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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 011-008/2013-003 
Datum: 24. 10. 2013 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
19. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 24. 10. 2013, s pričetkom ob 
18.00 uri v novi poslovni stavbi Rudnika Žirovski vrh. 
 
PRISOTNI SVETNIKI: Janez Arnolj, Janez Hrovat, Tomaž Pintar, Ciril Alič, Olga Fic, Marko Kržišnik, Bogo 
Žun, Stanko Bajt, Mirjana Možina, Lucija Kavčič, Žan Mahnič, Roman Demšar, Jože Novak, Jurij Krvina 
ODSOTNI SVETNIKI: Jožef Čadež, Alenka Krmelj, Irena Tavčar 
OSTALI PRISOTNI: župan Milan Čadež; Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj, Jana Kristan, občinska 
uprava; Milka Bizovičar, Podblegaške novice, Tanja Barašin, Radio Sora; Boris Bogataj, član 
nadzornega odbora; Hijacinta Klemenčič, direktorica RŽV d.o.o., Valentin Bogataj, predsednik 
komisije za priznanja 
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku 
seje prisotnih 12 svetnikov.  
 
Glede na podani predlog župan v potrditev predlaga naslednji  
 
dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta z dne 26. 9. 2013 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Osnutek proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2014 
4. Poročilo nadzornega odbora občine 
5. Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na 

okolje za leto 2012 
6. Poročilo urednice Podblegaških novic 
7. Predlog občinskih nagrajencev za leto 2012 
8. Promet z zemljišči 
9. Razno       
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 12 svetnikov. Predlagan dnevni red je bil potrjen soglasno. 
  
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 18. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 26. 9. 
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 
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Sklep št. 149: prenos vodovoda Četena Ravan – vas in Četena Ravan - Košanc v 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. 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. 206: menjava zemljišč javne poti do ČN Gorenja vas – v izvrševanju 
Sklep št. 207: menjava zemljišč za javno pot v k.o. Trebija v lasti M. Frelih – v izvrševanju 
Sklep št. 208: menjava zemljišč javne poti v k.o. Lučine v lasti F. Nagodeta – v izvrševanju 
 
Izvrševanje sklepov 18. redne seje: 
Sklep št. 209: potrjen zapisnik 17. redne seje, ki je bila 20. 6. 2013 
Sklep št. 210: sprejet statuta Občine Gorenja vas – Poljane 
Sklep št. 211: sprejet predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za območje občine Gorenja vas - Poljane 
Sklep št. 212: prodajo dela zemljišča parc. št. 1426/2 k.o. Gorenja vas – v izvrševanju 
Sklep št. 213: nakup zemljišč v lasti Bogataj Slavka s parc. št. 441/3 v izmeri 46 m2 (dostopna pot) in 
parc. št. 441/4 v izmeri 84 m2 (črpališče)  -  v izvrševanju 
 
Sklep št. 214: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
18. redne seje, ki je bila 26. 9. 2013, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o njihovem 
izvrševanju pa je potrebno poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 2. točki 
Jože Novak vpraša glede sanacije opornega zidu v Gorenji vasi, ki naj bi bila izvedena v letu 2013, pa 
do izvedbe ni prišlo. Župan odgovori, da je s strani Direkcije RS za ceste pred tremi tedni prejel 
zagotovilo, da je izdana naročilnica izvajalcu za sanacijo opornega zidu. 
Mirjana Možina: 
- pove, da v zadnjem letu prihaja do zlorab cenika ter drugih nepravilnosti pri zaračunavanju 

dimnikarskih storitev, zato naj občina opozori občane naj bodo pozorni na veljavnost cenika in da 
plačujejo storitve po ceniku, ter da dimnikar izda delovni nalog opravljenega dela; 

- ugotavlja, da je občina pošiljala občanom vprašalnik za odvoz smeti, vendar pa večina vprašalnika 
ni vrnila, zato ostaja odvoz komunalnih odpadkov 2-krat mesečno; 

- vpraša ali se bo prišlo do načrtovanega sofinanciranja s strani Osnovnega zdravstva Gorenjske. 
Župan pove, da bo OZG sofinanciral dogovorjeno, in sicer v višini 40.000 EUR. 

Marko Kržišnik: 
- glede na gradnjo obvoznice v Gorenji vasi in posledično neprehodnost obeh brvi v Gorenji vasi 

predlaga, da bi šolski avtobus ob 15. uri počakal otroke na postajališču na Blatih; 
- izpostavi problem obračanja avtobusa v Podjelovem Brdu. Nova lokacija je na voljo, vendar bi se 

bilo potrebno dogovoriti z lastnikom zemljišča glede nasutja zemljišča. Župan pove, da občina 
lahko pomaga skoordinirati sestanek v smeri ureditve novega obračališča.  

Bogo Žun: 
- opozori na rekonstrukcije in gradnje javnih poti v občini. Občina je dolžna za tovrstna dela 

pridobiti vsaj enostavno gradbeno dovoljenje. Postopek ni drag, dobi pa na ta način dovoljenje za 
poseg v prostor. Gozdarji v nasprotnem primeru ne bodo več spregledali nedovoljenih posegov v 
prostor. 

- vpraša od kje se dovaža pesek za gradnjo obvoznice. Župan odgovori, da iz kamnoloma iz Lajš. 
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Roman Demšar vpraša glede izvajanja zimske službe v prihodnji zimski sezoni. Župan pojasni, da je bil 
zadnji razpis razveljavljen zaradi previsokih cen. Na današnji dan je objavljen nov razpis. Zimska 
služba se bo zaenkrat izvajala ne glede na razpis, saj so v veljavi še sklenjeni aneksi.   
Janez Arnolj: 
- vpraša ali se lahko pričakuje preureditev križišča v Poljanah v krožišče? Župan odgovori, da se 

odvijajo razgovori v tej smeri. Na vprašanje se naveže tudi Mirjana Možina, ki predlaga še ureditev 
pločnika od dveh stanovanjskih hiš do križišča za peš dostop.  

- vpraša ali se je kdaj razmišljalo o poenotenjem meje občine s šolskim okolišem; 
- glede mednarodnega sodelovanja vpraša ali obstajajo ambicije sodelovanja tudi z drugimi kraji. 

Župan pove, da lepo poteka sodelovanje s češko občino, navezujejo se novi stiki v Celovcu, kjer bo 
predstavitev Poti poljanskih dobrot v decembru. Na temo Rupnikove linije se bo poskušalo 
vzpostaviti sodelovanje z italijansko stranjo. 

Žan Mahnič vpraša koliko časa bo še semafor na Visokem. Župan pojasni, da je projekt sanacije že 
izdelan, vendar so se na recenziji strokovna mnenja razhajala, zato je potreben popravek projekta. 
Jože Novak: 
- vpraša ali je še aktualna namera zdravnikov po gradnji novega zdravstvenega doma. Župan pritrdi. 
- glede škofjeloške obvoznice in z njo povezanih zapletov predlaga aktivno vključenost vseh štirih 

občin in občinskih svetov z namenom, da se problematika čim bolj aktualizira. Župan pove, da 
osebno zelo aktivno sodeluje pri projektu s posebno nalogo. Ideja je na mestu, vendar se v 
kratkem pričakuje odločitev o izbiri izvajalca. Organizirana bo tudi novinarska konferenca na to 
temo. 

Jurij Krvina: 
- vpraša ali je plaz na Sovodnju saniran, ali šola in vrtec delujeta. Župan odgovori, da je bila, na 

podlagi prejetih sredstev za sanacijo v višini 576.000 EUR, izvedena utrditev temeljnih tal, statična 
sanacija objekta, izdelana pilotna stena, trenutno se sanira prizidek šole. Dela bodo zaključena do 
sredine novembra 2013, zunanja ureditev s čistilno napravo pa bo izvedena v letu 2014. Do selitve 
pa bo prišlo, ko bo za to podano strokovno mnenje. Jurij Krvina vpraša kaj bo občina naredila 
glede stroke, ki je pripravila projekt izgradnje prizidka, in pričakuje ukrep s strani občinske uprave 
in župana glede gradnje kljub predhodnim opozorilom bližnjih prebivalcev. Župan doda, da se, 
glede na izvedeno trajno sanacijo, ne bo izvajalo posebnih ukrepov, lahko pa se preveri kdo je 
izdal mnenja in kdo izdelal projekt. 

- vpraša, zakaj v letošnjem letu ni bila zamenjana še zadnja tretjina strehe na OŠ v Gorenji vasi. 
Župan odgovori, da se bo menjava strehe izvedla v sklopu energetske sanacije objekta, za kar so 
bila pridobljena nepovratna sredstva. 

- predlaga ureditev Tavčarjeve grobnice na Visokem in dostopne poti do nje. Župan pove, da je 
volja občine, da se grobnica in dostop uredita, vendar ni urejeno lastništvo in dediči nimajo 
interesa po ureditvi. 

 
K 3. točki 
Mirjana Možina: 
- pripomni, da v predlogu proračuna manjka predlog odloka, letni načrt ravnanja s stvarnim 

premoženjem in informacije o zadolževanju; 
- v splošnem delu v tabelah manjka glava tabele; 
- v kolikor bo sprejet zakon o davku na nepremičnine se ukinja NUSZ in prihodek od gozdnih cest, v 

prvem predlogu je še načrtovan prihodek od NUSZ, v kolikor bo sprejet nov zakon, bo to prihodek 
iz naslova davka na nepremičnine; 

- v prihodkih ni zaslediti sofinanciranja s strani OZG; 
- za dana posojila v kreditno shemo po zaključnem računu prosi za seznanitev s stanjem kreditne 

sheme ter ali so bila sredstva v letu 2013 porabljena; 
- na p.p. globe in druga denarna sredstva je načrtovano povečanje - ker več nimamo 

medobčinskega inšpektorata, kdo jih zaračunava; 



 Občina Gorenja vas – Poljane       24. 10. 2013 

 

4 
 

- ali je komunalni prispevek v višini 348.000 EUR realno ocenjen za priklop hiš na Hotavljah in v 
Podgori na kanalizacijo; 

- p.p. 708 – ali projekta RDO in »Amc Promo BID« prinašata tudi občini ali gre samo za skupno 
sofinanciranje za celotno Gorenjsko; 

- p.p. regionalni razvoji program Gorenjske – prosi za pojasnilo besedila obrazložitve 
»programiranje za novo finančno perspektivo«; 

- ali so stroški električne energije na Visokem in v Toplicah strošek občine ali se povrnejo z 
zaračunano najemnino; 

- ali za Štefanovo hišo ni bilo pridobljenih nepovratnih sredstev za muzejsko zbirko? Elizabeta 
Rakovec pojasni, da je bilo kandidiranje 4-krat neuspešno.  

- meni, da bi moralo biti merilo za financiranje nakupa opreme ter investicijsko vzdrževanje 
osnovnih šol enako za vse šole; 

- ali se najemnina za delovanje Glasbene šole Škofja Loka v Puštalskem gradu še vedno plačuje v 
istem znesku; 

- ali bo obnova Fortunove brvi samostojna investicija; 
- ali financiranje gradnje pločnikov ob regionalnih cestah v letu 2014 ni predvideno; 
- ali se v naslednjih letih načrtuje nadaljevanje obnove ceste Suhi dol – Lučine; 
- ali bo za STC Stari vrh objavljen razpis; 
- zakaj se na nekaterih področjih investicije delijo na več postavk, npr. ZD Gorenja vas; 
- v letu 2014 je predvidena obnova trgovine KGZ v Gorenji vasi, ali se bo sočasno uredila tudi 

knjižnica; 
- ali so v NRP 2014-2017 na p.p. 493 in 861, za Ureditev porečja Sore, vodooskrba, načrtovana samo 

lastna sredstva. Jana Kristan odgovori, da so na omenjenih postavkah načrtovani neupravičeni 
stroški, ki se krijejo iz lastnih virov. Upravičeni stroški, ki se financirajo z nepovratnimi sredstvi pa 
na p.p. 850, 415 in 479. 

 
Jurij Krvina: 
- ugotavlja, da so stroški obnove Štefanove hiše v NRP načrtovani tudi v prihodnih letih, kar 

pomeni, da bo vrednost obnove presegla 1 mio EUR, s temi sredstvi bi lahko že prenovili dom 
občine, katerega obnova je ocenjena na 1.225.000 EUR;  

- za medobčinski inšpektorat je v proračunu načrtovanih 13.000 EUR, kljub temu, da je bil ukinjen. 
 
Janez Arnolj: 
- v NRP je obnova KD Gorenja vas ocenjena na 1,7 mio EUR, kar je zelo visoka postavka; 
- glede na načrtovano kolesarsko navezavo z Žirmi meni, da bi bila bolj pametna navezava s Škofjo 

Loko; 
- na p.p. 912 in 913 predlaga naj se sredstva izenačijo; 
- na p.p. za medobčinski inšpektorat je načrtovanih 13.000 EUR. Ali se ne zna odločitev sprejemati 

strokovno ampak politično, glede na to, da se po ukinitvi plačuje še več stroškov. Vpraša ali se 
delovanje še sofinancira s strani države; 

- kolikšna je lahko maksimalna zadolžitev? Elizabeta Rakovec odgovori, da 3,2 mio EUR. Jana 
Kristan pojasni, da je načrtovana zadolžitev v letu 2014 2 mio EUR za obdobje 10 let z ocenjeno 
fiksno obrestno mero 6%, pričakuje pa se nižjo obrestno mero. Zadolžitev se načrtuje šele v drugi 
polovici leta, v septembru 2014. V letu 2017 pa bo poplačan kredit, ki se trenutno še odplačuje. 

- v NRP na nekaterih postavkah ni zneskov, npr. subvencioniranje toplotnih črpalk, STC  Stari vrh. 
 
Žan Mahnič: 
- posreduje podatke o prihodkih občine na podlagi predloga zakona o davku na nepremičnine: 

vrednost nepremičnin v občini je ocenjena na 183 mio EUR, od tega nepremičnine v lasti občine 7 
mio EUR. Občina bi iz tega naslova dobila 1,2 mio EUR prihodka, od katerega je polovica prihodek 
države, polovica pa občine, vendar bi celotni prihodek občine dobila šele po treh letih, prva tri leta 
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bi bil prihodek občine tolikšen kot je bil prihodek od NUSZ. Elizabeta Rakovec pove, da bo s strani 
občine opravljena še revizija podatkov, ki so bili posredovani v register nepremičnin, z namenom 
evidentiranja korektnosti vrednosti nepremičnin v registru.  

- p.p. oprema za zaščito in reševanje se niža za 25%. Vpraša kakšno je stanje s civilno zaščito v 
občini. 

- predlaga, da se v proračun vključi sofinanciranje udeležbe, predstavitve kmetij na sejmih. 
 
Tomaž Pintar meni, da je za cestni program planiranih premalo sredstev, za obnove cest le 50.000 
EUR in za redni cestni program le 60.000 EUR. 
 
Bogo Žun pripomni, da so gozdne ceste z malo sredstvi zelo dobro vzdrževane, so javne poti, ki so še 
v makadamu in precej slabše vzdrževane. Glede na vsakoletno zmanjševanje sredstev bodo tudi 
gozdne ceste vedno slabše vzdrževane.  
 
Stanko Bajt pripomni, da je KS Sovodenj posredovala več predlogov, ki pa v proračun niso vključeni, 
npr. obnova lokalne ceste Javorjev dol, najožji del ceste v dolžini 700 m, za katerega je bil že naročen 
projekt, za preostali odsek pa bi bilo potrebno izdelati projekt. 
 
Jože Novak: 
- ugotavlja, da so izdatki za reprezentanco planirani na devetih postavkah v skupni višini 9.150 EUR, 

kdo so uporabniki sredstev; 
- drugi operativni odhodki so planirani na 37 postavkah v višini 133.000 EUR, za kar meni, da je 

nepregledno; 
- za čiščenje poslovnih prostorov je načrtovanih približno 20.000 EUR letno, kar bi lahko opravljal en 

dodatno zaposleni v občinski upravi in bi bilo racionalneje in ceneje; 
- za dvorec Visoko je v NRP načrtovanih 347.000 EUR. Kakšen je končni cilj obnove, se bo dvorec 

oddalo v najem? 
- meni, da bi morala biti Fortunova brv v Gorenji vasi zgrajena v letu 2014, vzporedno z obvoznico; 
- na p.p. 0050 je načrtovano za nakup računalnikov v višini 21.000 EUR, prav tako je visok strošek za 

nakup in vzdrževanje programske opreme. Jana Kristan pojasni, da je na p.p. 0050 za nakup 
opreme planiranih 16.900 EUR, od tega za nakup računalnikov in programske opreme 7.400 EUR 
in za nakup opreme za tiskanje 7.000 EUR, preostala sredstva pa za pisarniško pohištvo. 

- vpraša kako je s projektoma telovadnica v Gorenji vasi in dom za starejše. Župan pojasni, da se v 
letu 2013 načrtuje sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta. Za telovadnico bo 
potrebno počakati na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev, ki naslednji dve leti še ne bo 
objavljen. Glede gradnje doma za starejše je trenutno zelo neugodna situacija, saj je v državi 300 
postelj praznih, bo pa gradnja predvidena z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. 

 
Sklep št. 215: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog proračuna Občine Gorenja vas – Poljane 
za leto 2014 in ga daje v enomesečno javno obravnavo.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od 14 prisotnih, en svetnik se je glasovanja vzdržal. 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 4. točki 
Poročilo nadzornega odbora občine o opravljenih nadzorih za leto 2012 predstavi Boris Bogataj, član 
nadzornega odbora. 
 
Mirjana Možina vpraša ali je bil izveden nadzor za leto 2012 na podlagi zaključnega računa 2012. 
Boris Bogataj pritrdi. Mirjana Možina meni, da ni bilo nadzorovano bistvo, da bi se ugotovilo 
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stroškovno pravilnost in upravičenost. Ni zajeta analiza stroškov in ugotovitve, če so bili stroški 
upravičeni. 
Jože Novak meni, da je prišlo do napredka glede priprave poročila nadzornega odbora. Manjka pa še 
ocena upravičenosti stroškov, kako je z naročili, pogodbami, gospodarnostjo naložb, ipd. 
 
Sklep št. 216:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo nadzornega odbora občine o opravljenih 
nadzorih za leto 2012 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 svetnikov od 14 prisotnih, 3 svetniki so glasovali proti, 3 svetniki 
so se glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
K 5. točki 
Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje 
za leto 2012 predstavi Hijacinta Klemenčič, direktorica RŽV d.o.o.. 
 
Jože Novak: 
- vpraša glede navedbe v poročilu, da interventni drenažni ukrepi za znižanje nivoja podtalnice zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev niso bili izvedeni, kljub temu pa rudarski inšpektor vztraja pri 
dokončanju izvedbe rudarskega projekta. Hijacinta Klemenčič pojasni, da je bilo narejenih pet 
poskusnih vrtin, ki dobro delujejo in so že učinkovito znižale nivo podtalnice. V kolikor bi želeli plaz 
stabilizirati, bi morali narediti še dodatnih 18 vrtin po projektu, v vrednosti približno 430.000 EUR. 
Projekt je bil narejen, izvajalec izbran, pogodba pa ni bila podpisana, ker ni bilo zagotovljenih 
sredstev. 
- vpraša kaj je »strupenost - bolhe v odpadni vodi«. Hijacinta Klemenčič pojasni, da gre za biološki 
način nadzora čistosti tekočih voda.  
- prosi za pojasnilo navedbe »nimamo nobenega inklinometra saj so bili vsi prestriženi«. Hijacinta 
Klemenčič pojasni, da je inklinometer vrtina in z meritvijo inklinacije se meri premike. Če so premiki 
majhni ni težav, na odlagališču Boršt pa je zaradi velikih premikov zadnje tri inklinometre prestriglo, 
kar pomeni, da je vrtina zato neuporabna, zato se na ta način meritve ne izvajajo. Druga možnost 
meritev je lasersko spremljanje, ki je zelo draga, trenutno pa se izvajajo meritve z GPS sistemom in 
preciznimi geodetskimi meritvami.   
Mirjana Možina vpraša glede financiranja RŽV d.o.o. v letu 2014. Hijacinta Klemenčič odgovori, da je 
v proračunu zagotovljenih 1,4 mio EUR, od tega je 1,07 mio EUR že porabljenih za sanacijo odlagališča 
Boršt, ki jo je izvedlo podjetje SCT, in pomeni 10 % garancijo za izvedbo projekta, ki jo je ministrstvo 
zadržalo za dve leti in jih bo potrebno poravnati, če bo o tem tako odločilo sodišče.   
 
Sklep št. 217: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani z Letnim poročilom o izvajanju varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za leto 2012 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 6. točki 
Poročilo uredništva Podblegaških novic za leto 2012 predstavi Milka Bizovičar, glavna urednica. 
 
Žan Mahnič: 
- vpraša kaj se plačuje preko študentskega servisa. Barbara Bogataj pojasni, da se večina honorarjev 
izplačuje na podlagi sklenjene pogodbe, za tiste avtorje, ki imajo še status študenta, pa se honorar 
izplača preko študentskega servisa. 
- vpraša zakaj odgovori na vprašanja svetnikov niso objavljena v vsaki številki glasila. Elizabeta 
Rakovec pojasni, da ne morejo biti objavljeni v vsaki številki, saj je sej občinskega sveta le 6 letno, 
glasila pa izide letno 11 številk. 
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- meni, da bi datumi izida posamezne številke glasila morali biti fiksno določeni. Milka Bizovičar pove, 
da načeloma izidejo 2 ali 3 teden v mesecu, vendar se zgodi, da se izid zamakne za nekaj dni ali teden, 
saj je zaradi obilice prispevkov, ki jih je potrebno pripraviti in glede na razpoložljive pisce prispevkov 
včasih težko zagotoviti izid do predvidenega datuma. 
Janez Arnolj predlaga, da se z anketo na spletnih straneh občine zastavi obiskovalcem spletne strani 
vprašanje na podlagi katerega bi se ugotovila berljivost Podblegaških novic. 
  
Sklep št. 218: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo uredništva Podblegaških novic za leto 
2012 v predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 7. točki 
Predlog dobitnikov priznanj občine za leto 2013 predstavi Valentin Bogataj, predsednik Komisije za 
občinska priznanja in nagrade. 
 
Jože Novak vpraša ali obstaja pravilnik na podlagi katerega se dodelijo nagrade občine. Valentin 
Bogataj pritrdi. 
Janez Arnolj vpraša koliko nagrad se skladno s pravilnikom lahko podeli. Valentin Bogataj odgovori, 
da praviloma ena plaketa in dve priznanji, vendar se lahko število tudi prilagodi glede na prejete 
predloge. 
 
Sklep št. 219:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na predlog Komisije za občinska priznanja in nagrade 
sprejme sklep, da se za leto 2013 podeli priznanja naslednjim nagrajencem: 
 
Plaketo Občine Gorenja vas – Poljane prejmeta: 

 Janez in Uršula Ramoveš za edinstven doprinos na področju zapisane, uglasbene in vokalne 
narečne poezije. 

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane prejmejo: 

 Društvo upokojencev za Poljansko dolino za organizirano skrb za upokojene občane, 

 Prostovoljno gasilsko društvo Trebija ob praznovanju 80-letnice delovanja, in sicer v zahvalo 
za požrtvovalno in neprecenljivo delo v lokalni skupnosti in tudi izven meja občine, 

 Prostovoljno gasilsko društvo Javorje ob praznovanju 60-letnice delovanja, in sicer za 
dolgoletno uspešno zagotavljanje požarne varnosti na požarno zahtevnem hribovitem 
območju,  

 Jamarsko društvo Gorenja vas ob praznovanju 30-letnice, in sicer za raziskovalne dosežke in 
nesebično pomoč ljudem ob nesrečah na težko dostopnih območjih. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

K 8. točki 
a) Menjava zemljišč v k.o. Gorenja vas 
 
Sklep št. 220:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišča parc. št. 1438/1, k.o. 
Gorenja vas v izmeri približno 150 m2, ki je javno dobro, za del zemljišča parc. št. 1141/1, k.o. Gorenja 
vas, v približni izmeri 150 m2, v lasti Mateje Železnikar. Del zemljišča parc. št. 1438/1, k.o. Gorenja vas 
se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2014. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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b) Brezplačen prenos lastninske pravice v k.o. Gorenja vas 
 

Sklep št. 221:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z brezplačnim prenosom lastninske pravice na 
zemljiščih parc. št. 177/18 (v lasti Pustavrh Aleša in Andreja, Ob jezu 8, Gorenja vas) in 177/19 (v lasti 
Ferlan Vekoslava, Ob jezu 6, Gorenja vas), k.o. Gorenja vas na Občino Gorenja vas - Poljane. 
Brezplačna pridobitev lastninske pravice se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja za leto 2013. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 

 
c) Odkup zemljišča v k.o. Gorenja vas 

 
Sklep št. 222:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z odkupom zemljišča parc. št. 178/31, k.o. 
Gorenja vas v izmeri 10 m2, v lasti Bogataj Marije, Poljanska cesta 77, Gorenja vas. 
Pridobitev lastninske pravice se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 
2013. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
d) Menjava zemljišč v k.o. Dolenja Dobrava 
 
Sklep št. 223:  
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 in 323/7, k.o. Dolenja Dobrava, ki so v lasti Bogataj Janeza in v skupni površini 1.050 m2 za 
zemljišča parc. št. 1534/7, 1534/9, 1534/3 in del 1534/6, del 311/8, del 311/2, k.o. Dolenja Dobrava, 
ki so javno dobro in v skupni površini 835 m2. Zemljišča, ki so javno dobro s sklepom izvzame iz 
javnega dobra. Razlika v vrednosti zemljišč, ki se menjajo, se Bogataj Janezu izplača. 
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 14 svetnikov od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
Seja se je končala ob 20.35 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj       Milan Janez Čadež 

Župan 
 


