
  Občina Gorenja vas – Poljane                          12. 4. 2018 

 
1 

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 032-002/2018- 
Datum: 12. 4. 2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
20. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 12. aprila 2018, s pričetkom ob 
17. uri v novi poslovni stavbi podjetja Polycom v GC Dobje. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janez Arnolj, Irena Tavčar, Janez Pelipenko, Stanko Bajt, Štefka 
Jeram, Zvonko Dolinar, Helena Gorjan, Mirjana Možina, Franci Fortuna, Marija Jereb, Dunja Škofic, Ciril 
Alič, Jurij Krvina, Anton Debeljak, Žan Mahnič, Lucija Kavčič  
 
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA OBČINSKEGA SVETA: Tilka Vučko 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Nada Dolinar, Kristina Knific, Barbara Bogataj, 
občinska uprava; Romana Rakovec, Gorenjske lekarne; Mateja Rant, Gorenjski glas, Damjana Peternelj, 
Podblegaške novice   
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku seje 
prisotnih 15 članov občinskega sveta.  
 
Župan predlaga v potrditev naslednji 
 
dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 15. 2. 2018  
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek Odloka o ustanovitvi 

sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne 
4. Zaključni račun proračuna občine za leto 2017 
5. Osnutek Odloka o turistični taksi v občini Gorenja vas – Poljane 
6. Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
7. Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2017 
8. Strategija razvoja zdravstva na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri za 

obdobje 2017-2030 
9. Elaborati o oblikovanju cen izvajanja storitev: 

- obvezne občinske GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 
- obvezne občinske GJS oskrba s pitno vodo 
- storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 

čistilnimi napravami 
10. Imenovanje uredniškega odbora Podblegaških novic 
11. Promet z zemljišči 
12. Razno  

 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je bil potrjen 
soglasno. 
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K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 19. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 15. 2. 2018 
ugotavljamo naslednje: 
 

Neizvršeni sklepi iz predhodnih sej: 
Sklep št. 204: prenos vodovoda Fužine v lastništvo in upravljanje občine  
Sklep št. 220: menjava zemljišč, k.o. Gorenja vas – Mateja Železnikar  
Sklep št. 239: menjava zemljišč v lasti Oblak Janeza, Zadobje  
Sklep št. 246: menjava zemljišč v k.o. Gorenja vas v lasti Eržen Ljudmile  
Sklep št. 249: brezplačni prenos lastninske pravice na delu zemljišč parc. št. 445/2, 432, 458, 450, 459/1 
in 459/8, k.o. Podvrh  
Sklep št. 45: sklep o menjavi zemljišč Franca Jeram – Krnice pri Novakih 
Sklep št. 62: menjava zemljišč v lasti Branka Gantarja, k.o. Leskovica 
Sklep št. 109: nakup zemljišč Mateja Dolinarja v k.o. Dobje 
Sklep št. 122: sprejet sklep o prodaji zemljišč Cenetu Polajnarju v k.o. Hotavlje 
Sklep št. 140: soglasje k prodaji dela zemljišč Petru Cvirnu v  k.o. Dobje 
Sklep št. 150: menjava zemljišč s Francem Jelovčanom v k.o. Leskovica 
Sklep št. 172: prodaja zemljišč Branko Prelog, Kopačnica 
Sklep št. 193: prodaja zemljišč Juriju Černigoju, k.o. Gorenja vas 
Sklep št. 208: menjava zemljišč z Danilom Jezeršek, k.o. Hotavlje 
Sklep št. 209: nakup solastniškega deleža z Marijo Grošelj pri novem uvozu OŠ Poljane 
 
Izvrševanje sklepov 19. redne seje: 

Sklep št. 215: sprejet zapisnik 18. redne seje, ki je bila 21. 12. 2018 
Sklep št. 216: soglasje k podpisu Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju OŠO elektronskih komunikacij  
Sklep št. 217: sprejet Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 218: sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
Sklep št. 219: sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja 
podjetništva  
Sklep št. 220: sprejet Letni program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2018  
Sklep št. 221: imenovana občinska volilna komisija  
Sklep št. 222: podano soglasje k prodaji delnic Gorenjske banke v lasti Občine Gorenja vas – Poljane 
Sklep št. 223: potrjen pristop občine h Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo  
Sklep št. 224: prodaja v k.o. Dobje Primožu Rihtaršiču 
Sklep št. 225: prodaja v k.o. Trebija Tavčar Vinku in Ljudmili 
Sklep št. 226: prodaja v k.o. Hotavlje Mateju Mohoriču 
Sklep št. 227: menjava zemljišč z Jožefom Peterneljem v k.o. Podobeno 
 

Sklep št. 228: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 19. 
redne seje, ki je bila 15. 2. 2018, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je potrebno 
poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki 
Jurij Krvina izrazi dvom o kvaliteti ob rekonstrukciji prvega odseka državne ceste proti Dolenji Dobravi, saj 
je nasutja ceste le 30, 40 cm. Župan pojasni, da se na tem delu nivo nove državne ceste dvigne za 40 cm 
od obstoječe ceste. 
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Ciril Alič:  
- vpraša zakaj so v proračunu za leto 2017 ostala neporabljena sredstva za sofinanciranje malih 

komunalnih čistilnih naprav ter opozori na zelo kratke razpisne roke. Kristina Knific odgovori, da so bila 
sredstva dodeljena vsem upravičencem glede na prejete vloge podane na javni razpis ter doda, da so 
roki res kratki, vendar so vsi upravičenci, ki so dobili oceno obratovanja, lahko pravočasno kandidirali 
na javni razpis. 

- posreduje pobudo, naj se del turistične takse, ki jo občina dobi, vrne v kraje kjer je bila pobrana; 
- vpraša kako se lahko ukrepa glede pasjih iztrebkov. Župan odgovori, da je pobiranje pasjih iztrebkov 

ogledalo in odgovornost njihovih lastnikov. Helena Gorjan predlaga, da se koši za pasje iztrebke z 
vrečkami namestijo poskusno v okolici otroških igrišč, Anton Debeljak še doda, da se na otroška igrišča 
namestijo table »prepovedano za pse«. 

Helena Gorjan opozori na parkiranje osebnih vozil na coni za pešce na Poljanski cesti v Gorenji vasi, na 
delu pri gostinskem obratu. 
Janez Arnolj vpraša ali je tržna cena priključnine na odprto širokopasovno omrežje pravno-formalno 
skladna s pogoji javnega razpisa.  
Mirjana Možna prenese: 
- pobudo vaškega odbora Hotavlje, kjer si želijo, da ne bi prihajalo do zastojev z izvedbo kanalizacijskih 

priključkov.  
- opozorila občanov o kloriranju pitne vode v sistemu Trebija – Gorenja vas. Kristina Knific pojasni, da je 

priporočilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki ga je obvezno upoštevati, 0,3-0,5 mg/l. V občini 
je izmerjeno na vodohranih 0,15 mg/l, na pipi uporabnikov pa 0,08 do 0,1 mg/l. V kolikor se voda ni 
klorirala, je bila ob meritvah voda bakteriološko oporečna in po zakonu neskladna. 

 
 
K 3. točki 
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in osnutek Odloka o ustanovitvi sveta 
ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne predstavi direktorica Gorenjskih lekarn, Romana 
Rakovec. 
 
Sklep št. 229: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Gorenjske lekarne in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 230: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic 
javnega zavoda Gorenjske lekarn in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 4. točki 
Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017 predstavi Nada Dolinar. 
 
Sklep št. 231: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2017 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 5. točki 
Osnutek Odloka o turistični taksi v Občini Gorenja vas – Poljane predstavi Lucija Kavčič. 
Janez Arnolj opozori na neskladnost v 6. členu glede zavezancev za plačilo takse in Mirjana Možina na 
navedbo številke Uradnega lista v 11. členu. 
 
Sklep št. 232: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o turistični taksi v Občini Gorenja vas 
– Poljane in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča predstavi Elizabeta Rakovec. 
 
Mirjana Možina predlaga, da se točkovanje za nezazidana stavbna zemljišča na vseh območjih zmanjša 
za 10 točk. 
Anton Debeljak ugotavlja, da so v občini še stanovanjski objekti, do katerih po javnih poteh ni mogoče 
dostopati po asfaltu, temveč po makadamu. Takih objektov je v Krajevni skupnosti Poljane še 36 in vpraša 
ali je za take objekte mogoče predvideti olajšavo. Elizabeta Rakovec pojasni, da se je ta olajšava skušala 
uvesti s 4. območjem, kjer je vrednost točke kar 6-krat nižja. 
Jurij Krvina predlaga, da se za posamezne objekte izdela simulacija izračuna nadomestila in se ga 
posreduje lastnikom objektov. 
 
Sklep št. 233: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, en član se je glasovanja vzdržal. Sklep je 
bil sprejet. 
 
 
K 7. točki 
Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2017 predstavi v.d. direktorja javnega zavoda, Lucija Kavčič. 
 
Jurij Krvina meni, da je smiselno, da se pripravi srednjeročni in dolgoročni plan zavoda, da se zavodu 
določi pot kateri naj s svojim delovanjem sledi. Pripomni še, da morajo biti info točke odprte tudi med 
vikendi in poleti.  
  
Sklep št. 234: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2017 
v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, dva člana sta se glasovanja vzdržala. Sklep 
je bil sprejet. 
 
 
K 8. točki 
Strategijo razvoja zdravstva na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri za 
obdobje 2017-2030 predstavi Elizabeta Rakovec. 
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Sklep št. 235: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Strategijo razvoja zdravstva na območju občin Škofja 
Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri za obdobje 2017-2030 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 9. točki 
Elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb predstavi 
Kristina Knific. 
 
Sklep št. 236: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in Sklep o cenah storitev v priloženem 
besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, en član se je glasovanja vzdržal. Sklep je 
bil sprejet. 
 
Sklep št. 237: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske GJS oskrba s pitno vodo in Sklep o cenah storitev z upoštevanjem subvencije omrežnine v višini 
23,0743 % v priloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov občinskega sveta, en član se je glasovanja vzdržal, od 
prisotnih 14 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 238: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev, povezanih z 
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in Sklep o 
cenah storitev v priloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov občinskega sveta, štirje člani so se glasovanja vzdržali, od 
prisotnih 13 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 10. točki 
Predlog članov uredniškega odbora Podblegaških novic za nadaljnje 4-letno mandatno obdobje predstavi 
župan Milan Čadež. 
 
Sklep št. 239: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za 4-letno mandatno obdobje imenuje uredniški odbor 
Podblegaških novic v naslednji sestavi: 

- Damjana Peternelj, Podgora 35, Gorenja vas – urednica 
- Tina Dolenc, Dolenja Dobrava 14, Gorenja vas  – pomočnica urednice 
- Milka Bizovičar, Ul. Angelce Hlebce 1c, Kranj 
- Lidija Razložnik, Kopačnica 20, Gorenja vas 
- Kristina Zajc Božič, Hotovlja 57, Poljane nad Škofjo Loko 

ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 11. točki 
Predlog prometa z zemljišči predstavi Barbara Bogataj. 
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Nakup zemljišča v k.o. Podvrh 
 
Sklep št. 240: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom zemljišč parc. št. *40, 523 in 520/2, k.o. 
Podvrh, v skupni izmeri 2.426 m2, v lasti Jureta Dolenca, Četena Ravan 7, Poljane nad Škofjo Loko. Nakup 
zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
Seja se zaključi ob 20.35 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj        

Milan Janez Čadež 
Župan 

 

 


