
  Občina Gorenja vas – Poljane                          5. 10. 2017 

 
1 

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 032-005/2017 
Datum: 5. 10. 2017 
 

Z A P I S N I K 
 
17. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 5. oktobra 2017, s pričetkom ob 18. 
uri v mali dvorani Sokolskega doma Gorenja vas. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janez Arnolj, Irena Tavčar, Janez Pelipenko, Stanko Bajt, Štefka Jeram, 
Zvonko Dolinar, Helena Gorjan, Mirjana Možina, Lucija Kavčič, Franci Fortuna, Marija Jereb, Dunja Škofic, Žan 
Mahnič, Ciril Alič, Jurij Krvina, Anton Debeljak, Tilka Vučko 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Jana Kristan, Anja Hren, Nataša Kopač, Barbara 
Bogataj, občinska uprava; Hiacinta Klemenčič, RŽV d.o.o., mag. Sandi Viršek, Mitja Eržen, ARAO - Agencija za 
radioaktivne odpadke; Silvo Pivk, nadzorni odbor; Valentin Bogataj, Komisija za priznanja; Damjana Peternelj, 
Podblegaške novice, Jana Jenko, Radio Sora; Mateja Rant, Gorenjski glas 
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku seje 
prisotnih 16 članov občinskega sveta.  
 
Župan predlaga v potrditev naslednji: 
 
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta z dne 22. 6. 2017  
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Poročilo o vplivih na okolje Rudnika Žirovski vrh za leto 2016 
4. Prvi predlog Proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018  
5. Osnutek Odloka o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja vas – Poljane 
6. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
7. Končno poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2016 
8. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas – Poljane 
9. Predlog občinskih nagrajencev za leto 2017 
10. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina 
11. Sklep o soglasju občini Medvode k soustanoviteljstvu Osnovne šole Jela Janežiča  
12. Soglasje k odpisu neizterljivih terjatev 
13. Promet z zemljišči 
14. Predlog kandidatov za elektorje v volilno telo za izvedbo volitev članov državnega sveta in predlog 

kandidata za člana državnega sveta 
15. Razno 

 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 15 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta je glasoval 
PROTI. Predlagani dnevni red je bil potrjen. 
 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 22. 6. 2017 
ugotavljamo naslednje: 
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Neizvršeni sklepi iz predhodnih sej: 
Sklep št. 203: prenos vodovoda Delnice - Podpreval v lastništvo in upravljanje občine  
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 Jerama, Krnice pri Novakih 
Sklep št. 62: menjava zemljišč v lasti Branka Gantarja, k.o. Leskovica 
Sklep št. 76: menjava zemljišč Rant, Oblak, Demšar v Hotovlji 
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. 153: menjava zemljišč v lasti RS za ureditev lastništva po izgradnji obvoznice Gorenja vas 
Sklep št. 163: menjava zemljišč v lasti Čadež Konrad, Primož Tavčar za ureditev lastništva javne poti Hotovlja 
– Oblak – Mihač 
Sklep št. 165: menjava zemljišč Anton Justin, Smoldno  
Sklep št. 171: prodaja zemljišč Možina, Dolenčice 
Sklep št. 172: prodaja zemljišč Branko Prelog, Kopačnica 
Sklep št. 173: menjava zemljišč Božidar Lampreht, Žirovski vrh Sv. Antona  
 
Izvrševanje sklepov 15. redne seje: 
Sklep št. 185: sprejet zapisnik 15. redne seje, ki je bila 6. 4. 2017, ter poročilo o izidu glasovanja na 3. 
korespondenčni seji 
Sklep št. 186: seznanitev s Poročilom Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju Občine Gorenja 
vas - Poljane 
Sklep št. 187: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu za leto 2017  
Sklep št. 188: sprejet Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina 
Sklep št. 189: o imenovanju Lucije Kavčič za vršilko dolžnosti direktorice Zavoda Poljanska dolina 
Sklep št. 190: seznanitev s Poročilom skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 
2016 
Sklep št. 191: sprejeto Poročilo urednice Podblegaških novic za leto 2016  
Sklep št. 192: sprejeto Poročilo poslovanju javnih zavodov in družb Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2016  
Sklep št. 193: prodaja zemljišč Juriju Černigoju, k.o. Gorenja vas 
Sklep št. 194: sprejete dopolnitve statuta občine Gorenja vas – Poljane 
  
Sklep št. 195: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 16. redne 
seje, ki je bila 22. 6. 2017, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je potrebno poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki 
Anton Debeljak poda predlog sveta KS Poljane za postavitev spomenika na pokopališču v Poljanah v spomin 
na žrtve prve svetovne vojne, glede na to, da v prihodnjem letu mineva 100 let od konca prve svetovne vojne. 
Spisek padlih poljancev je bil leta 2014 objavljen v glasilu Vaščan. 
Štefka Jeram vpraša o najnovejših informacijah o sanaciji plazu na Visokem. 
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Helena Gorjan: 
- pove, da v osnovni šoli v Gorenji vasi propagirajo pitje vode, zato vpraša kakšna je kvaliteta vode, ki jo pijejo, 

glede na to, da se občasno vonja prisotnost klora v njej. Župan pojasni, da se izvajajo redne kontrole 
kvalitete vode. 

- vpraša ali se je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča povišalo. Elizabeta Rakovec odgovori, da 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017 še ni odmerjeno. Finančna uprava je v letošnjem 
letu že odmerila davek od premoženja, to je davek na objekte v katerih lastnik niti nobeden od njegovih 
ožjih družinskih članov ne biva. Občina Finančni upravi podatkov za odmero tega davka ne posreduje 
temveč so podlaga za odmero tega davka uradne evidence do katerih dostopa Finančna uprava sama. 

Janez Arnolj vpraša: 
- ali občina še ni lastnica vseh zemljišč na katerih se ureja novi uvoz za naselje Dobje in OŠ Poljane. Elizabeta 

Rakovec pojasni, da predlagani odkup zemljišča v okviru 13. točke dnevnega reda predstavlja zemljišče, ki 
je že v naravi lokalna cesta proti Dobju. Do te situacije je prišlo zaradi v vmesnem času izvedene geodetske 
odmere. Na podlagi geodetske odmere je zdaj omogočen odkup zemljišča na način, da občina odkupi tisti 
del, ki bo lokalna cesta, in država del, ki bo regionalna cesta. 

- ali se z ureditvijo dovoza spreminja režim za avtobuse. Župan odgovori, da bodo otroci, ki bodo na avtobusu 
redne linije, ki nadaljuje vožnjo proti Škofji Loki, izstopili na avtobusni postaji v središču Poljan. Obstoječi 
dostop do OŠ Poljane se bo uporabljal izključno za dostavo za kuhinjo in dovoz otrok v vrtec. Vsi prevozniki 
in starši pa bodo za dovoz otrok v šolo uporabljali novi uvoz z regionalne ceste na zahodnem delu šole. Na 
vprašanje Irene Tavčar župan še doda, da bo avtobus na redni liniji, ki se konča v Poljanah in se ne nadaljuje 
v Škofjo Loko, lahko otroke prav tako dostavil preko novega uvoza, v izogib nevarnemu obračanju avtobusa 
v Poljanah. 

- ali uvoz v gospodarsko cono Dobje ostaja v dimenzijah kot je ali se bo povečal. Župan pojasni, da bo uvoz 
ostal tak kot je, ker je bil tudi projektiran in dimenzioniran za potrebe uvoza v gospodarsko cono. 

Zvonko Dolinar: 
- opozori, da bo potrebno na cesti v dolini proti Javorjevem Dolu, na delu kjer je bila urejena razširitev ceste, 

brežino še utrditi. Župan pove, da se zaveda nevarnosti, da pa bo potrebno najti najustreznejšo rešitev za 
ureditev. 

- vpraša ali je obnova ceste Trebija – Sovodenj še vedno v planu. Župan pove, da je po 20. 10. predviden 
sestanek z vodjo projekta z namenom pregleda popravljenega projekta glede na podane pobude. V treh 
letih bodo zgrajeni vsi potrebni oporni in podporni zidovi ter hodnik za pešce od km 0,5 do 2,5 in oporni in 
podporni zidovi od table za naselje Sovodenj do trgovine. Sredstva za dela na tej cesti so zagotovljena v 
okviru investicijskega vzdrževanja. Župan še doda, da je v letu 2018 v planu tudi gradnja mostu v Gorenji 
vasi. 

Stanko Bajt predlaga, da se na razširitvi cesti v Javorjev Dol poskrbi vsaj za odvoz materiala s ceste. 
Lucija Kavčič vpraša o stanju projekta obnove ceste Dolenja Dobrava – Todraž. Župan pove, da je bila izdana 
odločitev o izbiri izvajalca, ki bo z deli na prvi tretjini trase pričel konec oktobra, na tretji tretjini pa v letu 
2018, v kolikor bo odločitev o izbiri prihodnji teden pravnomočna. Župan še doda, da je v teku tudi razpis za 
izbiro projektanta za regionalno cesto od Gorenje vasi do Hotavelj, v mesecu oktobru bo oddana tudi idejna 
zasnova za krožišče na Hotavljah, v predlogu državnega proračuna za letu 2018 je vključeno tudi krožišče 
Poljane. 
 
K 3. točki 
Poročilo o vplivih na okolje Rudnika Žirovski vrh za leto 2016 predstavijo Hiacinta Klemenčič, direktorica RŽV 
d.o.o., mag. Sandi Viršek, v.d. direktorja ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke in Mitja Eržen, ARAO. 
 
Janez Pelipenko vpraša ali ima prekrivka nad odlagališčem omejen rok trajanja. Hijacinta Klemenčič pojasni, 
da je prekrivka projektirana za 400 let pod pogojem, da se redno vzdržuje pod točno določenimi pogoji. 
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Helena Gorjan vpraša ali bodo vrtine ustavile plazenje. Hijacinta Klemenčič odgovori, da količina vode, ki jo 
odvajajo ni majhna, poznajo se že učinki prvih treh vrtin, ki so bile poskusno narejene leta 2010, je pa zadeva 
zelo kompleksna in učinka ni mogoče doseči čez noč. 
Jurij Krvina vpraša ali bodo ukrepi, ki so bili izvedeni junija, julija prinesli izboljšavo ali ostaja stanje tako kot 
je navedeno v zaključku poročila, da ne glede na izvedene ukrepe plazenje ostaja tako kot je bilo pred samo 
sanacijo. Hijacinta Klemenčič pojasni, da je stanje, ugotovljeno na podlagi preciznih geodetskih meritev tako, 
kot je navedeno v poročilu.  
Elizabeta Rakovec ugotavlja, da so, kot navedeno v tabeli na strani 9, malenkostno padle vse vrednosti 
sevanja in vpraša, če je pričakovati trend padanja. Mitja Eržen pojasni, da meritve niso tako precizne, zato so 
z vidika sevanja navedene vrednosti enake. 
Jurij Krvina predlaga, da se v Podblegaških novicah objavi poljuden članek na to temo v informacijo občanom. 
Ciril Alič opozori, da ni bila izvršena radiološka sanacija platoja na delu kjer so objekti Ministrstva za obrambo. 
Hijacinta Klemenčič pojasni, da so objekti zgrajeni na nasutju rudarske jalovine in ni bilo dekontaminirano, 
zato je vsak poseg v globino na tem območju prepovedan. 
 
Sklep št. 196: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se je seznanil s poročilom o vplivih na okolje Rudnika Žirovski vrh 
za leto 2016 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 4. točki 
Prvi predlog Proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018 predstavi Jana Kristan. 
 
Jurij Krvina vpraša ali so odhodki pri subvencijah privatnim podjetjem in zasebnikom znižani na račun 
sprejetega odloka s katerim so bile ukinjene subvencije vode podjetjem in zasebnikom.  
Mirjana Možina: 
- glede na to, da v prihodnjem letu gradnja Fortunove brvi ni načrtovana predlaga, da se v letu 2018 izvede 

javni razpis za izbiro izvajalca in podaljša veljavnost gradbenega dovoljenja, v letu 2019 pa načrtuje izvedba; 
- v letnem načrtu ocenjena vrednost za prodajo stanovanj je ocenjena zelo nizko glede na kvadraturo, kaj je 

podlaga za določitev vrednosti; 
- nakup katerih zemljišč ob dvorcu Visoko oziroma za kakšen namen je predviden v prihodnjem letu; 
- za p.p. 209 - vzdrževanje kulturnih objektov predlaga, da se obrazložitev dopolni z »… in za obnovo orgel in 

Vidove kapele v Lučinah« ter da se sredstva povečajo za 20.000 EUR, na višino kot je bila planirana že v 
lanskem letu in z rebalansom znižana; 

- ali je v letu 2018 pričakovati še kakšen državni razpis za sofinanciranje projektov. 
Anton Debeljak pove, da je Krajevna skupnost upravljavec Kulturnega doma Poljane po sklenjeni pogodbi le 
do 1. 1. 2020, zato predlaga, da se vsaj v načrtu razvojih programov predvidi nakup.  
Helena Gorjan: 
- predlaga nakup tobogana za otroke starejših skupin v enoti vrtca na Dobravi; 
- predlaga, da se v Podružnični šoli na Sovodnju ob vgradnji konvektomata nekaj sredstev nameni še za 

obnovo kuhinje. 
Ciril Alič v načrt razvojnih programov ni vključena ureditev ekološkega otoka in križišča v Javorjah, zato 
predlaga, da se to načrtuje v prihodnjih letih. 
Janez Arnolj vpraša ali je pri poplavni ureditvi Poljan težava z dokumentacijo pred pričetkom del. Elizabeta 
Rakovec pojasni, da je prva stopnja investicijske dokumentacije je dokument identifikacije idejnega projekta, 
katerega potrditev na ministrstvu je trajala pol leta. Nadaljnja, druga stopnja dokumentacije, je prav tako v 
postopku potrditve v Ljubljani že od junija letos in še ni znano kdaj bo potrjena. Po potrditvi druge stopnje 
bo ministrstvu predložena v potrditev še tretja stopnja, končni investicijski program. Dokler niso potrjene vse 
tri stopnje dokumentacije se ne sme objaviti javnega razpisa za izbiro izvajalca del. Vzporedno pa poteka 
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priprava projektne dokumentacije, ki je bila že v avgustu predložena v potrditev ministrstvu. Dinamiko 
priprave investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije in javnega razpisa diktira ministrstvo, vsako v 
svojem tempu. 
 
Sklep št. 197: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme prvi predlog Odloka o proračunu Občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2018 in ga daje v enomesečno javno obravnavo.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Osnutek Odloka o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja vas – Poljane predstavi Nataša Kopač.  
 
Sklep št. 198: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o denarni socialni pomoči v Občini 
Gorenja vas – Poljane in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu predstavi Barbara 
Bogataj. 
 
Sklep št. 199: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Končno poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2016 predstavi Silvo Pivk, 
predsednik nadzornega odbora. 
 
Jurij Krvina vpraša ali je nadzorni odbor preveril, če so se upoštevala priporočila, ki jih je podal v poročilu za 
leto 2015. Silvo Pivk odgovori, da člani nadzornega odbora na vsaki seji pregledajo upoštevanje predhodno 
podanih priporočil. Ob koncu mandata pa bodo pripravili zbirnik vseh sklepov nadzornega odbora, sprejetih 
v tekočem mandatu, in naredili vpogled v realizacijo sklepov. 
 
Sklep št. 200: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo nadzornega odbora občine o pregledu 
poslovanja občine v letu 2016 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki 
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas – Poljane predstavi Anja 
Hren. 
 
Jurij Krvina pripomni, da je bil zapisnik odbora za šolstvo, kulturo in šport predložen gradivu za sejo 
občinskega sveta pred pregledom oziroma potrditvijo le-tega s strani članov odbora. 
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Sklep št. 201: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na 
območju Občine Gorenja vas – Poljane v priloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta se je glasovanja 
vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 9. točki 
Predlog občinskih nagrajencev za leto 2017 predstavi Valentin Bogataj, predsednik Komisije za priznanja. 
 
Jurij Krvina vpraša zakaj je razlika v podelitvi vrste priznanja Andreju Šubicu - plaketa in Tonetu Koširju - 
priznanje. Valentin Bogataj pojasni, da je delovanje Andreja Šubica širše, poleg izdanih treh knjigah v 
poljanskem narečju je dolga leta delal tudi na kulturnem področju v Poljanah, kot režiser in igralec, medtem 
ko se predlaga podelitev priznanja Tonetu Koširju za njegovo književno ustvarjanje.  
  
Sklep št. 202:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Gorenja 
vas – Poljane, s katerim se naziv podeli ALOJZIJU ORAŽMU (24. 2. 1932 - 10. 9. 2017), posthumno, nazadnje 
stanujočemu Trboje 60, Kranj, za dolgoletno zgledno pastoralno delo ter skrb za ohranjanje cerkvene stavbne 
dediščine Župnije Trata – Gorenja vas. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 203:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep, da se za leto 2017 podelijo naslednja priznanja 
Občine Gorenja vas – Poljane: 
 
Plakete občine: 

- Andreju Šubicu, dr. med., zdravniku druž. med., Cesta talcev 44, 4220 Škofja Loka – za obsežno gledališko 
in književno ustvarjanje v Poljanah, 

- Župniji Poljane nad Škofjo Loko, Predmost 50, 4223 Poljane nad Škofjo Loko – za šeststoletno duhovno 
poslanstvo ter za ustvarjanje in ohranjanje kulturne dediščine v Poljanski dolini, 

- Župniji Leskovica, Leskovica 4, 4224 Gorenja vas – ob počastitvi 500-letnice posvetitve cerkve sv. Urha; 
 
Priznanja občine: 
- Mag. Tonetu Koširju, dr. med., zdravniku druž. med., Partizanska cesta 43, 4220 Škofja Loka - za izvirne 

opise krajev, ljudi in življenja na Lučinskem, 
- Kulturno-umetniškemu društvu Sovodenj, Sovodenj 23, 4225 Sovodenj – za oblikovanje kulturnega utripa 

v minulih 70. letih, 
- Osnovni šoli Poljane, Podružnični šoli Javorje, Javorje 6, 4223 Poljane nad Škofjo Loko – za vpetost šole v 

življenje Krajevne skupnosti Javorje, 
- Uredniškemu odboru knjižnih izdaj »Moj kraj skozi čas, 1. in 2. del« – za opise ljudi in življenja v Krajevni 

skupnosti Sovodenj in fari Nova Oselica. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta se je glasovanja 
vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 10. točki 
Predlog predstavnikov ustanovitelja v svet Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina predstavita Elizabeta 
Rakovec in župan Milan Čadež. 
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Sklep št. 204:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane imenuje naslednje člane sveta Zavoda za turizem in kulturo 
Poljanska dolina: 

- Neža Božnar, Bukov vrh 4, 4223 Poljane nad Škofjo Loko – predstavnica ustanovitelja, 
- Majda Podobnik, Blegoška ulica 24, 4224 Gorenja vas – predstavnica ustanovitelja, 
- Milena Pelipenko, Zminec 77, 4220 Škofja Loka – predstavnica ustanovitelja, 
- Janez Šturm, Javorje 5, 4223 Poljane nad Škofjo Loko – predstavnik ustanovitelja, 
- Marjeta Šifrar, Trebija 63, 4224 Gorenja vas - predstavnica s področja kulture, 
- Klavdija Filipič, Hotavlje 5, 4224 Gorenja vas - predstavnica s področja turizma. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 11. točki 
Sklep o soglasju občini Medvode k soustanoviteljstvu Osnovne šole Jela Janežiča predstavi Elizabeta Rakovec. 
 
Mirjana Možina vpraša ali se bo ključ delitve vsako leto spremenil glede na število učencev iz posamezne 
občine. Elizabeta Rakovec pojasni, da je taka delitev, ki je za našo občino precej manj ugodna, predlagana, ni 
pa še dogovorjena in potrjena, tako da bo še predmet pogajanja tekom postopka sprejemanja potrebnih 
aktov. 
 
Sklep št. 205: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep, da se občini Medvode prizna status ustanoviteljice 
Osnovne šole Jela Janežiča, v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 12. točki 
Predlog za odpis neizterljivih terjatev predstavita Barbara Bogataj in Nataša Kopač. 
 
Mirjana Možina ugotavlja, da so bili izvedeni vsi predpisani postopki za izterjavo dolga, a žal neuspešni, in 
doda, da je prav, da je občina do navedenih dolžnikov v nadalje pozorna. 
  
Sklep št. 206: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane soglaša z odpisom neizterljivega dolga po priloženih obrazloženih 
predlogih.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 13. točki 
Predlog prometa z zemljišči predstavi Barbara Bogataj. 
 
a) Menjava zemljišč v k.o. Gorenja vas 
 
Sklep št. 207: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišča parc. št. 2080/2, k.o. Hotavlje, v 
izmeri 444 m2, ki je javno dobro, za zemljišča parc. št. 130/5, 132/2, 133/2, 133/3, 138/2, k.o. Hotavlje, v 
izmeri 729 m2, in v lasti Pivk Francke, Hotavlje 15a, Gorenja vas.  
Zemljišče parc. št. 2080/2, k.o. Hotavlje, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 130/5, 132/2, 133/2, 133/3, 138/2, k.o. Hotavlje, se po izvedeni menjavi vzpostavi 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
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Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 in Letni načrt 
razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2018. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
b) Menjava zemljišč v k.o. Hotavlje in Leskovica 
 
Sklep št. 208: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišča parc. št. 1843/4, 1843/8, 1843/12 
in 1843/14, k.o. Leskovica, v izmeri 543 m2, ki so javno dobro, za zemljišča parc. št. 1261/2, 1355/19, 1370/1 
in 1410/32, 1409/25, 1409/27 in 1409/28, k.o. Leskovica in parc. št. 191/3, k.o. Hotavlje, v izmeri 1.745 m2, 
in v lasti Danila Jezerška, Hotavlje 3, Gorenja vas.  
Zemljišča parc. št. 1843/4, 1843/8, 1843/12 in 1843/14, k.o. Leskovica, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 1261/2, 1355/19, 1370/1 in 1410/32, 1409/25, 1409/27 in 1409/28, k.o. Leskovica in 
parc. št. 191/3, k.o. Hotavlje, se po izvedeni menjavi vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 in Letni načrt 
razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2017. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
c) Nakup zemljišča v k.o. Dobje 
 
Sklep št. 209: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom solastniškega deleža do 1/2 zemljišč parc. št. 
86/4 in 86/6, k.o. Dobje, v skupni izmeri 164 m2, v lasti Marije Vekoslave Thäler Grošelj, stanujoče St. 
Gallerstrasse 198, Gossau, Švica.  
Nakup zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 14. točki 
Predlog kandidatov za elektorje v volilno telo za izvedbo volitev članov državnega sveta in predlog kandidata 
za člana državnega sveta predstavi Barbara Bogataj. 
 
Helena Gorjan in Jurij Krvina izrazita pripombo na pozen sklic Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja ter pozno obvestilo članov občinskega sveta o zbiranju kandidatov. 
 
Barbara Bogataj pove, da so splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov 
razpisane za 22. novembra 2017. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi Pravil 
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana 
državnega sveta pripravila seznam predlaganih kandidatov za elektorje. Komisija je prejela en predlog za 
člana državnega sveta, in sicer kandidata Romana Kokalja, za elektorje pa je bilo predlaganih pet kandidatov: 
Ciril Alič, Janez Arnolj, Anton Debeljak, Irma Oblak in Peter Trček. Glasovanje se izvede tajno, skladno s 
Poslovnikom občinskega sveta so na glasovnici navedeni kandidati za elektorje po abecednem redu priimkov.  
 
Na predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Barbara Bogataj predlaga, da glasovanje 
vodi tričlanska komisija v sestavi: Lucija Kavčič, Jurij Krvina in Dunja Škofic.  
Člani občinskega sveta predlog sestave komisije potrdijo. 
 
Svetnikom je bilo vročenih 17 glasovnic za glasovanje o kandidatih za elektorja. Po končanem tajnem 
glasovanju je komisija ugotovila, da je prejela vrnjenih 17 glasovnic, od katerih je bila ena glasovnica 
neveljavna (prazna), izid glasovanja pa je bil naslednji:  
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- Ciril Alič je prejel 10 glasov,  
- Janez Arnolj je prejel 6 glasov,  
- Anton Debeljak je prejel 11 glasov,  
- Irma Oblak je prejela 0 glasov in  
- Peter Trček je prejel 2 glasova.  

Na podlagi opravljenega tajnega glasovanja je sprejet naslednji 
Sklep št. 210: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane je za predstavnika občine v volilnem telesu za volitve članov 
državnega sveta izvolil Cirila Aliča, Murave 16, Poljane nad Škofjo Loko, in Antona Debeljaka, Poljane nad 
Škofjo Loko 135, Poljane nad Škofjo Loko. 
 
Svetnikom je bilo vročenih 17 glasovnic za glasovanje o kandidatu za člana državnega sveta. Po končanem 
tajnem glasovanju je komisija ugotovila, da je prejela vrnjenih 17 glasovnic, od katerih je bilo osem glasovnic 
veljavnih in devet glasovnic neveljavnih. Na podlagi oddanih glasovnic je sprejet naslednji: 
Sklep št. 211: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane je za kandidata za člana državnega sveta določil Romana Kokalja, 
Trebija 47, Gorenja vas. 
 
 
K 15. točki 
Helena Gorjan: 
- vpraša kako napreduje gradnje telovadnice v Gorenji vasi. Župan pove, da dela potekajo skladno s planom 

del, v teku je betoniranje zadnjega dela temeljne plošče in stene proti avli, zgrajen je depo za sekance, 
izolirane zunanje stene, dogovorjena je tudi dobava lesene konstrukcije; 

- opozori na težave s prevoznikom iz Žirovskega vrha. Elizabeta Rakovec pojasni, da ima prevoznik dovolj velik 
kombi za prevoz vseh otrok vendar je težava v usklajevanju voženj zaradi urnikov pouka, katerim se je težko 
prilagajati z vožnjami prevoznikov. 

 
 
 
Seja se zaključi ob 20.45 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj        

Milan Janez Čadež 
Župan 

 


