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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 011-004/2013-009 
Datum: 20. 6. 2013 
 
 

Z A P I S N I K 
 
17. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 20. 6. 2013, s pričetkom ob 
18.00 uri v poročni dvorani dvorca Visoko. 
 
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, Roman Demšar 
ODSOTNA SVETNICA: Alenka Krmelj 
OSTALI PRISOTNI: župan Milan Čadež; Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj, Jana Kristan, občinska 
uprava; Tina Dolenc, Podblegaške novice, Boštjan Bogataj, Gorenjski glas; Ana Rihar, Pravi kot d.o.o.; 
Pavle Logar, STC Stari vrh d.o.o.; Boris Oblak, Kulturni center slikarjev Šubic; Valentin Bogataj, 
predsednik Komisije za poimenovanje Trga Ivana Regna 
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku 
seje prisotnih 11 svetnikov.  
Župan predlaga, da se predlagana 6. točka umakne z dnevnega reda saj bo predlog statuta strokovno 
pregledan še s strani službe vlade za lokalno samoupravo, saj se določene določbe lahko še izboljšajo. 
 
Glede na podani predlog župan v potrditev predlaga naslednji  
 
dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta z dne 11. 4. 2013 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POH51-2 - počitniški 

objekti Podvrh 
4. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje GRV 20-11 Gorenja vas – 

Praprotnica – Hlavče Njive 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 

2013 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane 

7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka in predlog 
Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 

8. Poročilo o poslovanju STC Stari vrh v letu 2012 
9. Poročilo Kulturnega centra Šubic za leto 2012 
10. Poimenovanje Trga Ivana Regna 
11. Promet z zemljišči 
12. Razno     
 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 11 svetnikov. Dnevni red je bil sprejet soglasno.  
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K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 11. 4. 
2013, 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. 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. 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 
Sklep št. 162: menjava zemljišč Marjan Bogataj, Stara Oselica 
Sklep št. 163: prodaja zemljišč Gabrijel Justin, Volča 
 
Izvrševanje sklepov 16. redne seje: 
Sklep št. 181: sprejet osnutek OPPN za ureditev turističnega območja pri Topličarju – javna razgrnitev 
je v teku  
Sklep št. 182: sprejet dopolnjeni osnutek OPPN za gradnjo senika kmetije Bogataj – javna razgrnitev 
je zaključena 
Sklep št. 183: potrjen zapisnik 15. redne seje, ki je bila 21. 2. 2013 
Sklep št. 184: sprejet Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012  
Sklep št. 185: sprejet predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju 
osnovnega zdravstva Gorenjske 
Sklep št. 186: sprejet predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne 
Sklep št. 187: sprejet predlog odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih 
pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne  
Sklep št. 188: sprejeto Poročilo o poslovanju javnih zavodov in podjetij, katerih (so)ustanovitelj je 
občina – zahtevana dopolnitev je priložena v gradivu pod točko razno  
Sklep št. 189: sprejet Program odvajanja in čiščenja komunalne padavinske vode 2013-2016  
Sklep št. 190: sprejet Program oskrbe s pitno vodo 2013-2016   
Sklep št. 191: menjava zemljišč, k.o. Podvrh vlagateljev Dušana Kumra in Renate Turinek z izvzemom 
iz javnega dobra – v izvrševanju 
Sklep št. 192: menjava zemljišč, k.o. Trebija v lasti Primožič Bojana z izvzemom iz javnega dobra – v 
izvrševanju 
Sklep št. 193: soglasje k odprodaji solastninskega deleža stavbe Ob jezu 2 – v izvrševanju 
 
Jože Novak poda pripombo na zapis njegove pripombe v zapisniku v okviru 10. točke glede gradnje 
vodovoda na Trebiji. Vprašal je, zakaj gradimo vodovod na Trebiji, kjer je vir vode večkrat oporečen in 
se voda klorira 24 ur na dan. Pojasnjeno je bilo, da bo urejena vrtina iz katere se bo črpala voda 
globinsko v primeru oporečne vode, sočasno pa je bilo pojasnjeno, da se kvaliteta vode s črpanjem 
poslabša. Bistvo njegovega vprašanje je torej bilo, zakaj se gradi vodovod ob oporečnem izviru. 
Zapisnik naj se ustrezno popravi.  
Mirjana Možina opomni, da sklep št. 184 ni bil sprejet soglasno, kot je navedeno v zapisniku, zato naj 
se navedeno ustrezno popravi. 
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Sklep št. 194: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
16. redne seje, ki je bila 11. 4. 2013, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o njihovem 
izvrševanju pa je potrebno poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov od 11 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki 
Jože Novak - pri Neškovi brvi sta postavljeni dve informativni tabli. Meni, da bi bilo potrebno, glede 
na lokacijo ob Poljanski Sori, postaviti informativno tablo s predstavitvijo rib, ki živijo Poljanski Sori. 
Olga Fic vpraša kdaj bo asfaltirana cesta proti Stari Oselici. Župan odgovori, da v roku dveh tednov. 
Ciril Alič opozori na staro cipreso v GC Todraž, ki bi jo bilo potrebno zaščititi kot naravno dediščino.  
Bogo Žun odgovori, da je cipresa na seznamu dendrološke dediščine in bi jo bilo potrebno upoštevati 
ob izdaji soglasij k gradbenim dovoljenjem v coni. 
Bogo Žun: 
- opozori na podirajočo se Oblakovo hišo na Fužinah tik ob javni poti. Meni, da bi bilo potrebno 

lastnika opozoriti naj objekt sanira ali podre; 
- vpraša ali je plato v GC Dobje ponovno njiva oziroma deponija gradbenega materiala. Župan 

odgovori, da lahko odgovor na to vprašanje poda le lastnik zemljišča. 
Žan Mahnič: 
- prenese pobudo občanke, da se na cesti od Poljan do Visokega postavijo koši za pasje iztrebke. 

Župan odgovori, da je za pasje iztrebke odgovoren vsak lastnik živali. Potrebno je osveščanje 
lastnikov psov. Delno pa pot poteka tudi na območju Občine Škofja Loka. 

- vpraša ali še obstaja gozdna učna pot Visoko. Bogo Žun pojasni, da še obstaja, vendar bi bilo 
potrebno obnoviti kozolčke in napise, žal pa Zavod za gozdove nima sredstev za vzdrževanje. 
Župan doda, da delno lahko vzdrževanje subvencionira tudi občina. 

- predlaga vključitev občine v projekt, vezan na ohranjanje kulturne dediščine, narečja, t.j. projekt 
»imena hiš«, preko Leader projekta in na ta način pridobitev nepovratnih sredstev za označitev in 
ohranitev starih hišnih imen. 

Jurij Krvina - predsednik škofjeloškega odbora za gospodarstvo predlaga formiranje medobčinske 
komisije v zadevi STC Stari vrh, s čimer se strinja tudi osebno. Župan se s predlogom in sodelovanjem 
strinja. 
Mirjana Možina: 
- vpraša, glede na zmanjšanja sredstev v proračunu za dom starejših in izdelano novo idejno 

zasnovo, kaj je novega na projektu in kaj predvideva nova idejna zasnova. Župan odgovori, da 
bodo svetniki o poteku projekta obveščeni pisno. 

- sredstva v proračunu naj bi bila namenjena za izgradnjo OŠO v Delnicah, ki so siva lisa. Vpraša ali 
se bo gradnja OŠO nadaljevala tudi v ostalih naseljih, ki so sive lise, ali je izdelan program 
nadgradnje. Župan odgovori, da je bilo s strani krajanov v naseljih, ki so sive lise, podanih že veliko 
pobud po gradnji OŠO, vendar bo pred nadaljevanjem gradnje potrebno z operaterjem doreči 
glede lastništva opreme. 

Janez Arnolj:  
- meni, da bi bilo občanom, ki se nahajajo ob trasi OŠO, čim prej potrebno ponuditi možnost 

priklopa; 
- opozori na njive s koruzo tik ob javnih poteh in lokalnih cestah in na ta način onemogočeno 

preglednost. Župan se strinja, da je pobuda na mestu, prav tako v primeru zasaditve žive meje, 
vendar zaposleni v občinski upravi nimajo možnosti ukrepanja, medobčinski inšpektorat pa je 
ukinjen. Bogo Žun pripomni, da bi v primeru, da bi komunalna delavca opazila tovrstne zasaditve 
na terenu, s strani občine lahko poslali lastniku opozorilo za odstranitev v določenem roku. V 
kolikor lastnik ne bi poskrbel za odstranitev bi to opravila komunalna delavca občine. 
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Marko Kržišnik vpraša kaj je novega na plazu Sovodenj. Župan odgovori, da so bili 20. 6. znani 
rezultati meritev, ki kažejo bistveno zmanjšanje premikov, o več informacijah pa bodo svetniki 
natančno obveščeni pisno. 
Roman Demšar pripomni, da v Podblegaških novicah ni bila niti omenjena čistilna akcija na Hotavljah, 
kljub temu, da je bil intervju z novinarko opravljen, in meni, da bi bilo prav, da bi se z objavo v imenu 
občine in KS zahvalili vsem udeležencem čistilne akcije. 
 
 
K 3. točki 
Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POH51-2 - počitniški 
objekti Podvrh predstavi Ana Rihar, Pravi kot d.o.o.. 
 
Bogo Žun vpraša koliko prebivalcev vikendov v Podvrhu ima prijavljeno stalno prebivališče v občni 
Gorenja vas – Poljane. Meni, da je 90% počitniških objektov stalno naseljenih, zato se bodo tudi 
načrtovani počitniški objekti uporabljali kot stalno naseljeni stanovanjski objekti. 
Ciril Alič vpraša glede meje med počitniškimi in stanovanjskimi objekti in meni, da vse težave z 
naseljevanjem počitniških objektov padejo na lokalno skupnost. Elizabeta Rakovec pove, da Zakon o 
graditvi objektov ne ločuje objektov po namembnosti. Tudi upravna enota ob prijavi prebivališča ne 
preverja ali stanovalci živijo v počitniškem ali stanovanjskem objektu, tudi hišna številka se dodeli le 
na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja. Mirjana Možina pojasni, da naj bi lastniki počitniških 
objektov plačevali davek od premoženja za objekte, kjer nima nihče prijavljenega stalnega bivališča.  
 
Sklep št. 195: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje POH51-2 - počitniški objekti Podvrh, za dopolnjeni osnutek OPPN se 
izvede enomesečna javna razgrnitev z javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od 15 prisotnih, dva svetnika sta se glasovanja 
vzdržala. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 8. točki 
Poročilo o poslovanju STC Stari vrh d.o.o. predstavi direktor družbe, Pavle Logar. 
 
Mirjana Možina: 
- ugotavlja, da 30 zaposlenih deluje v podjetju pogodbeno ali preko študentskega servisa, zato so 

stroški storitev v poslovnem izidu povečani, na strani plač pa zmanjšani. Pavle Logar pritrdi. 
- vpraša ali je bil že izveden finančni nadzor s strani nadzornega sveta. Pavle Logar pojasni, da ga je 

že izvedel, sprejet pa je bil sklep, da se opravi sestanek še z računovodstvom z namenom 
obrazložitve določenih postavk. 

Jože Novak vpraša glede lokalnih podjetnikov, ki so bili potencialni sofinancerji. Pavle Logar odgovori, 
da so vsi podjetniki, ki so bili na seznamu vplačali svoj znesek, kot sponzorji ali kot družbeniki. 
Potrebno je le še vplačilo enega novega družbenika in bo vložena sprememba tudi v sodni register. 
Vseh vplačnikov in sponzorjev skupaj je okrog 40. 
Žan Mahnič vpraša ali se bo sodelovanje z Domnom Božičnikom na področju razvijanja snežnega topa 
nadaljevalo. Pavle Logar meni, da je ideja zelo zanimiva in upa, da bo zgodba uspela.  
 
Sklep št. 196: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom STC Stari vrh za leto 2012 v 
predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 4. točki 
Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje GRV 20-11 Gorenja vas – 
Praprotnica – Hlavče Njive predstavi Elizabeta Rakovec. 
 
Marku Kržišniku se zdi nerazumljivo, da na območju ni potrebno graditi malih komunalnih čistilnih 
naprav ampak greznice. Doda še, da objekti mejijo na kmetijska zemljišča, zato ne spadajo v okolje in 
bodo domačini ponovno v podrejenem položaju. Elizabeta Rakovec pojasni, da točka 3.1 16. člena 
odloka določa, da je za predmetno območje določena gradnja malih komunalnih čistilnih naprav, ker 
bodo objekti pretežno stalno naseljeni. 
Jože Novak: 
- ponovno opozori, da za 10 objektov in gospodarski objekt male komunalne čistilne naprave niso 
zaprtega tipa. Kam bodo speljane vode iz MKČN, prav tako bo veliko tudi padavinskih voda. Elizabeta 
Rakovec pojasni, da bo iztok speljan v bližnji vodotok. Doda še, da je območje zazidljivo že 12 let, 
zaradi širšega območja, ustrezne komunalne ureditve območja in preprečevanja stihijske gradnje je 
bila z OPN predpisana izdelava OPPN. 
- vsak graditelj, ki plača komunalni prispevek ima pravico do priklopa na javno infrastrukturo, zato se 
bo morala izvesti javna kanalizacija. Elizabeta Rakovec pojasni, da je določena gradnja malih 
komunalnih naprav, zato investitorji komunalnega prispevka za fekalno kanalizacijo niso dolžni 
plačati, niti območje ne bo opremljeno z javno kanalizacijo. 
Na vprašanje Jožeta Čadeža Elizabeta Rakovec odgovori, da je pobudnik le lastnik zemljišča. 
 
Sklep št. 197: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje GRV 20-11 Gorenja vas – Praprotnica – Hlavče Njive v predloženem 
besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov, 1 je glasoval PROTI, 4 so se glasovanja vzdržali. Sklep 
je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki 
Jana Kristan predstavi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine za 
leto 2013. 
 
Mirjana Možina: 
- vpraša ali je zmanjšanje prihodka iz naslova NUSZ posledica neplačila s strani RŽV in kaj je razlog 

za neplačevanje? Elizabeta Rakovec odgovori, da je prvi obrok akontacije s strani RŽV plačan, 
drugi obrok še ni zapadel v plačilo, nato pa naj bi zavezanec DURS zaprosil za odlog plačila ali 
nadaljnje obročno plačevanje, kar pa ni bilo ugodno rešeno. Verjame, da bo zavezanec v roku 
poravnal obveznosti. 

- povečanje kapitalskih prihodkov od prodaje zemljišč, ali so načrtovane nove prodaje? Jana Kristan 
odgovori, da je povečanje na račun predvsem načrtovanih menjav zemljišč. 

- medobčinski inšpektorat – ker odpovedni roki in postopki niso bili pravilno speljani, to pomeni 
dodatnih 10.000 EUR stroškov za našo občino; 

- redno vzdrževanje lokalnih cest – v obrazložitvi je navedeno zmanjšanje zaradi varčevalnih 
ukrepov, pa vendar zakon o uravnoteženju javnih financ na to področje ni posegel, vzrok je 
zmanjšanje sredstev zaradi zimske službe; 

- sredstva za vodovodni sistem Lučine so zmanjšana za 15.000 EUR, pa vendar se problematika 
oskrbe z vodo v Lučinah pojavlja že 10 let in bi bila obnova nujno potrebna, vsaj zamenjava cevi; 

- v računu finančnih terjatev in naložb je predvidena prodaja deleža v družbi Bioenergetika Todraž 
d.o.o.. Glede na to, da so bila mnenja glede prodaje deleža na seji odbora za gospodarstvo 
deljena, naj se pred prodajo deleža situacija dobro preveri in prouči. 
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- NRP po virih - predlaga, da se, glede na devet različnih virov, pripravi kazalo, ker je NRP 
nepregleden; 

- za krajevne skupnosti se proračuni niso zmanjšali, zmanjšali pa so se prispevki občine za obnovo 
cest za odročne kraje in za obnovo javnih cest in poti; 

- sejnine za odbore – realizacija, kot je navedena ni možna, saj v letu 2013 še ni bilo izplačila. 
 
Jože Novak: 
- meni, da je pravilno, ker je črtana postavka za ureditev dostopne ceste do dvorca Visoko, saj bi 

bilo potrebno obnoviti nekdanji dostop čez reko Soro, zato naj se prouči možnost vzpostavitve 
nekdanjega dostopa. Župan pove, da je v sodelovanju z Občino Škofja Loka v pripravi celoviti 
razvoj območja, Občina Škofja Loka ima za dostopno cesto v pripravi OPPN, ki naj bi bil zaključen 
letos, in upa, da bo v letu 2014 prišlo do realizacije. Sočasno pa se bo v škofjeloški OPN umestil 
tudi most čez reko Soro in nekdanji dostop do dvorca. 

- meni, da so stroški zimske službe ogromni in pretirani, zato bi bilo potrebno raziskati zakaj so le-ti 
tako visoki. Župan pove, da so vsi štirje župani škofjeloškega območja poslali dopis na Ministrstvo  
za infrastrukturo in promet ter na Ministrstvo za obrambo, glede na ogromno povečanje stroškov 
zimske službe, katerega bodo v vednost prejeli tudi svetniki. 

 
Jurij Krvina: 
- na p.p. za obnovo lokalne ceste Poljane – Javorje – Zapreval se pojavljajo odstopanja, indeks 144 

in 159, ki niso v skladu z normalno prakso, to je v okviru 10-15% odstopanja. Če so bile storjene 
napake na strani predhodnih ocen investicije bo moral nekdo odgovarjati. Elizabeta Rakovec 
pojasni, da je bilo izvedeno skupno javno naročilo za gradnjo kanalizacije in obnovo ceste v 
Javorjah. Za kanalizacijo se je izkazalo, da je bila vrednost investicije nižja kot je bilo ocenjeno, za 
obnovo ceste pa višja, za kar se je sklenil aneks k pogodbi, investicija pa se skupno ni povečala. 
Investicija je res visoka, glede na zahteven teren pa je potrebna kvalitetna obnova. Letos 
investicija še ne bo zaključena, saj je glede ureditve pločnikov potreben dogovor s še zadnjim 
lastnikom zemljišča. Doda še, da se je s postopkom odkupov zemljišč pričelo že v letu 2011 in z 
enim od lastnikov potekajo pogajanja že tretje leto, vmes je v teku še sodni postopek za določitev 
meje. V pogajanjih so se pojavljale tudi dodatne zahteve lastnikov zemljišč po gradnjah opornih 
zidov, namesto ureditve brežine, kar predstavlja dodaten in nenačrtovan strošek. V Javorjah je 
problematično tudi neskladje med katastrom in stanjem meja v naravi. 

- vpraša za kakšen prenos vodovodnega sistema Podvrh – Zapreva gre. Elizabeta Rakovec odgovori, 
da je predvideno, da se novozgrajeni vodovod spoji s štirimi obstoječimi vodovodnimi sistemi. 
Prenos se izvede brezplačno pod pogojem, da lastniki obstoječih sistemov prevzamejo nadaljnji 
dve leti vzdrževanje in morebitne odprave okvar obstoječih sistemov. Obstoječi vodovodni sistem 
Zapreval pa bo potreben delne obnove, investicija bo izvedena preko občine, končni uporabniki pa 
bodo plačali sorazmerni del komunalnega prispevka. 

- vpraša kolikšen bo strošek obnove zidu na pokopališču v Poljanah. Jana Kristan pojasni, da so v 
proračunu občine načrtovana sredstva za obnovo obzidja, KS Poljane pa je zagotovila 3.000 EUR za 
najnujnejša sanacijska dela na stari mrliški vežici. Roman Demšar pripomni, da so v Gorenji vasi, 
ob kraji žlebov na poslovilnem objektu, stroške obnove žlebov morali kriti v celoti sami. Elizabeta 
Rakovec še doda, da je bila sklenjena pogodba z izvajalcem za 30.000 EUR, z rebalansom pa se 
povečujejo sredstva za 6.000 za KS Gorenja vas za zamenjavo ukradenih žlebov na pokopališču 
Gorenja vas. 
  

Mirjana Možina ugotavlja, da se povečujejo tudi stroški za zavetišče za živali. Elizabeta Rakovec 
pojasni, da je občina dolžna kriti stroške oskrbe zapuščenih živali. 
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Janez Arnolj še meni, da bi bilo potrebno za zimsko službo spustiti tudi kriterije in nivo v smeri 
zmanjševanja sredstev. Župan meni, da bi bili v primeru, da službe ne bi opravljali domači izvajalci, 
stroški še višji in delo opravljeno manj kvalitetno. 
 
Sklep št. 198: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013  v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 svetnikov od 15 prisotnih, 6 svetnikov se je glasovanja vzdržalo. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane predstavi Jože Novak, predsednik 
odbora za šolstvo, kulturo in šport. 
 
Mirjana Možina vpraša ali je v predlogih odlokov upoštevan tudi Zakon o uravnoteženju javnih financ, 
glede zaposlitev za katere mora dati soglasje svet javnega zavoda. Jurij Krvina pove, da je ZUJF 
trenuten ukrep, ki je hierarhično nad odlokom. 
 
Sklep št. 199: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas v 
predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od 13 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 200: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od 13 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka in predlog Odloka o 
ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Ivana 
Tavčarja Škofja Loka predstavi Jože Novak, predsednik odbora za šolstvo, kulturo in šport. 
 
Sklep št. 201: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od 13 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 202: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka v 
predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 9. točki 
Poročilo Kulturnega centra Šubic za leto 2012 predstavi Boris Oblak, Kulturni center slikarjev Šubic. 
 
Jože Novak: 
- vpraša kako je urejeno razmerje med občino in upraviteljem, projektno ali pavšalno? Elizabeta 
Rakovec odgovori, da se plačuje fiksni mesečni znesek za upravljanje hiše, posebej pa še posebni 
veliki projekti kot npr. v sklopu projekta oživela kultura. Boris Oblak doda, da je količino ur težko 
oceniti in voditi, saj je delo zelo dinamično in raznoliko. 
- vpraša kolikšna je uporabnost prostorov, saj meni, da v hiši ni niti enega prostora za več kot 10 ljudi, 
ter ali bo hiša delovala kot muzej nekemu slikarstvu ali bo služila še za kaj drugega. Boris Oblak 
odgovori, da je program zastavljen kot program kulturnega centra z razstavnim programom, stalno 
muzejsko zbirko, bogatim pedagoškim programom, tudi razstava bo postavljena pedagoško, 
interaktivno. Podstrešni prostor pa omogoča organizacijo raznolikih kulturnih dogodkov za do 80 
ljudi, za večje prireditve pa se lahko koristi tudi prostor na Visokem in dvorana v Gorenji vasi in 
Poljanah. 
 
Mirjana Možina vpraša, če se dejavnost kulturnega centra prepleta z dejavnostjo KUD-a Poljane. 
Boris Oblak pove, da je sodelovanje dobro in če se že prekriva, se v pozitivni smeri. 
 
Župan pove, da je že res, da so bila vložena velika sredstva v obnovo in oživitev hiše, vendar je vesel, 
da je upravljavec hiše človek z dušo, ki zna pritegniti obiskovalce in sodeluje tudi širše na kulturnem 
področju v občini. Na tak način je veliko narejenega tudi na promociji občine in Poljanske doline. 
 
Sklep št. 203: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom Kulturnega centra slikarjev Šubic 
za leto 2012 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 10. točki 
Predlog poimenovanja osrednjega gorenjevaškega trga po znamenitem rojaku dr. Ivanu Regnu je 
predstavil Valentin Bogataj, predsednik Komisije za poimenovanje Trga Ivana Regna. 
 
Jože Novak vpraša ali je predvidena postavitev spomenika Ivanu Regnu na trgu. Župan odgovori, da 
bo postavljen spominski steber z informacijskim panojem. 
 
Sklep št. 204: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep, da se osrednji trg v Gorenji vasi v spomin 
znamenitemu rojaku poimenuje »Trg Ivana Regna«. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 11. točki 
 
a) Menjava zemljišč v k.o. Dobje 
 
Janez Arnolj spomni, da je bilo soglasje KS Poljane podano pogojno. Tomaž Pintar in Barbara Bogataj 
pojasnita, da je bil, glede na mnenje KS, opravljen ogled lokacije na kraju samem, kamor so bili 
vabljeni tudi stanovalci, in kjer je bil dosežen tudi dogovor za razširitev križišča na 8 m na Kovnico s 
hčerko lastnika zemljišča. 
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Sklep št. 205: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1482/16, 1482/15 in 
1482/12, k.o. Dobje v skupni površini 157 m2, ki so javno dobro, za zemljišča parc. št. 407/5, 374/2, 
1482/10, k.o. Dobje v skupni površini 432 m2, v lasti Kloboves Ivana, Tabor 6, Gorenja vas. Zemljišča 
parc. št. 1482/16, 1482/15 in 1482/12, k.o. Dobje se s sklepom izvzamejo iz javnega dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov od 16 prisotnih, 1 svetnik se je glasovanja vzdržal. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 206: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišč parc. št. 1482/1 in 
1482/14, k.o. Dobje v skupni površini 15 m2, ki sta javno dobro, za del zemljišča parc. št. *179, k.o. 
Dobje v površini približno 55 m2, v lasti Kloboves Janeza, Poljane nad Škofjo Loko 62, Poljane nad 
Škofjo Loko. Del zemljišč parc. št. 1482/1 in 1482/14, k.o. Dobje, se, po izvedeni parcelaciji, s sklepom 
izvzame iz javnega dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
b) Menjava zemljišč v k.o. Dolenja Dobrava 
 
Mirjana Možina vpraša kako se bo poračunala razlika v kvadraturi. Barbara Bogataj pojasni, da se bo 
delno izvedla menjava, delno se bo razlika v vrednosti izplačala. 
 
Sklep št. 207: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč, ki predstavljajo del javne 
poti, parc. št. 297/2, 294/5, 294/3, 297/4, 294/7, 323/9, 323/10, 297/6, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5, 
323/6, k.o. Dolenja Dobrava, ki so v lasti Bogataj Janeza in v skupni površini 978 m2 za zemljišča parc. 
št. 1534/7, 1534/9, 1534/2 in del 1534/6, k.o. Dolenja Dobrava, ki so javno dobro in v skupni površini 
310 m2. Zemljišča parc. št. 1534/7, 1534/9, 1534/2 in del 1534/6, k.o. Dolenja Dobrava s sklepom 
izvzame iz javnega dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
c) Menjava zemljišč v k.o. Trebija 
 
Bogo Žun pripomni, da v gradivu ni priloženo soglasje KS Trebija, niti ga KS Trebija ni podala in meni, 
da je predlagana menjava z javnim dobrim del parc. št. 1146/1, k.o. Trebija lahko sporna in 
nesprejemljiva. Meni, da je javno dobro ob cestah nesmiselno menjati in prodajati, saj se lahko koristi 
za komunalno infrastrukturo, ter da je za menjavo potrebno najti drugo zemljišče. Predlaga 
zamenjavo zemljišča za opuščene gozdne poti, ki so odmerjene in vrisane v katastru. 
Župan pojasni, da je menjava nujna in pogoj za vkop komunalne infrastrukture, vodovoda in 
kanalizacije, na Trebiji.  
  
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 225/57 in 225/56 (v 
skupni izmeri 29 m2), v lasti Urh Janeza, Trebija 7, Gorenja vas, za zemljišče parc. št. 1146/2 (v izmeri 
21 m2) in del zemljišča parc. št. 1146/1 (v izmeri 40 m2), k.o. Trebija, ki je javno dobro. Del zemljišča, 
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ki je javno dobro, se izvzame iz javnega dobra in izpelje postopek menjave zemljišč z neposredno 
pogodbo. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013. 
PROTI predlaganemu sklepu je glasoval 1 svetnik od 16 prisotnih, 15 svetnikov se je glasovanja 
vzdržalo. Sklep ni bil sprejet. 

 
d) Menjava zemljišč v k.o. Trebija 
 
Mirjana Možina vpraša, če je KS podala soglasje. Barbara Bogataj pojasni, da je bilo izdano ter 
svetnikom posredovano z elektronsko verzijo gradiva 
 
Sklep št. 208: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišča parc. št. 1145/10, k.o. 
Trebija v izmeri približno 140 m2, ki je javno dobro, za del zemljišča parc. št. 378/5, k.o. Trebija, v 
približni izmeri 200 m2 in v lasti Irme Majde Frelih. Del zemljišča parc. št. 1145/10, k.o. Trebija se po 
izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
e) Menjava zemljišč v k.o. Lučine 
 
Sklep št. 209: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1184/2, 1183/1 in 
1181, k.o. Lučine v skupni površini 1.704 m2, ki so javno dobro, za zemljišča parc. št. 221/5 in 208/4, 
k.o. Lučine v skupni površini 863 m2, v lasti Franca Nagodeta, Goli vrh 9, Gorenja vas. Zemljišča parc. 
št. 1184/2, 1183/1 in 1181, k.o. Lučine se s sklepom izvzamejo iz javnega dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 11. točki 
Jože Čadež še vpraša glede nazaupnice direktorju BSC d.o.o.. Župan odgovori, da so mnenja občin 
različna, naša občina dobro sodeluje z BSC d.o.o., strinja pa se in je opozoril, da se na področju plač 
da ukrepati, prav tako pa se strinja, da mora biti izvedena revizija poslovanja družbe. Je pa nadzorni 
svet sestavljen nepravično glede na lastništvo družbe. Župani se sestanejo naslednji teden glede 
nadaljnjega sodelovanja. 
 
 
 
Seja se je končala ob 21. uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj  
         Milan Janez Čadež 

Župan 


