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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 032-001/2016- 
Datum: 25. 2. 2016 
 

Z A P I S N I K 
 
 
9. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 25. februarja 2016, s pričetkom 
ob 18. uri v sejni sobi občine na naslovu Todraž 1. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janez Arnolj, Anton Debeljak, Irena Tavčar, Ciril Alič, Janez 
Pelipenko, Tilka Vučko, Stanko Bajt, Štefka Jeram, Zvonko Dolinar, Helena Gorjan, Mirjana Možina, 
Lucija Kavčič, Jurij Krvina, Žan Mahnič, Franci Fortuna, Marija Jereb, Dunja Škofic 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Boštjan Kočar, Anja Hren, Marjeta Šifrar, 
Bernard Strel, Barbara Bogataj, občinska uprava; Boris Oblak, Kulturni center slikarjev Šubic; Damjana 
Peternelj, Podblegaške novice; Mateja Rant, Gorenjski glas; Jana Jenko, Radio Sora 
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku 
seje prisotnih 17 članov občinskega sveta.  
 
Župan predlaga v potrditev naslednji: 
 
dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta z dne 17. 12. 2015  
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas – Poljane 
4. Osnutek odloka o  izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas – Poljane 
5. Poročilo o delovanju Kulturnega centra slikarjev Šubic za leto 2015 ter plan dela za leto 2016  
6. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec ter Sklep o določitvi stroškov živil, o odsotnostih in 

posebnostih obračunavanja cen programov v VVE Občine Gorenja vas – Poljane  
7. Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - 

Poljane  
8. Lokalni program za kulturo Občine Gorenja vas – Poljane za obdobje 2016-2020  
9. Program športa Občine Gorenja vas-Poljane za leto 2016 
10. Poročilo o izvedbi investicij iz skupine projektov Porečje Sore  
11. Imenovanje člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in imenovanje kandidata za 

člana sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti  
12. Obvezna razlaga OPPN GRV-Praprotnica na Hlavčih Njivah  
13. Promet z zemljišči  
14. Razno 
 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je bil 
potrjen soglasno. 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 8. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 17. 12. 2015 
ugotavljamo naslednje: 
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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. 62: menjava zemljišč v lasti Branka Gantarja, Leskovica 
Sklep št. 76: menjava zemljišč Rant, Oblak, Demšar v Hotovlji 
Sklep št. 77: menjava zemljišč Dušan Kavčič, Hotavlje 
Sklep št. 78: menjava zemljišč Bogataj, Srednja vas 
Sklep št. 80: menjava zemljišč Branko Košir, Hlavče Njive 
Sklep št. 83: prodaja zemljišč Magdalena Erjavec, Podobeno 
 
Izvrševanje sklepov 7. redne seje: 
Sklep št. 85: sprejet zapisnik 7. redne seje in poročilo o izidu glasovanja 2. korespondenčne seje 
Sklep št. 86: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu  
Sklep št. 87: sprejet Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016  
Sklep št. 88: o odpravi sklepa št. 68 o sprejetju Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Vrhnika s 7. redne seje občinskega sveta  
Sklep št. 89: sprejet 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  
Sklep št. 90: sprejet Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu v Občini Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 91: sprejet Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gor. vas - Poljane  
Sklep št. 92: sprejet osnutek Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski 
javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov in podan v javno obravnavo 
Sklep št. 93: o nasprotovanju zakonodajno določeni višini finančnih sredstev za občine s pozivom po 
spremembi zadevnih zakonskih določil 
Sklep št. 94: o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2016  
Sklep št. 95: sprejet Cenik najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto  
Sklep št. 96: imenovana predstavnica ustanovitelja v svetu Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka  
 
Sklep št. 97: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
8. redne seje, ki je bila 17. 12. 2015, 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 
Anton Debeljak spomni, da je bila v Lovskem domu v Poljanah oblikovana dislocirana enota vrtca 
pred osmimi leti kot začasna rešitev. Glede na to, da število otrok še vedno narašča in so vsa 
razpoložljiva mesta v vrtcu zasedena, posreduje predlog sveta OŠ Poljane za prostorsko širitev 
matičnega vrtca. Župan odgovori, da je s pobudo že seznanjen, ob obstoječem vrtcu bi bila možna, 
glede na obstoječe temeljenje, le prizidava in ne nadzidava prostorov. 
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Ciril Alič pove, da najemnina za grobna polja na pokopališčih komaj zadostuje krajevnim skupnostim 
za kritje tekočih stroškov, zato predlaga sprejem pravilnika na podlagi katerega bi večje obnove 
sofinancirala občina.  
Mirjana Možina vpraša kdaj je predvidena rušitev objekta, ki ovira nadaljnjo rekonstrukcijo državne 
ceste v Lučinah. Boštjan Kočar pojasni, da so v letu 2016 v državnem proračunu zagotovljena sredstva 
tudi za rušitev predmetnega objekta, gradbeno dovoljenje za rušitev naj bi bilo izdano v kratkem. V 
poletnem času je predvidena rušitev in rekonstrukcija preostalega 100 metrskega odseka.  
Janez Arnolj: 
- vpraša ali bo občina z infrastrukturo odprtega širokopasovnega omrežja še konkurenčna glede na 

razvoj na tem področju ter kakšno je stališče države. Elizabeta Rakovec pove, da razpis še ni 
objavljen, niti se še ne ve kdaj bo. Na vprašanje Cirila Aliča kakšni so bili kriteriji za določitev belih 
lis Elizabeta Rakovec odgovori, da je kriterije, ki niso bili javno znani, določila država. 

- meni, da je cena za oddajo v najem dvoran v Sokolskem domu precej visoka, predlaga, da bi bila 
lahko za občane občine cena ugodnejša. Župan pojasni, da nov cenik velja od 1. 1. 2016 dalje. 
Glede na primerljive cene najema podobnih dvoran v okolici, bi bile tržne cene najema lahko še 
precej višje, ne more pa biti cena različna glede na to od kje prihaja najemnik. 

Stanko Bajt vpraša kdaj je predvidena ureditev avtobusne postaje na Sovodnju. Boštjan Kočar 
odgovori, da je v izdelavi projektna dokumentacija za izvedbo, ki naj bi bila izdelana v mesecu maju. 
Sledi objava javnega naročila za izvedbo. Del sredstev za izvedbo je načrtovan že v proračunu za leto 
2016. 
 
 
K 3. točki 
Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas – Poljane predstavi Boštjan Kočar. 
 
Helena Gorjan vpraša glede razlike med lokalnimi in lokalnimi krajevnimi cestami. Boštjan Kočar 
pojasni, da je kategorizacija cest določena z državnim pravilnikom, to so ceste višjega ranga kot javne 
poti. Kategorizacija vpliva tudi kot faktor pri dodeljevanju proračunskih sredstev krajevnim 
skupnostim. 
  
Sklep št. 98: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog odloka o kategorizaciji občinskih cest v 
Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 4. točki 
Osnutek odloka o izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas – Poljane predstavi Barbara Bogataj. 
 
Mirjana Možina pripomni, naj se v 11. členu namesto gmotni pogoji zapiše finančni pogoji. 
 
Sklep št. 99: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek odloka o izdajanju javnega glasila Občine 
Gorenja vas – Poljane in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Poročilo o poslovanju Kulturnega centra slikarjev Šubic v letu 2015 predstavi Boris Oblak, upravitelj 
Kulturnega centra. 
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Mirjana Možina vpraša ali je 961 EUR stroškov vključenih v skupne stroške ali so to še dodatni stroški. 
Boris Oblak pojasni, da so to stroški za materiale za delavnice, pogostitve, nabavo eksponatov ipd. 
Franci Fortuna vpraša kakšen status bo imela trgovina, ki bo v centru vzpostavljena. Boris Oblak 
pojasni, da dokler ne bo vzpostavljena nova pravna oblika npr. javni zavod, do takrat bo izdajal 
račune sam kot upravitelj. 
Janez Arnolj meni, da bo velik dosežek, ko se bodo vsi redni stroški, ki jih trenutno krije občina, krili iz 
dejavnosti kulturnega centra.   
 
Sklep št. 100: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o poslovanju Kulturnega centra slikarjev 
Šubic v letu 2015 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec in Sklep o določitvi stroškov živil, o odsotnostih in posebnostih 
obračunavanja cen programov v VVE Občine Gorenja vas – Poljane predstavi Anja Hren. 
 
Mirjana Možina ugotavlja, da se spreminja višina rezervacije zaradi počitniške odsotnosti, ki je bila do 
sedaj 50% zneska, ki je staršem določen z odločbo o višini plačila, po novem pa bodo straši plačali za 
rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti 60% zneska, ki je staršem določen z odločbo o višini plačila. 
Za čas koriščenja izredne rezervacije za čas poškodbe ali dolgotrajne bolezni na strani otroka pa starši 
plačajo enako kot do sedaj, in sicer 50% zneska, ki je staršem določen z odločbo o višini plačila.  V 
kolikor ima starš dva otroka v vrtcu lahko uveljavlja rezervacijo in izredno rezervacijo le za 
najstarejšega  otroka oz. za otroka, za katerega se ne sofinancira oz. financira plačilo staršev za 
otroka iz državnega proračuna.  Vpraša še ali je časovno omejena prisotnost otroka v vrtcu? Anja 
Hren odgovori, da omejitve znotraj delovnega časa vrtca ni. 
Irena Tavčar vpraša ali je potreba po podaljšanju delovnega časa vrtcev v občini ali trenutno določeni 
delovni čas zadostuje. Anja Hren pojasni, da po vsakoletnih anketah, ki jih izvedejo med starši ni 
večjega zanimanja za podaljševanje delovnega časa. 
 
Sklep št. 101:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec v predloženem 
besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 102:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o določitvi stroškov živil, o odsotnostih in 
posebnostih obračunavanja cen programov v VVE Občine Gorenja vas – Poljane v predloženem 
besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas – Poljane 
predstavi Marjeta Šifrar. 
 
Irena Tavčar pripomni, da v pravilniku ni določeno kdo je lahko član komisije, ki jo imenuje župan. 
Elizabeta Rakovec pojasni, da nezdružljivost funkcij določa Zakon o integriteti in preprečevanju 
korupcije. 
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Janez Arnolj: 
- vpraša ali se, glede na nova merila, več vrednoti program društva. Marjeta Šifrar pojasni, da so 

merila določena bolj jasno in na podlagi dosedanjih izkušenj ob ocenjevanju vlog. 
- predlaga, da se črta zadnji odstavek 18. člena zaradi neskladnosti. 
 
Sklep št. 103:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu in s spremembo 
predlagano na seji. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki 
Osnutek Lokalnega programa za kulturo Občine Gorenja vas – Poljane za obdobje 2016-2020 
predstavi Elizabeta Rakovec. 
 
Anton Debeljak ugotavlja, da med kulturnimi spomeniki lokalnega pomena ni evidentiran Kulturni 
dom v Poljanah. Elizabeta Rakovec pojasni, da pred sprejetjem sklepa o razglasitvi kulturnih 
spomenikov lokalnega pomena ni bilo dano soglasje lastnika objekta, zato navedeni objekt ni bil 
vključen v sklep.  
Franci Fortuna vpraša kdo je lastnik zbirke Vlastje Simončiča. Župan odgovori, da je lastnik zbirke 
Župnija Trata. Na pobudo župnika in s pomočjo Muzeja Škofja Loka se bo v letu 2017 zbirka selila v 
Sokolski dom v Gorenji vasi. 
Štefka Jeram opozori, da med društvi ni zajeto Turistično društvo Hotavlje. Elizabeta Rakovec pojasni, 
da so v programu zajeta društva, ki so se v letu 2015 javila na javni razpis za sofinanciranje kulturnih 
dejavnosti. 
 
Sklep št. 104:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek Lokalnega programa za kulturo Občine 
Gorenja vas – Poljane za obdobje 2016-2020 in ga daje v enomesečno javno obravnavo.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 9. točki 
Program športa Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016 predstavi Anja Hren. 
 
Sklep št. 105: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Program športa Občine Gorenja vas - Poljane za 
leto 2016  v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 

 

K 10. točki 
Poročilo o izvedbi investicij iz skupine projektov Porečje Sore predstavi Bernard Strel. 
 
Janez Arnolj vpraša ali so poravnane vse obveznosti do lastnikov zemljišč v katera je bila vgrajena 
komunalna infrastruktura ter glede kvalitete materiala. Bernard Strel odgovori, da je glavnina 
obveznosti urejena, odpravljajo se še manjše obveznosti – vzpostavitve mejnikov, odprava 
posedanja terena. Materiali pa so bili zelo natančno definirani že z javnim razpisom in taki so bili 
tudi vgrajeni. 
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K 10. točki 
Barbara Bogataj predstavi predlog za imenovanje novega člana v Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. 
 
Irena Tavčar, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predstavi predlog 
komisije za imenovanje predstavnika v svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti. 
 
Sklep št. 106: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika občinskega redarstva v Svet za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu imenuje Deana Stepančiča, Vodjo medobčinskega redarstva. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta se je 
glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 107: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za kandidata za člana sveta območne izpostave Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti imenuje Antona Kreka, stanujočega Poljane nad Škofjo Loko 37, 
4223 Poljane nad Škofjo Loko. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta se je 
glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki 
Obvezno razlago Odloka o občinskem  podrobnem prostorskem načrtu za del območja GRV 20 – 11 
Gorenja vas – Praprotnica (zahodni del) predstavi Elizabeta Rakovec. 
 
Sklep št. 108: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme obvezno razlago Odloka o 
občinskem  podrobnem prostorskem načrtu za del območja GRV 20 – 11 Gorenja vas – Praprotnica 
(zahodni del) v predloženem besedilu in s spremembo predlagano na seji. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 12. točki 
Predloge prometa z zemljišči predstavi Barbara Bogataj. 
 
a) Nakup zemljišča v k.o. Dobje 
 
Jurij Krvina vpraša kakšna bo cena za odkup zemljišča. Župan pojasni, da gre za lokalno pobudo za 
gradnjo poslovno trgovskega objekta. Zemljišče je trenutno kmetijsko zemljišče, ki bo s spremembo 
OPN lahko postalo stavbno zemljišče, zato se bo tudi za ceno še bo potrebno pogajati, pričakuje pa 
srednjo vrednost med ceno kmetijskega zemljišča in stavbnega zemljišča. Jurij Krvina še izrazi 
pomislek glede gradnje poslovno-trgovskih objektov ob vpadnici v naselje. 
 
Sklep št. 109: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom nepremičnine parc. št. 438/5, k.o. 
Dobje, v lasti Dolinar Mateja, Zgornje Bitnje 248, Žabnica.  
Nakup zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
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b) Menjava zemljišč v k.o. Hotavlje 
 
Sklep št. 110: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 2081/20 in 2081/21, 
k.o. Hotavlje, v skupni izmeri 29 m2, ki sta javno dobro, za zemljišče parc. št. 56/2, k.o. Hotavlje, v 
izmeri 21 m2, v lasti Peternelj Antona in Terezije, Hotavlje 27, Gorenja vas.  
Zemljišči parc. št. 2081/20 in 2081/21, k.o. Hotavlje, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljišču parc. št. 56/2, 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 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
c) Menjava zemljišč v k.o. Dobje 
 
Sklep št. 111: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1384/1, 1385/3 in 
1385/1, k.o. Dobje, v skupni izmeri 682 m2, ki so javno dobro, za zemljišča parc. št. 1372/2, 1374/2, 
1367/2, 1375/2 in 1380/2, k.o. Dobje, v skupni izmeri 1.232 m2, v lasti Janeza in Vande Lavtar, Poljane 
11, Poljane.  
Zemljišča parc. št. 1384/1, 1385/3 in 1385/1, k.o. Dobje, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 1372/2, 1374/2, 1367/2, 1375/2 in 1380/2, 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 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 12. točki 
Žan Mahnič predlaga podporo ohranitvi podjetja Alpina v Žireh tudi s strani občinskega sveta.  
 
 
Seja se zaključi ob 20.10 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj        

Milan Janez Čadež 
Župan 


