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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 032-003/2016-006 
Datum: 16. 6. 2016 
 

Z A P I S N I K 
 
 
11. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 16. junija 2016, s pričetkom ob 
18. uri v mali dvorani Sokolskega doma Gorenja vas. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janez Arnolj, Anton Debeljak, Irena Tavčar, Janez Pelipenko, 
Stanko Bajt, Štefka Jeram, Zvonko Dolinar, Helena Gorjan, Mirjana Možina, Lucija Kavčič, Jurij Krvina, 
Franci Fortuna, Marija Jereb, Dunja Škofic, Tilka Vučko 
 
OPRAVIČENO ODSOTNA: Žan Mahnič, Ciril Alič 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Jana Kristan, Kristina Knific, Marjeta Šifrar, 
Boštjan Kočar, Barbara Bogataj, občinska uprava; Tomaž Beguš, Geotrias, d.o.o.; Tea Bilić Zabirc, INKO 
d.o.o., Andrej Stritar in Igor Osojnik, Uprava za jedrsko varnost; Hijacinta Klemenčič, Ivan Gantar, RŽV 
d.o.o.; Rok Fazarinc, Izvor, d.o.o.; Vida Žurga, Inštitut za javno finančno pravo; Maruša Slanič, Sigma 
d.o.o.; Tina Dolenc, Podblegaške novice; Tanja Barašin, 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 15 članov občinskega sveta.  
 
Župan predlaga v potrditev naslednji: 
 
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje občinskega sveta z dne 14. 4. 2016  
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Predstavitev poteka zapiranja Rudnika Žirovski vrh, d.o.o. 
4. Predstavitev zasnove protipoplavnih ukrepov na Poljanski Sori na območju Poljan 
5. Revizijsko poročilo družbe STC, d.o.o. in Poročilo o poslovanju STC Stari vrh za zimsko sezono 

2015/2016 
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 

2016 
7. Osnutek odloka o turistični taksi v občini Gorenja vas – Poljane 
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 

območje občine Gorenja vas-Poljane in Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave 
plačila komunalnega prispevka 

9. Predlog Pravilnika o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode 
10. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

oskrba s pitno vodo 2016 
11. Izjava k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče Draga 
12. Predlog Lokalnega programa za kulturo 
13. Soglasje k imenovanju direktorja knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka 
14. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas – Poljane 
15. Vzpostavitev con kratkotrajnega parkiranja v občini 
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16. Promet z zemljišči 
17. Razno 

 
Jurij Krvina predlaga, da se v prihodnje glede na to, da so tako vsebinsko pomembne točke na dnevnem 
redu, dnevni red razdeli na več sej, da se lahko oblikujejo bolj kvalitetni predlogi in razmišljanja. 
  
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 14 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta se je 
glasovanja vzdržal. Predlagani dnevni red je bil potrjen. 
 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 10. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 14. 4. 2016 
ugotavljamo naslednje: 
 
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. 108: menjava zemljišč, k.o. Hotavlje, Suša  
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. 76: menjava zemljišč Rant, Oblak, Demšar v Hotovlji 
Sklep št. 77: menjava zemljišč Dušan Kavčič, Hotavlje 
Sklep št. 78: menjava zemljišč Bogataj, Srednja vas 
Sklep št. 80: menjava zemljišč Branko Košir, Hlavče Njive 
Sklep št. 109: nakup zemljišč Mateja Dolinarja v k.o. Dobje 
Sklep št. 110: menjava zemljišč Peternelj Antona in Terezije, Hotavlje 
Sklep št. 111: menjava zemljišč v lasti Janeza in Vande Lavtar, Poljane 
 
Izvrševanje sklepov 10. redne seje: 
Sklep št. 112: sprejet zapisnik 9. redne seje, ki je bila 25. 2. 2015  
Sklep št. 113: sprejet zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2015 
Sklep št. 114: sprejet Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 115: sprejet odpis neizterljivega dolga 
Sklep št. 116: sprejet odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju občine 
Sklep št. 117: sprejet sklep o oblikovanju cen storitev GJS obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov  
Sklep št. 118: sprejet sklep o oblikovanju cen storitev GJS zbiranja komunalnih odpadkov  
Sklep št. 119: sprejeto Poročilo urednice Podblegaških novic za leto 2015  
Sklep št. 120: sprejet sklep o oblikovanju cen storitev GJS odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske vode v občini  
Sklep št. 121: sprejet sklep o nakupu zemljišč v k.o. Gorenja vas na razpisani javni dražbi sodišča 
Sklep št. 122: sprejet sklep o prodaji zemljišč Cenetu Polajnarju, k.o. Hotavlje 
Sklep št. 123: potrjena menjava zemljišč v lasti Ivana Šubica, Žirovski vrh sv. Urbana 
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Sklep št. 124: potrjena menjava zemljišč v lasti Jožeta Bohinca, Podvrh 
 
Sklep št. 125: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
10. redne seje, ki je bila 14. 4. 2016, 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 
Anton Debeljak vpraša kaj pomeni sprememba upravljavca odprtega širokopasovnega omrežja v občini 
za uporabnike, ki so v fazi sklepanja pogodb za priključitev na omrežje oziroma za prebivalce naselij, ki 
so na novo predvidena za priključitev. Župan pojasni, da za uporabnike ne bo spremembe, člane 
občinskega sveta pa bosta dosedanji in novi upravljavec omrežja informirala na naslednji seji 
občinskega sveta. 
Jurij Krvina: 
- opozori na negodovanje občanov zaradi dviga komunalnih storitev, ki ni bil le 8%, kot je bilo 

pojasnjeno na zadnji seji, temveč 30%; 
- vpraša zakaj je bila z dopisom glede ureditve odlaganja bioloških odpadkov občanom izražena 

grožnja glede zaračunavanja kazni. Kristina Knific pojasni, da je bil namen poziva, da občani resno 
vzamejo poziv, vrnejo izpolnjene izjave ter uredijo odlaganje bioloških odpadkov skladno z 
zakonodajo; 

- izrazi pomislek glede inšpektorata in redarstva v občini ter nadziranja občanov – v cestnem prometu 
(radarji), ob oddaji odpadkov,… Župan odgovori, da je občina dolžna, skladno z zakonodajo 
ustanoviti inšpektorat in redarstvo. V ta namen se je občina pridružila že obstoječemu inšpektoratu, 
skupni upravi več občin, ki ima sedež na Vrhniki. Predvsem pa inšpektorat in redarstvo delujeta na 
področju izboljšanja varnosti občanov. 

- opozori na porast kraj ter razpečevanje prepovedanih drog v občini, za kar bi bilo potrebno 
odreagirati tudi s strani občine. Župan potrdi, da je informiran s strani Policije, da je bilo v zadnjih 
mesecih res več vlomov v Gorenji vasi, katerih povzročitelja je policija že odkrila. Doda še, da bo 
predvidoma na naslednji seji obravnavano tudi letno poročilo komandirja Policijske postaje Škofja 
Loka. 

Helena Gorjan vpraša ali ima občina prihodek od zbiranja papirja in plastike ali samo plačuje odvoz teh 
dveh frakcij. Kristina Knific pojasni, da občina proda papir, ki se zbira na ekološkem otoku, prav tako 
tudi odpadno električno in elektronsko opremo. 
Dunja Škofic vpraša glede praznjenja greznic na kmetijah. Kristina Knific odgovori, da kmetijska 
gospodarstva ob podpisu izjave lahko vsebino svojih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav 
predelajo in uporabijo kot gnojilo na svojih kmetijskih zemljiščih. To je določeno z veljavno zakonodajo 
pod enim pogojem, in sicer mora kmet, ki ima gnojno jamo, vsebino iz greznice pol leta še skladiščiti 
skupaj z gnojevko v gnojni jami in jo potem skupaj z gnojevko uporabiti na svojih lastnih zemljiščih. 
 
 
K 3. točki 
Postopke pri zapiranju Rudnika Žirovski vrh ter izdelane študije predstavijo Andrej Stritar in Igor 
Osojnik, Uprava za jedrsko varnos, Tomaž Beguš, Geotrias, d.o.o. ter Tea Bilić Zabirc, INKO d.o.o.. 
  
Na vprašanje Jurija Krvine Stritar odgovori, da je mejna doza 1 mSV za delujoče objekte. Naravno ozadje 
v našem okolju je 5 mSV, medtem ko je na svetu povprečje 2,7 mSV. V najhujšem primeru, ko bi vse 
odpovedalo, ob najhujšem potresu in poplavah, brez sanacije, bi na tem obočju dosegli do 4,52 mSV. 
Stritar še doda, da za nižje doze, okrog naravnih doz ni dokazan niti pozitiven niti negativen vpliv. 
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Župan vpraša, glede na ugotovitev, da odlagališče prenese premik 3,5m, v zadnjih 26-ih letih pa se je 
že premaknil za 2 m, kaj bo po preteku 20-ih let, če naj bi takrat dosegel maksimalni premik. Tomaž 
Beguš odgovori, da je projekcijo plazenja zelo težko narediti, saj je izdelana na podlagi številnih 
neznank in predpostavk. Župan izrazi upanje, da se bo s predvidenimi interventnimi ukrepi na 
odlagališču plazenje ustavilo. Andrej Stritar še doda, da je ključno aktivno vzdrževanje. 
Anton Debeljak vpraša ali v primeru obilnejših padavin poteka intenzivnejši nadzor. Igor Osojnik 
pojasni, da ob obilnih padavinah v letu 2014 posledic na Borštu ni bilo nobenih, na Jazbecu pa sta se 
sprožila dva manjša usada. 
Hijacinta Klemenčič, direktorica RŽV d.o.o., doda, da je javno naročilo za izbiro izvajalca za izvedbo 
interventnih ukrepov v teku. Odločitev o izbiri bo dokončna konec meseca. Ministrstvo pa ima 
zagotovljena potrebna sredstva za izvedbo. 
 
Sklep št. 126: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s stanjem in potekajočimi postopki pri zapiranju 
Rudnika Žirovski vrh. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 4. točki 
Zasnovo protipoplavnih ukrepov na Poljanski Sori na območju Poljan predstavi Rok Fazarinc, Izvor, 
d.o.o.. 
 
Na vprašanje Janeza Arnolja, kakšen bo vpliv izvedenih ukrepov na pretočnost Sore glede na to, da je 
proti Podpečni še dvakrat struga v kotu 90°, Rok Fazarinc odgovori, da bo, zaradi znižanja gladine, 
verjetnost poplavljanja manjša.  
Mirjana Možina vpraša ali bo država zagotovila sredstva za izvedbo načrtovanega. Župan pritrdi, znaten 
delež sofinanciranja bo s strani ministrstva, nekaj pa s strani občine.  
Anton Debeljak vpraša ali bo za zaščito spodnje ulice v Predmostu izdelan protipoplavni nasip? Rok 
Fazarinc odgovori, da ni potrebno, ker bo ob ponižanju terena voda lahko bolj enakomerno tekla.  
 
Sklep št. 127: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane soglaša s predvidenimi protipoplavnimi ukrepi na Poljanski 
Sori na območju Poljan in zadolži občinsko upravo za pospešeno nadaljevanje postopkov za izvedbo 
prestavljenih protipoplavnih ukrepov. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Revizijsko poročilo družbe STC d.o.o. predstavi Vida Žurga, Inštitut za javno finančno pravo.  
 
Mirjana Možina meni, da je poročilo zelo kvalitetno pripravljeno ter da je dolžnost občin kot naročnic, 
da priporočila iz poročila upoštevata. 
Jurij Krvina prav tako pohvali izdelano poročilo in vpraša ali se je delala tudi revizija nakupa 
šetsedežnice. Vida Žurga pojasni, da če se niso v poročilu do tega nič opredelili oziroma nič napisali za 
tisto obdobje, potem niso dobili dokumentacije.  
Janez Arnolj meni, da bi morala občina na podlagi izdelanega poročila ukrepati, če ne, ne bo poročilo 
nič novega doprineslo.  
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Janez Pelipenko, direktor STC Stari Vrh d.o.o, pove, da so glede dolgoročnih obveznosti v pogajanjih s 
Heto, s Hypo banko v želji, da se ta obveznost po skontirani ceni predčasno odkupi, s čimer bi se 
zmanjšale obveznosti, preostali dolg v višini 2,8 milijona pa bi Heta odpisala. V tem primeru so 
dolgoročne obveznosti znosne. Na naslednji seji nadzornega odbora, ki bo 7. julija, naj bi le-ta uradno 
zadolžil direktorja za pripravo sanacijskega programa. Doda, da se zelo pozna dokaj slaba in naporna 
smučarska sezona, tako da je likvidnost zdaj nizka in ni bilo mogoče poravnati deleža do Hete.  
 
Janez Pelipenko, direktor STC Stari Vrh d.o.o, poda še poročilo o zimski sezoni 2015/2016. 
Mirjana Možina ugotavlja, da je iz bilance uspeha razvidno, da so se drugi stroški storitev povečali za 
skoraj 100.000 EUR in vpraša ali je kakšna možnost da bi Stari Vrh d.o.o. imel gostinsko dejavnost? 
Janez Pelipenko odgovori, da zaenkrat gostinskega lokala družba nima. So pa gostinci in kmečki turizmi 
v lanskem letu del zaslužka, po 4 eur na eno smučarsko karto, nakazali na STC. Doda še, da bo 
posredoval specifikacijo povečanih drugih stroškov storitev. 
 
Sklep št. 128: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s poročilom o poslovanju STC Stari vrh za zimsko 
sezono 2015/2016 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
Sklep št. 129: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s poročilom o opravljeni izredni notranji reviziji 
družbe STC Stari vrh v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Predlog rebalansa proračuna predstavi Jana Kristan. 
 
Mirjana Možina: 
- vpraša ali je pričakovati prihodek iz naslova rente RŽV v višini 456.000 EUR? Župan ogovori, da se 

trudi, da ja. 
- vpraša kaj je vzrok povečanja oskrbnin v domovih za starejše, več upravičencev, dvig cen? Elizabeta 

Rakovec pojasni, da je do povečanja prišlo zaradi zahtevka Občine Škofja Loka, ki je po več letih 
plačevanja ugotovila, da je plačevala oskrbnino za eno našo občanko. 

Anton Debeljak: 
- ugotavlja, da je zmanjšana postavka za prometno ureditev pri OŠ Poljane in vpraša ali je predvideno 

nadaljevanje ureditve ceste Polycom – Palir v prihodnjem letu. Župan odgovori, da se še ne ve. 
- ugotavlja, da za ureditev vaškega jedra Poljan sredstva še niso porabljena. Elizabeta Rakovec 

pojasni, da je bilo izdano naročilo projektantki, ki bo v kratkem za izvedeno izstavila račun. 
- vpraša kako se odvija sanacija plazišča v Malenskem vrhu. Boštjan Kočar odgovori, da je razpis za 

izbiro izvajalca že v pripravi, avgusta pa je predvidena izvedba. 
- ugotavlja, da so zmanjšana sredstva za kanalizacijo Hotovlja. Elizabeta Rakovec pojasni, da je prišlo 

do zapletov z Loško komunalo glede neizvedljivih odmikov od svojega vodovoda, zato letos ni 
realno, da bi bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. 

Jurij Krvina: 
- ugotavlja, da se gradnja telovadnice v Gorenji vasi vse bolj odmika. Župan pojasni, da bo še v juniju 

pridobljeno gradbeno dovoljenje, v pripravi je tudi že prijava na razpis za pridobitev nepovratnih 
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sredstev na razpisu Eko sklada, kjer bo možno sofinanciranje največ v višini 500.00 EUR od 
načrtovanih 3 mio EUR. Ključno pa bo pridobiti še dodatne vire financiranja. 

- zelo oddaljena se mu zdi tudi zagotovitev novih prostorov za vrtčevsko varstvo, zato bi bilo potrebno 
izvesti več aktivnosti v tej smeri. 

Janez Arnolj vpraša o načrtovani ureditvi medgeneracijskega centra. Župan odgovori, da bo v prvi fazi 
pridobljeno gradbeno dovoljenje v kolikor bo mogoče kandidirati na razpis na pridobitev nepovratnih 
sredstev iz razvoja regij. 

 
Sklep št. 130: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2016 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta se je 
glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 

 
K 7. točki 
Osnutek Odloka o turistični taksi predstavita Janez Pelipenko in Marjeta Šifrar. 
 
Mirjana Možina: 
- vpraša ali so bila v višini 4.500 EUR dejansko izvedena izplačila ali so bili za to višino oddani obrazci. 
Marjeta Šifrar pojasni, da so bili v navedeni višini oddani obrazci, še neplačane takse pa je 1.400 EUR. 
- opozori, naj se v 12. členu beseda »kmet« nadomesti s »sobodajalec«, skladno z Zakonom o 
gostinstvu, ter namesto »davčni urad« »finančni urad«. 
 
Sklep št. 131: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o turistični taksi v občini Gorenja 
vas – Poljane in ga daje v dvomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka ter 
Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka predstavi 
Kristina Knific. 
 
Mirjana Možina vpraša ali je procent, določen v višini 57%, zakonsko določen. Kristina Knific pojasni, 
da je to maksimalna olajšava. 
 
Sklep št. 132: 
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 predloženem 
besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta se je 
glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 133: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za 
olajšave plačila komunalnega prispevka v predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta se je 
glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
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K 9. točki 
Pravilnik o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode predstavi Kristina Knific. 
 
Mirjana Možina predlaga, da se v prvem odstavku 2. člena da spremeni besedilo »da se sredstva 
zagotovijo v vsakoletnem proračunu občine« in vpraša ali je težko pridobiti dovoljenje po predpisih 
o vodah. Kristina Knific pojasni, da po Zakonu o vodah vsakdo, ki rabi vodo mora pridobiti vodno 
dovoljenje. 
Janez Arnolj predlaga, da naj se 10. člen Pravilnika zapiše bolj jasno. 
 
Sklep št. 134: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o sofinanciranju investicij v zasebne 
vodovode v predloženem besedilu in s pripombami, podanimi na seji.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 10. točki 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno 
vodo predstavi Kristina Knific. 
 
Jurij Krvina vpraša kaj vpliva na porast omrežnine v višini 40% oziroma 1 EUR. Kristina Knific pojasni, da 
je glavnina stroška omrežnine amortizacija, za leto 2016 so tako vključene že nove investicije v 
vodovode. 
Helena Gorjan vpraša ali je možno znižati stroške vzorčenja na račun izbire drugega izvajalca. Kristina 
Knific pojasni, da so se izbirale ponudbe akreditiranih laboratorijev za izvedbo vzorčenja in je bil izbran 
Nacionalni inštitut za varovanje zdravja kot najugodnejši ponudnik. 
Janez Arnolj vpraša kaj pomeni podatek v preglednici 3, tretji stolpec pod točko 2.16. Kristina Knific 
pojasni, da število števcev po uporabnikih storitev je skupno število števcev, ki spada v posamezno 
kategorijo števcev glede na premer vodomera. Janez Arnolj še pripomni, da tabela ni skladna z 
dejanskim stanjem. Kristina Knific pojasni, da bo ustrezno usklajena, ko bo pridobljen certifikat 
vodomerov. 
 
Sklep št. 135: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov občinskega sveta, dva sta glasovala PROTI, en član se je 
glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki 
Besedilo Izjave k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče Draga predstavi 
Kristina Knific. 
 
Kristina Knific na vprašanja članov občinskega sveta pojasni, da je izjava pogoj za pridobitev dovoljenja 
da se odlagališče lahko zapre ter da bodo v postopku zapiranja lastnikom odlagališča še nastajali 
stroški.  
 
Sklep št. 136: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Izjavo k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja za zaprto odlagališče Draga v predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 12. točki 
Predlog Lokalnega programa za kulturo predstavi Marjeta Šifrar. 
 
Helena Gorjan:  
- vpraša ali je predvidena oživitev objekta šole v Leskovici. Mirjana Možina pojasni, da je naročena 
izdelava idejne zasnove, ki bo predstavljena na seji sveta KS Gorenja vas. 
- vpraša ali je možnost, da bi Glasbena šola Škofja Loka omogočila učenje več inštrumentov v 
dislocirani enoti v Gorenji vasi. Elizabeta Rakovec pojasni, da je bila pobuda Glasbeni šoli že 
posredovana vendar zaenkrat dodatni programi niso odobreni in se bo potrebno še pogovarjati. 
Na vprašanje Jurija Krvine Elizabeta Rakovec pojasni, da s strani društev ni bilo novih predlogov ali 
pripomb na osnutek besedila. 
 
Sklep št. 137: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Lokalni program za kulturo v predloženem 
besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 13. točki 
Postopek imenovanja ravnatelja Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka predstavi Irena Tavčar, 
predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in na podlagi sklepa komisije 
predlaga, da se kandidatu za ravnatelja Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka, Matjažu Erženu, izda 
pozitivno mnenje. 
 
Sklep št. 138: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane daje pozitivno mnenje k imenovanju Matjaža Eržena, 
Žabnica 67a, Žabnica, za ravnatelja Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 14. točki 
Obvezno razlago 32. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu predstavi Elizabeta Rakovec. 
 
Sklep št. 139: 
Občinski svet občine sprejme obvezno razlago 32. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu v 
predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 15. točki 
Predlog za vzpostavitev con kratkotrajnega parkiranja v občini, Gorenji vasi in Poljanah, predstavi 
Boštjan Kočar. 
 
Jurij Krvina predlaga, da se za parkiranje ponovno odpre Trg Ivana Regna.  
Mirjana Možina predlaga, da se pred dokončno določitvijo modrih con v Gorenji vasi seznani s 
predlogom tudi Krajevna skupnost Gorenja vas. 
Janez Arnolj predlaga, da se avtobusno postajališče v Poljanah nameni še za dostavo blaga za bližnjo 
trgovino.   
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K 16. točki 
Predlog prometa z zemljišči predstavi Barbara Bogataj. 
 
Sklep št. 140: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 1460/1, k.o. 
Dobje, v izmeri približno 100 m2, Francu, Egidiji in Petru Cvirnu, Poljane 31, Poljane. 
Del zemljišča parc. št. 1460/1, k.o. Dobje, se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2016. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 17. točki 
Mirjana Možina, kot članica sveta OZG prisotne seznani, da je 16. 6. 2016 potekala tudi seja sveta OZG 
na kateri so člani imenovali direktorja za novo mandatno obdobje. Direktor bo tudi naslednje obdobje 
dosedanji direktor, Jože Veternik. 
Župan Milan Čadež še doda, je na razpis za podelitev koncesijo za opravljanje pediatrične dejavnosti 
prispela ena vloga. Podano je že soglasje OZG, zavarovalnice in zdravniške zbornice, pričakuje pa se še 
soglasje Ministrstva za zdravje. Potrebno bo še preurediti prostore v Zdravstvenem domu, da bo v 
ambulanti zagotovljena tudi izoleta. 
Stanko Bajt vpraša glede predvidene gradnje avtobusne postaje na Sovodnju. Župan pojasni, da je 
projekt spremenjen v toliko, da je poseg ureditve predviden izključno v zemljišča, ki so javno dobro 
oziroma v lasti Občine  
 
 
Seja se zaključi ob 23.05 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj        

Milan Janez Čadež 
Župan 


