obveznost ureditve javnega 
kopališča. 
Janez Hrovat: 
- vpraša kdaj bodo vloge za spremembo namembnosti lahko vložili občani. Elizabeta Rakovec pojasni, 
da sredi letošnjega leta.  
- vpraša kako bo s projektom, če Ministrstvo ne bo izdalo soglasja zaradi 4. razvojne osi. Elizabeta 
Rakovec pove, da je bila pobuda predstavljena tudi pristojnemu ministrstvu, kjer je bilo izraženo 
mnenje, da gre za smiselno zaokrožitev območja. 
 
Sklep št. 173: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep o širitvi stavbnih zemljišč na dele parcel št. 
2112, št. 2111 in št. 2119, vse k.o. Hotavlje, v skupni izmeri 4990 m2 za potrebe iz izgradnje 
kopališkega kompleksa s spremljajočimi dejavnostmi v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov, 1 svetnik se je glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
K 10. točki 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov športa predstavi Jože 
Novak, predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport. 
 
Janez Arnolj vpraša o izvedbi postopka glede na določbo o objavi javnega razpisa najkasneje v 30 
dneh po sprejetju proračuna. Jože Novak odgovori, da je potrebno razpis objaviti v 30 dneh po 
sprejemu proračuna, kar pomeni, da bo lahko objavljen že v januarski številki Podblegaških novic. Žan 
Mahnič še doda, da bo predlog letnega programa predlagan v sprejem že na decembrski seji. 
 
Sklep št. 174: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas – Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih 
sredstev v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 11. točki 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov športa predstavi Jože 
Novak, predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport. 
 
Sklep št. 175: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za 
leto 2013 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 12. točki 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti predstavi predsednica komisije, Lucija Kavčič. 
 
Sklep št. 176: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas – Poljane v 
predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 13. točki 
Elizabeta Rakovec predstavi sklepa o uskladitvi načrta razvojnih programov občine za potrebe prijav 
na razpis. 
 
Jurij Krvina vpraša ali je za šolo predvidenih le 48.000 EUR. Elizabeta Rakovec pojasni, da so to le 
lastna sredstva občine, celotna investicija pa je ocenjena na približno 190.000 EUR, obnavljala pa se 
bodo delno okna, fasada ter manjkajoči del strehe. 
 
Sklep št. 177: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep, da se v veljavnem načrtu razvojnih 
programov spremeni NRP št. 41 za projekt  Zdravstveni dom Gorenja vas, in sicer 62.400 evrov v letu 
2014 in 10.400 evrov v letu 2015 (lastni viri). 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 178: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep, da se V veljavni načrt razvojnih programov 
uvrsti nov projekt  Energetska sanacija Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, šifra NRP 199, in 
sicer 31.500 evrov v letu 2014 in 16.250 v letu 2015 (lastni viri). 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 14. točki 
Predlog cenika najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja predstavi 
predsednik Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja, Tomaž Pintar. 
 
Jurij Krvina predlaga zaokrožitev cen na evre, brez stotinov. 
 
Sklep št. 179: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog cenika najema grobov, najema 
poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja v predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 15. točki 
Barbara Bogataj je predstavila postopek ustanovitve novega razvojnega sveta Gorenjske regije. 
Občinski svet glasuje na tajnih volitvah o skupni listi kandidatov. 
Izvedeno je bilo tajno glasovanje, ki ga je izvedla 3-članska komisija v naslednji sestavi: Irena Tavčar, 
Janez Hrovat in Jože Novak. Glede na prisotnost svetnikov na seji je bilo razdeljenih 14 glasovnic. 
Komisija je prejela 14 glasovnic, ki so bile veljavne. Po štetju glasovnic je bil izid glasovanja naslednji: 
 
ZA predlagano listo kandidatov novega Razvojnega sveta gorenjske regije je glasovalo 13 svetnikov, 
PROTI predlagani listi je glasoval 1 svetnik.  
 
Na podlagi izvedenega tajnega glasovanje je bil sprejet naslednji 
Sklep št. 180: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane potrjuje listo članov razvojnega sveta Gorenjske razvojne 
regije v predloženem besedilu. 
 
K 16. točki 
Bogo Žun pohvali izvajalca zimske službe na Fužinah, Miklavčič Naceta in Burnik Jureta, zato ob izbiri 
izvajalcev predlaga, da se upošteva tudi mnenje občanov. 
 
 
Seja se je končala ob 20.52 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj  
         Milan Janez Čadež 

Župan 
 


