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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 032-008/2015 
Datum: 17. 12. 2015 
 

Z A P I S N I K 
 
 
8. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 17. decembra 2015, s 
pričetkom ob 18. uri v gostilni Brodar na Gorenji Dobravi. 
 
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 
 
ODSOTNI ČLAN OBČINSKEGA SVETA: Dunja Škofic 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Jana Kristan, Kristina Knific, Barbara 
Bogataj, občinska uprava; mag. Dean Stepančič, vodja Medobčinskega redarstva, Zala Arnolj, 
inšpektorica; Metka Jug, Locus d.o.o.; 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 15 članov občinskega sveta.  
 
Župan predlaga v potrditev naslednji: 
 
dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 7. redne seje občinskega sveta z dne 15. 10. 2015 in poročila o izidu 

glasovanja na 2. korespondenčni seji občinskega sveta 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Predlog sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja vas – 

Poljane 
4. II. predlog proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016 
5. Predlog Odloka 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  

6. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbenega zemljišča  
7. 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 na območju občine Gorenja vas – Poljane 

8. Stališče k Zakonu o izvrševanju proračuna RS glede financiranja občin 
9. Predlog vrednosti točke za izračun NUSZ v Občini Gorenja vas-Poljane za leto 2016 in predlog 

cenika najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja 2016 
10. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka  
11. Razno 
 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Predlagani 
dnevni red je bil potrjen soglasno. 
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K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 7. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 15. 10. 2015 
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. 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. 46: sklep o prodaji zemljišč Dragu Demšarju, k.o. Leskovica 
Sklep št. 62: menjava zemljišč v lasti Branka Gantarja, k.o. Leskovica 
Sklep št. 63: prodaja zemljišč Antonu Seljaku in nakup Ušeničnik, Vidmar, Kosmač, k.o. Trebija 

 
Izvrševanje sklepov 7. redne seje: 
Sklep št. 66: sprejet zapisnik 6. redne seje in poročilo o izidu glasovanja 1. korespondenčne seje 
Sklep št. 67: soglasje k sprejemu Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski 
inšpektorat 
Sklep št. 68: sprejet Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat 
Sklep št. 69: sprejet prvi predlog Odloka o proračunu Občine 
Sklep št. 70: sprejeto Poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2014 
Sklep št. 71: seznanitev z Letnim poročilom o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za leto 2014  
Sklep št. 72: potrditev občinskih nagrajencev za leto 2015 
Sklep št. 73: zamenjava člana nadzornega odbora 
Sklep št. 74: imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet OŠ Ivana Tavčarja Gorenja 
Sklep št. 75: imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet OŠ Poljane  
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. 79: menjava zemljišč Kokelj Ivan, Javorje 
Sklep št. 80: menjava zemljišč Branko Košir, Hlavče Njive 
Sklep št. 81: menjava zemljišč Janez Mrak, k.o. Dobje 
Sklep št. 82: nakup zemljišč Pavel Debeljak, Hotovlja 
Sklep št. 83: prodaja zemljišč Magdalena Erjavec, k.o. Podobeno 
Sklep št. 84: imenovanje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju 
 
Anton Debeljak poda še informacijo o bankomatu v Poljanah, in sicer da se provizija za dvig na 
bankomatu zaračuna imetnikom računa SKB in NLB, medtem ko za imetnike računa pri Gorenjski 
banki ni provizije. 
 
Sklep št. 85: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
7. redne seje, ki je bila 15. 10. 2015, ter poročilo o izidu glasovanja na 2. korespondenčni seji, s tem 
da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je potrebno poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
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K 2. točki 
Mirjana Možina vpraša o izvedbi postopka razpisa koncesije za pediatra. Župan pojasni, da je Zavod 
za zdravstveno zavarovanje izdal pozitivno mnenje k podelitvi polne koncesije za izvajanje pediatrične 
dejavnosti občinama Gorenja vas - Poljane in Žiri. Novi koncesionar bo izvajal program preventive in 
kurative na obeh lokacijah, in sicer tri dni tedensko v Gorenji vasi in dva dni v Žireh. Do zaključka 
razpisa podelitve koncesije bo dejavnost izvajal pogodbeni pediater enkrat tedensko, ob četrtkih. 
Helena Gorjan: 
- vpraša kdaj je predvidena ureditev pešpoti v Vršajn. Župan pojasni, da je dogovorjeno s 

koncesionarjem vzdrževalca državnega cestnega omrežja, da se v pomladnih mesecih uredi 
pešpot na način kot v Poljanah proti Podpečni. 

- vpraša ali se bo ponovno vzpostavila označevalna tabla ob vstopu v Gorenjo vas iz Žirovske smeri, 
ki je bila ob gradnji obvoznice odstranjena. Elizabeta Rakovec pojasni, da je bila odstranjena že 
prej zaradi oblikovne neskladnosti z zakonodajo s področja neprometnega označevanja.  

Lucija Kavčič spomni na spremembe, ki bodo stopile v veljavo 1. 1. 2016, vezane na davčne 
spremembe, ki bodo veljale tudi za društva in njihove člane. Mirjana Možina doda, da so vse 
informacije v zvezi s spremembo zakonodaje javno objavljene na spletni strani Finančne uprave. 
Janez Arnolj: 
- vpraša glede spodbud občine za razvoj podjetništva v občini, predvsem za novonastala podjetja, 

podjetnike v obliki zagotovitve prostorov ali primernih zemljišč za opravljanje njihovih dejavnosti. 
Župan odgovori, da bodo po selitvi občinske uprave nazaj v Sokolski dom, prostori v katerih je 
občinska uprava sedaj v Todražu na razpolago za najem. 

- vpraša ali bo lokacija, ki je v Poljanah z občinskim prostorskim načrtom opredeljena za 
gospodarsko cono, kdaj na razpolago na namen za katerega je opredeljena. Župan pojasni, da so 
žal zemljišča v Poljanah v razlivnem območju Ločivnice, zato na tem območju ne bo mogoče 
graditi. Predvidena pa je z občinskim prostorskim načrtom širitev gospodarske cone v Todražu, v 
delu proti Bačnam.  

 
 
K 3. točki 
Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu predstavi Metka Jug, Locus d.o.o.. 
 
Irena Tavčar vpraša kako velike parcele za gradnjo enostanovanjskega objekta so določene v 
občinskih prostorskih načrtih ostalih občin. Glede na to, da je v naši občini določena v velikosti 550 
m2, je mnenje graditeljev, da je ta velikost relativno visoka. Metka Jug pove, da je povprečje od 500 
do 600 m2, manjše parcele so običajno določene le v naseljih, kjer je zelo zgoščena gradnja v že 
obstoječem naselju. Elizabeta Rakovec doda, da se velikost gradbene parcele s spremembo odloka na 
spreminja, 400 m2 mora biti velika parcela za gradnjo v območju površin razpršene poselitve, 
medtem ko mora biti v vseh ostalih zazidljivih območjih velika 550 m2. Omejitev pa ne velja za 
parcele, ki so manjše in so bile odmerjene pred uveljavitvijo občinskega prostorskega načrta. 
Tone Debeljak predlaga enotne svetilka javne razsvetljave po celotni občini. Župan pove, da je včasih 
težko poenotiti svetilke zaradi različnih pogojev soglasodajalcev, npr. ob državni cesti ali v območju 
varstva kulturne dediščine, je pa vsekakor cilj poenotenje, kjer je le to možno. 
 
Sklep št. 86: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
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K 4. točki 
Jana Kristan, višja svetovalka za proračun in finance, predstavi drugi predlog proračuna Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2016.  
 
Jurij Krvina prosi za pojasnilo o načrtih gradnje telovadnice v Gorenji vasi. Župan pojasni, da bo 
projekt prijavljen na poziv za pridobitev nepovratnih sredstev iz razvoja regij, zato bo projekt razširjen 
v medgeneracijski center in bo vključeval tudi ureditev stare šole v Gorenji vasi. Namen novega 
objekta bo izvajanje kulturnih, družbenih in športnih aktivnosti. Del objekta bo namenjen izvajanju 
aktivnosti vseh generacij, del prostorov bo namenjen za fizioterapijo, masažo in razgibavanje, 
prostori za upravljanje stare šole pa so načrtovanji v pritličju stare šole.  
Tone Debeljak: 
- vpraša zakaj so povišana sredstva na p.p. 412. Elizabeta Rakovec pojasni, da za potrebe nakupa 

novega poltovornega vozila, ki ga uporabljata delavca za urejanje javnih površin. 
- vpraša ali so zagotovljena sredstva za ureditev pohodne občinske poti, katere odprtje je 

predvideno v letu 2016. Župan odgovori, da so sredstva zagotovljena. 
Mirjana Možina: 
- za Fortunovo brv je bilo izdano gradbeno dovoljenje v letu 2015, gradnja pa je predvidena v letu 

2017 – ali bo gradbeno dovoljenje še veljavno? Župan odgovori, da je veljavnost gradbenega 
dovoljenja dve leti in v tem času se bo pričelo z gradnjo. 

- predlaga, da se ob naslednji pripravi proračuna v obrazložitvi drugega predloga proračuna navede 
večje spremembe, do katerih je prišlo v času javne obravnave in nove postavke, ki v prvi predlog 
še niso bile vključene. 

Janez Arnolj: 
- predlaga ponovni razmislek glede dodelitev subvencije za varstvo predšolskih otrok, ki niso 

vključeni v programe vrtca; 
- ponovno izrazi nestrinjanje glede zavrnitve predloga za redno vzorčenje pitne vode iz zasebnih 

vodovodov; 
- vpraša glede poračuna sredstev ob izgradnji obvoznice v Gorenji vasi. Župan pojasni, da je 

Direkcija RS za infrastrukturo posegla z izgradnjo obvoznice med drugim tudi na zemljišča v lasti 
Občine. Občina pa bi morala ob izgradnji obvoznice zagotoviti sredstva za izgradnjo pločnikov, 
avtobusnih postajališč in javno razsvetljavo, kar je v sklopu investicije naredila in plačala Direkcija 
za infrastrukturo, medtem ko Občina zemljišč Direkciji še ni prodala, zato se izvedena dela 
kompenzirajo z vrednostjo zemljišč, katerih lastništvo se prenese na državo. 

 
Sklep št. 87: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane 
za leto 2016 v predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta se je 
glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 5. točki 
Mag. Dean Stepančič, vodja Medobčinskega redarstva ter Zala Arnolj, inšpektorica, predstavita  
spremembe v postopku sprejemanja Odloka 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, ki ga je bilo potrebno uskladiti s pripombami 
nekaterih občin soustanoviteljic. 
Zaradi priključitve medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu, se predlaga še razširitev članstva Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, in sicer s članom, ki je predstavnik občinskega redarstva. 
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Sklep št. 88: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane odpravi sklep št. 68 o sprejetju Odloka o ustanovitvi 
organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Vrhnika, ki je bil sprejet na 7. 
seji občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane dne 15. 10. 2015. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
Sklep št. 89: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme 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 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta se je 
glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep št. 90:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta se je 
glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 6. točki 
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča predstavi Elizabeta Rakovec, direktorica 
občinske uprave. 
 
Sklep št. 91:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, 1 član občinskega sveta se je 
glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 7. točki 
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 na območju občine Gorenja vas – Poljane predstavi Kristina Knific, višja svetovalka za 
področje ravnanja z odpadki in okolje. 
 
Jurij Krvina ugotavlja, da se koncesija podeljuje za 10 let in vpraša ali je možno določiti nekajletno 
poskusno dobo izvajanja gospodarske javne službe. Kristina Knific odgovori, da poskusne dobe ni 
mogoče dogovoriti, je pa predlagano izvajanje za občino najugodnejša rešitev. 
Janez Arnolj vpraša ali vse občine sprejmejo odlok v enakem besedilu ali se lahko vsaka občina pogaja 
zase. Kristina Knific pojasni, da je bil predlagan odlok usklajevan s strani več občin, temeljna vsebina 
je določena, vsaka občina pa sprejme svoj odlok.  
 
Sklep št. 92:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme 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 na območju občine Gorenja 
vas – Poljane in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
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ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 8. točki 
Župan Milan Čadež predstavi s strani Vlade RS predlagane spremembe financiranja občin v 
prihodnjem letu, izrazi nestrinjanje s predlaganim financiranjem občin ter predlaga članom 
občinskega sveta v potrditev predlog sklepa, ki bo podprl nestrinjanje še s strani občinskega sveta. 
 
Sklep št. 93: 
Občinski sveti občine Gorenja vas - Poljane, odločno nasprotuje 54. členu, 55. členu in 56. členu 
Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, v katerih ta določa višino 
finančnih sredstev za občine. Svetnice in svetniki ugotavljamo, da Vlada RS in Državni zbor s tako 
dodeljeno višino finančnih sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne samouprave in še dodatno 
siromašita prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi socialne in ekonomske krize že tako zelo 
prizadeti. Prav tako pa državna raven deluje v nasprotju s pravili pravne države, saj že nekaj let 
določa višino povprečnine v nasprotju z Zakonom o financiranju občin.  
Svetnice in svetniki  Občine Gorenja vas – Poljane zato zahtevamo, da se 54., 55. in 56. člen Zakona o 
izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 spremenijo tako, da se glasijo:  
54. člen  
Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra na prebivalca.  
Višina povprečnine za leto 2017 znaša  536,00 evra na prebivalca.  
55. člen se črta.  
56. člen  
V letu 2016 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne primerne 
porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela sredstev za 
sofinanciranje investicij iz leta 2015. 
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne primerne 
porabe občin. Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila obveznosti po 23. členu 
ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov državnega proračuna, pri čemer se za pridobitev 
osnove za sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno uporabijo določbe četrtega in petega 
odstavka 23. člena ZFO-1.  Sredstva investicijskega transfera se lahko v skladu s 23. in 21. členom 
ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov projektov strukturne in kohezijske politike Evropske 
unije, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta,  vendar jih organ upravljanja ne pripozna kot 
upravičene stroške. Med te stroške pa sodi tudi nepovračljiv davek na dodano vrednost, plačan v 
zvezi z njimi. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 9. točki 
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2016 in Cenik najema poslovilnih objektov 
in zakupa grobnega polja za leto 2016 predstavi Ciril Alič, predsednik Odbora za prostorsko 
planiranje in varstvo okolja. 
 
Janez Arnolj in Mirjana Možina vprašata kateri pravilnik je naveden v predlaganem ceniku. Kristina 
Knific pojasni, da je bil pravilnik sprejet na seji občinskega sveta 21. 12. 2004, nanaša pa se na 
pogoje financiranja gradnje in uporabe mrliških vežic v Poljanah, Leskovici, Stari Oselici in Javorjah. 
Mirjana Možina pripomni, da bo, v primeru povečanja stroškov odvoza odpadkov s pokopališč, 
potrebno spremeniti tudi obravnavani cenik.  
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Sklep št. 94: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ 
v Občini 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. 
 
Sklep št. 95: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Cenik najema poslovilnih objektov in zakupa 
grobnega polja 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 
Irena Tavčar, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predstavi predlog 
komisije za imenovanje predstavnice ustanovitelja v svet javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka. 
 
Sklep št. 96: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika ustanovitelja v svetu javnega zavoda 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka imenuje Jano Rojc, Dolenja Dobrava 36, Gorenja vas. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov občinskega sveta, 3 člani občinskega sveta so se 
glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
Seja se zaključi ob 20.00 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj        

 
Milan Janez Čadež 
Župan 

 

 

 

 


