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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 032-002/2016- 
Datum: 14. 4. 2016 
 

Z A P I S N I K 
 
 
10. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 14. aprila 2016, s pričetkom 
ob 19. uri v Šubičevi hiši v Poljanah. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janez Arnolj, Anton Debeljak, Irena Tavčar, Ciril Alič, Janez 
Pelipenko, Stanko Bajt, Štefka Jeram, Zvonko Dolinar, Helena Gorjan, Mirjana Možina, Lucija Kavčič, 
Jurij Krvina, Franci Fortuna, Marija Jereb, Dunja Škofic 
 
OPRAVIČENO ODSOTNA: Žan Mahnič, Tilka Vučko 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Nada Dolinar, Kristina Knific, Barbara 
Bogataj, občinska uprava; mag. Mitja Praznik, Snaga d.o.o.; Damjana Peternelj, Podblegaške novice 
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku 
seje prisotnih 15 članov občinskega sveta.  
 
Župan predlaga v potrditev naslednji: 
 
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta z dne 25. 2. 2016  
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Zaključni račun proračuna občine za leto 2015 
4. Predlog 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 na območju občine Gorenja vas - Poljane  

5. Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov RCERO Ljubljana in 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
zbiranja komunalnih odpadkov 2016  

6. Predlog odloka o  izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas – Poljane  
7. Poročilo urednice Podblegaških novic za leto 2015  
8. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode 2016  
9. Promet z zemljišči  
10. Razno 
 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je bil 
potrjen soglasno. 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 9. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 25. 2. 2016 
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, k.o. 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, k.o. Podobeno 
 
Izvrševanje sklepov 9. redne seje: 
Sklep št. 97: sprejet zapisnik 8. redne seje, ki je bila 17. 12. 2015  
Sklep št. 98: sprejet Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 99: sprejet osnutek Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 100: sprejeto Poročilo o poslovanju Kulturnega centra slikarjev Šubic v letu 2015  
Sklep št. 101: sprejet Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec  
Sklep št. 102: sprejet sklep o določitvi stroškov živil, o odsotnostih in posebnostih obračunavanja cen 
programov v VVE Občine Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 103: sprejet Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  
Sklep št. 104: sprejet Osnutek Lokalnega programa za kulturo Občine Gorenja vas – Poljane za 
obdobje 2016-2020 in podan v javno obravnavo 
Sklep št. 105: sprejet Program športa za leto 2016   
Sklep št. 106: imenovan predstavnik občinskega redarstva v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu, Dean Stepančič, vodja medobčinskega redarstva 
Sklep št. 107: imenovan predstavnik, Anton Krek, Poljane, v svet območne izpostave Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti  
Sklep št. 108: sprejeta obvezna razlaga Odloka o občinskem  podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja GRV 20 – 11 Gorenja vas – Praprotnica (zahodni del)  
Sklep št. 109: nakup zemljišč v lasti Mateja Dolinarja, k.o. Dobje 
Sklep št. 110: menjava zemljišč v lasti Peternelj Antona in Terezije, k.o. Hotavlje 
Sklep št. 111: menjava zemljišč v lasti Janeza in Vande Lavtar, k.o. Dobje 
 
Sklep št. 112: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
9. redne seje, ki je bila 25. 2. 2016, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je 
potrebno poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki 
Jurij Krvina vpraša kakšno je stanje prejetih vlog na razpis za vpis otrok v vrtce. Župan odgovori, da so 
v Gorenji vasi prejeli 100 vlog, od tega jih 17 ni izpolnjevalo pogoja starosti, 26 vlog je bilo zavrnjenih. 
V Poljanah so prejeli 70 vlog, od tega jih 13 ni izpolnjevalo pogoja starosti, 15 vlog je bilo zavrnjenih. 
Realno stanje se bo pokazalo, ko bodo starši vrnili podpisane pogodbe. Kapacitete in prostori ne 
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zadostujejo potrebam v Poljanah, zato je v letošnjem letu predvidena izdelava idejne zasnove za 
prizidek vrtca pri OŠ Poljane, naslednje leto pridobitev gradbenega dovoljenja, v letih 2018 in 2019 pa 
gradnja štirih novih oddelkov v Poljanah. 
Helena Gorjan vpraša glede stanja projekta izgradnje nove telovadnice v Gorenji vasi. Župan 
odgovori, da novih informacij glede pridobivanja nepovratnih sredstev za namen gradnje telovadnic 
ni. Znano je, da je v pripravi razpis Eko sklada za objekte v pasivnem standardu, vendar je telovadnico 
težko obravnavati kot energetsko varčen objekt in ni še znano ali bo mogoče kandidirati na ta razpis. 
Anton Debeljak ugotavlja, da dela v Hotoveljski grapi še niso zaključena in vpraša kakšen je plan del v 
letu 2016. Župan pojasni, da ima koncesionar za urejanje voda v porečju zgornje Save namesto 10 
mio EUR s strani države v letu 2016 zagotovljenih le 1,5 mio EUR. Zato so župani podali pobudo, da se 
sredstva za vzdrževalna in interventna dela zagotovijo skladno s sprejetim interventnim planom 
vlade. S strani občine pa sledi v Hotovlji še položitev finega asfalta in zaključek del. 
Zvonko Dolinar vpraša kakšen je plan sanacije državne ceste Trebija – Sovodenj. Župan odgovori, da si 
je v mesecu marcu odsek ogledala odgovorna za investicijsko vzdrževanje državnih cest, ki je 
zagotovila, da se od km 0,5 do 1,8, ki bo prva faza obnove, v letu 2016 pripravi potrebna 
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, sanacija tega odseka, ki bo trajala 3 do 4 leta pa 
se prične izvajati prihodnje leto. Oporna zidova na Sovodnju, nasproti žage, in v smeri proti Trebiji pa 
se bosta uredila v sklopu intervencijskih del v naslednji dveh do treh letih. 
Marija Jereb opozori na gozdno zemljišče, ki po žledu ni bilo ustrezno očiščeno, saj je lastnik zemljišča 
trenutno v domu za starejše.  
Janez Arnolj vpraša: 
- glede ureditve novega uvoza z državne ceste v Dobju. Župan odgovori, da je izvedba predvidena v 

letošnjem letu. 
- glede sanacije plazu na Visokem. Župan pojasni, da je bil objavljen razpis za izbiro izvajalca, 

informacija o končni izbiri izvajalca pa mu ni znana. 
- o možnosti vzpostavitve novega dostopa do dvorca Visoko, glede na to, da je trenutni dostop 

neugoden. Župan pojasni, da so pridobljene tri ponudbe za izdelavo strokovnih podlag za OPPN, 
katere glavna vsebina bi bila ravno prometna ureditev. 

Ciril Alič vpraša glede možnosti ureditve avtobusnega postajališča pri Polenšku. Župan meni, da bi 
bilo potrebno na tej lokaciji prometno ureditev obravnavati v celoti.  
Irena Tavčar vpraša kakšen bo namen bivše upravne stavbe RŽV, glede na to, da se je občinska 
uprava preselila nazaj v Sokolski dom. Župan pove, da je objekt na razpolago za oddajo v najem 
posameznih pisarniških prostorov. 
Janez Pelipenko vpraša kako poteka projekt ureditve toplic v Kopačnici. Župan odgovori, da je 
investitor že uredil glamping kompleks v Ljubnem. Za Kopačnico razvija novo mobilno hiško, ki bi bila 
najbolj primerna za lokalno okolje in v kateri bi bili lahko gostje 12 mesecev na leto. Projekt in proces 
želi optimirati v Ljubnem, na že vzpostavljeni lokaciji, z namenom prenesti uspešen in preverjen  
projekt tudi v Kopačnico.  
 
 
K 3. točki 
Nada Dolinar predstavi Zaključni račun proračuna občine za leto 2015. 
 
Anton Debeljak pripomni glede visokih stroškov zimske službe. Župan pojasni, da se je v letošnji 
zimski sezoni izvajalo čiščenje pločnikov v lastni režiji, s tremi zaposlenimi v občinski upravi. Potrebno 
pa bo zimsko službo še bolj optimizirati za večjo učinkovitost. Stanko Bajt opozori pri izvajanju zimske 
službe na višinsko razliko krajev v občini in posledično zelo različno stanje snežne odeje. 
 
Sklep št. 113: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2015 v predloženem besedilu. 
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ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta se je 
glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki 
Predlog odloka o izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas – Poljane predstavi Barbara Bogataj. 
 
Sklep št. 114: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Gorenja 
vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 10. točki 
Nada Dolinar predstavi predloga za odpis neizterljivega dolga. S predlogom za navedeni odpis 
terjatev je bil seznanjen tudi nadzorni odbor občine na svoji seji 16. 3. 2016 in k odpisu ni imel 
zadržkov, saj v obeh primerih predstavlja najracionalnejšo rešitev v izogib nastajanju dodatnih 
stroškov.  
 
Sklep št. 115: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane soglaša z odpisom neizterljivega dolga po priloženem 
predlogu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 4. točki 
Predlog 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 na območju občine Gorenja vas - Poljane predstavita Kristina Knific in mag. Mitja Praznik, 
Snaga d.o.o.. 
 
Na vprašanje Mirjane Možina mag. Mitja Praznik odgovori, da je 7 občin solastnic Snage d.o.o., ki 
sovlagajo proračunska sredstva in sredstva okoljske dajatve, 11 občin vlaga okoljsko dajatev, 
preostale občine (18) ne vlagajo finančnih sredstev, so pristopnice in imajo 5% višjo ceno storitve. 
Janez Arnolj vpraša kakšna je predvidena časovnica centra glede na količine odloženih odpadkov. 
Mag. Mitja Praznik odgovori, da bo decembra bo predvidoma zaključeno poskusno obratovanje, sledi 
redno obratovanje. Objekt ima predvideno življenjsko dobo 30 let. Deponija za odlaganje ostanka 
komunalnih odpadkov zadostuje po ocenah za nadaljnjih 25 let. 
Na vprašanje Cirila Aliča mag. Mitja Praznik odgovori, da trend kaže na zmanjševanje količine 
mešanih komunalnih odpadkov in povečevanje ostalih frakcij, ki se ločeno zbirajo. 
Na vprašanje Janez Arnolja mag. Mitja Praznik odgovori, da se učinkovitost kaže na način, da se iz 
vhodnih količin izloči kar se da ponovno uporabiti oziroma ponovno predelati, izločajo se tudi železne 
in neželezne kovino, ostanek gre v nadaljnjo mehansko obdelavo po kateri je produkt gorivo, ki je 
namenjen za termično obdelavo. Zadnja stopnja je odlaganje ostankov na deponijo, to je približno 5% 
vhodnih odpadkov. 
 
Sklep št. 116:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in 
koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
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ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Gorenja vas – 
Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

 
K 5. točki 
Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov RCERO Ljubljana in Elaborat o 
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov 2016 predstavita Kristina Knific in mag. Mitja Praznik, Snaga d.o.o.. 
 
Anton Debeljak vpraša glede primerljivosti cene z ostalimi centri v državi. Mag. Mitja Praznik 
odgovori, da so cene primerljive z ostalimi centri, ki imajo primerljiv tudi tehnološki standard. 
Mirjana Možina vpraša kolikšen je izračun cene za gospodinjstvo s 120-litrskim zabojnikom in 
predlaga, da se v cenik vključijo tudi cene z DDV-jem. Kristina Knific pove, da se skupno cena poveča 
za 12%.  
 
Sklep št. 117: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o oblikovanju cen storitev GJS obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov v občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 

 
Sklep št. 118: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o oblikovanju cen storitev GJS zbiranja 
komunalnih odpadkov v občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta je glasoval 
PROTI. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 7. točki 
Poročilo urednice Podblegaških novic za leto 2015 predstavi Damjana Peternelj, urednica 
Podblegaških novic. 
 
Sklep št. 119: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo urednice Podblegaških novic za leto 
2015 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 8. točki 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje 
in čiščenje komunalne in padavinske vode 2016 predstavi Kristina Knific. 
 
Sklep št. 120: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o oblikovanju cen storitev GJS odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske vode v občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
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K 9. točki 
Predloge prometa z zemljišči predstavi Barbara Bogataj. 
 
a) Nakup zemljišč v k.o. Gorenja vas 
 
Sklep št. 121: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom zemljišč parc. št. 741/8, 741/9, 742, 
741/1, 857/3, 863/1 in 864, vse k.o. Gorenja vas, na javni dražbi Okrajnega sodišča v Škofji Loki, ki so 
v lasti Pavla Pintarja, Godešič 139, Škofja Loka. 
Nakup zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
b) Prodaja zemljišča v k.o. Hotavlje 
 
Sklep št. 122: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo dela zemljišč parc. št. 64/3 in  2077/2, 
k.o. Hotavlje, v izmeri približno 200 m2, Cenetu Polajnarju, Hotavlje 37, Gorenja vas. 
Del zemljišče parc. št. 2077/2, k.o. Hotavlje, se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz javnega 
dobra. 
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2016. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
c) Menjava zemljišč v k.o. Dolenja Dobrava 
 
Sklep št. 123: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišč parc. št. 1530/7 in 
1552/4, k.o. Dolenja Dobrava, ki sta javno dobro, za del zemljišč parc. št. 1154/5, 1173, 1153, 1552/4, 
1132/3, 1132/2 in 1134, k.o. Dolenja Dobrava, in v lasti Ivana Šubica, Žirovski vrh Sv. Urbana 35, 
Gorenja vas.  
Del zemljišč parc. št. 1530/7 in 1552/4, k.o. Dolenja Dobrava, se po izvedeni parcelaciji s sklepom 
izvzame iz javnega dobra. 
Na delu zemljišč parc. št. 1154/5, 1173, 1153, 1552/4, 1132/3, 1132/2 in 1134, k.o. Dolenja Dobrava, 
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 14 članov občinskega sveta od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
d) Menjava zemljišč v k.o. Podvrh 
 
Sklep št. 124: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 972/6, 972/3, 972/7 
in 972/5, k.o. Podvrh, v izmeri 495 m2, ki so javno dobro, za zemljišča parc. št. 76/7, 83/2, 82/13 in 
82/18, k.o. Podvrh, v izmeri 864 m2 in v lasti Franca in Jožeta Bohinca, Podvrh 9, Poljane nad Škofjo 
Loko.  
Zemljišča parc. št. 972/6, 972/3, 972/7 in 972/5, k.o. Podvrh, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 76/7, 83/2, 82/13 in 82/18, k.o. Podvrh, se po izvedeni menjavi vzpostavi 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
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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 14 članov občinskega sveta od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
 
Seja se zaključi ob 21.50 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj        

Milan Janez Čadež 
Župan 


