
 Občina Gorenja vas – Poljane                          15. 10. 2015 

 

 
1 

OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 032-006/2015-016 
Datum: 15. 10. 2015 
 

Z A P I S N I K 
 
 
7. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 15. oktobra 2015, s pričetkom 
ob 18.00 uri v koči na Starem vrhu. 
 
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, Marija Jereb 
 
ODSOTNI ČLAN OBČINSKEGA SVETA: Žan Mahnič 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Jana Kristan, Barbara Bogataj, občinska 
uprava; mag. Dean Stepančič, vodja Medobčinskega redarstva, Zala Arnolj, inšpektorica; Silvo Pivk, 
predsednik Nadzornega odbora; Hijacinta Klemenčič, direktorica Rudnika Žirovski vrh; Valentin 
Bogataj, predsednik Komisije za priznanja; Damjana Peternelj, Podblegaške novice; 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 6. redne seje občinskega sveta z dne 18. 6. 2015 in poročila o izidu glasovanja 
na 1. korespondenčni seji občinskega sveta 

2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Osnutek Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in 

redarstvo Občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Gorenja vas – Poljane, Žiri, 
Borovnica, Log-Dragomer in Horjul 

4. Osnutek proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016 
5. Končno poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2014 
6. Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na 

okolje za leto 2014 
7. Predlog občinskih nagrajencev za leto 2015 
8. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora občine in imenovanje predstavnika 

ustanoviteljev v svet zavoda Osnovne šole Poljane in v svet zavoda Osnovne šole Ivana Tavčarja 
v Gorenji vasi  

9. Promet z nepremičninami  
10. Razno 

 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Predlagani 
dnevni red je bil potrjen soglasno. 
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K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 6. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 18. 6. 2015 
ter poročila o izidu glasovanja na 1. korespondenčni seji občinskega sveta 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. 46: sklep o prodaji zemljišč Dragu Demšarju v k.o. Leskovica 

 
Izvrševanje sklepov 6. redne seje: 

Sklep št. 47: sprejet zapisnik 5. redne seje, ki je bila 14. 5. 2015 
Sklep št. 48: ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta Janeza Rupnika 

Sklep št. 49: potrditev mandata novi članici občinskega sveta Mariji Jereb 
Sklep št. 50: zamenjava člana Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja  
Sklep št. 51: zamenjava člana Odbora za gospodarstvo 

Sklep št. 52: potrditev prenosa izvajanja socialno varstvene storitve pomoči na domu s Centra za 
socialno delo Škofja Loka na Center slepih 
Sklep št. 53: sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas 
– Poljane za leto 2015 

Sklep št. 54: sprejet Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne 
službe »Oskrba s pitno vodo«. 

Sklep št. 55: sprejet Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine 
Sklep št. 56: sprejet osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest – v teku je potrditev predloga 
odloka s strani pristojnega ministrstva 

Sklep št. 57: sprejete spremembe in dopolnitve statuta občine 

Sklep št. 58: sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Gorenja vas - Poljane za programsko obdobje 2015 – 2020  

Sklep št. 59: sprejet Pravilnik o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih 
skupnosti  

Sklep št. 60: sprejeto poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb 

Sklep št. 61: sprejeta dopolnitev operativnega programa odvajanja in čiščenja kom. odpadne vode  

Sklep št. 62: menjava zemljišč v lasti Branka Gantarja, k.o. Leskovica 

Sklep št. 63: prodaja zemljišč Antonu Seljaku in nakup Ušeničnik, Vidmar, Kosmač, k.o. Trebija 

Sklep št. 64: o priznanju lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 459/2 in 445/2, k.o. 
Dolenčice, Francki in Francu Peternelu, Sestranska vas  

Sklep št. 65: soglasje k nakupu nepremičnin parc. št. 959, 963, 957/1 in 957/2, k.o. Dobje, v lasti 
Sandre Lapajne, Regentova 10, 2000 Maribor 
 
Janez Arnolj, pripomni, da se pri njegovi pobudi ter v odgovoru na njegovo pobudo glede analiz vode 
pripiše stavek: Župan predloga, da bi o zadevi odločali člani občinskega sveta, ni dal na glasovanje. 
 



 Občina Gorenja vas – Poljane                          15. 10. 2015 

 

 
3 

Sklep št. 66: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
6. redne seje, ki je bila 18. 6. 2015, ter poročilo o izidu glasovanja s 1. korespondenčne seje, s tem da 
se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je potrebno poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 2. točki 
Štefka Jeram vpraša ali lahko občina vzpodbudi lastnika Koritarjeve hiše na Hotavljah za obnovo, saj 
le ta propada in kazi okolico. Župan pojasni, da objekt ni razglašen za kulturni spomenik, zato je za 
njegovo obnovo odgovoren izključno lastnik objekta. Za sofinanciranje obnove je pomembno kakšna 
je stopnja zaščitenosti objekta, Zavod za varstvo kulturne dediščine sofinancira obnovo le 
spomenikov državnega pomena. 
Irena Tavčar opozori, da v Srednji vasi ob državni cesti ni javne razsvetljave, medtem ko v GC Dobje 
je. Župan pojasni, da na vzpostavitev javne razsvetljave ob državnih cestah občina žal nima vpliva. 
Anton Debeljak še doda, naj se v Srednji vasi uredi vsaj osvetlitev prehoda za pešce. 
Anton Debeljak ugotavlja, da sanacija po poplavah v Hotoveljski grapi poteka, vpraša pa glede 
sanacije plazu, ki se je pojavil v mesecu septembru, ter vpraša ali je v letu 2016 predvidena tudi 
sanacija odcepa proti Vinharjem. Župan pove, da bo sanacija plazu zelo zahtevna, izvedena so bila 
pogajanja za dodatna dela za sanacijo plazu z opornim zidom v višini 100.000 EUR. Z deli bo izvajalec 
pričel v prihodnjem tednu. 
Janez Arnolj vpraša glede vzpostavitve bankomata v Poljanah. Župan odvrne, da je bil vzpostavljen 
ravno na dan seje občinskega sveta s strani Delavske hranilnice in brez zaračunavanja provizije ob 
dvigu. 
Stanko Bajt: 
- vpraša glede vzpostavitve bankomata na Sovodnju. Župan bo skušal posredovati pobudo hranilnici 

tudi za bankomat na Sovodnju; 
- vpraša kdaj je pričakovati ureditev okolice šole na Sovodnju. Župan pojasni, da je bila v letu 2015 

vgrajena mala komunalna čistilna naprava, ter asfaltacija, v prihodnjem letu pa bo urejena ostala 
okolica; 

- opozori na neprimernost ureditve ceste Sovodenj – Oblak – Jesenovec. Župan meni, da bo 
odreditev ureditve ceste ena privih nalog bodočega Medobčinskega inšpektorata. 

Mirjana Možina: 
- prosi za posredovanje informacije glede pediatrije. Župan povzame dogajanje od leta 2014, ko je 

bilo s strani ZD Škofja Loka in OZG predstavljeno, da med drugim tudi v Zdravstveni postaji 
Gorenja vas ni več mogoče zagotavljati hladne verige oziroma, da ni mogoče zagotavljati dostave 
cepiva za ZP Železniki, Žiri in Gorenja vas na primerni temperaturi. Nadalje naj bi oviro pri 
opravljanju pediatrije na vseh treh lokacijah predstavljali neprimerni prostori. Občina je v 
septembru 2015 primerno, na podlagi navodil direktorice in pediatrinje ZD Škofja Loka, uredila 
tudi prostore. Po ureditvi prostorov je občina v začetku septembra 2015 prejela uradni dopis ZD 
Škofja Loka z obvestilom, da se pediatrija do nadaljnjega več ne bo izvajala na dislokacijah in da je 
potrebno zagotoviti prevoz otrok na sistematske preglede in cepljenja v Škofjo Loko. Dopisu je bil 
priloženo še mnenje razširjenega strokovnega kolegija pediatrije, da pediatri ne morejo opravljati 
svojega dela zaradi neprimernosti prostorov in nezmožnosti tehnično zagotavljati opravljanja 
pediatrije kot je to potrebno. Bil je v kontaktu s podpisnikom mnenja razširjenega strokovnega 
kolegija, ki je pojasnil, da se je odločil na podlagi podatkov, ki so jih posredovali njegovi kolegi, ki 
pa niso bili točni glede na nasprotujoče si podatke s katerimi razpolaga župan. Razširjen strokovni 
kolegij je odgovoril tudi na pisna vprašanja, zastavljena s strani OZG. Prejeti odgovori so bili zelo 
obremenilni tako za ZD Škofja Loka, kot tudi za OZG, in sicer da je OZG zavračalo specializante 
pediatrije in jih preusmerjalo v ZD Ljubljana, ter da so specializanti pediatrije v ZD Škofja Loka že 
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vnaprej dobili informacijo, da v ZD Škofja Loka ni možnosti zaposlitve, kljub temu, da naj bi OZG 
imelo že 7 let odprt razpis za pediatra v ZD Škofja Loka. Vsi trije župani so sprejeli enotno zahtevo, 
da se pediatrija na vseh treh dislokacijah mora izvajati, vse aktivnosti pa bodo predstavljene tudi 
članom sveta zavoda OZG.  

- vpraša glede izbire izvajalcev zimske službe.  
Helena Gorjan: 
- opozori na nepregledno križišče ter nevaren prehod za pešce na koncu obvoznice v Gorenji vasi v 

smeri proti Žirem, ter da nobeden od dveh prehodov za pešce ni označen s prometnim znakom. 
Župan pojasni, da je bila pobuda, podana s strani Sveta za preventivo, že posredovana pristojnim. 
Podan je bil odgovor, da je pri dovoljeni hitrosti na obvoznici, 50 km/h, predpisano vidno polje 
45°, dejansko pa je vidno polje v križišču 75°.  

Ciril Alič predlaga, da se tehnična navodila za ureditev grbin uporabijo tudi v Poljanah pri pokopališču, 
kjer naj se grbina primerno uredi. Opozori še na pojav vode na cestišču pri pokopališču. 
 
 
K 3. točki 
Mag. Dean Stepančič, vodja Medobčinskega redarstva ter Zala Arnolj, inšpektorica, predstavita  
Osnutek Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
Občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Borovnica, Log-
Dragomer in Horjul ter njegovo delovanje. 
 
Mirjana Možina: 
- predlaga sprejem odloka po hitrem postopku, 
- vpraša ali bo tudi delež opravljenega dela enak deležu občine v medobčinskem inšpektoratu, ki je 

12,5%. Zala Arnolj pojasni, da inšpektorat sledi problematiki v posamezni občini, hkrati pa se 
skušajo čim bolj približati določenemu deležu posamezne občine. Glede na določeni delež bodo 
posamezne občine tudi solastnice avtomobilov in vse ostale opreme. 

Janez Arnolj: 
- prav tako predlaga združitev postopka sprejema odloka,  
- ugotavlja, da se polovica sredstev, porabljenih za delovanje inšpektorata, povrne s strani države, 
- vpraša ali se stroški delijo po določenem ključu, globe pa so prihodek občine v kateri je kršitev 

nastala. Mag. Dean Stepančič pritrdi. 
Jurija Krvina vpraša zakaj je izstopila Občina Logatec. Zala Arnolj pojasni, da je bila odločitev politične 
narave. 
 
Sklep št. 67: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se strinja, da se Odlok o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova – Polhov 
Gradec, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Borovnica, Log-Dragomer in Horjul sprejme po hitrem postopku. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta je glasoval 
PROTI. Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 68: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, 
Gorenja vas – Poljane, Žiri, Borovnica, Log-Dragomer in Horjul v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta je glasoval 
PROTI. Sklep je bil sprejet. 
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K 4. točki 
Jana Kristan, višja svetovalka za proračun in finance, predstavi Osnutek proračuna Občine Gorenja 
vas – Poljane za leto 2016.  
 
Tilka Vučko vpraša glede zmanjšanja sredstev na p.p. 351 Gasilska društva. Barbara Bogataj pojasni, 
da je zadnjih nekaj let za delovanje gasilskih društev v proračunu namenjenih 28.164 EUR. V letih 
2014 in 2015 so bila sredstva na p.p. 351 načrtovana in porabljena v višjem znesku, z namenom 
plačila komunalnega prispevka za priključitev gasilskih domov na javno kanalizacijo, in sicer v letu 
2014 za GD na Hotavljah in v Javorjah, ter v letu 2015 za GD v Poljanah in na Trebiji. V letu 2016 so 
tako ponovno za delovanje gasilskih društev načrtovana v višini 28.164 EUR. 
Mirjana Možina: 
- vpraša ali je verjeten prihodek v višini 782.000 EUR iz naslova rente za Rudnik Žirovski vrh. Župan 

odgovori, da bodo povrnjena sredstva za čistilno napravo v višini 325.000 EUR, ostalo pa je 
neplačana renta iz letošnjega leta. 

- predlaga, da se vsaj v proračunu za leto 2017 zagotovijo sredstva za postavitev Fortunove brvi v 
Gorenji vasi; 

- opozori na popravek časovnega obdobja v besedilu za p.p. 708 in 709 ter meni, da se je potrebno 
prizadevati za vključitev v regijske projekte. Župan pojasni, da je eden izmed skupnih projektov 
povezava Gorenjske s kolesarskimi potmi. 

- pripomni, da so še vedno znižana sredstva za humanitarna društva, medtem ko so se sredstva za 
vsa ostala društva vrnila; 

- opozori na sklep skupščine STC na podlagi katerega so, skladno z Zakonom o gospodarskih 
družbah, potrebna naknadna vplačila s strani vseh družbenikov 100%; 

- ali so predvideni novi stroški za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Elizabeta Rakovec 
pojasni, da je v usklajevanju odlok o pristopu k RCERO Ljubljana, priključitev pa je predvidena v 
letu 2016. 

- vpraša glede predvidene prodaje treh stanovanj. Elizabeta Rakovec pojasni, da se bo za 
stanovanja tekom leta potrebno odločiti za temeljito prenovo ali prodajo. 

- vpraša ali je pričakovati prihodke Šubičeve hiše v letu 2016. Elizabeta Rakovec pritrdi, Jurij Krvina 
pa pripomni, da je z upravnikom hiše potrebno urediti bolj transparentno in jasno vodenje 
upravljanja. 

- vpraša ali se preventivni zdravstveni pregledi še izvajajo? 
- vpraša ali sredstva na računu ostajajo kot neplačani odhodki zaradi ciklusa investicij. Jana Kristan 

pritrdi. 
Ciril Alič vpraša katere naloge opravi Razvojna agencija Sora za sredstva, ki jih dobi iz proračuna. 
Janez Arnolj: 
- vpraša ali je pričakovati nepovratna sredstva za gradnjo telovadnice v Gorenji vasi ter obnovo 

Dvorca Visoko. Župan odgovori, da se trenutno še ne da predvideti. Dvorec Visoko naj bi se v 
dveh, treh letih uredilo toliko, da bi bil lahko za obiskovalce odprt celo leto, potekajo tudi 
aktivnosti, da bo dvorec razglašen za kulturni spomenik državnega pomena in s tem statusom bo 
tudi lažje kandidirati za pridobitev sredstev. Za telovadnico je najprej potrebno pridobiti gradbeno 
dovoljenje, ki je osnova za kandidiranje za pridobitev nepovratnih sredstev. 

- vpraša ali je v letu 2016 predviden odkup zemljišča v GC Dobje od Mravlja d.o.o.. Župan odgovori, 
da do dogovora še ni prišlo, v kolikor se bo izkazalo, se bo zemljišče odkupilo in potem naprej 
prodalo. 

- ugotavlja, da je v letu 2016 predvidena selitev občinske uprave v Sokolski dom in vpraša katere 
aktivnosti so še predvidene v prihodnosti. Župan odgovori, da bo potrebno opremiti še prostore 
knjižnice ter preseliti muzejsko zbirko Muzeja Vlastja, kar bo strošek občine, medtem ko bo za 
popis zbirke poskrbela Župnija Trata. 

- vpraša ali je predvidena ureditev struge Ločivnice. Župan pojasni, da je že izdelan projekt za 
izboljšanje poplavne varnosti Poljan v katerem je predvideno ponižanje terena za povečanje 
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razlivne površine Poljanske Sore na delu pri Županovšu in prestavitev ceste proti cerkvi. Projekt bo 
potrebno vključiti v plan sofinanciranja pri novi Direkciji za vode. 

Anton Debeljak: 
- vpraša glede možnosti razširitve optičnega omrežja v občini. Elizabeta Rakovec pojasni, da bo 

razpis za sredstva še objavljen, naj pa občine, ki so sredstva že prejele, ne bi bile upravičene do 
novih sredstev. 

- opozori na ureditev javne razsvetljave pri OŠ Poljane. Župan pove, da je v letu 2017 predvidena 
ureditev novega uvoza z državne ceste ter parkirišča pri OŠ Poljane, v sklopu katere se bo uredila 
tudi javna razsvetljava. 

- vpraša kdaj je predvidena ureditev lokalne ceste od mostu v Poljanah proti Hotovlji. Župan 
pojasni, da odkupi zemljišč že potekajo, bo pa potrebno projekt ureditve ceste prilagoditi projektu 
za izboljšanje poplavne varnosti. 

- poda pobudo, da se po ureditvi in asfaltaciji ceste Delnice – Kopišar le-ta odmeri, saj so lastniki 
zemljišča pripravljeni prenesti brezplačno v last občini. 

Janez Arnolj vpraša kaj je vzrok za 11% povišanje stroškov na p.p. 002. 
Jurij Krvina vpraša ali je še pričakovati povečanje sredstev za dokončanje obnove Sokolskega doma. 
Elizabeta Rakovec pojasni, da bo po oceni Knjižnice Škofja Loka v njeno opremo potrebno vložiti še 
100.000 EUR, se bodo pa pridobile ponudbe, na podlagi katerih bo znan natančen strošek opreme 
prostorov knjižnice. Za leto 2015 so predvidena še sredstva delno za opremo pisarn ter opremo male 
in velike kuhinje kot funkcionalnih prostorov za dvorani v Sokolskem domu.  
 
Sklep št. 69: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme prvi predlog Odloka o proračunu Občine Gorenja 
vas – Poljane za leto 2016 v predloženem besedilu in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2014 poda Silvo Pivk, 
predsednik nadzornega odbora. 
 
Mirjana Možina opozori, da je za neplačevanje turistične takse potrebna izterjava kar bo naloga 
novega medobčinskega inšpektorata. 
 
Sklep št. 70: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo nadzornega odbora občine o pregledu 
poslovanja občine v letu 2014 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje 
za leto 2014 predstavi Hijacinta Klemenčič, direktorica Rudnika Žirovski vrh d.o.o.. 
 
Alič Ciril vpraša ali ima RŽV d.o.o. še rudarsko pravico. Hijacinta Klemenčič pojasni, da je bil izbris 
rudarske pravice samo za območje odlagališča Jazbec znotraj ograje. 
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Sklep št. 71:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani z Letnim poročilom o izvajanju varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za leto 2014 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Predlog prejemnikov priznanj občine za leto 2015, ki ga je pripravila Komisija za občinska priznanja in 
nagrade, predstavi Valentin Bogataj, predsednik komisije. 
 
Sklep št. 72:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na predlog Komisije za občinska priznanja in nagrade 
sprejme sklep, da se za leto 2015 podeli priznanja naslednjim nagrajencem:  
 
Priznanje Občine Gorenja vas – Poljane prejmejo: 

- Stanislav Bizovičar za dolgoletno uspešno vodenje Krajevne skupnosti Lučine 
- Franc Miklavčič za izviren odnos do narave in njenih danosti 
- Antonija Oblak za delo na področju turizma in kulture 
- Klekljarsko društvo Deteljica Gorenja vas za ohranjanje in razvijanje klekljarstva v občini 
- Krajevni odbor Rdečega križa Poljane za dolgoletno človekoljubno delo 

ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 8. točki 
Irena Tavčar, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predstavi predloge 
sklepov, ki jih je oblikovala komisija, in sicer za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v sveta javnih 
zavodov Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas in Osnovna šola Poljane ter za imenovanje 
nadomestnega člana v nadzorni odbor občine, glede na to, da je član nadzornega podal odstopno 
izjavo.  
 
Sklep št. 73: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane razreši dosedanjega člana nadzornega odbora Občine 
Gorenja vas - Poljane Borisa Bogataja, Trata 75, Gorenja vas, in za novega člana nadzornega odbora 
imenuje Aleša Karbo, Volča 27, Poljane nad Škofjo Loko.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
Sklep št. 74: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika ustanovitelja v svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas imenuje: 

- Tončko Ažbe, Trata 131, Gorenja vas, 
- Lucijo Kavčič, Žirovski Vrh Sv. Urbana 15, Gorenja vas, in 
- Jurija Krvino, Poljanska cesta 7, Gorenja vas. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta se je 
glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 75: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika ustanovitelja v svet javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda OŠ Poljane vas imenuje: 
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- Cirila Aliča, Murave 16, Poljane nad Škofjo Loko, 
- Antona Debeljaka, Poljane nad Škofjo Loko 135, Poljane nad Škofjo Loko, in 
- Marjeto Pisk, Srednja vas – Poljane 21, Poljane nad Škofjo Loko. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta se je 
glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 9. točki 
Predlog prometa z zemljišči predstavi Barbara Bogataj, višja svetovalka za splošne in pravne zadeve. 
 
Sklep št. 76: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišča parc. št. 1431/7, k.o. 
Dobje, v izmeri približno 120 m2, ki je javno dobro, za zemljišče parc. št. 555/2, k.o. Dobje, v izmeri 
304 m2 in v lasti Pavla Ranta, Hotovlja 28, Poljane. Preostali del zemljišča parc. št. 1431/7, k.o. Dobje, 
v izmeri približno 136 m2, se odproda Darku Oblaku, Hotavlje 29, Poljane, Milanu Oblaku, Hotovlja 30, 
Poljane, in Slavku Demšarju, Hotovlja 32, Poljane. 
Zemljišče parc. št. 1431/7, k.o. Dobje, se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljišču parc. št. 555/2, k.o. Dobje, se po izvedeni menjavi vzpostavi status grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2016. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

Sklep št. 77: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišča parc. št. 2085/1, k.o. 
Hotavlje, v izmeri približno 354 m2, ki je javno dobro, za del zemljišč parc. št. 6/1, 6/2 in 25, k.o. 
Hotavlje, v izmeri približno 300 m2 in v lasti Dušana Kavčiča, Hotavlje 17a, Gorenja vas.  
Del zemljišča parc. št. 2085/1, k.o. Hotavlje, se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz javnega 
dobra. 
Na delu zemljišč parc. št. 6/1, 6/2 in 25, 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 2016 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2016. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

Sklep št. 78: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišča parc. št. 1053, k.o. 
Dolenje Brdo, v izmeri približno 180 m2, ki je javno dobro, za del zemljišča parc. št. 383/2, k.o. Dolenje 
Brdo, v izmeri približno 210 m2 in v lasti Igorja in Elizabete Bogataj, Srednja vas – Poljane 10, Poljane.  
Del zemljišča parc. št. 1053, k.o. Dolenje Brdo se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz javnega 
dobra. 
Na delu zemljišča parc. št. 383/2, k.o. Dolenje Brdo, se po izvedeni menjavi vzpostavi status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2016. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
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Sklep št. 79: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišča parc. št. 940/8, k.o. 
Dolenčice, v izmeri 76 m2, ki je javno dobro, za zemljišči parc. št. 498/3 in 474/9, k.o. Dolenčice, v 
skupni površini 274 m2, v lasti Kokelj Ivana, Javorje 11, Poljane.  
Zemljišče parc. št. 940/8, k.o. Dolenčice, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 498/3 in 474/9, k.o. Dolenčice, se po izvedeni menjavi 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 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

Sklep št. 80: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišča parc. št. 2100, k.o. Hotavlje, 
v izmeri 248 m2, ki je javno dobro, za del zemljišč parc. št. 807/2 in 814/0, k.o. Hotavlje, v izmeri 
približno 850 m2 in v lasti Branka Koširja, Hlavče Njive 5, Gorenja vas.  
Zemljišče parc. št. 2100, k.o. Hotavlje, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na delu zemljišč parc. št. 807/2 in 814/0, 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 2016 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2016. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

Sklep št. 81: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišča parc. št. 384/14 v izmeri 100 
m2, k.o. Dobje, v lasti Občine Gorenja vas – Poljane, za zemljišči parc. št. 384/12 in 384/13, k.o. Dobje, 
v skupni izmeri 227 m2, v lasti Janeza Mraka, Cesta Maršala Tita 71, Jesenice.  
Na zemljiščih parc. št. 384/12 in 384/13, k.o. Dobje, se po izvedeni menjavi 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 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
Sklep št. 82: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom zemljišč parc. št. 816/3 in 817/4, k.o. 
Dobje, v skupni izmeri 653 m2 in v lasti Pavla Debeljaka, Hotavlja 8, Poljane nad Škofjo Loko. 
Po izvedenem odkupu zemljišč se na parc. št. 816/3 in 817/4, k.o. Dobje, vzpostavi status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena. 
Nakup zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
Sklep št. 83: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 1515/2, k.o. 
Podobeno, v izmeri 324 m2, ki je javno dobro, Magdaleni Erjavec, Rocenska ulica 22, Ljubljana. 
Zemljišče parc. št. 1515/2, k.o. Podobeno se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2015. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
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K 10. točki 
Elizabeta Rakovec pove, da so člani občinskega sveta, skladno z določili 7. odstavka 29. člena Zakona 
o javnem naročanju, v gradivu prejeli obvestili o sklenitvi aneksov k pogodbi za izvedbo Sanacije 
lokalne ceste Poljane - Bukov vrh v Hotovlji in k pogodbi za izvedbo urejanja Območja POL 52-8 
Poljane – ureditev okolice Šubičeve hiše. 
 
 
Seja se zaključi ob 20.45 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj        

 
Milan Janez Čadež 
Župan 

 

 

 

 


