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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 011-008/2010-006 
Datum: 21. 12. 2010 

 
 

Z A P I S N I K 
 
3. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 21. 12. 2010 s 
pričetkom ob 18.00 uri v Gostilni Lipan na Hotavljah. 
 
PRISOTNI SVETNIKI: Joţef Čadeţ, Janez Arnolj, Janez Hrovat, Tomaţ Pintar, Irena Tavčar, 
Leopold Krţišnik, Olga Fic, Marko Krţišnik, Bogo Ţun, Roman Demšar, Stanko Bajt, Joţe 
Novak, Mirjana Moţina, Jurij Krvina, Alenka Krmelj, Boris Jurjevič Janša, Ţan Mahnič  
 
OSTALI PRISOTNI: ţupan Milan Čadeţ, Milena Miklavčič, Boštjan Bogataj, Branka Srša, 
Barbara Bogataj, Kristina Knific, Helena Krţišnik, Marija Gantar 
 
Sejo vodi ţupan Milan Čadeţ, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob 
začetku seje prisotnih 15 svetnikov. Ţupan svetnikom v potrditev predlaga naslednji dnevni 
red: 
 
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje občinskega sveta, ki je bila 16. 11. 2010  
2. Pobude, predlogi, vprašanja svetnikov 
3. Predlog proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2011 
4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero 

komunalnega prispevka za območje občine Gorenja vas - Poljane  
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – 

izobraţevalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas  
6. Popravek Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Valentina na Jarčjem Brdu za kulturni spomenik 

lokalnega pomena  
7. Letni program športa v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2011  
8. Predlog vrednosti točke za izračun NUSZ v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2011  
9. Predlog cenika najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto 2011 
10. Imenovanje: 
 Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 člana sveta Ljudske univerze Škofja Loka 
11. kandidatov za sodnike porotnike na Okroţnem sodišču v Kranju  
12. Razno  
 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 15 svetnikov. Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 2. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
16. 11. 2010 ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov iz predhodnih sej: 
Sklep št. 80: nakup zemljišča za vodohran Volaka 
Sklep št. 115: ureditev lastništva ceste v Podvrhu 
Sklep št. 183: menjava zemljišč na odseku javne poti v Volči, odcep Mostar – Nastran – v 
izvrševanju 
Sklep. št. 190: menjava zemljišč del parc. št. 2 in 4, k.o. Dolenčice – v izvrševanju 
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Sklep št. 203: prenos vodovoda Delnice - Podpreval v lastništvo in upravljanje občine – v 
izvrševanju 
Sklep št. 204: prenos vodovoda Fuţine v lastništvo in upravljanje občine – v izvrševanju 
Sklep št. 205: soglasje k izvedbi postopka prenosa vodovoda Poljane - v izvrševanju 
Sklep št. 233: priprava Lokalnega energetskega koncepta in sprememb odloka o izvajanju 
gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno energijo – v izvrševanju 
Sklep št. 239: menjava zemljišč v k.o. Trebija, Janez Urh – v izvrševanju  
Sklep št. 270: menjava zemljišča parc. št. 97/15, k.o. Gorenja Ravan, za zemljišče parc. št. 
1290/2, k.o. Gorenja Ravan – v izvrševanju 
Sklep št. 280: nakup zemljišč parc. št. 50/5 in 50/4 k.o. Lučine – v izvrševanju 
Sklep št. 281: nakup zemljišča parc. št. 150/2, k.o. Lučine – v izvrševanju 
Sklep št. 282: nakup zemljišč parc. št. 82/2, 82/3 in 82/5, k.o. Podvrh – v izvrševanju 
Sklep št. 283: nakup zemljišča parc. št. 637/6, k.o. Lučine - v izvrševanju 
Sklep št. 284: menjava zemljišč parc. 781/2, 783/2, 888/2, 888/4, 889/1 in 783/4, k.o. 
Hotavlje, za zemljišči parc. št. 2092/2 in 2094/1, k.o. Hotavlje – v izvrševanju  
 
Izvrševanje sklepov 2. redne seje: 
Sklep št. 7: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 1. redne seje  
Sklep št. 8: sprejet Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2010 in sklepa o 
razpolaganju in pridobivanju stvarnega premoţenja  
Sklep št. 9: sprejet prvi predlog odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 
2011; v javni obravnavi do 3. 12. 2010 
Sklep št. 10: seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in 
o vplivu Rudnika Ţirovski vrh na okolje za leto 2009 
Sklep št. 11: potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP za projekt 
»Športno igrišče Sovodenj«  
Sklep št. 12: imenovan odbor za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe  
Sklep št. 13: imenovan odbor za kmetijstvo in gozdarstvo  
Sklep št. 14: imenovan odbor za šolstvo, kulturo in šport  
Sklep št. 15: imenovan odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo  
Sklep št. 16: imenovan odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja   
Sklep št. 17: imenovan nadzorni odbor občine Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 18: imenovana statutarno – pravno komisijo  
Sklep št. 19: prenos lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 916/4, k.o. Dolenčice – v 
izvrševanju 
 
Pripombe na zapisnik 2. redne seje podata: 
Janez Hrovat, ki opozori, da je iz obrazloţitev potrebno črtati sklep št. 283, ker navedeni 
sklep ni bil sprejet, zato ne more biti v izvrševanju ter predlaga, da se v obrazloţitve dodajo 
sklepi, ki so se sprejemali okrog Starega vrha, ter predlaga, da na naslednji seji vodstvo 
Starega Vrha poroča o poslovanju. 
Bogo Žun opozori, da je pri 2. točki Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov, k 2. alineji, 
potrebno dodati, da se je na pregrado (zaveso) v poslovilni veţici v Stari Oselici pozabilo ter, 
da ţupan prevzame odgovornost nase in pove, da je potrebno k 4. točki dodati strokovno 
razlago glede gozdnih cest, ki jo je podal na seji občinskega sveta. 
 
Sklep št. 20: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 2. redne seje, ki je bila 16. 11. 2010, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o 
izvrševanju pa je potrebno poročati. 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 15 svetnikov. Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 
K 2. točki  
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Janez Hrovat vpraša, če je kupoprodajna pogodba za nakup zemljišča v Dobju s podjetjem 
Polycom ţe podpisana in če bo kupnina letos plačana. Ţupan pojasni, da je občina s 
lastnikom Polycoma v intenzivnih pogajanjih, ne more pa zagotoviti, da bo pogodba 
podpisana in plačana do konca leta. Janez Hrovat še predlaga, da se v sklopu ureditve javne 
razsvetljave v Srednji vasi ta uredi do uvoza za Ţabjo vas ter uredi prehod za pešce. Ţupan 
pojasni, da je v letu 2011, s strani drţave predvidena 300 m preplastitev ceste skozi Srednjo 
vas ter da je predvideno, da se uredi tudi pločnike in javno razsvetljavo. 
Jože Čadež opozori, da je pri javni razsvetljavi potrebno paziti, da ne bo premočna ter 
vpraša, če je občina ţe dobila kakšen odgovor glede utripajočih semaforjev v Poljanah. 
Ţupan pojasni, da glede semaforja v Poljanah še ne more podati odgovora. 
Olga Fic pove, da je iz proračuna razvidno, da se prodaja Dom pod Planino, in sicer za 
35.000 EUR (objekt in zemljišče). Predlaga, da se pripravi cenitev objekta in skliče zbor 
krajanov. Ţupan pojasni, da sta lastnika doma KS Trebija in Bašelj Janez. Kaj bo z Domom 
pod Planino bo odločil svet KS Trebija, dobrodošle pa so pobude iz lokalnega okolja. 
Barbara Bogataj doda, da je cena v Letnem načrtu le orientacijska. Naročena je tudi ţe 
cenitev objekta. Za prodajo objekta bo potrebno javno zbiranje ponudb oz. javna draţba. 
Krajevna skupnost lahko kot lastnik postavi poleg cene dodatna merila, na podlagi katerih se 
nato izbere ponudnika. Eden od meril bi moral biti tudi program, ki ga bo ponudnik ponujal. 
Marko Kržišnik predlaga, da občina v okviru civilne zaščite podpiše pogodbo s PGD 
Dobračeva za reševanje na lokalnih cestah od Gorenje vasi proti Ţirem in Sovodnju ter 
predlaga, da občina PGD Sovodenj zagotovi nakup aparata za oţivljanje ter omogoči 
usposabljanje oseb za delovanje s tem aparatom. 
Bogo Žun opozori, da je potrebno urediti prehode za pešce od Fuţin do Hotavelj ter opozori 
na poškodbe na poslovilnem objektu v Stari Oselici, ki so posledica slabe gradnje. Kristina 
Knific pojasni, da je bil izvajalec gradnje poslovilnega objekta ţe pred enim letom pozvan, da 
popravi napako, vendar se še ni odzval. Bogo Ţun še vpraša kdaj bodo moţni prvi priklopi na 
širokopasovno omreţje, ter če je ţe znan kakateri od operaterjev. Ţupan pove, da operaterji 
za širokopasovno omreţje še niso znani, potekajo pogovori, zato prav tako še ni znano kdaj 
bodo izvedeni prvi priklopi. Bogo Žun opozori, da je ţupan marca govoril drugače kot danes. 
Janez Arnolj predlaga, da se obrazloţitev glede širokopasovnega omreţja, ki je v gradivu za 
občinski svet, objavi v javnih medijih.  
Jože Čadež pove, da Sora v Srednji vasi trga cesto in travnike, ter predlaga, da občina 
naredi kaj v to smer. Ţupan pojasni, da je bil na vodno gospodarstvo poslan dopis, katerega 
odgovor je bil, da je za vodo odgovorna drţava in ne občina. Nato je na to temo postavil 
poslansko vprašanje Ministru za okolje in prostor. Njegov odgovor pričakuje v roku treh 
tednov. 
Mirjana Možina vpraša, ali morajo svetniki na komisijo za korupcijo poslati kakšne podatke, 
glede na to, da so pred kratkim dobili opomnik za lokalne funkcionarje. Barbara Bogataj 
pojasni, da bo pripravila obrazloţitev Zakona o integriteti in preprečavnju korupcije in jo bo 
posredovala svetnikom. 
Mirjana Možina vpraša, kakšno vlogo ima občina pri poskusnem vrednotenju nepremičnin.  
Marija Gantar pove, da je naloga občine pri poskusnem vrednotenju nepremičnin le 
razgrnitev predlogov modelov vrednotenja nepremičnin. Občina je za poskusni izračun 
vrednotenja nepremičnin posredovala geodetski upravi le podatke o namenski rabi zemljišča. 
Pripombe, ki se bodo nanašale na namensko rabo nepremičnin, bo reševala občina. 
Jože Novak predlaga, da občina ustanovi Društvo podjetnikov Občine Gorenja vas – Poljane, 
ter društvu zagotovi zagonski kapital. Podjetniki bi kot društvo laţje nastopali.  
Irena Tavčar vpraša, na podlagi česa daje občina sredstva turističnim društvom, ali morajo 
društva zagotoviti kakšen program. Izpostavila je turistično društvo Javorje. Helena Krţišnik 
pojasni, da se morajo društva prijaviti na razpis. Ko se prijavljajo na razpis morajo predloţiti 
program dela. Na koncu leta pa podajo poročilo na podlagi katerega se izplačajo sredstva.  
Leopold Kržišnik predlaga, da se dopolni 8. člen Odloka o javnem redu in miru v Občini 
Gorenja vas - Poljane z zahtevo, da so lastniki psov, na javnih površinah, dolţni pospraviti 
iztrebke psov. 
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Roman Demšar vpraša, kaj je z delovanjem inšpektorja. Ţupan pojasni, da je inšpektor ţe od 
meseca avgusta na bolniški. Teţavo z inšpektorjem bodo poskusili rešiti z sosednjimi ţupani. 
Janez Arnolj predlaga, da se na spletno stran objavi seznam pobud, predlogov in vprašanj 
svetnikov in njihova realizacija. Ţupan pojasni, da bo zadeva zaţivela z novo spletno stranjo. 
 
Barbara Bogataj poda odgovor na vprašanje Marka Krţišnika, ki ga je zastavil na 2. redni seji 
občinskega sveta, glede propadajočih objektov v občini: Občina lahko sprejme odlok na 
podlagi katerega lahko odredi lastniku dotrajanega in nevarnega objekta, da objekt obnovi ali 
poruši. Če lastnik objekta ne poruši oz. obnovi, lahko to stori občina na svoje stroške in nato 
v vrednosti izvedenih del vknjiţi hipoteko na nepremičnino. 
 
K 3. točki  
Dopolnjen predlog proračuna za leto 2011 z obrazloţitvami je predstavila Branka Srša in je 
samostojna priloga v gradivu. Samostojna priloga v gradivu sta tudi Sklep o letnih načrtih 
ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 2011 ter Sklep o letnem načrtu razpolaganja z 
nepremičnim premoţenjem KS Trebija. 
V času javne obravnave so Predlog proračuna obravnavali vsi odbori občinskega sveta. 
Zapisniki odborov so priloga v gradivu, priloţena je tudi analiza prejetih pripomb v času javne 
obravnave. 
 
Jože Novak  
- opozori, da njegove pripombe, v analizi prejetih pripomb, niso v celoti navedene ter 
predlaga, da se v bodoče pripombe v celoti navedejo; 
- ponovno predstavi pripombe, ki jih je podal na prvi predlog proračuna; 
- predlaga, da predstavnica občine, ki je v svetu Knjiţnice Ivana Tavčarja, enkrat letno 
poroča občinskemu svetu in vpraša, koliko je zaposlenih v Knjiţnici Ivana Tavčarja; 
- vpraša, če se bo gradil muzej Rupnikove linije; 
- vpraša, zakaj so sredstva za zaprtje vhoda na Golem vrhu na dveh postavkah; 
- vpraša, zakaj so izpadla evropska sredstva na p.p. 415 Oskrba s pitno vodo v porečju Sore  
- vpraša, o čem odloča Odbor za šolstvo, kulturo in šport, ter doda, da je v Dopolnjenem 
predlogu proračuna 12 sprememb o katerih odbor ni odločal, iz postavk pa tudi ni razvidno 
kdo dobi sredstva in koliko jih dobi; 
Ţupan pojasni, da je finančno poslovanje občine javno ter da se lahko vsak svetnik zglasi na 
občini ter preveri za kaj so bila določena sredstva namenjena.   
Jože Novak ţeli vedeti, za kaj vse so namenjena sredstva na p.p. 101 OŠ Ivan Tavčar in 102  
OŠ Poljane. 
Helena Krţišnik in Mirjana Moţina razloţita, da so sredstva na navedenih p.p. namenjena za 
vse materialne stroške vezane na delovanje javnih zavodov, del sredstev pa je namenjenih 
za dodatne dejavnosti, ki se odvijajo na obeh šolah. 
Joţe Novak vpraša o višini kupnine za nakup Topličarjeve kmetije, saj so stroški v NRP-ju 
navedeni v višini preko 900.000 EUR. Branka Srša pojasni, da so v NRP-ju navedena vsa 
sredstva, ki so bila za projekt ţe porabljena. Celotna kupnina je znašala 474.849 EUR, delno 
se je izplačala v letu 2010, preostanek pa se poravna v letu 2011.  
Jožeta Novaka zanima zakaj v proračunu ni sredstev za ureditev kanalizacije Ob Jezu. 
Kristina Knific pojasni, da se bo kanalizacija Ob Jezu gradila leta 2012, zato v proračunu za 
2011 še ni zagotovljenih sredstev. Sredstva na postavki za Porečje Sore pa so se zmanjšala, 
ker vloga, ki so jo vloţile vse štiri občine v leti 2008, še ni rešena, zato sredstva v letu 2012 
še ne bodo pridobljena. 
Mirjana Možina predlaga, da se pripravi Dopolnjen predlog proračuna na način, da bo iz 
tabel razviden prvi in drugi predlog proračuna, ter da se obrazloţijo spremembe med prvim in 
drugim predlogom proračuna.  
Janez Arnolj  
- predlaga, da ţupan predstavi amandmaje, ki jih je vloţila Nova Slovenija; 
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- predlaga, da se občinskemu svetu predstavi večje spremembe, ki so nastale med prvim in 
drugim predlogom proračuna, izpostavi povečanje sredstev za projekt REAAL ter zmanjšanje 
postavke za cesto Poljane – Javorje – Zapreval. 
Barbara Bogataj pojasni, da so v proračunu predvidena celotna sredstva za projekt REAAL, 
kar pa ob pripravi 1. Predloga proračuna še ni bilo znano. Ţupan doda, da se s projektom 
REAAL obnavlja kotlovnica, okna in streha pri OŠ Poljane, ki je energetsko zelo potratna, 
občina pa bo projekt sofinancirala le 15%. 
Kristina Knific pojasni, da se rekonstrukcija ceste Poljane – Javorje - Zapreval ne bo potekala 
le v letu 2011, temveč v letu 2012, vzporedno z gradnjo kanalizacije. 
Irena Tavčar meni, da se lahko zgodi, da bo v sklopu kanalizacije zmanjkalo denarja za 
cesto, javno razsvetljavo in ureditev centra Javor. Kristina Knific pojasni, da je upravičen 
strošek pri kanalizacije tudi ureditev ceste skupaj s preplastitvijo in meni, da je gospodarno, 
da se gradi skupaj. 
Mirjana Možina vpraša, kako je z drţavnimi sredstvi za sofinanciranje ceste Poljane – 
Javorje – Zapreval. Ali se bodo prenesla v naslednje leto. Kristina Knific pojasni, da se bo 
cesta sofinancirala s sredstvi SVLR, sredstva Evropskega sklada za razvoj regij pa so ţe 
odobrena, pogodba je ţe podpisana, prvi zahtevki pa so ţe nakazani. 
Janez Hrovat pove, da se v Dopolnjen predlog proračuna ni umestila postavka za obnovo 
strehe v kulturnem domu v Poljanah. Streha je v zelo slabem stanju. Ţupnija je dala objekt za 
20 let v brezplačno upravljanje KS Poljane z namenom, da ga vzdrţuje. Meni, da bi bila 
zamenjava strehe nujno potrebna, ker se v domu nahaja pošta, knjiţnica, dvorana, 
telefonska centrala, ter doda, da vso najemnino pobira krajevna skupnost. 
Jože Čadež vpraša, če je v Dopolnjenem predlogu proračuna še vedno predvideno 
zadolţevanje. Branka Srša potrdi, da je v predlogu proračuna še vedno predvideno 
zadolţevanje, ne ve pa se ali bo zadolţevanje sploh potrebno ter v kakšni višini. 
Jože Novak pove, da v kadrovskem načrtu ni posebej opredeljeno, koliko je zaposlenih v 
reţijskem obratu in koliko v občinski upravi. Barbara Bogataj pojasni, da je občinska uprava 
razdeljena na tri oddelke. Reţijski obrat pa je del Oddelka za okolje in prostor, zato v 
kadrovskem načrtu ni posebej opredeljen. 
 
Mirjana Možina predstavi amandma Nove Slovenije, in sicer predlaga novp postavko za 
varstvo in vzgoja predšolskih otrok, ki niso vključeni v vrtce v višini 37.500,00 EUR. V 
predlagani višini pa se zmanjša p.p. 053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini. Amandmaju 
prilagajo tudi predlog pravilnika, ki bi pričel veljati s 1. 9. 2011. 
 
Janez Arnolj predstavi drugi amandma Nove Slovenije, in sicer predlaga, da se za gradnjo 
odprtega širokopasovnega omreţja v letu 2011 zagotovi 10.000 EUR sredstev za 
nadaljevanje projekta izgradnje širokopasovnega omreţja, za enak znesek pa se zmanjšajo 
sredstva na p.p. 217 Rojstna hiša slikarjev Šubic. 
 
V okviru razprave sta se seje udeleţila še dva člana občinskega sveta, tako da je bilo 
prisotnih vseh 17 članov občinskega sveta. 
 
Najprej sledi razprava na prvi amandma. 
 
Ţupan pove, da občina zadnjih letih zelo dobro skrbi za varstvo predšolskih otrok z 
vlaganjem v ureditev novih oddelkov vrtcev – v Javorjah, Lučinah, Dolenji Dobravi. Trenutno 
so v vrtcih še vedno prosta mesta za otroke. V kolikor pa bi pričelo primanjkovati prostora v 
obstoječih oddelkih vrtcev pa ţupan dopušča tudi to moţnost. 
 
Predstavniki Nove Slovenije menijo, da so otroci, ki so v varstvu doma neenakopravno 
obravnavani kot otroci, ki hodijo v vrtec ter da bi občino otroci, ki se varujejo doma stali manj 
kot otroci, ki hodijo v vrtec. 
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V razpravi je zoper amandma nasprotovalo več svetnikov, ki so menili, da bi na ta način 
starši pričeli izpisovati otroke iz vrtca, da, v kolikor otroci ne obiskujejo vrtca, niso 
obravnavani neenakopravno, da je vključevanje otrok v vrtec eden od načinov socializacije in 
podprli izplačevanje subvencije v kolikor bi začelo primenjkovati prostih mest v vrtcih. 
 
Ţupan predlaga, da občinski svet glasuje o prvem predlaganem amandmaju.  
 
Za predlagani amandma so glasovali 3 svetniki, proti jih je bilo 10, 4 svetniki pa so se 
glasovanja vzdržali. Predlagani amandma ni bil izglasovan. 
 
Sledi razprava na drugi amandma. 
 
Bogo Ţun se s predlaganim amandmajem ne strinja ker meni, naj se najprej dokonča ţe 
začeti projekt.  
Jurij Krvina meni, da bi moral Tritel graditi sekundarno omreţje z lastnimi sredstvi. 
Joţeta Novaka zanima, če se stekajo evropska sredstva v zasebne roke. Evropska sredstva 
je pridobila občina, s katerimi je poplačala izvedena dela izvajalcu, pove Barbara Bogataj. 
Janez Arnolj pojasni, da je Tritel zadolţen, da zgradi sekundarno omreţje do naselji, ki so 
bele lise. 
Barbara Bogataj pojasni, da v kolikor bo amandma sprejet ne moremo sredstev zniţati na 
p.p. 217 Rojstna hiša slikarjev Šubic, ker so bila sredstva za Šubičevo hišo planirana na 
podlagi razpisa in predlaga, da predlagatelj poda drug predlog za prerazporeditev sredstev. 
Janez Hrovat predlaga naj občina poveča zadolţevanje za 10.000 EUR. 
Janez Hrovat še pojasni, da je lastnik celotne infrastrukture občina, Tritel pa je upravljavec. 
Tritel je dolţan zagotoviti dostop do širokopasovnega omreţja na območju belih lis, občina 
pa bi morala zagotoviti priklop na širokopasovno omreţje na območjih, ki niso bele lise, s tem 
bi občina poskrbela za svoj razvoj. 
 
Ţupan da drugi amandma na glasovanje. 
 
Za predlagani amandma je glasovalo 6 svetnikov, 9 svetnikov je glasovalo proti, 2 pa 
sta se glasovanja vzdržala. Predlagani amandma ni bil izglasovan. 
 
Po glasovanju o predlaganih amandmajih ţupan predlaga v sprejem naslednji 
 
Sklep št. 21: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o proračunu Občine Gorenja vas 
– Poljane za leto 2011,  Sklepa o letnih načrtih ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 
2011 ter Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoţenjem KS Trebija v 
predloţenem besedilu. 
Predlog sklepa je glasovalo 9 svetnikov, proti so glasovali 4, 4 svetniki pa so se 
glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki  
Kristina Knific predstavi Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za območje občine Gorenja vas – Poljane. Predlog je 
obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja. 
 
Bogo Ţun pove, da bi bilo potrebno primarna in sekundarna omreţja urediti zemljiškoknjiţno 
ter doda je v medijih zasledil informacijo, da se pri komunalnem prispevku morajo upoštevati 
minula vlaganja v komunalno opremo. 
Kristina Knific pojasni, da se pri lastnikih parcel na katerih še ne stoji objekt in so vlagali v 
komunalno infrastrukturo upoštevajo minula vlaganja. 
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Bogo Ţun doda, da bodo lastniki plačevali komunalni prispevek in davek od cest, ki gredo 
čez njihovo zemljišče. 
Jurij Krvina doda, da je komunalni prispevek potrebno plačati za dodatno kvadraturo kljub 
temu, da se bo cesta enako obremenjevala oz. da se ne bo povečala uporaba kanalizacije. 
Meni, da bi bilo potrebno poiskati boljšo rešitev. 
Marko Krţišnik pove, da je sramota da ljudje plačujejo komunalni prispevek od cest, poleg 
tega pa še katastrski dohodek. 
 
Ţupan je v potrditev predlagal naslednji 
 
Sklep: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Gorenja vas – 
Poljane v predloţenem besedilu. 
Proti predlaganemu sklepu je, od 16 prisotnih svetnikov, glasovalo 5 svetnikov, 11 
svetnikov pa se je glasovanja vzdržalo. Sklep ni bil sprejet. 
 
K 5. točki  
Helena Krţišnik predstavi Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno – izobraţevalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Predlog je 
obravnaval tudi Odbor za šolstvo, kulturo in šport. 
 
V sklopu 5. točke ni bilo razprave. 
 
Sklep št. 22: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno -
izobraţevalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas v predloţenem besedilu. 
Za predlog sklepa je glasovalo 15 svetnikov od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
K 6. točki  
Marija Gantar predstavi Popravek odloka o  razglasitvi cerkve Sv. Valentina na Jarčjem Brdu 
za kulturni spomenik lokalnega pomena.  
 
Irena Tavčar vpraša, če je bila samo napaka. Marija Gantar pove, da je bila napačno 
navedena številka parcele. 
Mirjana Moţina opozori, da je v odloku navedena tudi napačna letnica izgradnje cerkve in 
predlaga, da se s popravkom odpravi tudi ta napaka. 
 
Sklep št. 23:  

Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme popravek Odloka o razglasitvi cerkve 
Sv. Valentina na Jarčjem Brdu za kulturni spomenik lokalnega pomena v predloţenem 
besedilu in s pripombami, podanimi na seji. 
Za predlog sklepa je glasovalo 15 svetnikov od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 7. točki  
Helena Krţišnik predstavi Letni program športa za leto 2011. Letni program športa je 
obravnaval tudi Odbor za šolstvo, kulturo in šport. 
 
V sklopu 7. točke ni bilo razprave. 
 
Sklep št. 24:  



 Občina          21. 12. 2010 
 Gorenja vas– Poljane       

ZAPISNIK           8 
3. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane 

Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejeme Letni program športa v občini Gorenja 
vas – Poljane za leto 2011 v predloţenem besedilu.  
Za predlog sklepa je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
K 8. točki  
Kristina Knific predstavi predlog vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih 
zemljišč za leto 2011. Predlog je obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in varstvo 
okolja.  
 
V sklopu 8. točke ni bilo razprave. 
 
Sklep št. 25:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Vrednost točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2011 v predloţenem besedilu. 
Od prisotnih 16 svetnikov je za predlog sklepa glasovalo 10 svetnikov, 3 svetniki so 
glasoval proti, 3 svetniki pa so se glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
K 9. točki  
Kristina Knific predstavi Predlog cenika najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega 
polja za leto 2011. Predlog je obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in varstvo 
okolja. 
 
V sklopu 9. točke razprave ni bilo. 
 
Sklep št. 26:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Cenik najema poslovilnih objektov in 
zakupa grobnega polja za leto 2011 v predloţenem besedilu. 
Od prisotnih 16 svetnikov je za predlog sklepa je glasovalo 14 svetnikov, 1 svetnik je 
glasoval proti, 1 svetnik pa se je glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
K 10. točki  
Alenka Krmelj predstavi predloge za imenovanje, ki jih je oblikovala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Sklep št. 27: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu v naslednji sestavi: 

1. Irena Tavčar – predstavnica občinskega sveta 
2. Janko Oblak – predstavnik društva upokojencev 
3. Bojan Kavčič – predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov 
4. Barbara Radič – predstavnica OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 
5. Edi Bajt – predstavnik OŠ Poljane 
6. Peter Oblak - predstavnik Avtošole Praktikum 
7. Sebastjan Mirnik – predstavnik Policijske postaje Škofja Loka  

Za predlog sklepa je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
Sklep št. 28: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane v svet Ljudske univerze Škofja Loka imenuje 
Leopolda Krţišnika, Predmost 32, Poljane nad Škofjo Loko. 
Za predlog sklepa je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
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Sklep št. 29: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za sodnike porotnike na Okroţnem sodišču v 
Kranju predlaga naslednje kandidate: 

1. Martin Oblak, Sestranska vas 15, Gorenja vas – kandidat za sodnika porotnika za 
mladoletniške postopke 

2. Janez Pintar, Gregorčičeva ulica 10, Gorenja vas 
3. Milena Alič, Murave 16, Poljane nad Škofjo Loko 
4. Pavel Razloţnik, Kopačnica 20, Gorenja vas 
5. Marija Bizovičar, Lučine 46, Gorenja vas 

Za predlog sklepa je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

 
K 10. točki  
Mirjana Možina opozori, da je v zapisniku 22. redne seje občinskega sveta naveden napačen 
datum. 
 
Ţupan seznani prisotne, da bo za podţupana Občine Gorenja vas – Poljane s 1. 1. 2011 
imenoval člana občinskega sveta, Tomaţa Pintarja.  
 
 
 
Zapisala: 
Marija Gantar   
 
                   
         Milan Čadeţ, l.r.  

Ţupan 

 


