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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 032-004/2015-007 
Datum: 18. 6. 2015 
 

Z A P I S N I K 
 
 
6. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 18. maja 2015, s pričetkom ob 
19.00 uri v sejni sobi občine na naslovu Todraž 1. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janez Arnolj, Anton Debeljak, Irena Tavčar, Ciril Alič, Janez 
Pelipenko, Tilka Vučko, Stanko Bajt, Štefka Jeram, Zvonko Dolinar, Helena Gorjan, Mirjana Možina, 
Lucija Kavčič, Jurij Krvina, Dunja Škofic, Franci Fortuna, Žan Mahnič, Marija Jereb 
 
ODSOTNI ČLAN OBČINSKEGA SVETA: Janez Rupnik 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Kristina Knific, Nataš Kopač, Boštjan Kočar, 
Nada Dolinar, Barbara Bogataj, občinska uprava; Silva Košnjek, direktorica CSS Škofja Loka; Boštjan 
Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo; 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 15 članov občinskega sveta.  
 
Župan predlaga, da se prvotno predlagana 13. točka dnevnega reda, zaradi zamenjave člana 
občinskega sveta, obravnava kot 2. točka dnevnega reda in predlaga v potrditev naslednji   
 
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta z dne 14. 5. 2015 
2. Zamenjava člana občinskega sveta in člana v delovnih telesih občinskega sveta 
3. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
4. Predlog prenosa storitve pomoč na domu v izvajanje Centru slepih, slabovidnih in starejših 

Škofja Loka 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 

2015  
6. Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 

»Oskrba s pitno vodo«  
7. Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Gorenja vas-Poljane  
8. Osnutek odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas – Poljane  
9. Spremembe in dopolnitve statuta občne Gorenja vas – Poljane  
10. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gorenja vas - 

Poljane za programsko obdobje 2015 – 2020 
11. Pravilnik o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov 

delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti v 
Občini Gorenja vas – Poljane  

12. Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v letu 2014  
13. Dopolnitev operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje 

občine  
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14. Promet z nepremičninami  
15. Razno 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Predlagani 
dnevni red je bil potrjen soglasno. 
 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 5. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 14. 5. 2015 
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  
Sklep št. 204: prenos vodovoda Fužine v lastništvo in upravljanje občine  
Sklep št. 108: menjava zemljišč, k.o. Hotavlje, Suša  
Sklep št. 191: menjava zemljišč, k.o. Podvrh vlagateljev Dušana Kumra in Renate Turinek z izvzemom 
iz javnega dobra  
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  
 
Izvrševanje sklepov 5. redne seje: 
Sklep št. 37: sprejet zapisnik 4. redne seje z dne 26. 3. 2015 
Sklep št. 38: sprejet Osnutek odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Gorenja vas - Poljane in 
podan v enomesečno javno obravnavo 
Sklep št. 39: sprejet Osnutek odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo« in podan v enomesečno javno obravnavo 
Sklep št. 40:  sprejeto Poročilo o poslovanju STC Stari vrh za zimsko sezono 2014/2015 z naknadno 
pripravo pojasnil  
Sklep št. 41: sprejeto Poročilo o poslovanju Kulturnega centra slikarjev Šubic za leto 2014 
Sklep št. 42: sprejeto Poročilo urednice Podblegaških novic za leto 2014 
Sklep št. 43: sklep o menjavi zemljišč Gregor Oblak - Trebija 
Sklep št. 44: sklep o menjavi zemljišč Jožef Tušek - Podvrh 
Sklep št. 45: sklep o menjavi zemljišč Franca Jeram – Krnice pri Novakih 
Sklep št. 46: sklep o prodaji zemljišč Dragu Demšarju v k.o. Leskovica 
 
Janez Arnolj, glede na sprejeti sklep št. 40 na prejšnji seji občinskega sveta, vpraša, če so bili 
posredovani odgovori na vprašanja s seje odbora za gospodarstvo s strani STC. Župan pojasni, da 
odgovorov v določenem roku ni prejel in določi nov rok za posredovanje, 7 dni od seje občinskega 
sveta. Janez Pelipenko pojasni, da odgovori niso bili posredovani, da pa bodo v določenem roku. 
Mirjana Možina prosi za dopolnitev izjave pri 6. točki, kjer je opozorila na transparentnost in 
sledljivost proračunskih sredstev ter razmejitev med proračunskimi sredstvi ter sredstvi iz dejavnosti. 
  
Sklep št. 47: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
5. redne seje, ki je bila 14. 5. 2015, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je 
potrebno poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
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K 2. točki 
Barbara Bogataj, višja svetovalka za splošne in pravne zadeve pove, da je član občinskega sveta, 
Janez Rupnik podal odstopno izjavo s funkcije člana občinskega sveta. Občinska volilna komisija je 
ugotovila, da je podana odstopna izjava razlog za prenehanje mandata člana občinskega sveta, zato 
predlaga občinskemu svetu, da občinski svet ugotovi prenehanje mandata ter imenuje novo članico 
občinskega sveta. Ker je bil Janez Rupnik tudi član Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja 
Komisija za mandatna vprašanja, volitev in imenovanja predlaga, da se namesto njega za člana 
odbora imenuje Janeza Arnolja, ki je zato podal odstop s funkcije člana Odbora za gospodarstvo, v 
katerega pa se imenuje Marijo Jereb. 
 
Sklep št. 48: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da, na podlagi podane odstopne izjave, 
preneha mandata člana občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane Janezu Rupniku, roj. 30. 3. 
1984, Stara Oselica 64, Sovodenj.  
 
Sklep št. 49: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da se je svetnik v odstopu, Janez Rupnik, roj. 
30. 3. 1984, Stara Oselica 64, Sovodenj, pisno nepreklicno odpovedal pravici do tožbe zaradi 
prenehanja mandata svetnika po 37.a členu Zakona o lokalni samoupravi. Zato mandat člana 
občinskega sveta preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov Nova Slovenija – Krščanski 
demokrati v 2. volilni enoti. Mandat člana občinskega sveta preide na naslednjega kandidata z liste 
Nova Slovenija – Krščanski demokrati v 2. volilni enoti, in sicer na Marijo Jereb, roj. 26. 09. 1949, 
Podjelovo Brdo 19, Sovodenj.  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane potrdi mandat Marije Jereb, roj. 26. 9. 1949, Podjelovo 
Brdo 19, Sovodenj, za članico občinskega sveta. 
 
Sklep št. 50: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da Janezu Rupniku, roj. 30. 3. 1984, Stara 
Oselica 64, Sovodenj, preneha mandat člana v Odboru za prostorsko planiranje in varstvo okolja. 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za člana Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja 
imenuje Janeza Arnolja, roj.  27. 3. 1980, Volča 11, Poljane nad Škofjo Loko. 
 
Sklep št. 51: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na podlagi podanega odstopa Janeza Arnolja s funkcije 
člana Odbora za gospodarstvo za članico Odbora za gospodarstvo imenuje Marijo Jereb, roj. 26. 9. 
1949, Podjelovo Brdo 19, Sovodenj. 
 
K 3. točki 
 
Anton Debeljak vpraša glede prejete pritožbe občana iz Hotovlje o sanaciji Hotoveljske grape, poslane 
ministrstvu, v kateri sprašuje, zakaj se sanacija vodotoka vzdolž njegove stanovanjske hiše še ni 
izvedla in če je bila res taka odločitev sprejeta na občini. Dopis so prejeli tudi na krajevno skupnost, 
zato ga zanima ali bo občina pripravila skupen odgovor. Elizabeta Rakovec pojasni, da je bilo po 
prejetju dopisa posredovano na VGP d.o.o., da le-ta demantira izjavo o odgovornosti občine, saj je 
sanacija vodotoka v celoti v pristojnosti vodarjev. Občina je celo tedensko urgirala, da je nujna 
sanacija kritične točke, na katero opozarja občan, zato je stališče občine ravno obratno kot navaja 
občan v prejetem dopisu. Občan je bil takoj po prejemu dopisa seznanjen z vso korespondenco, ki bo 
posredovana tudi krajevni skupnosti.  
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Irena Tavčar: 
- vpraša kdaj je predvideno dokončanje gradnje kanalizacije v Javorjah. Elizabeta Rakovec odgovori, 

da je s strani izvajalca zagotovljeno dokončanje del v tednu po 23. 6., po zaključku sanacije mostu 
v Žabji vasi. 

- vpraša ali je v Odloku o javnih cestah opredeljena tudi obveznost občine kot upravljavca cest do 
lastnikov objektov in objektov ob javnih cestah v strnjenih naseljih. Opozori, da so objekti 
ogroženi, prihaja do poškodb objektov (vogali, žlebovi, …). Župan odgovori, da je zaščita možna s 
le s tehničnimi elementi. 

Ciril Alič predlaga določitev dodatnega kriterija glede na zahtevnost terena po katerem potekajo 
ceste za dodelitev dodatnih sredstev krajevnim skupnostim za vzdrževanje cest.  
Mirjana Možina: 
- vpraša ali v Sokolskem domu prostor, namenjen knjižnici, zadostuje predpisanim državnim 

normativom. Župan pritrdi. 
- vpraša ali je predvidena sanacija gozdne ceste Jelovica – Črni kal? 
Franci Fortuna vpraša glede novih delovnih mest v obrtni coni Dobje. Župan pove, da trenutno 
manjka šest delovnih mest za izpolnitev določenega kriterija, trenutna situacija pa investitorjem ne 
omogoča novih investicij. 
Mirjana Možina preda pobudo po zmanjšanju javne razsvetljave v Dobju, medtem ko v Srednji vasi 
javne razsvetljave sploh ni. 
Stanko Bajt vpraša kdaj bo za PŠ Sovodenj urejena čistilna naprava in pešpot ob šoli. Elizabeta 
Rakovec pojasni, da je izvajalec izbran, izvedba pa je predvidena v času šolskih počitnic. 
Janez Arnolj: 
- opozori na izpust iz greznice objekta Poljane 63, ki naj bi bil speljan direktno v Ločivnico. Kristina 

Knific pojasni, da navedeni objekt še ni priključen na javno kanalizacijo oziroma nima male 
komunalne čistilne naprave, kar pa je potrebno urediti do konca leta 2017. V kolikor ima objekt 
greznico, bodo lastniki pozvani na odvoz v sklopu rednega praznjenja greznic, v kolikor pa je izpust 
neprimerno urejen, je možna prijava na pristojni inšpektorat. 

- predlaga, da se praznjenje greznic za posamezni objekt zaračunava glede na količino. Kristina 
Knific pojasni, da se, skladno z veljavnim cenikom, plačuje po količini čiščenja, koliko m3 je 
odpeljanih, sam odvoz pa je razdeljen na tri razrede. 

- pripomni, da odgovor glede zasebnih vodovodov ne poda razloga zakaj sprejetje predlaganega 
sklepa na prejšnji seji ni bilo možno, ter vpraša za mnenje ostale člane občinskega sveta. Kristina 
Knific pojasni, da vzorčenje vode plačujejo prav tako tudi uporabniki javnih vodovodov in tudi tisti, 
ki imajo svoja zajetja. Glede na podani predlog bi bili te obveznosti oproščeni le uporabniki 
zasebnih vodovodov. Jurij Krvina se strinja s podano obrazložitvijo Kristine Knific. 

Helena Gorjan: 
- predlaga, da se občanom, ki so v stiski, omogoči plačilo komunalnega prispevka v obrokih. Kristina 

Knific pojasni, da veljavni odlok omogoča plačilo komunalnega prispevka na dva obroka s 3-
mesečnim odlogom. 

- posreduje predlog organizatorjev kolesarskih dirk v okviru Pokala polanskih puklov za 
sofinanciranje pokala s strani občine. Župan pojasni, da so vse tekme že obstoječe, le da so 
združene v Pokal polanskih puklov, za katerega končne nagrade prispeva občina. 

 
 
Vodenje seje po pooblastilu župana prevzame Žan Mahnič, član občinskega sveta. 
 
  
K 4. točki 
Prenos izvajanja socialno varstvene storitve pomoči na domu s Centra za socialno delo Škofja Loka na 
Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka predstavita Silva Košnjek, direktorica CSS Škofja 
Loka in Barbara Bogataj, viš. svet. za spl. in pr. zadeve. 
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Irena Tavčar še doda, da je predlog prenosa podprl tudi Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in 
skrbstvo.  
Anton Debeljak vpraša glede pogodb o zaposlitvi za socialne oskrbovalke. Silva Košnjek pojasni, da se 
s prenosom izvajanja storitev tudi vse socialne oskrbovalke prezaposlijo na CSS.  
 
Sklep št. 52: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane potrdi prenos izvajanja socialno varstvene storitve pomoči 
na domu s Centra za socialno delo Škofja Loka na Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka s 
1. julijem 2015 in pooblašča župana občine za podpis pogodbe o prenosu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2015 
predstavi Nada Dolinar, višja svetovalka za računovodstvo, finance in proračun. 
 
Mirjana Možina: 
- vpraša koliko sredstev je predvidenih za sanacijo plazu Laze in koliko za sanacijo Hotoveljske 

grape. Nada Dolinar odgovori, da za plaz Laze 285.000 eur in Hotoveljsko grapo 685.000 eur. 
- vpraša ali ni povpraševanja za kredite RAS glede na to, da je predvideno vračilo. Nada Dolinar 

pojasni, da se je sprostil depozit po 10-ih letih. 
- glede na predvideno prodajo zemljišč v GC Todraž vpraša ali so znani potencialni kupci. Barbara 

Bogataj pojasni, da je predvidena prodaja zemljišč na katerih je izbranim podjetnikom že 
podeljena stavbna pravica. V GC so trenutno vsa zemljišča že zasedena. 

- vpraša ali je zagotovljeno zemljišče za PGD Gorenja vas v kolikor se bo Gidor odkupil nazaj. 
Barbara Bogataj pojasni, da je predvidena »verižna« menjava s katero občina pridobi v last staro 
šolo v Gorenji vasi, odstopi pa zemljišče občanu, ki bo zagotovil ustrezno zemljišče za gradnjo 
gasilskega doma. 

Anton Debeljak: 
- ugotavlja zmanjšanje sredstev za hišne kanalizacijske priključke - ali je zmanjšanje predvideno tudi 

za priključke v Hotovlji. Elizabeta Rakovec pojasni, da je zmanjšanje predvideno v okviru projekta 
Ureditve porečja Sore.  

- vpraša ali je predviden nakup za hiše v Hotovlji. Elizabeta Rakovec pritrdi. 
- vpraša ali je, glede na prejeta sredstva, sanacija Hotoveljske grape tudi časovno omejena. 

Elizabeta Rakovec pojasni, da bo prejeta sredstva potrebno črpati v letu 2015. 
Jurij Krvina: 
- vpraša glede vračila sredstev nerealizirane prodaje zemljišč v Kopačnici, izvedbe novega razpisa 

ter novega roka za plačilo kupnine. Barbara Bogataj pojasni, da je bil objavljen razpis za manjši 
obseg zemljišč kot prvotni razpis, ki je bil razveljavljen, predvsem za zemljišča, ki so že stavbna 
zemljišča in na katerih je že možno graditi skladno z veljavnim OPPN, v lasti občine pa ostajajo še 
vse gozdne površine. Pogodbena vrednost bo 373.791 eur. Kupnina mora biti plačana v roku 30 
dni od sklenitve pogodbe, rok plačila pa je bistvena sestavina pogodbe. 

- vpraša glede ureditve okolice Štefanove hiše, kjer je na p.p. načrtovanih le 6.000 eur sredstev. 
Elizabeta Rakovec pojasni, da je bilo ob objektu potrebno urediti požarne stopnice, kar se bo 
sofinanciralo iz p.p. Prometna ureditev pri OŠ Poljane. 

- ugotavlja povečanje sredstev za sanacijo Sokolskega doma, za projektno in drugo dokumentacijo, 
kar pa iz NRP ni razvidno zato predlaga uskladitev. Elizabeta Rakovec pojasni, da je povečanje 
posledica plačila projektne dokumentacije zaradi spremembe gradbenega dovoljenja. 

Janez Arnolj: 
- vpraša ali je v Gospodarski coni Dobje, glede na predviden odkup zemljišča od Mravlje, 

predvidena nadaljnja prodaja zemljišča. Elizabeta Rakovec pojasni, da trenutno dogovori z 
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lastnikom o odkupu ne potekajo, saj se njegova volja glede investiranja spreminja. V kolikor pa bi 
se sam odločil za prodajo, ima občina predkupno in odkupno pravico, zato je v proračunu planiran 
tako odhodek kot tudi prihodek od prodaje zemljišča. 

- vpraša zakaj so povečana sredstva na p.p. 493 – UPS–odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih 
voda. Elizabeta Rakovec pojasni, da so zajeta vsa dodatno izvedena dela, ki niso bila predmet 
razpisa ter nakupi zemljišč za črpališča, klorinatorsko postajo. 

- izrazi pričakovanje, da bi morali biti na sanacijo Sokolskega doma bolje pripravljeni, da ne bi 
prihajajo do velikih sprememb projekta. 

- vpraša ali se da znižati stroške izvajanja zimske službe ob predpostavki, da normativi ostanejo 
enaki. Elizabeta Rakovec pojasni, da je bila narejena analiza cen izvajalcev na podlagi katere so bili 
izvedeni individualni razgovori z izbranimi izvajalci, na podlagi katerih je pričakovati dodatne 
popuste. V dveh primerih bo prišlo do odpovedi pogodb, tako da bodo na nekaterih sklopih 
izbrani novi izvajalci. 

Alič Ciril: 
- ugotavlja, da v občini ni zavetišča za živali. Elizabeta Rakovec pojasni, da mora v takem primeru 

občina skleniti pogodbo z enim izmed zavetišč. 
- vpraša ali ima občina instrument, da za zimsko službo določi izhodiščno ceno. Elizabeta Rakovec 

pojasni, da se izvajalce izbira na podlagi določb Zakona o javnem naročanju. Ko ponudniki podajo 
ceno za izvajanje storitev, se izvede pogajanja. Ker ni konkurence je težko zniževati ceno oziroma 
izhodiščne cene ni mogoče določiti. 

Janez Arnolj še pripomni, da je potrebno predlog odloka nomotehnično nekoliko popraviti. 
 
Sklep št. 53: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2015 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta je glasoval 
PROTI, 1 član občinskega sveta se je glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki 
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »Oskrba s 
pitno vodo« predstavi Kristina Knific, višja svetovalka za področje ravnanja z odpadki in okolje. 
 
Sklep št. 54: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
obvezne občinske gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo«. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Gorenja vas – Poljane predstavi Kristina Knific, 
višja svetovalka za področje ravnanja z odpadki in okolje. 
 
Janez Arnolj: 
- poda predlog za odpravo tehničnih napak v 2., 4. in 41. členu ter nekaterih vsebinskih napak, 
- vpraša kaj bo določal pravilnik iz 7. člena odloka. Kristina Knific odgovori, da bo določal kriterije za 

sofinanciranje zasebnih vodovodov s strani krajevnih skupnosti. 
 
Sklep št. 55: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine 
Gorenja vas - Poljane v predloženem besedilu in s spremembami predlaganimi na seji. 
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ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta se je 
glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 8. točki 
Osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas – Poljane predstavi Boštjan 
Kočar, svetovalec za komunalno infrastrukturo.  
 
Mirjana Možina vpraša, če se bo s sprejetjem odloka počakalo v kolikor v času enomesečne javne 
obravnave še ne bo izveden prenos državne ceste skozi Gorenjo vas, ki je nadomeščena z obvoznico, 
na občino. Boštjan Kočar meni, da bi bilo smiselno počakati postopek, ki ga vodi Direkcija za 
infrastrukturo s katerim bo preneseno lastništvo ceste na občino. 
Anton Debeljak: 
- vpraša glede kriterija za določitev mestnih in krajevnih cest. Boštjan Kočar pojasni, da so 

podkategorija javnih poti lokalne krajevne ceste (ulice), za katero pa je ministrstvo podalo 
predlog, da se ukine in se ulice kategorizirajo kot javne poti.  

- pripomni, da so s proračunom občine določeni zelo različni deleži kategorij javnih poti po 
krajevnih skupnostih. Boštjan Kočar pojasni, da odlok ne določa kategorij javni poti, kategorizacija 
se uporablja za financiranje iz proračuna občine.   

 
Sklep št. 56: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Gorenja vas – Poljane in ga posreduje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 9. točki 
Spremembe in dopolnitve statuta občine Gorenja vas – Poljane predstavi Janez Arnolj, predsednik 
Statutarno – pravne komisije. 
 
Sklep št. 57: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Spremembe in dopolnitve statuta občine Gorenja 
vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 10. točki 
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gorenja vas - Poljane 
za programsko obdobje 2015 – 2020 predstavi Nataša Kopač, višja svetovalka za področje 
gospodarstva.  
 
Sklep št. 58: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Gorenja vas - Poljane za programsko obdobje 2015 – 2020 v 
predloženem besedilu in ob upoštevanju pripomb iz postopka priglasitve sheme  pomoči.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
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K 11. točki 
Pravilnik o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih 
teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas 
– Poljane predstavi Janez Arnolj, predsednik Statutarno – pravne komisije. 
 
Mirjana Možina opozori, da v pravilniku niso navedeni roki izplačila, kot je to določal stari pravilnik 
v 16. in 17. členu. Elizabeta Rakovec predlaga, da se ohrani dosedanja praksa izplačil. 
 
Sklep št. 59: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o sejninah in drugih plačilih in povračilih 
stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter 
organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 12. točki 
Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb predstavi Nada Dolinar, višja svetovalka za 
računovodstvo, finance in proračun. 
 
Sklep št. 60: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 13. točki 
Dopolnitev operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje 
občine predstavi Kristina Knific, višja svetovalka za področje ravnanja z odpadki in okolje. 
 
Na vprašanje Janeza Pelipenka glede cene MKČN Kristina Knific odgovori, da je povprečna cena za 6 
PE približno 3.000 EUR. Subvencija občine je 150 EUR na 1 PE oziroma največ 30 % vrednosti MKČN. 
 
Sklep št. 61: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Dopolnitev operativnega programa odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine v priloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 14. točki 
Predlog prometa z zemljišči predstavi Barbara Bogataj, višja svetovalka za splošne in pravne zadeve. 
 
Sklep št. 62: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1828/16 in del parc. 
št. 1831, k.o. Leskovica, ki sta javno dobro in v skupni izmeri približno 130 m2, za zemljišča parc. št. 
503/11, 768/4 in 768/9, k.o. Leskovica, v skupni izmeri 428 m2 in v lasti Branka Gartnerja, Leskovica 
25, Gorenja vas.  
Zemljišči parc. št. 1828/16 in del parc. št. 1831, k.o. Leskovica, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 503/11, 768/4 in 768/9, k.o. Leskovica, 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 2015 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2015. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
Sklep št. 63: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 1132/14, k.o. Trebija 
v izmeri 60 m2, ki je javno dobro, Antonu Seljaku, Ob potoku 13, Žiri.  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom zemljišč parc. št. 109/2 (34 m2) v lasti 
Miroslava Ušeničnika, Trebija 10, Gorenja vas, parc. št. 110/4 in 110/8 (59 in 18 m2) v lasti Olge 
Vidmar, Fužine 32, Gorenja vas, in parc št. 110/10 (2 m2) v lasti Tatjane Kosmač, Fužine 6, Gorenja 
vas, ki v naravi predstavljajo del javne poti Trebija - Fužine.  
Zemljišče parc. št. 1132/14, k.o. Trebija, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 109/2, 110/4, 110/8 in 110/10, k.o. Trebija, se po izvedenem odkupu vzpostavi 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2015. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
Sklep št. 64: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s priznanjem lastninske pravice na 
nepremičninah parc. št. 459/2 in 445/2, k.o. Dolenčice, Francki in Francu Peternelu, Sestranska vas 
15, Gorenja vas. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
 
Seja se zaključi ob 21.25 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj        

 
Milan Janez Čadež 
Župan 

 

 

 


