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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 032-002/2017-003 
Datum: 6. 4. 2017 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
15. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 6. aprila 2017, s pričetkom ob 
18. uri v mali dvorani Sokolskega doma Gorenja vas. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janez Arnolj, Irena Tavčar, Janez Pelipenko, Stanko Bajt, Štefka 
Jeram, Zvonko Dolinar, Helena Gorjan, Mirjana Možina, Lucija Kavčič, Franci Fortuna, Marija Jereb, 
Dunja Škofic, Žan Mahnič, Ciril Alič, Jurij Krvina, Anton Debeljak 
 
OPRAVIČENO ODSOTEN: Tilka Vučko 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Nada Dolinar, Kristina Knific, Barbara 
Bogataj, občinska uprava; mag. Bojan Miklavčič, Upravna enota Škofja Loka; Tomaž Trobiš, STC Stari 
vrh, d.o.o.; Damjana Peternel, 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 16 članov občinskega sveta.  
 
Glede na z gradivom predlagani dnevni red Mirjana Možina predlaga, da se 6. točka dnevnega reda 
dopolni z »in Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017«. 
 
Župan predlaga v potrditev naslednji: 
 
dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje občinskega sveta z dne 23. 2. 2017 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Poročilo Upravne enote Škofja Loka o delovanju Krajevnega urada Gorenja vas 
4. Zaključni račun proračuna občine za leto 2016 
5. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina 
6. Letno poročilo o poslovanju STC Stari vrh, d.o.o., sklep glede kapitalske naložbe in Odlok o 

spremembi Odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017 
7. Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje 

razvoja malega gospodarstva 
8. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS odvajanje in čiščenje komunalne 

padavinske vode 
9. Razno 
 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je bil 
soglasno potrjen. 
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K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 14. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 23. 2. 2017 
ugotavljamo naslednje: 
 
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. 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. 109: nakup zemljišč Mateja Dolinarja v k.o. Dobje 
Sklep št. 122: sprejet sklep o prodaji zemljišč Cenetu Polajnarju v k.o. Hotavlje 
Sklep št. 140: soglasje k prodaji dela zemljišč Petru Cvirnu v  k.o. Dobje 
Sklep št. 150: menjava zemljišč s Francem Jelovčanom v k.o. Leskovica 
Sklep št. 153: menjava zemljišč v lasti RS za ureditev lastništva po izgradnji obvoznice Gorenja vas 
Sklep št. 163: menjava zemljišč v lasti Čadež Konrad, Primož Tavčar za ureditev lastništva javne poti 
Hotovlja – Oblak – Mihač 
Sklep št. 164: menjavo zemljišč Anton Bohinc, Dolenja Dobrava  
Sklep št. 165: menjava zemljišč Anton Justin, Smoldno  
 
Izvrševanje sklepov 14. redne seje: 
Sklep št. 166: sprejet zapisnik 13. redne seje, ki je bila 23. 12. 2016  
Sklep št. 168: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN GRV 20-4 Gorenja vas  
Sklep št. 169: sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejših kriterijih in 
merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka  
Sklep št. 170: sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju turističnih 
dejavnosti in društev v občini 
Sklep št. 171: prodaja zemljišč Možina Dolenčice 
Sklep št. 172: prodaja zemljišč Branko Prelog, Kopačnica 
Sklep št. 173: menjava zemljišč Božidar Lampreht, Žirovski vrh Sv. Antona  
 
Mirjana Možina vpraša zakaj še nista izvršena sklepa št. 203 in 204. Elizabeta Rakovec pojasni, da se še 
išče najbolj ustrezna varianta prenosa vodovodov v last in upravljanje, ki pa bo znana v prihodnjih 
mesecih.  
 
Sklep št. 174: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
14. redne seje, ki je bila 23. 2. 2017, 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. 
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K 2. točki 
Dunja Škofic posreduje pobudo prodajalk trgovine Mercator v Poljanah, ki želijo, da se jim zagotovi 
mesto za parkiranje v bližini trgovine. Župan pojasni, da je ravno Mercator želel v bližini svoje trgovine 
v Poljanah, na površinah, ki so v njihovi lasti, vzpostavitev modre cone zaradi lažjega parkiranja in 
dostopa svojih strank do trgovine. Hkrati so zagotovili, da bodo problem parkiranja svojih zaposlenih 
rešili sami. 
Anton Debeljak posreduje pisno pobudo krajanov Volče, stanujočih ob lokalni cesti od križišča v naselju 
v smeri Javorij, za ureditev pločnikov skozi naselje, in hkrati poda tudi pobudo za ureditev pločnikov iz 
Poljan do Volče, glede na to, da bo na tem odseku potekala tudi nova pohodna pot. 
Ciril Alič izrazi veliko zadovoljstvo krajanov ob začetku obnove ceste proti Javorjam in posreduje 
vprašanje glede ustreznosti širine vozišča po obnovi. Župan pojasni, da širina voznega pasu določa tudi 
hitrost na cesti in ravno nove ceste morajo zagotavljati izboljšanje varnosti na cesti. Širina voznega 
pasu je z zakonodajo določena tudi glede na kategorijo ceste. 
Helena Gorjan opozori, da so ob novem otroškem igrišču v Gorenji vasi nameščeni premajhni koši za 
smeti oziroma je potrebno zagotoviti vsakodnevno praznjenje le-teh. 
Jurij Krvina vpraša kakšno je stanje projekta gradnje telovadnice v Gorenji vasi ter glede sprememb 
zunanje ureditve. Župan odgovori, da se 10. 4. prične urejanje gradbišča, ter da je pri zunanji ureditvi 
res prišlo do sprememb. Zadnja varianta zunanje ureditve bo članom občinskega sveta posredovana 
po elektronski pošti. 
Lucija Kavčič vpraša kje se lahko vozijo motokrosisti ali vozniki štirikolesnikov. Župan odgovori, da edino 
urejeno vadbišče v bližini je v Račevi. Elizabeta Rakovec še doda, da bi bilo potrebno preveriti, ali se 
lahko prepoved oziroma omejitev določi v Odloku o javnem redu in miru. 
Stanko Bajt vpraša kdo je odgovoren za odstranitev povoženih živali na cestah. Župan odgovori, da 
vzdrževalec ceste. 
 
 
K 3. točki 
Poročilo Upravne enote Škofja Loka o delovanju Krajevnega urada Gorenja vas predstavi načelnik 
Upravne enote Škofja Loka, mag. Bojan Miklavčič. 
 
Sklep št. 175: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o poslovanju krajevnega urada 
Gorenja vas. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 4. točki 
Zaključni račun proračuna občine za leto 2016 predstavi Nada Dolinar. 
 
Mirjana Možina vpraša ali, glede na to, da je stanje dolgoročnih posojil in depozitov v višini 135.452 
EUR, ima občina toliko sredstev za kreditno shemo RAS. Nada Dolinar pojasni, da je toliko sredstev za 
kreditno shemo vezanih pri banki/ah, vsako leto se pa del depozita sprosti glede na dobo za katero je 
vezan.  
Anton Debeljak vpraša, če ni bilo zanimanja za sofinanciranje zasebnih vodovodov, glede na to, da je 
realizacija le 4%. Kristina Knific odgovori, da je bila na razpis podana samo ena prijava. 
 
Sklep št. 176: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2016 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 5. točki 
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina predstavi 
župan Milan Čadež. 
 
Mirjana Možina opozori, da morajo biti organizacijske enote registrirane na AJPES-u in posledično se 
tudi računi morajo izdajati za vsako organizacijsko enoto posebej, kar mora biti na računu tudi 
navedeno. 
Anton Debeljak: 
- predlaga, da se osnutek Odloka pošlje tudi turističnim in kulturnim društvom v občini; 
- ali bo javni zavod skušal urediti tudi kolesarsko pot po dolini do Žirov? Župan pojasni, da se javni 

zavod ne bo ukvarjal z novimi projekti, temveč predvsem s promocijo in prodajo, investicije še 
vedno ostajajo na občini. 

 
Sklep št. 177: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Letno poročilo o poslovanju STC Stari vrh, d.o.o., predstavi Tomaž Trobiš, v. d. direktorja STC Stari vrh, 
d.o.o.. 
Nada Dolinar doda, da je potrebno, zaradi vplačila kapitalske naložbe, sprejeti spremembo proračuna 
za leto 2017. 
 
Sklep št. 178: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani z letnim poročilom o poslovanju STC Stari vrh, 
d.o.o. v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 179: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja obstoj javnega interesa za izvedbo kapitalske 
naložbe v STC Stari vrh, d.o.o., in sicer zaradi multiplikativnih učinkov dejavnosti smučišča Stari vrh na 
gospodarski razvoj občine. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 180:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2017 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

 
K 7. točki 
Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva predstavi Janez Pelipenko, predsednik odbora za gospodarstvo. 
 
Elizabeta Rakovec še doda, da je potrebno Pravilnik priglasiti tudi Ministrstvu za finance, katerega odziv 
je bil prejet po oddaji gradiva. Ministrstvo tako opozarja, da bi bilo potrebno v drugem odstavku 4. 
člena črtati besedilo »ali v javnem razpisu«, zato se predlaga sprejem Pravilnika s predlagano 
spremembo. 
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Janez Arnolj vpraša: 
- zakaj se iz Pravilnika umika lesna biomasa in ogrevanje. Elizabeta Rakovec pojasni, da je sredstva 
oziroma kredite za ta namen dodeljeval tudi Ekosklad, zato so bili člani odbora mnenja, da je bolje, da 
se sredstva kumulirajo v pospeševanje razvoja malega gospodarstva in v spodbujanje odpiranja novih 
delovnih mest; 
- kje se predvideva sofinanciranje dokumentacije za izgradnjo turističnih namestitev. Elizabeta Rakovec 
pojasni, da trenutno ni znanih potencialnih kandidatov za sredstva, da pa je cilj občine spodbujanje 
urejanja nastanitvenih kapacitet. 
- ali bo ukrep subvencioniranje žičnic še aktualen. Elizabeta Rakovec pojasni, da je ta ukrep vezan na 
finančno sanacijo podjetja STC Stari vrh d.o.o., ki je bila načrtovana v letih 2012 in 2013, in ki je 
predvidevala udeležbo občin pri poplačilu dolga. Ali bo subvencioniranje potrebno tudi v prihodnje pa 
je trenutno še težko reči. Janez Pelipenko pripomni, da bi subvencija lahko ostala tudi za spodbujanje 
poletne sezone.  
 
Sklep št. 181: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva v 
občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu in s popravkom, podanim na seji. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS odvajanje in čiščenje komunalne padavinske 
vode predstavita Ciril Alič, predsednik odbora za prostorsko planiranje, in Kristina Knific. 
 
Mirjana Možina: 
- vpraša glede razlike, katere razlog je bila napaka v programu. Kristina Knific pojasni, da je do napake 

prišlo že pred več leti in se ni odkrila. Omrežnine se obračunavajo glede na DN števca za 
enostanovanjski objekt. V primeru večstanovanjskega objekta pa se ne glede na DN števca obračuna 
omrežnina po velikosti števca DN 20. Ti podatki se hranijo v računalniškem programu in očitno je 
pri izvozu podatkov prišlo do napake. Po odkritju napake je bila napaka že odpravljena in program 
dodelan. 

- ugotavlja, da je pri čiščenju pri omrežnini plus, ki se bo prenesel v 2018-2020, iz naslova storitve pa 
minus. Subvencija naj bi se, skladno z Uredbo o metodologiji, lahko dala za omrežnino, kot tudi za 
ceno storitve. Vpraša ali bi se lahko dala subvencija tudi za ceno storitve in ne bi bilo poračuna za 
2018-2020 saj se tako neke obveznosti prenašajo naprej? Kristina Knific pojasni, da se je to že 
razmišljalo, vendar sta dva razloga zakaj je pripravljen tak predlog elaborata, in sicer vsi gospodarski 
subjekti podležejo državni pomoči, ki je omejena na de minimis pomoč v maksimalni višini 500.000 
EUR za tri leta, ter da na vse subvencije, ki se dodelijo, občina plačuje davek v višini 9,5%. Na podlagi 
sklepa občinskega sveta pa je seveda dodelitev subvencije mogoča. 

- povzame, da ob potrjevanju odvajanja, pri omrežnini je že upoštevana 1/3 poračuna, cena storitve 
je vredu, tam ne bomo nič dolžni, je vse. Pri omrežnini za čiščenje komunalne vode je vzet 
predračunski strošek investicije in se bo v letih od 2018 do 2020 upoštevala razlika, ki je v plus. Pri 
storitvi čiščenja se upoštevajo predračunski stroški 2017 brez poračuna, za poračunat, v letih 2018-
2020, pa je 49.616 EUR. Na računu, ki ga bodo uporabniki prejeli, bo nova postavka omrežnina za 
čiščenje. Glede na izdelan preračun se bo položnica za odvajanje in čiščenje, pri 4-članski družini 
povečala za 17,86 EUR, če bi pa gledali celo položnico s porabo vodo kot je navedena na preračunu, 
in navaden odvoz odpadkov, bo povečanje položnice za 6,6 EUR. Elizabeta Rakovec še doda, da se 
je z vidika uporabnikov omrežnina določila zelo previdno, prvi predlog je bil celo 30%, kar pa je 
nevzdržno. 
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Sklep št. 182: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne GJS odvajanje in čiščenje komunalne padavinske vode in sklep o cenah storitev obvezne GJS 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem 
besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Dva člana občinskega 
sveta za glasovala PROTI. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 9. točki 
Elizabeta Rakovec napove korespondenčno sejo občinskega sveta v drugi polovici aprila, ki se bo 
nanašala na sprejem novega pravilnika za področje subvencioniranja športnih dejavnosti, ki je v 
sklepni fazi priprave, obravnavati pa ga mora še pristojni odbor. Sprejem na korespondenčni seji 
občinskega sveta bi predlagali zaradi nadaljnje objave javnega razpisa še v aprilski številki 
Podblegaških novic 
 
 
 
Seja se zaključi ob 20.20 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj        

Milan Janez Čadež 
Župan 

 


