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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
  
Številka: 032-002/2020 
Datum: 28. 5. 2020 
 

Z A P I S N I K 
 
9. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 28. maja 2020, s pričetkom ob 
18. uri v veliki dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Ciril Alič, Stanislav Bizovičar, Anton Debeljak, Uroš Čadež, 
Zvonko Dolinar, Marija Guzelj, Janez Hrovat, Roman Kokalj, mag. Polona Mlinar Biček, Mirjana Možina, 
Martin Oblak, Peter Peternel, Marija Prosen, Irena Tavčar, Stanko Bajt, Žan Mahnič 
 
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN OBČINSKEGA SVETA: Jurij Krvina 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Katarina Dolenc, Luka Prezelj, Kristina Knific, 
Barbara Bogataj, občinska uprava; Tomaž Trobiš, Kristina Bogataj, Zavod za turizem in kulturo Poljanska 
dolina; Damjana Peternelj, Podblegaške novice, Jana Jenko, Radio Sora 
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku seje 
prisotnih 16 članov občinskega sveta.  
 
Janez Hrovat predlaga, da se zamenja vrstni red predlagane 8. in 9. točke, zato župan predlaga v 
potrditev naslednji  
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega sveta z dne 27. 2. 2020  
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019 
4. Predstavitev vključitve občine v Zeleno shemo slovenskega turizma pri Slovenski turistični 

organizaciji STO in WTO pri OZN 
5. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 

na območju občine Gorenja vas - Poljane 
6. Elaborat in sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode v Občini Gorenja vas - Poljane 
7. Elaborat in sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini 

Gorenja vas – Poljane 
8. Poročilo uredništva Podblegaških novic za leto 2019 
9. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas – Poljane 
10. Mnenje k imenovanju ravnateljice OŠ Poljane 
11. Razno   

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je potrjen 
soglasno. 
 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 8. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 27. 2. 2020 
ugotavljamo naslednje: 
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Izvrševanje sklepov 8. redne seje: 
Sklep št. 83: potrjen zapisnik 7. redne seje z dne 12. 12. 2019  
Sklep št. 84: sprejet Načrt dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2020 
Sklep št. 85: sprejet Letni program športa občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020  
Sklep št. 86: sprejet Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo  
Sklep št. 87: sprejet osnutek Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 
Občini Gorenja vas – Poljane in posredovan v javno obravnavo. 
Sklep št. 88: za predstavnico občine v svetu zavoda Gorenjske lekarne je imenovana Danijela Titan 
 
Sklep št. 89: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 8. 
redne seje, ki je bila 27. 2. 2020, 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. 
 
 
K 2. točki 
Roman Kokalj: 

- predlaga, da se na državni cesti na Trebiji namesto obstoječega križišča proti Sovodnju in Žirem 
uredi krožno križišče, ki bi hkrati omogočilo tudi izvoz in dostop do zemljišča v lasti občine in 
urejenega kopališča v Škribovcu; 

- vpraša glede napredka na projektu ureditve kolesarskih poti od Škofje Loke do Žirov; 
- ponovno opozori na problematiko vedno gostejšega prometa skozi naselje Fužine ter predlaga, da 

se ob projektiranju 4. razvojne osi predvidi v naseljih tudi protihrupne ograje; 
- predlaga, da se za zaščito in reševanje v prihodnosti nameni več sredstev, saj sodelovanje na 

intervencijah gasilskim društvom povzroča vedno višje stroške; 
- predlaga, da se v proračunu za leto 2021 požarna taksa prikaže na svojem kontu kot prihodek s 

strani države, namenjen izključno nabavi gasilske opreme; 
- vpraša ali so posegi v prostor in intenzivno kmetovanje z gnojenjem na vodovarstvenih obočjih vsi 

dovoljeni in strokovno izvedeni. 
Mirjana Možina opozori, da se ob gradnji 4. razvojne osi ne sme pozabiti na obnovo ceste Kopačnica – 
Podpleče zaradi možnosti obvoza. 
Anton Debeljak predlaga, da na seji občinskega sveta poročilo o delu in plan dela Razvojne agencije 
Sora predstavi tudi njen novi direktor. 
Stanislav Bizovičar vpraša glede napredka na projektu obnove državne ceste Lučine – Suhi Dol. 
Ciril Alič: 

- ugotavlja, da bodo glede na epidemijo koronavirusa v letu 2020 turistična društva izvedla manj 
načrtovanih aktivnosti, kot so jih prijavila na javni razpis za sofinanciranje turističnih dejavnosti 
društev, zato predlaga, da se društvom dodeli vsaj del sredstev, ki bi jim pripadala na podlagi 
razpisa. Barbara Bogataj pove, da so bile vloge društev ovrednotene in po podpisu pogodb bodo 
pred poletjem, skladno s pravilnikom, prejela 40% odobrenih sredstev, saj so bile nekatere 
aktivnosti že izvedene, poračun pa se bo izvedel konec leta, po predložitvi poročil o izvedenih 
aktivnostih.     

- vpraša kdaj se bodo v novi avtobusni čakalnici v Dolenčicah namestili koši za odpadke. Župan 
odgovori, da se avtobusne čakalnice s koši za odpadke ne bodo opremile.  

Stanko Bajt vpraša kdaj je pričakovati obnovo ceste Sovodenj – Javorjev Dol. Župan odgovori, da v letih 
2021/22. 
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Žan Mahnič: 
- pove, da bo občina v letih 2020 in 2021 prejela višji znesek povprečnine, zato vpraša, če je že izdelan 
načrt porabe teh sredstev. Župan odgovori, da je že v pripravi rebalans proračuna za leto 2020 za 
katerega bodo odobrena sredstva zelo dobrodošla glede na veliko investicij, ki so v izvedbi;  
- v Žirovskem vrhu pri Budlovem mlinu VGP že vse od zadnjih poplav ni izvedel dogovorjene sanacije, 
zato lastniki želijo odgovor ali lahko pričakujejo sanacijo s strani VGP ali sanacijo izvedejo sami; 
- pove, da podpira zagotovitev več sredstev za zaščito in reševanje v proračunu ter predlaga nakup 
zaščitnih sredstev za morebitni drugi val epidemije koronavirusa; 
- poda informacijo ministrstva za infrastrukturo, da je pričakovati nadaljnje aktivnosti projekta ureditve 
kolesarskih poti ter v letošnjem letu tudi izvedbo preplastitve državne ceste Škofja Loka – Poljane. 
 
 
K 3. točki 
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019 predstavita Katarina Dolenc in 
Luka Prezelj, Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2019 predstavi Barbara Bogataj. 
 
Mirjana Možina pripomni, da je glede na veliko število investicij, ki se izvajajo, rezultat v letu 2020 
ugoden, ker je brez nove zadolžitve, stanje sredstev na računih ter neplačani prihodki in odhodki prav 
tako izkazujejo uravnoteženo finančno stanja ter doda, da je zaključni račun pregledal tudi nadzorni 
odbor in podal pozitivno mnenje. 
 
Sklep št. 90: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine za leto 2019 v 
predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
Sklep št. 91: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o realizaciji načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 4. točki 
Aktivnosti za vključitev občine v Zeleno shemo slovenskega turizma pri Slovenski turistični organizaciji 
STO in WTO pri OZN predstavita Kristina Bogataj in Tomaž Trobiš, Zavod za turizem in kulturo Poljanska 
dolina. 
 
 
K 5. točki 
Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju občine Gorenja vas – Poljane predstavi Kristina Knific. 
 
Sklep št. 92: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Gorenja vas – Poljane v predloženem 
besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 



  Občina Gorenja vas – Poljane                          28. 5. 2020 

 
4 

K 6. točki 
Predlog Elaborata in sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode v Občini Gorenja vas – Poljane predstavi Kristina Knific. 
 
Sklep št. 93: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne vode 2020 za območje 
Občine Gorenja vas - Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
Sklep št. 94: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorenja vas - Poljane v 
predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Elaborat in sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini 
Gorenja vas – Poljane predstavi Kristina Knific. 
 
Sklep št. 95: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 2020 za območje Občine Gorenja vas 
- Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
Sklep št. 96: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne 
službe oskrba s pitno vodo v Občini Gorenja vas - Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 8. točki 
Poročilo uredništva Podblegaških novic za leto 2019 predstavi Damjana Peternelj, odgovorna urednica 
Podblegaških novic. 
 
Sklep št. 97: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o delu uredništva Podblegaških novic za 
leto 2019 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 9. točki 
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas – Poljane 
predstavita župan Milan Čadež in Barbara Bogataj. 
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Več članov občinskega sveta izrazi pomisleke ob prehodu izdajanja javnega glasila Podblegaške novice  
na sodelovanje z Gorenjskim glasom, in sicer, da se vsebina in kvaliteta glasila ne smeta spreminjati, 
ter pripomni, naj se k nadaljnjemu sodelovanju povabi dosedanje sodelujoče pri ustvarjanju glasila, ki 
so še nadalje pripravljeni sodelovati s svojimi prispevki.  
Župan zagotovi, da bo še vedno veliko truda vloženega v vsebine, ki bodo objavljene v Podblegaških 
novicah, vse v želji ustvarjati vsaj tako kvalitetno javno glasilo, kot doslej, kar se bo lahko zagotovilo 
tudi s sodelovanjem z dosedanjimi sodelavci glasila. Določena področja pri ustvarjanju glasila se bodo 
v bodoče opravljala profesionalno, česar doslej ni bilo mogoče zagotoviti.  
 
Sklep št. 98: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izdajanju 
javnega glasila Občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 8 članov občinskega sveta, 7 članov občinskega sveta se je 
glasovanja vzdržalo. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 10. točki 
Barbara Bogataj pove, da je zaprosilo sveta zavoda Osnovne šole Poljane za mnenje k imenovanju 
edine kandidatke, dosedanje ravnateljice Matke Debeljak, za ravnateljico šole v novem 5-letnem 
mandatnem obdobju, obravnavala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki predlaga, 
da občinski svet poda pozitivno mnenje za imenovanje kandidatke za ravnateljico. 
 
Sklep št. 99: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane podaja pozitivno mnenje k imenovanju Metke Debeljak, za 
ravnateljico Osnovne šole Poljane za naslednje mandatno obdobje. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 11. točki 
Uroš Čadež vpraša: 
- če bodo realizirane pobude vaščanov Srednje vasi glede ureditve pločnika in športnega igrišča. Župan 
predlaga, da se plan o nadaljevanju aktivnosti pripravi v mesecu septembru. 
- kako je z ureditvijo javne razsvetljave v okviru projekta protipoplavnih ureditev v Poljanah. Župan 
odgovori, da so bili sklepi glede javne razsvetljave sprejeti na zboru krajanov v Poljanah, nakar je pred 
kratkim prejel novo pobudo s podpisi 194 krajanov Predmosta in Hotovlje glede ureditve javne 
razsvetljave. Na podlagi posveta z obema predstavnikoma interesov se je oblikovala skupna ideja po 
ureditvi pešpoti od Hotovlje do novega mostu čez reko Soro, ki bo ločena od cestišča, in tudi primerno 
osvetljena in bo lahko tudi v prihodnje primer dobre prakse. 
Roman Kokalj predlaga, da redarji izvajajo meritve tudi na lokalnih cestah, ne le na stalnih lokacijah ob 
državnih cestah. Župan predlaga, da se tovrstne pobude predlagajo na naslednji seji, ko bo 
obravnavano poročilo medobčinskega redarstva in inšpektorata.      
Mirjana Možina vpraša, če je direktor Zavoda Poljanska dolina že izbran ali je še vršilec dolžnosti (v.d.). 
Župan odgovori, da je še v.d., da mu poteče rok konec leta ter da se je na razpis prijavilo 10 kandidatov.  
 
Seja se zaključi ob 20.55 uri. 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj  
         Milan Janez Čadež 

Župan 


