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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 011-011/2014-011 
Datum: 6. 11. 2014 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
2. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 6. novembra 2014, s 
pričetkom ob 18.00 uri v poslovni stavbi občine na naslovu Todraž 1, Gorenja vas. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janez Arnolj, Anton Debeljak, Irena Tavčar, Ciril Alič, Janez 
Pelipenko, Dunja Škofic, Tilka Vučko, Janez Rupnik, Stanko Bajt, Štefka Jeram, Zvonko Dolinar, Helena 
Gorjan, Mirjana Možina, Lucija Kavčič, Jurij Krvina, Franci Fortuna, Žan Mahnič 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Anja Hren, Nada Dolinar, Nataša Kopač, Barbara Bogataj, 
Elizabeta Rakovec, občinska uprava; Nina Lipušček, Locus, d.o.o.; 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 vseh 17 članov občinskega sveta.  
 
Župan predlaga v potrditev naslednji   
 
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta z dne 21. 10. 2014 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Gorenja vas – Poljane 
4. Osnutek proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2015  
5. Predlog občinskih nagrajencev za leto 2014 
6. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta - odborov, statutarno-pravne komisije in 

nadzornega odbora 
7. Informacija o posledicah oktobrskih poplav 
8. Razno 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je bil 
potrjen soglasno. 
 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 1. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 21. 10. 
2014 ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 1. redne seje: 
Sklep št. 1: seznanitev s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev  
Sklep št. 2: imenovana komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev 
izvolitve župana 
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Sklep št. 3: potrjeni mandati članov občinskega sveta, izvoljenih na lokalnih volitvah 2014 
Sklep št. 4: potrjen mandat Milana Janez Čadeža za župana Občine Gorenja vas – Poljane 
Sklep št. 5: ugotovljeno, da Milanu Janezu Čadežu preneha funkcija člana občinskega sveta 
zaradi nezdružljivosti funkcije 
Sklep št. 6: prehod mandata člana občinskega sveta na Žana Mahniča 
Sklep št. 7: imenovana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 
Janez Arnolj predlaga, da se doda v obrazložitve prihodnjih sej tudi poročilo o nerealiziranih 
sklepih iz preteklega mandata občinskega sveta. 
 
Sklep št. 8: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
1. redne seje, ki je bila 21. 10. 2014, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je 
potrebno poročati. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki 
Janez Arnolj predlaga, da se na spletni strani z novim mandatom občinskega sveta objavi tudi 
posnetke sej občinskega sveta. Župan pove, da se na podlagi priporočila in opozorila Ministrstva za 
javno upravo ne priporoča objave posnetkov sej na spletni strani zaradi možnosti zlorabe izjav. 
Mirjana Možina vpraša v kateri višini je predvidena zadolžitev v letu 2014. Nada Dolinar odgovori, da 
se bo občina v letu 2014 zadolžila v višini 1.283.000 EUR. 
Lucija Kavčič: 
- vpraša glede sanacije v poplavah poškodovanega mostu v Todražu proti Žirovskemu Vrhu. Obvoz 

je sicer trenutno zagotovljen, vendar le-ta v zimskih razmerah ne bo mogoč. Župan pojasni, da je 
statika obstoječega poškodovanega mostu neprimerna, zato je sprejeta odločitev, da se zgradi nov 
most. Vrednost del je ocenjena na približno 45.000 EUR, z deli pa se bo pričelo takoj, ko bo upadla 
voda, dokončana bodo pa v roku enega meseca. Izvedeno bo povečanje mostu ter delno 
popravljena smer mostu glede na tok vode; 

- kot predsednica komisije za kulturo opozori, da na javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
programov vlagatelji predlagajo slabe, nepopolne vloge, slaba poročila, niti se vlagatelji ne držijo 
določenih rokov za oddajo vlog in poročil in poda predlog komisije, da se rok za predložitev poročil 
prestavi na sredino novembra. 

Anton Debeljak: 
- posreduje pobudo vaškega odbora Kremenik za ureditev dveh ekoloških otokov, za kar poda tudi 

pisno pobudo; 
- opozori, da stanovanjski objekt na naslovu Vinharje 11 nima urejene ceste do stanovanjskega 

objekta. Za ureditev dovoza obstajata dve možnosti dostopa, vendar sta obe neprimerni, plazoviti, 
zato predlaga, da se uredi dostopna cesta iz Vinharij. 

Irena Tavčar vpraša kdaj je predviden zaključek del izgradnje kanalizacije v Javorjah. Elizabeta 
Rakovec pojasni, da je naročena izvedba še dodatnih del v višini 11.000 EUR za katera se predvideva, 
da bodo izvedena še v letu 2014. 
Stane Bajt predlaga, da se na spletnih straneh objavi kontaktna številka poveljnika civilne zaščite. 
Žan Mahnič opozori na nov odsek ceste na Hlavčih Njivah, kjer je potrebno namestiti še odbojno 
varnostno ograjo. 
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K 3. točki 
Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Gorenja vas – Poljane obširno predstavi Nina Lipušček, Locus, d.o.o. 
 
Mirjana Možina vpraša s kakšnim namenom je podana pobudo v Žabji vasi za namen rekreacije in 
športa. Nina Lipušček pojasni, da je to individualna pobuda za namen vzreje konj, jahanja v maneži in 
podobno, vendar je pobuda še sporna s strani Ministrstva za kmetijstvo.  
Anton Debeljak: 
- vpraša glede pobud za tri zazidljive parcele v Poljanah, med državno in lokalno cesto proti 

Podpečni. Nina Lipušček pojasni, da je bila pobuda tekom postopka obravnavana v smeri izvzema 
iz zazidljivega območja na podlagi predhodnega usklajevanja z Agencijo RS za okolje, saj so 
zemljiške parcele na poplavnem območju. Edina možnost za poseg na poplavna območja je 
izdelava poplavne študije, ki zelo natančno ugotovi poplavno nevarnost oziroma ali je poseg 
možen ali ne z vidika poplavne varnosti; 

- v 78. členu ni navedena Hotoveljska grapa, ki bi jo bilo potrebno, glede na nedavne dogodke, 
potrebno vključiti kot poplavno območje. Župan pojasni, da bo za Hotoveljsko grapo dne 18. 11. 
2014 izveden sestanek predstavnikov Občine Gorenja vas – Poljane, Občine Škofja Loka, VGP ter 
Agencije RS za okolje z namenom dogovoriti izdelavo skupnega projekta za sanacijo obeh 
vodovodov v Hotovlji, ureditve struge vodotoka ter lokalne ceste. 

 
Sklep št. 9: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme dopolnjeni osnutek odloka o občinskem 
prostorskem načrtu, za katerega se skladno z javnim naznanilom izvede 30-dnevna javna razgrnitev z 
javno obravnavo. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 4. točki 
Osnutek proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2015 predstavi Nada Dolinar, višja 
svetovalka za računovodstvo, finance in proračun. 
 
Župan opozori, da je bil prvi predlog proračuna pripravljen pred oktobrskimi poplavami, ki so 
prinesle približno 4,5 mio EUR škode na javni infrastrukturi v lasti občine. 
 
Janez Arnolj: 
- vpraša ali se bo v teku javne obravnave predlog proračuna spreminjal glede na nastalo škodo, ki jo 

bo potrebno odpraviti; 
- vpraša glede rente RŽV v letu 2015. Župan odgovori, da so bila v letu 2014 sredstva iz naslova 

rente, brez obresti, pridobljena v sodnem postopku z mediacijo; 
- predlaga znižanje zneska za odpis dolga, ki je trenutno v odloku določen v višini 4.000 EUR na 

1.000 EUR; 
- meni, da so stroški za otroško varstvo ter prevoze otrok v višini približno 2 mio EUR načrtovani 

prebogato glede na finančno zmožnost občine; 
- ob sredstvih, namenjenih za STC Stari vrh in obnovo na Visokem, se sprašuje, ali se sredstva 

smotrno porabljajo; 
- meni, da Krajevna skupnost Poljane krepko zaostaja v razvoju tudi iz vpogleda v NRP, zato 

predlaga, da se še dodatno predvidijo investicije v Poljanah. Župan pojasni, da je nekaj projektov v 
Poljanah že v teku, za več se pričakuje pobuda tudi s strani krajanov. Za projekt ureditve centra 
Poljan je prva naloga ureditev iztoka Ločivnice v Poljansko Soro. 
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Anton  Debeljak: 
- doda, da je v načrtu za projekt ureditve vaškega jedra v Poljanah sklic zbora krajanov v januarju 

prihodnje leto; 
- predlaga, da se za projekt ureditve ceste Hotovlja – Predmost, za katerega je v letu 2015 

predviden odkup zemljišč za ureditev ceste, v NRP predvidijo sredstva za dokončno izvedbo 
projekta v prihodnjih letih; 

- predlaga, da se v proračunu predvidijo sredstva za plačilo komunalnega prispevka za priklop 
gasilskega doma v Poljanah na javno kanalizacijo; 

- prenese pobudo OŠ Poljane, da se uredi javna razsvetljava tudi ob igrišču in do šole v Poljanah. 
 
Stanko Bajt: 
- vpraša zakaj se zmanjšujejo sredstva na p.p. 351 Gasilska društva? Barbara Bogataj pojasni, da se 

sredstva za delovanje prostovoljnih gasilskih društev ne zmanjšujejo. P.p. je bila povečana v letu 
2014 zaradi zagotovitve sredstev za plačilo komunalnega prispevka za priklop gasilskih domov na 
javno kanalizacijo. V letu 2014 so bila načrtovana sredstva za komunalni prispevek za gasilska 
domova v Javorjah in na Hotavljah, v letu 2015 pa za gasilski dom na Trebiji; 

- pripomni, da nikakor ne pride do realizacije projekta ureditve ceste v Javorjev Dol, niti ni na 
Sovodnju še urejeno avtobusno postajališče. Župan pojasni, da je za cesto pripravljena projektna 
dokumentacija. 

 
Žan Mahnič pripomni, da je na p.p. 375 Gasilska oprema načrtovanih le 20.000 EUR za nakup 
podvozja za gasilsko vozilo za PGD Gorenja vas. Predlaga, da se zagotovi dodatna sredstva v smeri 
zagotovitve varnosti občanov.  
 
Mirjana Možina: 
- na p.p. 609 Delovanje LAS-a pri RAS-u je omenjeno sofinanciranje programa CLLD, ki pa v 

obrazložitvah ni opisan. Prosi za dopolnitev tekstualnega dela proračuna; 
- predlaga zmanjšanje sredstev na p.p. 618 Lokalna energetska agencija Gorenjske; 
- p.p. 708 Sofinanciranje regijskih projektov – projekt RDO, za katerega naloge opravlja Turizem 

Bled, ali se izvaja projekt tudi za Občino Gorenja vas - Poljane; 
- vpraša ali je že znana lokacija za parkirišče avtodomov; 
- predlaga, da se v proračunu zagotovi sredstva za ureditev manjkajoče ograje ob igrišču v Lučinah; 
- predlaga povečanje sredstev za ureditev ekoloških otokov, ki so jih odnesle poplave; 
- p.p. 868 za vzdrževanje vodotokov v občini je zmanjšana. Župan pojasni, da je za vzdrževanje 

vodotokov odgovorna Agencija RS za okolje, medtem ko občina zagotavlja pretočnost vodotokov 
na delih vodotokov kjer so mostovi na lokalnih cestah in javnih poteh; 

- predlaga dopolnitev zadnjega odstavka 8. člena, ki določa, da o porabi rezerv do 80% odloča 
župan, nad 80% pa ni določeno kdo odloča; 

- predlaga popravek prvega odstavka 7. člena, saj vrednosti projekta ne more spreminjati župan, 
temveč lahko odloča o spremembi vrednosti projektov; 

- predlaga, da se obnove in investicije v OŠ načrtuje sorazmerno za vse tri OŠ; 
- za p.p. 709 Regionalni razvojni program Gorenjske predlaga dopolnitev obrazložitev. 
 
Jurij Krvina: 
- vpraša kolikšna je pričakovana realizacija v letu 2014. Nada Dolinar odgovori, da pričakuje 85 do 

90 odstotno realizacijo glede na veljavni proračun; 
- glede na to, da sta v občinski upravi na novo zaposlena dva gradbenika v smeri znižanja stroškov 

nadzora, na kontu 4208 ni videti velikih prihrankov. Župan pojasni, da je pri kohezijskih projektih 
obvezen zunanji nadzor, pri vseh ostalih projektih pa nadzor izvaja zaposleni v občinski upravi; 

- vpraša kolikšna je letna višina požarne takse. Nada Dolinar odgovori, da približno 16.000 EUR; 
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- meni, da je na p.p. za obveščanje in promocijo občine ter izdajo Podblegaških novic namenjenih 
veliko sredstev, 108.000 EUR. Učinek vloženih sredstev se ne odraža v turistični taksi, ki je za leto 
2015 še znižana; 

- pripomni, da je na p.p. 006 Občinski organi – župan, podžupana načrtovanih za 11% več sredstev; 
- poda pripombo zaradi znižanja sredstev na p.p. 375 Gasilska oprema. V letu 2015 je predvideno 

znižanje sredstev na 20.000 EUR, v NRP pa sredstva za nadaljnja leta sploh niso načrtovana. 
Opomni, da je bil pred leti sprejet plan nabave gasilskih vozil od leta 2007 do 2016, podpisan s 
strani župana, občinskega gasilskega poveljstva in Gasilske zveze Škofja Loka in do leta 2015 se je 
financiranje izvajajo skladno s planom. V letu 2015 je skladno s planom predvideno sofinanciranje 
nakupa podvozja za gasilsko vozilo za PGD Gorenja vas. Obstoječe gasilsko vozilo je staro 26 let, je 
nevarno in največ v uporabi od vseh gasilskih vozil v občini. Podvozje za vozilo je že naročeno in 
izdelana tudi finančna konstrukcija – 90.000 EUR za podvozje, 110.000 EUR za nadgradnjo vozila 
ter 12.000 EUR za opremo. Od skupno 212.000 EUR za celoto naj bi se iz občinskega proračuna 
sofinanciralo 82.000 EUR, 60.000 EUR naj bi društvo zbralo prostovoljnih prispevkov in 70.000 EUR 
prispevalo lastnih sredstev; 

- meni, da bi se za tekoče vzdrževanje Štefanove hiše lahko racionalnejše porabilo sredstva, 
načrtovanih je namreč 37.700 EUR; 

- pripomni glede višine obnove Sokolskega doma v Gorenji vasi ter vpraša, če se statična sanacija 
financira iz lastnih sredstev in če je energetska sanacija sofinancirana z nepovratnimi sredstvi. 
Župan pritrdi; 

- vpraša glede nakupa solastniškega deleža na Visokem? Župan pojasni, da je predviden nakup 
solastniškega deleža občine Škofja Loka, tako da bi Občina Gorenja vas – Poljane postala izključna 
lastnica objektov na Visokem; 

- predlaga izdelavo strategije razvoja občine z namenom bolj skrbnega načrtovanja projektov in 
njihovega financiranja. Elizabeta Rakovec pove, da je potrebno, zaradi črpanja nepovratnih 
sredstev, pripraviti čim več projektov in se prilagajati glede na objavljene razpise, saj se večina 
projektov lahko izvede le s pridobljenimi nepovratnimi sredstvi. Je pa sofinanciranje projektov v 
naslednjem programskem obdobju še vprašljivo, saj partnerski sporazum med državo in Evropo še 
ni podpisan. 

 
Ciril Alič: 
- pripomni, da ureditev vaškega jedra v Javorjah ni vključena v proračun; 
- vpraša zakaj so načrtovana sredstva na p.p. za toplovod Todraž, ali bo sploh še v funkciji? Župan 

pojasni, da se bo izvedla zaščite brežine Brebovščice nad katero je toplovod. 
 
Helena Gorjan: 
- vpraša zakaj je na p.p. 679 za sofinanciranje izobraževanja kmetov in društev toliko nižja 

realizacija od načrtovane. Elizabeta Rakovec pojasni, da se načrtovana sredstva razdelijo na 
podlagi javnega razpisa in glede na predložene vloge društev, ki organizirajo izobraževanja, se pa 
na omenjeni p.p. beleži slabo črpanje sredstev že več let; 

- podpre predlog za povečanja sredstev na p.p. 351 za nakup gasilske opreme. 
 
Janez Arnolj prav tako podpira pripravo strategije občine v katero bi bila me drugim vključena tudi 
širitev optičnega omrežja. Elizabeta Rakovec pojasni, da je širitev optičnega omrežja dolžnost 
zasebnega partnerja. 
 
Sklep št. 10: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme prvi predlog odloka o proračunu Občine Gorenja 
vas – Poljane za leto 2015 v predloženem besedilu in ga daje v javno obravnavo do 27. 11. 2014. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta je 
glasoval PROTI. Sklep je bil sprejet. 
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K 5. točki 
Predlog občinskih nagrajencev za leto 2014 , ki ga je oblikovala Komisija za občinska priznanja in 
nagrade predstavi predsednik komisije, Valentin Bogataj. 
 
Sklep št. 11: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na predlog Komisije za občinska priznanja in nagrade 
sprejme sklep, da se za leto 2014 podeli priznanja naslednjim nagrajencem: 
 
Naziv častnega občana se podeli: 

 pisatelju Vladimirju Kavčiču za njegovo obsežno pisateljsko delo. 
 
Plaketo Občine Gorenja vas – Poljane prejme: 

 Prostovoljno gasilsko društvo Poljane za prostovoljstvo in požrtvovalnost v preteklih 120 
letih delovanja ter uspešno soočanje z gasilskimi izzivi sodobnega časa 
 

Priznanja občine Gorenja vas – Poljane prejmejo: 

 Gospa Breda Bogataj za dolgoletno prostovoljno delo v OO Rdečega križa Gorenja vas in za 
10-letno vodenje skupine Zarja 

 Društvo podeželskih žena Blegoš za ohranjanje in razvoj pestrih podeželskih dejavnosti 

 Planinsko društvo Gorenja vas za uveljavljanje planinstva v preteklih 40 letih 

 Prostovoljno gasilsko društvo Sovodenj za požrtvovalno delo in pomoč krajanom v preteklih 
60 letih 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Sestavo delovnih teles občinskega sveta – odborov in statutarno-pravne komisije in nadzornega 
odbora, ki jo je oblikovala Komisija za mandatna vprašanja volitev in imenovanja, predstavi Irena 
Tavčar, predsednica komisije. 
 
Sklep št. 12:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za gospodarstvo v naslednji sestavi: 

1. Janez Pelipenko, Javorje 55, Poljane nad Škofjo Loko 
2. Ciril Alič, Murave 16, Poljane nad Škofjo Loko 
3. Štefka Jeram, Hotavlje 8b, Gorenja vas 
4. Janez Arnolj, Volča 11, Poljane nad Škofjo Loko  
5. Izidor Mrak, Delnice 6, Poljane nad Škofjo Loko 
6. Janez Hrovat, Žabja vas 6, Poljane nad Škofjo Loko 
7. Franc Biček, Hotavlje 83, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 13:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za kmetijstvo in gozdarstvo v naslednji 
sestavi: 

1. Helena Gorjan, Vršajn 10, Gorenja vas 
2. Zvonko Dolinar, Stara Oselica 2, Sovodenj 
3. Žan Mahnič, Blegoška ulica 20, Gorenja vas 
4. Anton Debeljak, Poljane nad Škofjo Loko 135, Poljane nad Škofjo Loko 
5. Marijan Možina, Dolenčice 4, Poljane nad Škofjo Loko 
6. Robert Kavčič, Žirovski Vrh Sv. Urbana 21, Gorenja vas 
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7. Janez Urh, Trebija 7, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 14:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za šolstvo, kulturo in šport v naslednji 
sestavi: 

1. Jurij Krvina, Poljanska cesta 7, Gorenja vas 
2. Lucija Kavčič, Žirovski Vrh Sv. Urbana 15, Gorenja vas 
3. Žan Mahnič, Blegoška ulica 20, Gorenja vas 
4. Helena Gorjan, Vršajn 10, Gorenja vas 
5. Edo Dolenc, Srednja vas – Poljane 19, Poljane nad Škofjo Loko 
6. Maja Božnar Orel, Dolenčice 20, Poljane nad Škofjo Loko 
7. Janez Dolinar, Podvrh 14, Poljane nad Škofjo Loko 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 15:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo v 
naslednji sestavi: 

1. Irena Tavčar, Javorje 14, Poljane nad Škofjo Loko 
2. Mirjana Možina, Dolenja Dobrava 37, Gorenja vas 
3. Dunja Škofic, Podvrh 29, Poljane nad Škofjo Loko 
4. Franci Fortuna, Trata 81, Gorenja vas 
5. Albina Čerimović, Sestranska vas 15, Gorenja vas 
6. Marija Knafelj, Srednje Brdo 2, Gorenja vas 
7. Jana Rojc, Dolenja Dobrava 36, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 16:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja v 
naslednji sestavi: 

1. Tilka Vučko, Fužine 30a, Gorenja vas 
2. Janez Rupnik, Stara Oselica 64, Sovodenj 
3. Ciril Alič, Murave 16, Poljane nad Škofjo Loko 
4. Stanko Bajt, Podjelovo Brdo 18a, Sovodenj 
5. Branko Košir, Hlavče Njive 5, Gorenja vas 
6. Peter Trček, Trebija 46, Gorenja vas 
7. Bojan Šifrar, Laniše 17, Sovodenj 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 17:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje nadzorni odbor občine Gorenja vas – Poljane v 
naslednji sestavi: 

1. Marija Pisk, Srednja vas - Poljane 23, Poljane nad Škofjo Loko 
2. Jože Čadež, Srednja vas – Poljane 1, Poljane nad Škofjo Loko 
3. Boris Bogataj, Trata 75, Gorenja vas 
4. Milena Alič, Murave 16, Poljane nad Škofjo Loko 
5. Silvo Pivk, Hotavlje 26, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Sklep št. 18:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje statutarno – pravno komisijo v naslednji sestavi: 

1. Janez Arnolj, Volča 11, Poljane nad Škofjo Loko 
2. Janez Pelipenko, Javorje 55, Poljane nad Škofjo Loko 
3. Franci Fortuna, Trata 81, Gorenja vas 
4. Anton Debeljak, Poljane nad Škofjo Loko 135, Poljane nad Škofjo Loko 
5. Jurij Krvina, Poljanska cesta 7, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Informacije o posledicah oktobrskih poplav poda župan Milan Čadež. Po poplavah v noči z 21. na 22. 
oktober se je izkazalo, da so najhujše posledice poplav v Hotoveljski grapi. Ostajajo neprevozni trije 
odseki lokalnih cest v občini, in sicer na cesti v Kladje, v Vinharje in v Žirovski vrh, kjer je voda odnesla 
dostop do mostu v Todražu, cesta v Hotovlji pa je zasilno prevozna. Vodotoki se vzpostavljajo v 
prejšnje stanje, čistijo se prepusti. Izpostavi tudi prepoved odlaganja materiala ob vodotokih ter 
odložena drevesa ob strugah Poljanske Sore. Sredstva za sanacijo s strani države niso zagotovljena, 
niti še ni znano, če bo sanacija vključena v državni sanacijski program. 
Jurij Krvina opozori tudi na nujnost obsekavanja bregov Poljanske Sore, konkretno v Gorenji vasi, kjer 
posledično lahko pride tudi do porušenja glavnega mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi.   

 
 
K 8. točki 
Janez Rupnik vpraša glede obnove ceste v Staro Oselico. Župan pojasni, da bo čez zimo cesta urejena 
v makadamu. 
Anton Debeljak opozori tudi na poškodbo mostu v Žabjo vas ob poplavah ter vpraša glede 
prevoznosti mostu. Župan pojasni, da si je statik most že ogledal in podal poročilo, da je potrebno za 
polovico zmanjšati obremenitev mostu, s 6 ton na 3 tone ter omejiti hitrost vožnje na 10 km/h. 
 
 

 
Seja se konča ob 21.10 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj        

 
Milan Janez Čadež 
Župan 

 


