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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 011-005/2010-011 
Datum: 16. 11. 2010 
 
Na podlagi 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane (UVG, št. 
47/99, Ur. l. RS, št. 80/01) 
 
 

Z A P I S N I K 
 
2. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 16. 11. 2010 s 
pričetkom ob 18.00 uri v sejni sobi Rudnika Ţirovski vrh. 
 
PRISOTNI SVETNIKI: Joţef Čadeţ, Janez Arnolj, Janez Hrovat, Tomaţ Pintar, Irena Tavčar, 
Leopold Krţišnik, Olga Fic, Marko Krţišnik, Bogo Ţun, Roman Demšar, Stanko Bajt, Joţe 
Novak, Mirjana Moţina, Jurij Krvina, Alenka Krmelj, Boris Jurjevič Janša, Ţan Mahnič  
 
OSTALI PRISOTNI: ţupan Milan Čadeţ, Milena Miklavčič, Boštjan Bogataj, Branka Srša, 
Barbara Bogataj, Jana Kristan, Marija Gantar, Joţe Rojc 
 
Sejo vodi ţupan Milan Čadeţ, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob 
začetku seje prisotnih 16 svetnikov. Ţupan svetnikom v potrditev predlaga naslednji dnevni 
red: 

1. Potrditev zapisnika 1. redne seje občinskega sveta z dne 28. 10. 2010 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2010 

in sklepa o razpolaganju in pridobivanju stvarnega premoţenja 
4. Predlog odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2011 
5. Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika 

Ţirovski vrh na okolje za leto 2009 
6. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Športno igrišče 

Sovodenj 
7. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta - odborov, statutarno - pravne komisije 

in nadzornega odbora 
8. Promet z zemljišči  
9. Razno 
  

Za predlagani dnevni red je glasovalo 16 svetnikov. Dnevni red je bil sprejet soglasno. 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 1. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
28. 10. 2010 se ugotovi naslednje izvrševanje sklepov iz predhodne seje: 
Sklep št. 1: imenovana komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev 
izvolitve ţupana 
Sklep št. 2: potrjeni mandati članov občinskega sveta, izvoljenih na lokalnih volitvah 2010 
Sklep št. 3: potrjen mandat Milana Janez Čadeţa za ţupana Občine Gorenja vas – Poljane 
Sklep št. 4: ugotovljeno, da Milanu Janezu Čadeţu preneha funkcija člana občinskega sveta 
zaradi nezdruţljivosti funkcije 
Sklep št. 5: prehod mandata člana občinskega sveta na Ţana Mahniča 
Sklep št. 6: imenovana komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
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Marko Kržišnik predlaga, da se zapisnik zadnje seje občinskega sveta prejšnjega mandata 
priloţi gradivu za naslednjo sejo. 
Janez Arnolj predlaga, da se pri predlaganem sklepu št. 7 črta zadnji del sklepa, in sicer 
naslednje besedilo: »s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je 
potrebno poročati«, ker so vsi sklepi prejšnje seje ţe izvršeni. 
Jurij Krvina predlaga, da se obrazloţitve dopolni z neizvršenimi sklepi sej prejšnjega 
mandata. 
Bogo Žun opozori, da za sklep št. 6 ni glasoval, zato ni bil sprejet soglasno in predlaga, da 
se zapisnik ustrezno popravi. 
Janez Arnolj pove, da po elektronski pošti ni prejel gradiva za občinski svet. 
 
Sklep št. 7: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 1. redne seje, ki je bila 28. 10. 2010.  
Za predlog sklepa je glasovalo 16 svetnikov, sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki  
Bogo Žun opozori: 

- na Fuţinah manjkata dve avtobusni postaji, v predlogu proračuna za 2011 pa v ta namen 
ni zagotovljenih nobenih sredstev; 

- v poslovilnem objektu Stara Oselica je potrebno narediti pregrado prostora (npr. 
zavesa…) med pokojnim in svojci, z namenom ločitve protora za pripravo pokojnika na 
pogreb; 

- nekdanji najemnik lokala v Domu pod Planino, Frelih, je ob odpovedi najemne pogodbe 
lokal popolnoma razbil, oprema lokala ni bila njegova last in predlaga, da se zadeva uredi 
s strani občine.  

Jože Čadež pove, da je občan Andrej Strel dal na občino pritoţbo glede utripanja semaforja 
v nočnem času v Poljanah. Na pritoţbo ni dobil še nobenega odgovora. Ţupan pojasni, da 
občina ni pristojna za reševanje reţima semaforja v Poljanah, zato je bila pritoţba 
posredovana upravljalcu ceste. 
Žan Mahnič predlaga, da se parkirišče na trgu pod fontano v centru Gorenje vasi zapre za 
parkiranje, ker kamen, ki je poloţen na trgu ţe zgublja svoj lesk, na njem pa se pojavljajo tudi 
oljni madeţi. Trg naj se zapre s cvetličnimi koriti ali s količki. Ţupan pojasni, da je na občino 
prispelo ţe kar nekaj pritoţb glede parkiranja na trgu pod fontano, ter da občina ţe razmišlja, 
da se trg zapre za parkiranje, manjkajoča parkirišča pa bi trenutno nadomestili pod Kmetijsko 
zadrugo. 
Marko Kržišnik vpraša, kako daleč je izgradnja širokopasovnega omreţja, ter kdaj bodo 
moţni prvi priklopi. Jana Kristan pojasni, da so gradbena dela ţe zaključena, trenutno se 
izvaja vpihavanje kabla, na nekaterih odsekih se bo kabel vlekel po telefonskih drogovih v 
dogovoru s Telekomom. Glede izvedbe prvih priključitev pa se zasebni partner Tritel d.o.o. 
še dogovarja z operaterji, zato je začetek priključevanja teţko napovedati. 
Marko Kržišnik opozori, da ob cesti proti Sovodnju stojita dve hiši, ki propadata, take objekte 
bi bilo potrebno odstraniti. Ţupan pojasni, da občina ni pristojna za posredovanje v zasebno 
lastnino. 
Janez Arnolj : 

- vpraša, kako je z evropskimi sredstvi za projekt širokopasovnega omreţja, ker projekt 
nekoliko zamuja; 

- opozori, da bi bilo dobro, če bi bil dostop do širokopasovnega omreţja moţen do 1. 
decembra, ko se izklopi analogni signal za sprejem televizijskih programov; 

- vpraša, kdaj bo moţen prvi priklop; 

- za zgled predstavi projekt širokopasovnega omreţja v Postojni; 

- predlaga, da se v naseljih, ki niso bela lisa prav tako omogoči dostop do širokopasovnega 
omreţja. 
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Janez Hrovat pojasni, da so na teţave naleteli pri pridobivanju soglasij s strani lastnikov 
zemljišč preko katerih poteka gradnja omreţja ter sklepanju potrebnih sluţnostnih pogodb, 
zato tudi projekt nekoliko zamuja. Rok za zaključek investicije je bil zaradi objektivnih 
razlogov (letošnja dolga zima) s strani Ministrstva podaljšan, zato tudi evropska sredstva 
niso ogroţena in bodo v dodeljeni vrednosti tudi počrpana. Pri določanju t.i. belih lis pa so se 
pojavile teţave s Telekomom, kateri je imel »rezerviran« teren na območju občine za 
izvajanje svojih projektov, za precej naselij v občini je namreč na Ministrstvo izkazal 
komercialni interes po gradnji omreţja, zato so ta naselja iz seznama t.i. belih lis izpadla. 
Janez Arnolj predlaga, da se posodobi spletna stran občine ter da se na spletno stran dodajo 
zvočni posnetki sej. 
Jože Novak predlaga, da se preuči moţnosti prenašanja občinskih sej preko televizijskih 
sprejemnikov ter prouči koliko bi stal tak projekt. Janez Arnolj doda, da bi se lahko občinske 
seje  prenašale preko spleta. 
Tomaž Pintar opozori, da bi se morale asfaltirane ceste po petnajstih letih preplastiti, da ne bi 
na cestah prišlo do večjih poškodb in s tem posledično do večjih stroškov. 
Jurij Krvina vpraša, kaj se dogaja s Starim vrhom in Visokim. 
Ţupan pojasni, da se je na Starem vrhu pokazal zasebni interes, zato se je občina odločila, 
da se poplačajo zapadlih obveznosti. Projekt na Visokem pa se bo lahko nadaljeval po 
sprejemu Občinskega prostorskega načrta za Občino Škofjo Loko. 
Janez Hrovat opozori na staro trafo postajo, ki stoji ob glavni cesti v Srednji vasi. Predlaga, 
da se jo zaščiti pred propadanjem. 
Roman Demšar opozori, da je stanje lesenega mostu čez Soro na Hotavljah zelo slabo ter 
da na mostu ţe prihaja do poškodb kolesarjev in pešcev. Potrebno bi ga bilo v doglednem 
času popraviti. 
Irena Tavčar  pove, da je v Javorjah stara in dotrajana telefonska centrala ter jo zanima na 
koga naj se občani obrnejo. Janez Hrovat predlaga, da se občani obrnejo na Telekom. 
Alenka Krmelj predlaga, da se v zgibanko, v kateri so predstavljeni občinski projekti, doda še 
predstavitev zaposlenih v občinski upravi ter njihove kontaktne številke. 
Janez Arnolj predlaga, da bi se pri kolesarskem krogu povezali še z občino Ţiri in Škofja 
Loka in naredili skupno zgibanko, s tem bi tudi več ljudi obiskalo našo občino. Ţupan pojasni, 
da imajo sosednje občine Ţiri, Ţelezniki in Škofja Loka ţe svoje kolesarske kroge, občina 
Gorenja vas – Poljane pa samostojne zgibanke še nima, zato bo pripravljena v letu 2011.  
 
 
K 3. točki  
Branka Srša je predstavila predlog odloka o spremembah odloka o proračunu Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2010. 
 
Janez Hrovat vpraša od kje bo občina prejela donacije ter prihodke od prodaje stavbnih 
zemljišč. 
Branka Srša odgovori, da bo občina v letošnjem letu prejela donacijo RŢV d.o.o. in prodala 
zemljišča v Dobju. 
Mirjana Možina vpraša 

- zakaj so zmanjšana nepovratna sredstva pri vaškem jedru v Gorenji vasi; 

- ali je pogodba za nakup Topličarjeve kmetije ţe sklenjena ter ali je kupnina v celoti 
poplačana; 

- zakaj se je povečal strošek prevozov otrok v šolo; 

- zakaj se je p. p. 252 splošni in posebni socialni zavodi povečala?   
Nepovratna sredstva za vaško jedro so se zmanjšala zato, ker ministrstvo ni priznalo vseh 
stroškov kot upravičenih stroškov za sofinanciranje, stroški prevozov otrok v vrtec so se 
povečali zaradi novega razpisa in nekaj novih linij, postavka splošni in posebni socialni 
zavodi pa se je povečala zaradi večjega števila socialno šibkih občanov v domovih, pojasni 
Branka Srša.  
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Ţupan pojasni, da je pogodba z lastnico Topliške kmetije ţe sklenjena, in sicer v višini 
475.000 EUR za vsa zemljišča in objekte. Kupnina je bila delno poplačana v letu 2010 
dokončno pa v letu 2011. Občina se je za nakup kmetije odločila ker se na Topliški kmetiji 
nahaja edina vrtina tople vode v zahodni Sloveniji, ker voda vsebuje ţveplano sol, ki pozdravi 
razpokano koţe in je na podlagi analiz lokacija pri Topličarju primerna za razvoj toplic. 
Naslednje leto se bo uredilo tudi uradno kopanje na bajerju. 
Jože Novak vpraša zakaj so zneski za financiranje strank enaki kot so bili pred rebalansom 
ter zakaj se za zimsko sluţbo nameni toliko proračunskih sredstev. 
Branka Srša pojasni, da so bila sredstva strankam za letošnje leto ţe izplačana, naslednje 
leto pa se bodo sredstva delila glede na sestavo novega občinskega sveta. 
Glede zimske sluţbe ţupan pojasni da ima Občina Gorenja vas – Poljane 380 km cest, ki jih 
je potrebno vzdrţevati, povečal se je tudi standard vzdrţevanja cest v zimskem času, občina 
ima tudi več višje leţečih vasi, kjer sneg zapade prej kot v dolini, višina sredstev, ki se 
porabijo za zimsko sluţbo je odvisna tudi od vremenskih razmer.  
Jože Novak doda, da bi moral biti večji nadzor nad izvajalci. 
Tomaž Pintar pojasni, da so krajevne skupnosti izvajale nadzor nad izvajalci, vendar niso 
opazili večjih odstopanj. 
Jože Novak pove, da je bilo v Šubičevo hišo vloţenih preveč sredstev glede na nepovratna 
sredstva, dodatno pa se je odprla še ena nova postavka. Iz proračuna se vidi, da je občina v 
Šubičevo hiše ţe vloţila 1.000.000 EUR sredstev od drţave pa jih je dobila le 200.000 EUR. 
Branka Srša pojasni, da je nova postavka odprta zaradi prijave na javni razpis za 
sofinanciranje restavriranja. 
Jože Novak vpraša, kako je z lastništvom objekta za vrtec Dobrava. Ali občina lahko vlaga v 
objekte, ki so v lasti fizičnih oseb? 
Objekt vrtca Dobrava je v lasti fizične osebe, ker se objekt uporablja za posebne namene 
občina lahko vlaga v lastnino fizičnih oseb, pojasni Branka Srša. 
Bogo Žun vpraša, koliko znaša najemnina vrtca. Najem vrtca znaša pribliţno 500 EUR 
mesečno in zajema najem 4-ih igralnic, zunanjega igrišča, pokrite terase in parkirišča ter je 
sklenjen za obdobje dvajsetih let. 
Jurij Krvina vpraša, zakaj se je zmanjšala postavka za nakup opreme v OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas. Branka Srša pojasni, da bodo računi za plačilo izvedenih del zapadli v plačilo v 
naslednjem letu. 
 
Sklep št. 8: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah odloka o 
proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2010 in sklepa o razpolaganju in 
pridobivanju stvarnega premoţenja v predloţenem besedilu.  
Za predlog sklepa je glasovalo 15 svetnikov, 2 svetnika sta se glasovanja vzdržala. 
Sklep je bil sprejet. 
 
K 4. točki  
Predlog odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2011 je predstavila Branka 
Srša.  
 
Bogo Žun 

- se ne strinja, da se področje za Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo zmanjša za 11% glede 
na preteklo leto, in sicer se je postavka Gozdne ceste zmanjšala kar za 33%. Predlaga, 
da se v predlogu proračuna postavka gozdne ceste poveča na 33.000 EUR: 

- Vpraša zakaj se postavka Cesta Javorje – Zapreval tako poveča. Branka pojasni, da se 
bo v sklopu kanalizacije rekonstruirala tudi cesta skozi Javorje; 

- predlaga, da se povečajo sredstva za poslovilni objekt v Stari Oselici; 

- predlaga, da se v proračunu zagotovijo sredstva za avtobusne postaje na Fuţinah; 

- meni, da je potrebno povečati sredstva za gasilce. 
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Jurij Krvina meni, da bi bilo potrebno NRP pripraviti dlje kot do leta 2012, v NRP ni 
predvidenih sredstev za izgradnjo športne dvorane v Gorenji vasi, v letu 2013 in 2014 ni 
predvidenih sredstev za gasilska društva. 
Jože Novak 

- opozori, da v predlogu proračuna za leto 2011 manjka plan zaposlenosti; 

- vpraša, če se bo kredit namenil za projekt Ureditev porečja Sore;  

- vpraša, ali je reţijski obrat samostojna pravna oseba, ter koliko je zaposlenih v reţijskem 
obratu; 

- predlaga, da se sredstva, ki so namenjena za Neţkovo brv in Rupnikovo linijo prenesejo 
na ureditev male dvorane v Domu občine. 

Branka Srša na vprašanja Joţeta Novaka poda naslednje odgovore: Kredit bo namenjen za 
projekt Ureditve porečja Sore in občina se bo zadolţila le, če bo to potrebno. Reţijski obrat je 
posebni oddelek občinske uprave in ima 5 zaposlenih. Ţupan pa pojasni, da občina kandidira 
na razpisu za evropska sredstva za projekte: Neţkova brv, Rupnikova linija in Dom občine, 
zato morajo biti v proračunu za leto 2011 zagotovljena sredstva za vse tri projekte.  
Marko Kržišnik 

- predlaga, da bi občina kandidirala za nepovratna sredstva za rekonstrukcijo ceste 
Sovodenj - Javorjev Dol 

- opozori, da v predlogu proračuna ni namenjenih nobenih sredstev za ureditev plazu proti 
Stari Oselici. 

Ţupan pojasni, da je za cesto Sovodenj – Javorjev Dol podan predlog za prekategorizacijo, 
narejen je tudi popis ceste. Po omenjeni cesti poteka meja med občino Ţiri in Gorenja vas – 
Poljane, zato bo to cesto potrebno reševati skupaj. Plaz proti Stari Oselici je občina prijavila 
na Upravo za zaščito in reševanje za sanacijo poplav. 
Jože Čadež pove, da je ob zadnjih poplavah je Sora trgala bregove. Kako je s sanacijo teh 
bregov? Barbara Bogataj pojasni, da je za sanacijo bregov ob Sori pristojna Agencija RS za 
okolje. 
Irena Tavčar vpraša, kdo je pristojen za pridobivanje zemljišč za mrliško veţico v Javorjah. 
Ţupan pojasni, da je občina ţe imela razgovore z lastniki zemljišča, vendar še ni bilo uspeha. 
Janez Arnolj predlaga, da se tudi za leto 2011 namenijo sredstva za širokopasovno omreţje.  
Mirjana Možina vpraša: 

- ali se 2. etapa panoramske ceste ne bo izvajala; ţupan pojasni, da za naslednje leto 2. 
etapa panoramske ceste ni predvidena; 

- zakaj v predlogu proračuna ni predvidenih sredstev za javno razsvetljavo Gorenja vas – 
Todraţ – Lučine; ţupan pojasni, da sredstva za javno razsvetljavo planira Ministrstvo za 
promet, Direkcija za ceste, 

- Ali občina financira delovanje zavetišča Horjul ali le oskrbo ţivali; Jana Kristan pojasni, da 
občina financira le oskrbo ţivali, ki so v zavetišče prinešene iz naše občine, samega 
delovanja zavetišča pa ne sofinancira; 

- Za kaj so namenjena sredstva na postavki Vrtec Dobrava; Branka Srša pojasni, da so 
sredstva namenjena za nakup nove opreme; 

- Zakaj se povečujejo sredstva za medobčinski inšpektorat; Sredstva za medobčinski 
inšpektorat se povečujejo zaradi zaposlitve novega redarja, pojasni Branka Srša; 

- Postavka za vzdrţevanje kulturnih objektov je prenizka; 

- Ali bo renta Rudnika v naslednjem letu v gotovini; ţupan še ne ve podati odgovora 

- Ali se bo del zemljišča Topličarjeve kmetije prodal; ţupan pojasni, da je zemljišče 
namenjeno za zamenjavo z zemljiščem za dom starejših občanov. 

Jurij Krvina vpraša, kdo je lastnik parkirišča pred cerkvijo v Lučinah. Odgovor se mu 
posreduje po elektronski pošti. 
Janez Hrovat  

- pove, da je kredit 2.000.000 EUR za občino zelo visok; 

- predlaga, da se v proračunu namenijo sredstva za obnovitev dvorane v Kulturnem domu v 
Poljanah; 
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- predlaga, da občina subvencionira varstvo otrok, ki niso v vrtcu. 
 
Sklep št. 9: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme prvi predlog odloka o proračunu Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2011 v predloţenem besedilu in ga daje v javno obravnavo do 
3. 12. 2010. 
Za predlog sklepa je glasovalo 16 svetnikov, en svetnik je bil vzdržan. Sklep je bil 
sprejet. 
 
 
K 5. točki  
Joţe Rojc predstavi Letno poročilo o izvajanju varstva pred ioniziranimi sevanji in o vplivu 
Rudnika Ţirovski vrh na okolje za leto 2009. 
 
Alenka Krmelj vpraša, kaj bo z zaposlenimi po končani sanaciji. 
V prihodnosti je predvideno, da bodo na lokaciji RŢV ostali še trije zaposleni. 
Alenka Krmelj vpraša, če v Srednji vasi ni več merilnega mesta. Joţe Rojc pojasni, da je v 
Srednji vasi še vedno merilno mesto, ter da se merilna mesta ne bodo ukinjala do leta 2014. 
Leopold Kržišnik vpraša, kaj je vzrok ponovnega plazenja na Borštu. Joţe Rojc pojasni, da je 
plaz na Borštu ţe star. Da pa še vedno plazi, pa je teţava v veliki količini vode. 
Odvodnjavanje je na tem območju ţe urejeno vendar voda še vedno prihaja iz tal. 
Alenka Krmelj vpraša, če bo še kaj sredstev s strani rudnika namenjenih za prebivalce. 
Jože Rojc pojasni, da sredstev za prebivalce ni namenjenih. 
 
Sklep št. 10: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani z Letnim poročilom o izvajanju 
varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Ţirovski vrh na okolje za leto 2009 v 
predloţenem besedilu.  
Za predlog sklepa je glasovalo 16 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki  
Dokument identifikacije investicijskega projekta za Športno igrišče Sovodenj je članom 
občinskega sveta predstavila Jana Kristan. 
 
Jurij Krvina opozori, da je potrebno vedno govoriti o neto cenah, ker DDV v celoti krije občina 
in meni, da se mu ocena, da bo dnevno uporabljalo igrišče 10-30 občanov, ne zdi realna, ker 
sedanjega igrišča ne uporablja niti 10 občanov. 
 
Sklep št. 11:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane potrdi Dokument identifikacije investicijskega 
projekta – DIIP za projekt »Športno igrišče Sovodenj« v predloţenem besedilu, ki ga je 
izdelala druţba K & Z, Svetovanje za razvoj d.o.o., odgovorna za izvedbo: Boţa Kovač, 
avgust 2010, in s tem odobri izvedbo investicije »Športno igrišče Sovodenj«. 
Od prisotnih 15 svetnikov je za predlog sklepa glasovalo 11 svetnikov, štirje svetniki 
so se glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 7. točki  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne, 4. 11. 2010 oblikovala 
predloge članov delovnih teles občinskega sveta – področnih odborov, statutarno-pravne 
komisije in nadzornega odbora. Predlagane člane novih delovnih teles je predstavila Alenka 
Krmelj.  
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Bogo Žun pove, da sta Leopold Krţišnik in Matjaţ Krţišnik oče in sin ter da po njegovem 
mnenju ne bi smela biti v istem odboru. 
 
Sklep št. 12:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za gospodarstvo in gospodarske 
javne sluţbe v naslednji sestavi: 

1. Leopold Krţišnik 
2. Roman Demšar 
3. Janez Hrovat 
4. Jurij Krvina 
5. Izidor Mrak 
6. Matjaţ Krţišnik 
7. Miha Peternel 

Za predlog sklepa je glasovalo 14 svetnikov, en svetnik je glasoval proti, dva pa sta se 
glasovanja vzdržala. Sklep je bil sprejet 
 
Sklep št. 13:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za kmetijstvo in gozdarstvo v 
naslednji sestavi: 

1. Marko Krţišnik 
2. Joţe Čadeţ 
3. Ţan Mahnič 
4. Bogo Ţun 
5. Milan Brence 
6. Izidor Mrak 
7. Zvonko Dolinar  

Za predlog sklepa je glasovalo 17 svetnikov. 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. Joţe Novak 
2. Boris Jurjevič Janša 
3. Ţan Mahnič 
4. Jurij Krvina 
5. Franc Fortuna 
6. Boštjan Pintar 
7. Lucija Kavčič 

Za predlog sklepa je glasovalo 17 svetnikov. 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. Mirjana Moţina 
2. Alenka Krmelj 
3. Irena Tavčar 
4. Olga Fic 
5. Pavel Čadeţ 
6. Jana Rojc  
7. Marija Knafelj 

Za predlog sklepa je glasovalo 17 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Sklep št. 16: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za prostorsko planiranje in 
varstvo okolja v naslednji sestavi: 

1. Tomaţ Pintar 
2. Stanko Bajt 
3. Janez Arnolj 
4. Joţe Novak 
5. Danijela Titan 
6. Mija Pisk 
7. Peter Dolinar  

Za predlog sklepa je glasovalo 17 svetnikov. 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. Boris Koprivnikar 
2. Janez Pelipenko 
3. Marjana Mohorič 
4. Boris Bogataj 
5. Silva Klemenčič 

Za predlog sklepa je glasovalo 17 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 18:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje statutarno – pravno komisijo v naslednji 
sestavi: 

1. Alenka Krmelj 
2. Leopold Krţišnik 
3. Stanko Bajt 
4. Janez Arnolj 
5. Joţe Čadeţ 

Za predlog sklepa je glasovalo 17 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki  
Barbara Bogataj je predstavila prenos lastninske pravice v k.o. Dolenčice. 
 
Sklep št. 19:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prenosom lastninske pravice na 
nepremičnini parc. št. 916/4, k.o. Dolenčice na Alič Cirila, Murave 16, Poljane nad Škofjo 
Loko. 
Prenos lastninske pravice se uvrsti v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem 
za leto 2010. 
Za predlog sklepa je glasovalo 17 svetnikov. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
Zapisala: 
Marija Gantar   
 
                   
         Milan Čadeţ, l.r.  

Ţupan 


