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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 011-011/2013-003 
Datum: 19. 12. 2013 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
20. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 19. 12. 2013, s pričetkom ob 
18.00 uri v gostilni Sedmica v Gorenji vasi. 
 
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,  
Jožef Čadež, Irena Tavčar 
ODSOTNI SVETNIKI: Alenka Krmelj 
OSTALI PRISOTNI: župan Milan Čadež; Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj, Jana Kristan, Kristina 
Knific, občinska uprava; Tina Dolenc, Podblegaške novice; Marjeta Mohorič Peternelj, Andreja 
Škerjanc, Domplan d.d. 
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku 
seje prisotnih 12 svetnikov.  
 
Župan v potrditev predlaga naslednji  
 
dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 24. 10. 2013 in Poročila o izidu 

glasovanja 4. korespondenčne seje občinskega sveta  
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Dopolnjeni predlog proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2014 
4. Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo senika kmetije Bogataj v Gorenji 

vasi 
5. Letni program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2014  
6. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s 

komunalnimi odpadki in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja GJS 
ravnanja s komunalnimi odpadki  

7. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske javne službe oskrba s pitno vodo in 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorenja vas – Poljane  

8. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih javnih služb odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode in Sklep o dodelitvi višine subvencionirane cene storitev obvezne 
občinske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 

9. Poimenovanje Sokolskega doma Gorenja vas 
10. Predlog cenika najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto 2014 

in Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališče v Javorjah  
11. Promet z zemljišči 
12. Razno  
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 12 svetnikov. Predlagan 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 24. 10. 
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. 108: menjava zemljišč, k.o. Hotavlje, Suša – v izvrševanju 
Sklep št. 149: prenos vodovoda Četena Ravan–vas in Četena Ravan - Košanc last 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. 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 
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 
 
Izvrševanje sklepov 19. redne seje: 
Sklep št. 214: potrjen zapisnik 18. redne seje, ki je bila 26. 9. 2013 
Sklep št. 215: sprejet prvi predlog proračuna občine za leto 2014 
Sklep št. 216: sprejeto poročilo nadzornega odbora občine za leto 2012 
Sklep št. 217: seznani z Letnim poročilom o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za leto 2012 
Sklep št. 218: sprejeto Poročilo uredništva Podblegaških novic za leto 2012 
Sklep št. 219: potrjen predlog občinskih nagrajencev za leto 2013 
Sklep št. 220: menjava zemljišč, k.o. Gorenja vas – Mateja Železnikar –  
Sklep št. 209: brezplačni prenos lastninske pravice za pešpot Ob Jezu (Pustavrh, Ferlan)  
Sklep št. 222: odkup zemljišč v lasti Marije Bogataj, k.o. Gorenja vas 
Sklep št. 223: menjava zemljišč za dostopno pot do ČN Gorenja vas 
Sklep št. 224: menjava zemljišč Urh Jani, k.o. Trebija 
 
Janez Arnolj meni, da izid glasovanja za predlagani sklep k 3. točki zadnje seje ni bil tak, kot je 
navedeno v zapisniku, in predlaga, da se vnaprej ob glasovanju na seji naglas pove izid glasovanja. 
Bogo Žun izrazi nestrinjanje z izvedbo 4. korespondenčne seje in odločanjem v tako delikatni zadevi. 
Župan pojasni, da je bila predlagana menjava umaknjena z dnevnega reda redne seje občinskega 
sveta in sklicana korespondenčna seja na podlagi naknadno pridobljenega mnenja sveta Krajevne 
skupnosti Trebija.  
 
Sklep št. 225: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
19. redne seje, ki je bila 24. 10. 2013 ter poročilo o izidu glasovanja na 4. korespondenčni seji, s tem 
da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od 13 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki 
Žan Mahnič: 
- občina naj pregleda svoje nepremičnine in pripravi predlog nepremičnin za vzpostavitev grajenega 
javnega dobra, od katerih se ne bo plačeval davek na nepremičnine, npr. šole, pokopališča,…; 



 Občina Gorenja vas – Poljane       19. 12. 2013 

 

3 
 

- predlaga, se enkrat letno organizira srečanje diplomantov, ki so občani Občine Gorenja vas – 
Poljane. 
Janez Arnolj vpraša glede investitorjev v GC Dobje. Župan pojasni, da sta bila na podlagi usmeritve 
odbora za gospodarstvo izvedena dva sestanka s predstavniki podjetja Polycom d.o.o., ki se, glede na 
pritisk zaradi obveznosti do ministrstva, na pozive občine, težko odzivajo. S strani občine bo 
preverjeno na ministrstvu glede doseganja ciljev, s strani podjetja pa se bo še enkrat preverilo 
možnost gradnje v GC Dobje. V roku štirih mesecev bo jasna končna odločitev s strani podjetja, 
njihova trenutna želja pa še vedno je v Dobju zgraditi nov razvojni center. 
Jože Čadež, glede na izvedeno sanacijo brežine Sore v Srednji vasi meni, da bi bila taka sanacija 
potrebna tudi ob čistilni napravi Gorenja vas, ter nekoliko nižje proti Žabji vasi. 
Tomaž Pintar, glede na visoka sredstva, ki so bila zadnjo zimo porabljena za izvajanje zimske službe in 
prenesena tudi s postavke za investicije v ceste in nove postavke za obnove cest, predlaga, da se v 
bodoče v takih primerih bremeni celotni proračun in ne samo postavke v okviru cestnega programa. 
Marko Kržišnik: 
- se naveže na pobudo z zadnje seje glede šolskega avtobusa, ki bi ob 15. uri počakal otroke na 

postajališču na Blatih. Občina naj bi dobila odgovor s strani prevoznika Alpetour d.d., vendar 
prevoznik še ni prejel odgovora občine. Elizabeta Rakovec pojasni, da je dopis prejela en dan po 
oddaji gradiva za sejo, pobuda je bila s strani prevoznika analizirana in le en termin dopušča, da 
prevoznik pobere otroke v Blatih; 

- glede obračališča avtobusa v Podjelovem Brdu vpraša ali je bil posredovan predlog za omejitev 
hitrosti Direkciji RS za ceste. Kržišnik še poda predlog za posredovanje predloga Telekomu, da se 
zračni vod na robu obračališča nekoliko dvigne, da se omogoči nemoteno obračanje. Elizabeta 
Rakove pojasni, da se še proučuje argumente, kako predlog za omejitev hitrosti utemeljiti.  

Mirjana Možina vpraša ali je pri izvajalcih za zimsko službo že prišlo do spremembe. 
Stanko Bajt pripomni, da je bila s strani KS Sovodenj že podan predlog Direkciji RS za ceste za 
omejitev hitrosti. Prvotno je bil sicer predlog zavrnjen, kljub temu pa bodo poskušali s pobudo 
ponovno. 
Jurij Krvina pripomni, da je bila njegova pobuda glede odgovornosti za plaz na Sovodnju narobe 
razumljena, ter da se je njegova pobuda nanašala na posledice gradnje igrišča na Sovodnju in ne na 
gradnjo prizidka vrtca. 
Jože Novak: 
- se zahvali za posredovanje pri ureditvi opornega zidu v Gorenji vasi; 
- vpraša glede obnove betonskega mostu v Gorenji vasi. Župan pove, da je predlog za sanacijo 

mostu že posredovan Direkciji RS za ceste.  
Bogo Žun: 
- vpraša ali drži informacija, da je, v sklopu energetske sanacije doma občine, vsa instalacija, 

vključno z radiatorji končala v kontejnerjih. Elizabeta Rakovec odgovori, da bodo instalacije nove, 
radiatorji pa naj bi se uporabili obstoječi. Menja pa se vir ogrevanja, vzpostavile se bodo toplotne 
črpalke.  

- vpraša koliko prihodka je občina pridobila v zadnjih dveh letih od označenega lesa, ki ga je bilo v 
letu 2012 89 m3 in v letu 2013 31 m3. 

 
 
K 3. točki 
Glede na pobudo Mirjane Možina Jana Kristan predstavi bistvene razlike med prvim in drugim 
predlogom proračuna za leto 2014. 
 
Mirjana Možina: 
- vpraša ali so na p.p. 902 predvideni povečani stroški ali se nekaj novega uvaja. Jana Kristan pove, 

da so načrtovani stroški za organizacijo festivala praženega krompirja. Župan doda, da se bo v letu 
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2014 povečala tudi promocija novih produktov občine, poroka na Visokem, kolesarski krog, Pot 
poljanskih dobrot. 

- opozori da indeks na novih postavkah kaže 0, zato bi bilo priporočljivo tiste postavke primerno 
označiti. Jana Kristan pojasni, da računalniški program zaenkrat tega ne omogoča. 

- pove, da je postavka za zavetišče za živali povečana za 50%, medtem ko pri socialnih transferih 
povečanje ni možno, potrebe na tem področju pa bodo vedno večje; 

- predlaga, da se ob zaključnem računu pripravi poročilo o kreditni shemi iz katerega bo razvidno ali 
so kreditojemalci še zmožni odplačevat kredite in kakšno je stanje odplačanih kreditov; 

- vpraša ali se stroški električne energije za Visoko in Toplice prištejejo k najemnini ali predstavljajo 
del najemnine. Elizabeta Rakovec pojasni, da najemnina fiksna in vključuje tudi materialne 
stroške. 

Janez Arnolj: 
- vpraša zakaj je na določenih postavkah prišlo do bistvenega povečanja v drugem predlogu 

proračuna, npr. prometna ureditev Poljan. Elizabeta Rakovec pojasni, da je bila vrednost v prvem 
predlogu ocena, za drugi predlog pa je bil znan že projektantski predračun.   

- meni, da je nova postavka za Bioenergetiko Todraž sporna. 
Jože Čadež vpraša glede nakupa solastniškega deleža Visoko. Župan odgovori, da je solastništvo na 
objektu problematično z vidika investiranja, zato je podan predlog, da občina odkupi solastniški delež 
Občine Škofja Loka in postane izključna lastnica. 
 
Sklep št. 226: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2014 v predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 svetnikov od 15 prisotnih, en svetnik je glasoval PROTI, trije so 
se glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki 
Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo senika kmetije Bogataj v Gorenji vasi 
predstavi Marjeta Mohorič Peternel, Domplan d.d. 
 
Jurij Krvina izrazi dvom o načrtovanju objekta, ki izrazito izstopa v okolju in je presenečen, da je bil 
brez težav potrjen. 
 
Sklep št. 227:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za gradnjo senika kmetije Bogataj v Gorenji vasi v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od 15 prisotnih, dva svetnika sta se glasovanja 
vzdržala. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki 
Letni program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2014 predstavi Jože Novak, predsednik 
Odbora za šolstvo, kulturo in šport. 
 
Sklep št. 228: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Letni program športa v Občini Gorenja vas – 
Poljane za leto 2014 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 6. točki 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja GJS ravnanja s 
komunalnimi odpadki predstavita Tomaž Pintar, predsednik Odbora za prostorsko planiranje in 
varstvo okolja, in Kristina Knific. 
 
Janez Arnolj predlaga v razmislek, kako bi poskušali še izvesti aktivnosti v smeri zmanjševanja 
povzročanja odpadkov. 
Jože Novak. 
- vpraša ali se odpadki tehtajo, glede na to, da je v gradivu naveden podatek o količini odloženih 

odpadkov, to je 1000 t/leto. Kristina Knific pojasni, da se vsaka pošiljka odpadkov stehta, na 
osnovi tehtalnih listov se evidentira in na ta način pridobijo letni podatki.  

- vpraša zakaj prihaja na različnih območjih občine do različne frekvence odvoza odpadkov. Kristina 
Knific pojasni, da je bila izvedena anketa med prebivalci več naselij, na katero je bil odziv slab in 
posledično se je spremenila frekvenca odvoza komunalnih odpadkov le v Lajšah nad Gorenjo 
vasjo. Možnost odločanja o spremembi frekvence odvoza ima tudi občinski svet. 

Marko Kržišnik vpraša kolikšen je procent družin nad sedem članov glede na predlagano povečanje 
volumna. Kristina Knific pojasni, da se volumen zabojnika določa na število družinskih članov, ena 
oseba 60l, dve osebi 90l, tri osebe ali več pa 120l. Nov predlog je oblikovan na način, da se volumen 
zabojnika za ostanek komunalnih odpadkov veže na število oseb v gospodinjstvu. Od 1.859 
gospodinjstev je 1.152 gospodinjstev s 3 do 7 osebami, 93 z 8 do 9 osebami in 21 gospodinjstev z 10 
do 12 osebami. 
 
Sklep št. 229: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od 15 prisotnih, dva svetnika sta se glasovanja 
vzdržala. Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 230: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
načinu opravljanja GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske javne službe oskrba s pitno vodo in 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo predstavita Tomaž Pintar, 
predsednik Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja, in Kristina Knific. 
 
Jože Novak: 
- vpraša kako je s hidrantnim omrežjem. Kristina Knific pojasni, da se hidrantov na javnem 

vodovodu ne sme plombirati. Kršitve, neupravičen odvzem vode s hidrantnega omrežja, je zelo 
težko ugotoviti in trenutno še ni rešitve kako problematiko rešiti.  

- vpraša glede števcev za hleve. Kristina Knific pojasni, da mora imeti vsak objekt, ki je priključen na 
javni vodovod preko hišnega priključka, števec.  

- vpraša kolikšna bo cena vode (omrežnina) po izgradnji novega vodovodnega omrežja. Kristina 
Knific odgovori, da se cene res znatno povečujejo, predvsem zato, ker se cene toliko časa niso 
spreminjale, še vedno pa so cene na ravni Slovenije še vedno med najnižjimi. Elizabeta Rakovec še 
doda, da se pridobljena nepovratna sredstva ne vključujejo v omrežnino. 
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Janez Arnolj: 
- predlaga, da se tudi v Podblegaških novicah objavi izračun in predstavitev stroškov; 
- vpraša sprememba vpliva tudi na druge uporabnike, ki niso priključeni na javni vodovod. Kristina 

Knific pojasni, da obveznost plačila storitve nastane s priklopom objekta na javni vodovod. 
Obveznost priklopa na javni vodovod pa je za vse objekte, ki so od javnega vodovoda oddaljeni do 
200 m. Tisti uporabniki, ki še niso priklopljeni skladno z navedenim, bodo pozvani, da se priključijo 
in tudi na ta način se bodo stroški nekoliko znižali. Na podlagi predlaganega odloka se predvideva 
obvestilo tistim uporabnikom, ki so uporabniki javnega vodovoda in nimajo števca, obvestili in 
predlagali vgradnjo števca. Kdor ne bo vgradil števca bo porabo plačeval vodarino po normirani 
porabi.  

 
Sklep št. 231:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne občinske javne službe oskrba s pitno vodo v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov od 16 prisotnih, trije svetniki so se glasovanja 
vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 232:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
oskrbi s pitno vodo v Občini Gorenja vas - Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov od 16 prisotnih, en svetnik se je glasovanja vzdržal. 
Sklep je bil sprejet. 
 

 

K 8. točki 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih javnih služb odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode in Sklep o določitvi višine subvencionirane cen storitev obvezne občinske 
javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode predstavita Tomaž Pintar, 
predsednik Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja, in Kristina Knific. 
 
Jurij Krvina vpraša kako je s padavinskimi vodami. Kristina Knific pojasni, da je podlaga, da se oblikuje 
cena tudi za odvajanje padavinskih voda, vendar se trenutno odvajanje padavinskih voda ne bo 
obračunavalo. 
Na vprašanje Jožeta Čadež, kdaj bodo zaključena dela na ČN Gorenja vas, župan odgovori, da je bil 18. 
12. 2013 izveden tehnični pregled, sredi meseca januarja pa se začne izvajati poskusno obratovanje. 
 
Sklep št. 233:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obveznih občinskih javnih služb odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v predloženem 
besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 234:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o določitvi višine subvencionirane cen 
storitev obvezne občinske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 
v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 9. točki 
Predlog preimenovanja Doma občine v Gorenji vasi v Sokolski dom predstavi župan Milan Čadež. 
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Sklep št. 235:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep, da se Dom občine v Gorenji vasi 
poimenuje Sokolski dom. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
  
 
K 10. točki 
Predlog cenika najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja predstavi 
Tomaž Pintar, predsednik Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja. 
 
Mirjana Možina predlaga, da se cenik objavi tudi v Podblegaških novicah. 
 
Sklep št. 236: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog cenika najema grobov, najema 
poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja v predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov od 16 prisotnih, dva svetnika sta se glasovanja 
vzdržala. Sklep je bil sprejet. 
 
Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališče v Javorjah predstavi Ciril Alič, predsednik KS Javorje. 
 
Sklep št. 237: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališče v 
Javorjah v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 11. točki 
 
a) prodaja zemljišča v k.o. Gorenja vas 
 
Jože Novak predlaga menjavo z zemljišči v Blatih, ob lokalni cesti. Mirjana Možina pojasni, da je bil to 
tudi predlog KS Gorenja vas, vendar se predlagatelj s predlogom ni strinjal. 
 
Sklep št. 238: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 1439/1, k.o. 
Gorenja vas, ki je javno dobro, v približni izmeri 1.460 m2, Pintar Dušanu, Sestranska vas 41, Gorenja 
vas. 
Del zemljišča parc. št. 1439/1, k.o. Gorenja vas, se po izvedeni geodetski odmeri zemljišča 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 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

b) menjava zemljišč v k.o. Lučine 
 

Sklep št. 239: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1209/2 (187 m2) in 
1210/2 (109 m2), k.o. Lučine, ki sta javno dobro, za zemljišča parc. št. 623/2 (153 m2), 625/4 (47 m2), 
622/2 (79 m2) in 618/4 (18 m2), vse k.o. Lučine, v lasti Oblak Janeza, Zadobje 21, Gorenja vas. 
Zemljišči parc. št. 1209/2 (187 m2) in 1210/2 (109 m2), k.o. Lučine se s sklepom izvzameta iz javnega 
dobra. 
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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 16 svetnikov od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 12. točki 
Jurij Krvina prosi za popravek zapisnika v 2. točki dnevnega reda, gleda na to, da se je njegovo 
vprašanje nanašalo na projekt izgradnje športnega igrišča Sovodenj in ne prizidka PŠ Sovodenj. 
Mirjana Možina vpraša glede nadaljevanja gradnje Škofjeloške obvoznice. Župan pojasni, da je podpis 
gradbene pogodbe predviden 21. 12. 2013, dokončanje projekta pa v letu 2015. 
 
 
Seja se je končala ob 20.30 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj        

Milan Janez Čadež 
Župan 


