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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 032-007/2018- 
Datum: 20. 12. 2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
2. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 20. decembra 2018, s pričetkom 
ob 18. uri v Gostišču Jager na Dolenji Dobravi. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Ciril Alič, Stanko Bajt, Stanislav Bizovičar, Uroš Čadež, Anton 
Debeljak, Zvonko Dolinar, Marija Guzelj, Janez Hrovat, Roman Kokalj, Jurij Krvina, Žan Mahnič, mag. 
Polona Mlinar Biček, Mirjana Možina, Martin Oblak, Peter Peternel, Marija Prosen, Irena Tavčar  
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Jana Peternel, Barbara Bogataj, občinska 
uprava; Jana Jenko, Radio Sora; Damjana Peternel, Podblegaške novice   
 
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 1. redne seje občinskega sveta z dne 4. 12. 2018 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Sklep o začasnem financiranju občine Gorenja vas – Poljane (seznanitev) in I. predlog Proračuna občine 

Gorenja vas – Poljane za leto 2019 z Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem 
4. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta - odborov, statutarno-pravne komisije in nadzornega 

odbora 
5. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gorenja vas - Poljane 
6. Imenovanje predstavnika v svet Centra za socialno delo 
7. Razno 

 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je potrjen 
soglasno. 
 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 1. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 4. 12. 2018 
ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 1. redne seje: 
Sklep št. 1: seznanitev s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev  
Sklep št. 2: imenovana komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve 
župana 
Sklep št. 3: potrjeni mandati članov občinskega sveta, izvoljenih na lokalnih volitvah 2018 
Sklep št. 4: potrjen mandat Milana Janeza Čadeža za župana Občine Gorenja vas – Poljane 
Sklep št. 5: ugotovljeno, da Milanu Janezu Čadežu preneha funkcija člana občinskega sveta zaradi 
nezdružljivosti funkcije 



  Občina Gorenja vas – Poljane                          20. 12. 2018 

 
2 

Sklep št. 6: prehod mandata člana občinskega sveta na Žana Mahniča 
Sklep št. 7: imenovana komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 
Sklep št. 8: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 1. 
redne seje, ki je bila 4. 12. 2018, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je potrebno 
poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 2. točki 
Jurij Krvina spomni na obeležitev 150-letnice rojstva Ivana Regna, ki je bila 9. 12. 2018. 
Anton Debeljak, glede na nedavno sprejeto spremembo zaračunavanja nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča, s katero se je izenačilo točkovanje dostopa do stanovanjskih objektov za tiste 
objekte, ki imajo dostop po asfaltirani ali makadamski cesti, predlaga, da krajevne skupnosti preverijo 
koliko kilometrov je še makadamskih dostopov z namenom priprave plana asfaltiranja teh odsekov v 
bližnji prihodnosti. Župan odgovori, da se bo tematika obravnavala na januarskem sestanku s predsedniki 
krajevnih skupnosti. 
Žan Mahnič vpraša kakšna je časovnica ureditve Fortunove brvi. Župan odgovori, da bo časovnica znana 
po sprejetju proračuna za leto 2019.   
Ciril Alič spomni, da je Vlada RS leta 1998 sprejela noveliran program zapiranja RUŽV, zato predlaga, da 
se primerno obeleži 20-letnica, npr. z dogodkom ob dnevu rudarjev, 3. julija. 
Roman Kokalj seznani, da prejema sporočila glede »zdravju nevarne kemične industrije v Todražu«. Poda 
pripombo glede navedbe podjetje Gamima d.o.o. v zadnji številki Podblegaških novic, saj Občinskemu 
gasilskemu poveljstvu ni bila predstavljena navedena industrija, niti se niso posvetovali s poveljstvom o 
požarni varnosti objekta. Ugotavlja še, da gasilska društva v občini niso primerno opremljena za 
posredovanje v primeru požara v tovrstni industriji. Župan pove, da je naslednji dan, 21. 12. 2018, 
organizirana predstavitev podjetja Gamima d.o.o. in njihove proizvodnje in priložnost, da se zastavi 
vprašanja direktorju. Elizabeta Rakovec doda, da je investitor izpeljal postopek spremembe namembnosti 
objekta, v katerem je bila občina vključena izključno kot dajalec pogojev za področje kanalizacije. Glede 
ne zahtevnost področja je bil poleg gradbenika vključen tudi kemik vso ostalo skladnost dokumentacije z 
okoljsko zakonodajo, kateri mora investitor zadostiti, pa v postopku pridobivanja gradbenega in 
uporabnega dovoljenja preverja upravna enota. 
 
 
K 3. točki 
Jana Peternel člane občinskega sveta seznani s Sklepom o začasnem financiranju občine Gorenja vas – 
Poljane. 
 
Uroš Čadež opozori, da se s 1. 1. 2019 povišajo plače zaposlenih v vrtcih in vpraša na kakšen način se bodo 
zagotavljala zadostna sredstva za plače. Elizabeta Rakovec pojasni, da je bila sprememba aneksa h 
kolektivni pogodbi objavljena 7. 12. 2018, ko je bil že pripravljen prvi predlog proračuna, zato se 
sprememba še ni upoštevala. Predlog za povišanje cen programov vrtcev je OŠ Poljane že podala. 
Preračuni se bodo pripravili v januarju, do priprave drugega predloga proračuna za leto 2019. V vmesnem 
času se pričakuje predlog za povišanje cen tudi iz OŠ Gorenja vas. 
 
Sklep št. 9: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Sklepom o začasnem financiranju občine Gorenja 
vas - Poljane v obdobju od januarja do marca 2019. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Jana Peternel predstavi I. predlog Proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019. 
 
Janez Hrovat: 
- opozori, da je potrebno v 12. in 14. členu ustrezno popraviti letnice; 
- zakaj za protipoplavno obnovo Poljan ni zagotovljenih sredstev v proračunu. Elizabeta Rakovec pojasni, 

da se bo investicija financirala neposredno iz državnega proračuna, občina prispeva le sredstva za 
spremljajočo ureditev prometne infrastrukture in bo udeležena v višini približno 30% celotne vrednosti 
investicije, za kar so sredstva vključena v prvi predlog proračuna za leto 2019. Javno naročilo za izbiro 
izvajalca bo objavljeno takoj, ko bo Direkcija RS za vode izdala dovoljenje za njegovo objavo. Po 
opravljeni izbiri izvajalca del bo znana tudi časovnica izvedbe del. 

Mirjana Možina: 
- predlaga, da se zagotovijo v proračunu sredstva v višini 4.000 do 5.000 EUR za parkirišče za avtobus v 

Leskovici; 
- predlaga, da se v letih 2019 in 2020 uredi pločnik od Tesnarja do igrišča na Hotavljah, ocenjena vrednost 

del je približno 25.000 EUR; 
- pove, da bo KS Gorenja vas v letu 2019, predvidoma do občinskega praznika, izdala zbornik, za katerega 

bo znan finančni plan v času javne obravnave proračuna, da se bo lahko vključil v proračun KS Gorenja 
vas; 

- kaj je razlog za znižanje prihodkov od najemnin za poslovne prostore; 
- pove, da se lahko povečajo prihodki iz naslova davka na promet nepremičnim, ker je promet z zemljišči 

spet v porastu. 
Stanko Bajt vpraša ali je pošteno do drugih gasilskih društev, ki so si gasilske domove naredila sama, da 
bo za gasilski dom v Gorenji vasi občina zagotovila v letu 2019 35.000 EUR. Ali bo občina zagotovila tudi 
potrebna sredstva za obnovo ostalih gasilskih domov? Župan pojasni, da je financiranje načrtovano na 
način, da bo občina postala solastnica gasilskega doma v deležu soudeležbe občine pri investiciji. Jurij 
Krvina vpraša na kakšni podlagi je določeno sofinanciranje v višini 70.000 EUR v prihodnjih dveh letih. 
Župan pojasni, da je bila s strani PGD Gorenja vas podana informacija, da je ocenjena vrednost izgradnje 
gasilskega doma 300.000 EUR, od tega naj bi občina zagotovila tretjino vrednosti, stroške vkopa in obsipa 
elektro kabla, vknjižbe služnostnih pravic in 70.000 EUR v prihodnjih dveh letih.  
Anton Debeljak vpraša kaj je razlog za povečanje sredstev na p.p. 054 – Varstvo otrok izven naše občine. 
Elizabeta Rakovec odgovori, da so sredstva načrtovana glede na aktualne podatke o številu otrok, ki so 
vključeni v vrtce izven občine in glede na to, da so trije otroci vključeni v razvojni oddelek vrtca v Škofji 
Loki, kjer je cena oskrbe še bistveno višja. 
Jurij Krvina ugotavlja: 
- da v načrtu razvojnih programov ni predvidenega sofinanciranja gradnje športne dvorane Gorenja vas s 

sredstvi Eko sklada. Jana Peternel pojasni, da je bil s strani Eko sklada podaljšan rok za črpanje sredstev 
do marca 2019, tako da so prihodki načrtovani v višini 528.000 s strani Eko sklada in Fundacije za šport. 

- ugotavlja, da je v proračunu za pospeševanje gospodarskih dejavnosti načrtovanih le 100.000, medtem 
ko se za turistično dejavnost in STC Stari vrh namenja preko 200.000 EUR. Pričakuje, da bo javni zavod 
izvajal več aktivnosti v smeri pridobivanja prihodkov glede na visoke vložke v npr. Šubičevo hišo, 
Visoko,… 

Stane Bizovičar predlaga, da se v proračunu zagotovijo sredstva za ureditev okolice Podružnične šole 
Lučine, saj bo v prihodnjem letu 80-letnica šole. 
 
Sklep št. 10: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme prvi predlog Odloka o proračunu Občine Gorenja vas 
– Poljane za leto 2019 in ga daje v enomesečno javno obravnavo.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta, en član je glasoval PROTI. Sklep je bil 
sprejet. 
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K 4. točki 
Predlog za člane delovnih teles občinskega sveta – področnih odborov, statutarno-pravne komisije in 
nadzornega odbora, ki ga je oblikovala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predstavi 
Irena Tavčar, predsednica komisije. 
 
Sklep št. 11:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za gospodarstvo v naslednji sestavi: 

1. Anton Debeljak, Poljane nad Škofjo Loko 135, Poljane nad Škofjo Loko 
2. Janez Hrovat, Žabja vas 6, Poljane nad Škofjo Loko 
3. Martin Oblak, Sestranska vas 15, Gorenja vas 
4. Peter Peternel, Gorenja Žetina 1, Poljane nad Škofjo Loko 
5. Janez Dolinar, Podvrh 14, Poljane nad Škofjo Loko 
6. Ladislav Klemenčič, Vršajn 2, Gorenja vas 
7. Dušan Podobnik, Gorenja Dobrava 35, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

Sklep št. 12:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za šolstvo, kulturo in šport v naslednji sestavi: 

1. Uroš Čadež, Srednja vas 22, Poljane nad Škofjo Loko 
2. Marija Guzelj, Hotavlje 81, Gorenja vas 
3. Roman Kokalj, Trebija 47, Gorenja vas 
4. Jurij Krvina, Poljanska cesta 7, Gorenja vas 
5. Helena Gorjan, Vršajn 10, Gorenja vas 
6. Maja Kavčič, Gorenja Dobrava 11, Gorenja vas 
7. Jana Rojc, Dolenja Dobrava 36, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 13:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja v 
naslednji sestavi: 

1. Ciril Alič, Murave 16, Poljane nad Škofjo Loko 
2. Stanko Bajt, Podjelovo Brdo 18a, Sovodenj 
3. Stanislav Bizovičar, Zadobje 13a, Gorenja vas 
4. Uroš Čadež, Srednja vas 22, Poljane nad Škofjo Loko 
5. Primož Kokalj, Kopačnica 19, Gorenja vas 
6. Martina Košir, Bukov Vrh 6, Poljane nad Škofjo Loko 
7. Matevž Pintar, Sestranska vas 41, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 14:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za kmetijstvo in gozdarstvo v naslednji sestavi: 

1. Stanislav Bizovičar, Zadobje 13a, Gorenja vas 
2. Anton Debeljak, Poljane nad Škofjo Loko 135, Poljane nad Škofjo Loko 
3. Zvonko Dolinar, Stara Oselica 2, Sovodenj 
4. Martin Oblak, Sestranska vas 15, Gorenja vas 
5. Janez Klemenčič, Predmost 27, Poljane nad Škofjo Loko 
6. Branko Košir, Hlavče Njive 5, Gorenja vas 
7. Marijan Možina, Dolenčice 4, Poljane nad Škofjo Loko 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Sklep št. 15:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo v 
naslednji sestavi: 

1. mag. Polona Mlinar Biček, Leskovica 8, Gorenja vas 
2. Mirjana Možina, Dolenja Dobrava 37, Gorenja vas 
3. Peter Peternel, Gorenja Žetina 1, Poljane nad Škofjo Loko 
4. Irena Tavčar, Javorje 14, Poljane nad Škofjo Loko 
5. Franci Fortuna, Trata 81, Gorenja vas 
6. Marija Knafelj, Srednje Brdo 2, Gorenja vas 
7. Jana Rojc, Dolenja Dobrava 36, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 16:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje nadzorni odbor občine Gorenja vas – Poljane v 
naslednji sestavi: 

1. Milena Alič, Murave 16, Poljane nad Škofjo Loko 
2. Petra Buh, Hlavče Njive 4a, Gorenja vas 
3. Mihaela Kokalj, Trebija 47, Gorenja vas 
4. Silvo Pivk, Hotavlje 26, Gorenja vas 
5. Barbara Radič, Sestranska vas 14, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 17:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje statutarno – pravno komisijo v naslednji sestavi: 

1. Ciril Alič, Murave 16, Poljane nad Škofjo Loko 
2. Zvonko Dolinar, Stara Oselica 2, Sovodenj 
3. Marija Guzelj, Hotavlje 81, Gorenja vas 
4. mag. Polona Mlinar Biček, Leskovica 8, Gorenja vas 
5. Mirjana Možina, Dolenja Dobrava 37, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gorenja vas - Poljane predstavi Barbara Bogataj. 
 
Sklep št. 18: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gorenja 
vas – Poljane v priloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Imenovanje predstavnika v svet Centra za socialno delo predstavi Irena Tavčar, predsednica komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Sklep št. 19: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Gorenjska 
imenuje Ireno Tavčar, Javorje 14, Poljane nad Škofjo Loko. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 7. točki 
Župan poda informacijo, da je bil na dan seje izvršen tehnični pregled športne dvorane v Gorenji vasi. 
Po odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti se predvideva, da bo uporabno dovoljenje izdano v prvi polovici 
februarja. Jure Krvina predlaga, da se pripravi in članom občinskega sveta tudi predstavi temeljito 
poročilo o izvedeni investiciji. 
Roman Kokalj poda pobudo, da se čim prej uredi lastništvo Doma pod Planino. Elizabeta Rakovec 
pojasni, da se aktivnosti odvijajo, občina bo krajevni skupnosti nudila podporo in ji bo servis tudi na 
pravnem področju.   
Mirjana Možina pove, da je krajevna skupnost naročila izdelavo idejne zasnove večnamenskega objekta 
v Leskovici, hkrati pa je bilo ugotovljeno, da je objekt bivše OŠ Leskovica primeren le še za rušenje. 
Župan doda, da je v prihodnjih štirih letih v načrtu občine izdelati projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in pridobiti gradbeno dovoljenje za večnamenski objekt. 
 
 
 
Seja se zaključi ob 19.55 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj       Milan Janez Čadež 

Župan 


