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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 032-001/2015- 
Datum: 26. 3. 2015 
 

Z A P I S N I K 
 
 
4. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 26. marca 2015, s pričetkom 
ob 18.00 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, Janez Rupnik, Stanko Bajt, Štefka Jeram, Zvonko Dolinar, Helena Gorjan, 
Mirjana Možina, Lucija Kavčič, Jurij Krvina, Dunja Škofic, Franci Fortuna 
 
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Žan Mahnič 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Nada Dolinar, Anja Hren, Kristina Knific, 
občinska uprava; Damjana Peternelj, Podblegaške novice; mag. Bojan Miklavčič, načelnik Upravne 
enote Škofja Loka 
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku 
seje prisotnih 16 članov občinskega sveta.  
 
Prisotni člani občinskega sveta na predlog župana soglašajo, da se predvideni dnevni red dopolni z 
novo, 10. točko dnevnega reda, zato župan predlaga v potrditev naslednji   
 
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta z dne 18. 12. 2014 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Zaključni račun proračuna občine za leto 2014 
4. Odlok o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 

urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice 
5. Program športa za leto 2015 
6. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015  
7. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe oskrba s pitno vodo za leto 2015  
8. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode 2015 in Predlog Sklepa o določitvi 
višine subvencioniranja cene navedene storitve 

9. Imenovanje članov v komisijo za izbor izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno in 
tehnološko vodo 

10. Mnenje k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Poljane 
11. Razno 

 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je bil 
potrjen soglasno. 
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K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 3. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 18. 12. 2014 
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 prenosu lastninske pravice na delu zemljišč parc. št. 445/2, 432, 458, 450, 
459/1 in 459/8, k.o. Podvrh  
Sklep št. 271: soglasje k prodaji zemljišč Sitar Poljane 
 

Izvrševanje sklepov 3. redne seje: 
Sklep št. 19: sprejet zapisnik 2. redne seje z dne 6. 11. 2014 
Sklep št. 20: sprejet proračun občine za leto 2015 
Sklep št. 21: sprejete spremembe odloka o NUSZ  
Sklep št. 22: sprejet Elaborat o oblikovanju cene GJS za kanalizacijo  
Sklep št. 23: Sprejet sklep o subvencioniranju cene kanalščine 
Sklep št. 24: soglasje k porabi obvezne proračunske rezerve 
Sklep št. 25: Določitev vrednosti točke za NUSZ 
Sklep št. 26: Potrjen cenik najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja 2015 
Sklep št. 27: Potrjen svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 
Mirjana Možina predlaga, da se v zapisniku 3. redne seje, popravi izjava glede vrnitve sredstev 
krajevnim skupnostim Gorenja vas in Poljane, in sicer vrnitev sredstev v finančni načrt krajevnih 
skupnosti. 
 
Sklep št. 28: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
3. redne seje, ki je bila 18. 12. 2014, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je 
potrebno poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki 
Štefka Jeram: 
- posreduje pobudo vaščanov Hotavelj, da se odstrani skladišče izvajalca gradnje kanalizacije, IPI 

d.o.o., in sicer do 18. aprila, ko bo na Hotavljah potekala očiščevalna akcija; 
- v letu 2015 je na Hotavljah predvidena postavitev spomenika jezikoslovcu Luki Pintarju in prosi za 

finančno pomoč tudi s strani Občine. Župan predlaga pripravo finančne konstrukcije, na podlagi 
katere bi se sredstva lahko zagotovila v letu 2016, saj v proračunu za leto 2015 sredstev ni na 
voljo. 

Helena Gorjan  vpraša ali bo ob dokončanju obvoznice sočasno vzpostavljena tudi pešpot na delu kjer 
ni pločnika. Župan pojasni, da ne bo sočasno, temveč nekoliko kasneje. 
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Mirjana Možina: 
- še doda, naj se uredi tudi pločnik oziroma pešpot ob državni cesti do križišča za naselje Vršajn. 

Župan pojasni, da se bo v sklopu vzdrževanja državne ceste uredilo pešpot na način kot v Poljanah, 
proti Podpečni; 

- vpraša glede deponije materiala v dolini Kopačnice. Župan pojasni, da je bil pred par dnevi 
izvajalec opozorjen na odstranitev in ureditev zemljišča; 

- vpraša glede pediatrične ambulante v Gorenji vasi. Župan odgovori, da so župani občin Železniki 
Žiri in Gorenja vas – Poljane enotni, da je potreben sklic nujne seje sveta OZG, na kateri se 
izpostavi problematika ukinitve pediatričnih ambulant v omenjenih občinah. Župani bodo hkrati 
tudi zadolžili OZG, da izpelje postopek in zapolni kadrovski manko na področju pediatrije. 

Janez Arnolj: 
- vpraša ali je občina seznanjena kakšen status je predviden za pošto v Poljanah, ter predlaga, da 

tudi občina vztraja, da pošti v Gorenji vasi ter v Poljanah ostaneta v taki obliki kot doslej. Elizabeta 
Rakovec pove, da je bila občina seznanjena z dopisom, da bi želeli tudi v Poljanah vzpostaviti 
pogodbeno pošto, na način, da ponudnik, ki se javi na razpis poleg svoje dejavnosti opravlja še 
poštne storitve, na Sovodnju npr. Mercator. Župan predlaga sestanek sveta Krajevne skupnosti s 
predstavniki pošte; 

- županu preda pobudo upravljavcev zasebnih vodovodov naj bodo analize vode zasebnih 
vodovodov tudi v prihodnje strošek občine; 

- vpraša ali drži informacija, da se prodaja Dobenska domačija v Dobju in predlaga nakup v kolikor 
to drži z namenom pridobitve potrebnih zemljišč za ureditev nove dostopne ceste v Dobensko 
Ameriko; 

- je s strani krajanov Poljane, prevoznikov in drugih dobil pritožbe glede gradnje in ureditve 
cestnega odseka od Vidma do šole, predvsem na delu uvoza v ulico ob Ločivnici. Elizabeta Rakovec 
pojasni, da je podlaga za izvedbo že sprejet OPPN in na njegovi podlagi pridobljeno gradbeno 
dovoljenje. Upoštevan je bil tudi sklep sveta krajevne skupnosti na podlagi katerega je bila 
spremenjena tudi že izvedena parcelacija; 

- vpraša kaj pomenijo gradbena dela za Štefanovo hišo. Župan pojasni, da se gradi požarni izhod – 
stopnice ob objektu; 

- predlaga še, da je priloga zapisniku rezultat glasovanja na seji občinskega sveta. 
Jurij Krvina: 
- vpraša kaj bo v prostorih zdravstvene postaje po selitvi zdravnikov in zobozdravnikov v novo 

zgrajeni prizidek. Župan odgovori, da bi se v sodelovanju s CSS Škofja Loka, v teh prostorih uredili 
dve varovani stanovanji.  

- ponovno opozori na neprimernost vgrajenega dvigala v zdravstveni postaji. Elizabeta Rakovec 
pojasni, da je prevoz bolnika z dvigalom možen z dvema tipoma vozila stretcher, ki sta dobavljiva 
tudi na slovenskem trgu. 

- vpraša glede obnove Sokolskega doma. Elizabeta Rakovec odgovori, da je po prvem javnem 
razpisu rok zaključka del v aprilu 2015. Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja pa je tudi 
urejeno parkirišče, zato je bil objavljen še javni razpis za izbiro izvajalca za ureditev parkirišč, sklep 
o izbiri je pravkar postal pravnomočen. Rok za ureditev parkirišča je približno tri mesece, hkrati pa 
bo izveden tudi požarni izhod iz knjižnice ter dvigalo, da bo lahko pridobljeno enotno uporabno 
dovoljenje 

- vpraša glede spominske table, ki je bila na fasadi pred vhodom v dom. Župan pove, da bo celotna 
zgodovina Sokolskega doma predstavljena na panoju pred vhodom v dom, kjer bo tudi fotografija 
spominskega obeležja; 

- ugotavlja, da je v zaključnem računu proračuna občine navedeno, da ni bila realizirana prodaja 
zemljišč v Kopačnici, kaj se na projektu trenutno dogaja. Župan pojasni, da je bila ovira s strani 
investitorja, ker ni bilo mogoče zagotoviti zazidljivosti dodatnih 5.000 m2 za javni del projekta. V 
določeni meri se je spremenila tudi idejna zasnova, z realizacijo katere je potrebna sprememba 
OPPN; 



 Občina Gorenja vas – Poljane                          26. 3. 2015 

 

 
4 

- nova javna kanalizacija naj ne bi bila izvedena kvalitetno in strokovno, ali nadzor opravlja svojo 
funkcijo. Elizabeta Rakovec pojasni, da je do pomanjkljivosti prišlo, zahtev po odpravi 
pomanjkljivosti je bilo precej in le-te so se odpravljale, trasa javne kanalizacije se pregleduje na 
jašek natančno tudi na sestankih, ki so izvedeni redno, vsaka dva tedna. Bistvena informacija je 
tudi ta, da je zadržanih približno 430.000 EUR, ki bodo nakazani šele konec tega leta za že 
izvedena dela v lanskem letu, če bodo odpravljene prav vse pomanjkljivosti in če bi se izkazalo, da 
bi se pojavile nove. Sredstva bodo izvajalcu vrnjena šele ob predložitvi garancije za odpravo napak 
v garancijski dobi; 

- glede vsebinskega poročanja o točkah dnevnega reda na sejah občinskega sveta meni, da bi 
morali poročati vsebinski pripravljavci gradiva in ne predsedniki odborov. 

Stane Bajt poda pripombo glede odvoza lesa, kjer prevozniki ne upoštevajo predpisanih osnih 
obremenitev, in predlaga ukrepanje, ter glede spravila lesa iz gozdov, ob čemer se uničujejo bankine 
in  brežine ob cestah. 
Janez Rupnik vpraša glede obnove ceste iz Trebije proti Stari Oselici. Župan pojasni, da je najbolj 
zahtevni odsek že vzpostavljen, dela se bodo nadaljevala, dokončanje pa je odvisno od sredstev v 
proračunu. 
Helena Gorjan opozori na nerodno umeščeno avtobusno postajališče ob obvoznici proti Žirem. 
 
 
K 6. točki 
Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015 predstavi Kristina Knific, višja svetovalka za področje 
ravnanja z odpadki in okolje. 
 
Mirjana Možina: 
- posreduje mnenje sveta KS Gorenja vas, da poseben zabojnik za papirja ni potreben, saj so 

zabojniki za papir na vseh ekoloških otokih, deloma pa se papir odda tudi ob zbiralnih akcijah 
osnovnošolskih otrok in 

- opozori na razliko med obračunsko ceno za leto 2014 in predračunsko ceno za leto 2015 na 
podlagi katere se izračuna cena, ki jo občinski svet potrdi, in ki se za subvencionirano ceno zniža, 
ostanek pa je obračunana cena. Pripomni še, naj se v elaboratih v preglednicah, tekstih  in 
naslovih ustrezno popravijo napačno navedene letnice. 

 
Tone Debeljak pripomni, glede frekvence odvoza odpadkov, saj v Poljanah opažajo, da iz krajev, kjer 
je enomesečni odvoz odpadkov, preostanek le-teh oddajajo občani na ekološke otoke v Poljanah. 
Predlaga še združitev dveh ekoloških otokov v Poljanah v en ekološki otok, pod Lovskim domom. 
Kristina Knific odgovori, da so ekološki otoki namenjeni zbiranju ločeno zbranih frakcij, česar pa 
občani v celoti ne upoštevajo, zato so bili tudi pred leti določeni skrbniki ekoloških otokov, katerih 
temeljna naloga je izboljšanje stanja. In v kolikor skrbniki ugotovijo nepravilnosti naj ji to sporočijo, 
da bo lahko ustrezno posredovala. 
 
Sklep št. 29: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015 za 
območje občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
 
 



 Občina Gorenja vas – Poljane                          26. 3. 2015 

 

 
5 

K 7. točki 
Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
oskrba s pitno vodo za leto 2015 predstavi Kristina Knific, višja svetovalka za področje ravnanja z 
odpadki in okolje. 
 
Sklep št. 30: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2015 za območje 
občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta je glasoval 
PROTI. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 8. točki 
Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode 2015 in predlog Sklepa o določitvi višine 
subvencioniranja cene navedene storitve predstavi Kristina Knific, višja svetovalka za področje 
ravnanja z odpadki in okolje. 
 
Janez Arnolj pripomni, da elaborat vsebuje več vsebinskih napak in pomanjkljivosti. Župan predlaga, 
da jih posreduje naknadno Kristini Knific, da se elaborat ustrezno popravi in uskladi.  
 
Elizabeta Rakovec še doda, da se sklep, ki je bil priloga v gradivu, dopolni še z odstotkom subvencije v 
višini 86,33 % za oddajanje in 88,51% za čiščenje. 
 
Sklep št. 31: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta je glasoval 
PROTI. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 9. točki 
Iz naslova dodelitve nepovratnih sredstev za gradnjo vodovodov iz skupine projektov »Oskrba s pitno 
vodo v porečju Sore«, katerih gradnja je v zaključni fazi, je določeno, da morata občini Gorenja vas – 
Poljane in Škofja Loka do zaključka gradnje izbrati skupnega izvajalca obvezne občinske gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo za celotno infrastrukturo, ki je predmet vloge. V ta namen je bila 
ustanovljena medobčinska komisija, ki je za zadostitev navedenemu pogoju v izogib vračanja prejetih 
nepovratnih sredstev za upravljanje novih vodovodov iz navedene skupine projektov predlagala 
izbiro skupnega zunanjega izvajalca koncesionarja, ki ga je skladno z veljavno zakonodajo potrebno 
izbrati z javnim razpisom. 9. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas – Poljane 
v tem primeru določa, da komisijo za izvedbo postopka imenuje občinski svet. Na tej osnovi se 
občinskemu svetu predlaga v sprejem priloženi sklep o imenovanju tričlanske strokovne komisije, tri 
predstavnike v skupno medobčinsko komisijo za izvedbo skupnega postopka javnega razpisa pa bo 
imenovala tudi Občina Škofja Loka. V pripravi so tudi ustrezni odloki obeh občin, ki bodo osnova za 
objavo zadevnega javnega razpisa. 
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Sklep št. 32:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep o imenovanju strokovne komisije za 
izvedbo skupnega postopka javnega razpisa za izbiro koncesionarja za izvajanje gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 3. točki 
Zaključni račun proračuna občine za leto 2014 predstavi Nada Dolinar, višja svetovalka za 
računovodstvo, finance in proračun. 
 
Mirjana Možina vpraša glede neplačane rente s strani RŽV. Župan pojasni, da je predviden sestanek s 
pristojno ministrico v torek, 31. marca 2015. Vložena pa je tudi že izvršba kot v preteklem letu. 
 
Sklep št. 33: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2014 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 16 prisotnih, 1 član občinskega 
sveta se je glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki 
Odlok o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja SBO 
59-4 Srednje Brdo – Toplice predstavi Elizabeta Rakovec, direktorica občinske uprave. 
 
Jurij Krvina predlaga predstavitev nove idejne zasnove in projektne dokumentacije, ki jo pripravlja 
investitor. 
Na vprašanje Mirjane Možina župan odgovori, da javni del ne bo ločen in bo lociran na območju 
današnjega stanovanjskega objekta, ki se po novi idejni zasnovi ruši. 
 
Sklep št. 34: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembi Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo - Toplice v predloženem 
besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Letni program športa za leto 2015 predstavi Jurij Krvina, predsednik odbora za šolstvo, kulturo in 
šport. 
 
Sklep št. 35: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Letni program športa v Občini Gorenja vas – 
Poljane za leto 2015 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 10. točki 
Irena Tavčar, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pove, da v mesecu 
avgustu letošnjega leta poteče mandat dosedanji ravnateljici OŠ Poljane. Svet šole je v začetku marca 
sprožil postopek imenovanja ravnatelja. V razpisnem roku se je na razpis prijavila ena kandidatka, 
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dosedanja ravnateljica, ki v celoti ustreza razpisnim pogojem. Vlogi je priložila tudi vsa zahtevana 
potrdila. Kot predvideva 8. odstavek 53. a člena ZOFVI, mora svet zavoda, pred odločitvijo o izbiri 
kandidata, pridobiti obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, ki pa ni zavezujoče za svet zavoda. 
Po pregledu priložene dokumentacije in poročanju članice sveta zavoda OŠ Poljane Irene Tavčar o 
zglednem delu kandidatke v preteklem mandatu, je komisija soglasno sprejela sklep, da predlaga 
občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje k imenovanju Metke Debeljak za ravnateljico Osnovne 
šole Poljane. 
 
Sklep št. 36:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane daje pozitivno mnenje k imenovanju Metke Debeljak za 
ravnateljico Osnovne šole Poljane. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 11. točki 
Ob koncu seje prisotne pozdravi ter predstavi delo Krajevnega urada Gorenja vas načelnik Upravne 
enote Škofja Loka, mag. Bojan Miklavčič. 
 
 
Seja se zaključi ob 20.30 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj        

 
Milan Janez Čadež 
Župan 

 

 


