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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
  
Številka: 032-003/2020 
Datum: 18. 6. 2020 
 

Z A P I S N I K 
 
10. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 18. junija 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, 
Peter Peternel, Marija Prosen, Irena Tavčar, Stanko Bajt, Žan Mahnič, Jurij Krvina 
 
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN OBČINSKEGA SVETA: Martin Oblak  
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Katarina Dolenc, Barbara Bogataj, občinska 
uprava; Sašo Eniko, Policijska postaja Škofja Loka; Dean Stepančič, MIRED Vrhnika; 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.  
 
Župan predlaga v potrditev naslednji  
 
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje občinskega sveta z dne 28. 5. 2020 
2. Poročilo skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2019 
3. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
4. Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Gorenja vas – Poljane v letu 

2019 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 

2020 in Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane 
za leto 2020 

6. Osnutek Odloka o predkupni pravici Občine Gorenja vas – Poljane 
7. Razno 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je potrjen 
soglasno. 
 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 9. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 28. 5. 2020 
ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 9. redne seje: 
Sklep št. 89: potrjen zapisnik 8. redne seje z dne 27. 2. 2020  
Sklep št. 90: sprejet Zaključni račun proračuna občine za leto 2019  
Sklep št. 91: seznanitev s Poročilom o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 
2019 
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Sklep št. 92: sprejet Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju občine Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 93: sprejet Elaborat o cenah za odvajanje in čiščenje komunalne vode 2020  
Sklep št. 94: potrditev cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode s potrditvijo 
subvencij  
Sklep št. 95: sprejet Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo 2020  
Sklep št. 96: potrditev cen oskrbe s pitno vodo s potrditvijo subvencij 
Sklep št. 97: sprejeto Poročilo o delu uredništva Podblegaških novic za leto 2019  
Sklep št. 98: sprejet Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Gorenja 
vas – Poljane  
Sklep št. 99: podano pozitivno mnenje k imenovanju Metke Debeljak za ravnateljico Osnovne šole 
Poljane za naslednje mandatno obdobje 
 
Sklep št. 100: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 9. 
redne seje, ki je bila 28. 5. 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 
Poročilo skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2019 predstavi Dean 
Stepančič, vodja redarstva. 
 
Roman Kokalj opozori na prekoračitve hitrosti voznikov v naseljih, zato predlaga naj redarji izvajajo 
kontrole hitrosti tudi v naseljih. Dean Stepančič pojasni, da se meritve hitrosti vozil lahko izvajajo tudi 
v naseljih vendar s težavo pridobijo soglasje lastnikov zemljišč za postavitev radarja, zato prosi 
predstavnike krajevnih skupnosti, da priskočijo na pomoč pri pridobivanju soglasij za postavitev 
radarja. 
Irena Tavčar vpraša ali je bila že izrečena globa za neustrezno odlaganje odpadkov na ekoloških otokih, 
saj se stanje iz leta v leto slabša. Dean Stepančič odgovori, da se izvaja nadzor tudi na področju 
odlaganja odpadkov in v kolikor se dobi kršitelja, se sproži prekrškovni postopek in izreče globa. Na 
vprašanje Elizabete Rakovec o možnostih postavitve nadzornih kamer na ekoloških otokih Dean 
Stepančič odgovori, da informacijska pooblaščenka ne dovoli postavitve kamer za ta namen z 
obrazložitvijo, da je ukrep prekomeren glede na kršitev. 
Na vprašanje Mirjane Možina, če se v Občini Gorenja vas – Poljane izvaja nadzor hitrosti vozil večkrat 
kot v ostalih občinah, saj iz poročila izhaja, da je prekoračitev 10-krat več kot v Občini Žiri, Dean 
Stepančič odgovori, da večji kot je delež sofinanciranja skupne občinske uprave določene občine, 
večkrat so redarji prisotni v tisti občini, to je v Občini Gorenja vas – Poljane 5-7-krat mesečno, v Žireh 
pa 2-3-krat mesečno.  
Ciril Alič vpraša ali se izvaja nadzor nad kurjenjem v naravi v času povečane požarne ogroženosti. Dean 
Stepančič pritrdi.  
Stanko Bajt pove, da bo svet krajevne skupnosti Sovodenj predlagal izvajanje meritev hitrosti tudi v 
centru Sovodnja. Dean Stepančič predlaga, da se pobuda posreduje Svetu za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. 
Na vprašanje Mirjane Možina Dean Stepančič odgovori, da je redarstvo pristojno tudi za nadzor 
onesnaženosti cest zaradi vožnje kmetijske mehanizacije ob npr. oranju ali prekomernem gnojenju in 
doda, da je redarstvo tudi že ukrepalo in kaznovalo povzročitelje v primeru vleke hlodovine. 
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Sklep št. 101:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom skupne občinske uprave 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2019. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 3. točki 
Janez Hrovat: 

- vpraša zakaj je bil razveljavljen razpis za direktorja Zavoda Poljanska dolina; 
- izrazi pomislek, da bo v sklopu protipoplavnih ureditev v Poljanah most čez Brentežev graben 

preozko urejen. Župan pojasni, da je most načrtovan in preverjen z zavijalnimi radiusi, tako da je 
dovolj širok za vsako intervencijsko vozilo;  

- vpraša koliko otrok ni bilo sprejetih v vrtce v občini in predlaga sprejem pravilnika za 
subvencioniranje varstva otrok od prvega do tretjega leta starosti, ki niso sprejeti v vrtec zaradi 
premalo prostih mest v vrtcu. Elizabeta Rakovec pove, da bodo 1. 9. 2020 v vrtce v občini sprejeti 
vsi otroci, katerih oba starša sta zaposlena in občana naše občine. V vrtec bo sprejetih tudi nekaj 
otrok, ki 1. 9. ne bodo imeli izpolnjenega starostnega pogoja. Končna številka sprejetih otrok v vrtce 
v občini bo znana šele, ko bodo starši vrnili podpisane pogodbe. 

- vpraša kaj je novega v okviru projekta vzpostavitve kolesarske povezave po Poljanski dolini. 
Anton Debeljak pove, da je bil opravljen ogled in popis poškodovanosti cest v občini in izdelana ocena 
poškodovanosti v višini 230.000 evrov, zato predlaga, da se skuša potrebna sredstva zagotoviti v 
proračunu za leto 2021. 
Mirjana Možina: 

- opozori, da bi bilo potrebno več sredstev nameniti za redno vzdrževanje cest v izogib večjim 
poškodbam vozišč zaradi večletnega nerednega vzdrževanja; v Krajevni skupnosti Gorenja vas je 
najbolj kritična cesta po dolini Kopačnice, ki je vedno bolj tranzitna in posledično obremenjena; 

- predlaga, da se naselja Leskovica in Dobravi opremijo z defibrilatorji, za Dobravi je pripravljeno 
sofinancirati nakup ŠD Sv. Urban; 

- vpraša ali ima občina dovolj občinskih stanovanj ter ali je smiselno prodati stanovanje, ki ga bo 
občina pridobila iz naslova plačila domske oskrbe za občanko, ali bi bilo bolje nameniti ga za 
reševanje morebitnih stanovanjskih problemov občanov. 

Stanislav Bizovičar opozori, da se sredstva za javne poti in lokalne ceste ne povečujejo, poškodovanost 
cest pa je vse večja. 
Irena Tavčar vpraša ali drži podatek, da so se najemnine za občinska stanovanja povišale za 50 %. 
Elizabeta Rakovec pojasni, da stanovanja v lasti občine niso stanovanja za katera se plačuje neprofitna 
najemnina temveč tržna najemnina, zato je bila izdelana nova cenitev najemnin na podlagi katere se 
višina najemnine spremeni ob poteku veljavnosti pogodbe oziroma aneksa. Pogodbe oziroma aneksi 
se po novem sklepajo za krajša obdobja, da spremembe v višini najemnine niso skokovite.  
Ciril Alič posreduje vprašanje Sveta krajevne skupnosti Javorje in krajanov Žetin: zakaj tovornjak za 
odvoz odpadkov za dostop ne uporablja ceste, ki je določena kot uradni obvoz ob rekonstrukciji ceste 
od Murav proti Žetini? 
Žan Mahnič: 
- je preveril možnost izvajanja nadzora odlaganja odpadkov na ekoloških otokih s kamerami in pove, 
da za to ni ovir; 
- vpraša zakaj so se v zadnjih 10-ih letih sredstva za zavetišče Horjul povečala za 3-kratnik. 
 
 
K 4. točki 
Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Gorenja vas – Poljane v letu 2019 
predstavi Sašo Eniko, komandir Policijske postaje Škofja Loka. 
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Uroš Čadež vpraša ali policisti lažje izvajajo kontrolo hitrosti v naseljih. Sašo Eniko pove, da tako kot 
redarstvo tudi policijska patrulja ne more povsod izvajati kontrol hitrosti, prav tako potrebuje soglasje 
za postavitev radarja na zasebnem zemljišču, redarstvo ima na razpolago tudi trinožni radar s katerim 
policija žal ne razpolaga.  
 
Sklep št. 102:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom Policijske postaje Škofja Loka o 
varnosti na območju Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2019.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 in 
Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 
predstavita Katarina Dolenc in Barbara Bogataj. 
 
Janez Hrovat predlaga, da se v proračun uvrsti nova proračunska postavka za subvencioniranje varstva 
otrok od prvega do tretjega leta starosti, ki niso sprejeti v vrtec zaradi premalo prostih mest v vrtcu. 
Elizabeta Rakovec opozori, da je, skladno s Poslovnikom občinskega sveta, amandma mogoče vložiti 
najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta, da se proračun uravnoteži. Hkrati pojasni, da bi sredstva 
za ta namen v letu 2020 ostala neporabljena, saj se v letošnjem letu pričakuje, da ne bo otroka, ki 
izpolnjeval pogoje za pridobitev take subvencije, saj bodo s 1. 9. sprejeti v vrtec vsi otroci, katerih oba 
starša sta zaposlena in občana naše občine in bodo izpolnjevali starostni pogoj, prav tako pa tudi nekaj 
otrok, ki še ne bodo izpolnjevali starostnega pogoja. Končna številka otrok, ki bodo letos sprejeti v vrtec 
še ni znana, saj še niso podpisane vse pogodbe o vključitvi otrok v vrtec. Janez Hrovat še prosi za 
posredovanje podatka o številu otrok, ki bodo vključeni v vrtec, po podpisu vseh pogodb.    
Anton Debeljak vpraša kdaj je predviden nakup stavbe Mercatorja v Poljanah. Župan odgovori, da v 
letu 2021. 
Mirjana Možina vpraša ali bo občina prispevala sredstva za nakup reševalnega vozila ali so v proračun 
vključena sredstva kot donacija Osnovnega zdravstva Gorenjske. Elizabeta Rakovec pove, da mora biti 
prijaviteljica na razpis za sredstva Ministrstva za zdravje občina, Osnovno zdravstvo Gorenjske pa se je 
že zavezalo, da bo dalo sredstva v višini razlike med sredstvi, ki bodo dodeljena na podlagi vloge na 
javni razpis. Občina ne prispeva nič lastnih sredstev za ta namen. Ko bo vozilo kot osnovno sredstvo 
pridobljeno, bo dano v upravljanje. 
   
Sklep št. 103:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 104:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Osnutek Odloka o predkupni pravici Občine Gorenja vas – Poljane predstavi Elizabeta Rakovec. 
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Sklep št. 105:  
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme osnutek Odloka o predkupni pravici Občine Gorenja 
vas – Poljane in ga posreduje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Župan in Elizabeta Rakovec predstavita vlogo podjetja Marmor Hotavlje za opustitev javnega dobra na 
delu nepremičnine parc. št. 2054/1 k.o. 2049 Hotavlje. Del navedene nepremičnine leži v območju 
pridobivalnega prostora izkoriščanja mineralnih surovin v Kamnolomu Hotavlje. Skladno s pojasnilom 
Ministrstva za infrastrukturo pa podaljšanje koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin v Kamnolomu 
Hotavlje, za katerega je zaprosil Marmor Hotavlje d.o.o, ni mogoče na javnem dobrem, zato se predlaga 
vknjižba lastninske pravice v korist občine Gorenja vas - Poljane. Pozitivno mnenje glede predlaganega 
odvzema statusa grajenega javnega dobra je podal tudi Svet krajevne skupnosti Gorenja vas na 
korespondenčni seji 17. 6. 2020. 
  
Sklep št. 106: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra 
na delu nepremičnine parc. št. 2054/1 k.o. 2049 Hotavlje v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
Župan pove, da je potekel mandat članom komisije za priznanja, zato pozove člane občinskega sveta, 
da podajo predloge kandidatov za člane komisije. 
 
Janez Hrovat vpraša župana ali je imenoval svet glasila Podblegaške novice. Župan odgovori, da je v 
svet glasila imenoval Matejo Rant, Gorenjski glas, kot odgovorno urednico, Damjano Peternelj, Lucijo 
Klemenčič, občinska uprava, in Jero Miklavčič, Zavod Poljanska dolina. 
 
Uroš Čadež vpraša o aktivnostih v postopku priprave občinskega prostorskega načrta. Elizabeta 
Rakovec pojasni, da so se v zadnjih mesecih postopki nekoliko upočasnili zaradi epidemije 
koronavirusa, kljub temu pa je cilj, da se predlog odda v končna mnenja še v mesecu juniju. Tik pred 
epidemijo pa je občina že pridobila odločbo, da ni potrebno izdelati celovite presoje vplivov na okolje. 
 
Stanislav Bizovičar opozori na slabo zavarovan usad v Brebovnici in vpraša kdo bo odgovarjal v primeru 
nezgode. Elizabeta Rakovec odgovori, da je v pripravi elaborat za sanacijo plazu.    
   
Uroš Čadež predlaga, da župan prenese pobudo investitorju v Kopačnici, da se načrtovani bazeni v 
Kopačnici namenijo tudi izvajanju šolskega plavalnega programa. 
 
 
Seja se zaključi ob 19.55 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj  
         Milan Janez Čadež 

Župan 


