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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
  
Številka: 032-004/2020 
Datum: 8. 10. 2020 
 

Z A P I S N I K 
 
11. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 8. oktobra 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, Mirjana Možina, Peter Peternel, Marija 
Prosen, Irena Tavčar, Stanko Bajt, Jurij Krvina Martin Oblak 
 
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA OBČINSKEGA SVETA: Žan Mahnič, mag. Polona Mlinar Biček 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Katarina Dolenc, Barbara Bogataj, občinska 
uprava; Silvo Pivk, Nadzorni odbor občine; Tadeja Šubic, Komisija za priznanja; Andreja Čamernik, 
Radio Sora, Damjana Peternelj, Podblegaške novice 
 
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 10. redne seje občinskega sveta z dne 18. 6. 2020  
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Gorenja vas – Poljane v letu 2020 
4. Prvi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 
5. Odlok o sofinanciranju programa športa v občini Gorenja vas – Poljane 
6. Končno poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2019 
7. Predlog občinskih nagrajencev za leto 2020 
8. Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v lasti Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2019 
9. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja: 

- za člana Razvojnega sveta gorenjske regije 
- v svet Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
- v svet Zavetišča za zapuščene živali Mačji dol 

10. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra 
11. Razno 

 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je potrjen 
soglasno. 
 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 10. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 18. 6. 2020 
ugotavljamo naslednje: 
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Izvrševanje sklepov 10. redne seje: 
Sklep št. 89: potrjen zapisnik 9. redne seje z dne 28. 5. 2020  
Sklep št. 101: seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2019. 
Sklep št. 102: seznanitev s Poročilom Policijske postaje Škofja Loka  
Sklep št. 103: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2020  
Sklep št. 104: sprejeta Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2020  
Sklep št. 105: sprejet osnutek Odloka o predkupni pravici Občine Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 106: sprejet Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na delu nepremičnine parc. št. 
2054/1 k.o. 2049 Hotavlje  
 
Sklep št. 107: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
10. redne seje, ki je bila 18. 6. 2020, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je 
potrebno poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki 
Marija Guzelj opozori, da je zbiralnik vode na zgornjih Hotavljah slabo vzdrževan in ni bil očiščen že več 
let, prav tako ni urejena njegova okolica. 
Roman Kokalj vpraša: 

- kdaj je načrtovan pričetek obnove ceste proti Sovodnju. Župan pove, da se odločitev o izbiri izvajalca 
del pričakuje v prihodnjem tednu; 

- ali se bo gradilo tudi krožno križišče na Trebiji namesto obstoječega križišča proti Žirem in Sovodnju. 
Župan pove, da je bila pobuda posredovana Direkciji RS za infrastrukturo. 

- kdaj bo saniran most čez reko Soro v Pilovcu. Župan pove, da je v izdelavi statična presoja 
obstoječega mostu.  

- kdaj bo v zajetju na Trebiji nameščena UV lučka ter poda pobudo, da se ugotovi zakaj prihaja do 
oporečnosti vode. Elizabeta Rakovec pojasni, da bo UV lučka nameščena v kratkem, vendar le-ta v 
primeru kalne vode ne bo delovala, saj v primeru kalnosti ne more uničiti mikroorganizmov. Doda, 
da imajo na sam izvir močan vpliv površinske vode, kar se izkazuje v motnenju vode. 

Stanko Bajt opozori, da je potrebno košnjo ob občinskih cestah izvesti en mesec prej, kot običajno. 
Jurij Krvina meni, da občani pri oskrbi s pitno vodo ne dobijo kar plačajo. Voda je večkrat oporečna, 
stroški občanov pa posledično niso nižji. 
Janez Hrovat: 

- vpraša kdaj bodo postavljene označbe za naselje Poljane ob regionalni cesti. Elizabeta Rakovec 
pojasni, da je Direkcija RS za infrastrukturo podala odgovor na pobudo, ki bo posredovan članom 
občinskega sveta po elektronski pošti; 

- ugotavlja, da je bil preklican razpis za direktorja Zavoda Poljanska dolina ter da to funkcijo trenutno 
opravlja vršilec dolžnosti direktorja, ki pa jo lahko opravlja le eno leto. Elizabeta Rakovec pojasni, 
da je svet zavoda že potrdil objavo novega razpisa, vršilec dolžnosti direktorja pa funkcijo opravlja 
od 1. 12. 2019.  

Martin Oblak: 
- pove, da je s strani športni društev, ki izvajajo športno dejavnost v športni dvorani v Gorenji vasi, 

izraženo nezadovoljstvo z upravljanjem dvorane, 
- predlaga, da vzdrževanje parkirišč in otroškega igrišča ob večstanovanjskih stavbah v Sestranski vasi 

prevzame občina. Župan pove, da se proračunska sredstva ne smejo nameniti za vzdrževalna dela 
na privatnih zemljiščih, kar parkirišča in igrišče ob stanovanjskih blokih so. 
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Mirjana Možina vpraša kakšna je epidemiološka slika ob COVID-19 v občini. Župan pove, da so se prve 
okužbe pojavile tudi v občini Gorenja vas – Poljane; z več podatki, kot so javno objavljeni, ne razpolaga. 
Uroš Čadež opozori, da svetilke javne razsvetljave na izvozu z regionalne ceste v Dobje svetijo ves čas. 
Župan pove, da bodo svetilke ob regionalni cesti ostale, moteče so pa svetilke ob lokalni cesti oziroma 
krožnem križišču. 
Peter Peternel vpraša ali so se pojavile kakršnekoli težave glede zagotovitve dodatne lokacije za izvedbo 
pouka PŠ Javorje. Župan pove, da ni seznanjen, da bi se pojavile kakršnekoli težave.  
 
 
K 3. točki 
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Gorenja vas – Poljane v letu 2020 predstavi Katarina 
Dolenc. 
 
Mirjana Možina vpraša, če se pričakuje odplačilo načrtovanega zadolževanja v višini 90.000 evrov v 

zadnjih treh mesecih leta. Katarina Dolenc pojasni, se nakazilo banke v vrednosti 900.000 evrov  za 

zadolžitev za gradnjo vrtca Agata pričakuje do konca 31.12.2020 v enkratnem znesku za obdobje 10-

ih let, letno odplačilo glavnice je torej 90.000 evrov. 

Janez Hrovat ugotavlja, da je v besedilu navedeno, da bo gradnja krožišča v Poljanah zaključena do 
konca leta 2020, pa vendar se gradnja še niti ni začela. Župan pojasni, da so se zaradi predstavitve 
loškega vodovoda roki zamaknili. Pričetek gradbenih del se pričakuje v prihodnjih dneh, rok za izvedbo 
je šest mesecev, zaključek del pa bo odvisen od možnosti izvedbe del v zimskih mesecih.  
 
Sklep št. 108: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine 
Gorenja vas – Poljane v letu 2020  v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 4. točki 
Prvi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 predstavi Katarina Dolenc. 
 
Janez Hrovat: 

- vpraša ali so sredstva na postavki za ureditev centra Poljan predvidena samo za nakup objekta 
Mercatorja ter kakšen je plan ureditve centra Poljan. Župan pove, da je v letu 2021 predviden odkup 
objekta Mercatorja; 

- vpraša ali so v proračunu predvidena sredstva za gradnjo novega mostu na Visokem. Župan pojasni, 
da so sredstva v letu 2021 namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo novega 
mostu, ki bo predvidoma omogočal promet za osebna vozila, dostavo, ne pa za avtobuse; 

- ugotavlja, da je predvidena prodaja deleža občine v družbi Bioenergetika Todraž d.o.o.. Elizabeta 
Rakovec pojasni, da resnih pogovorov o prodaji še ni, želja pa je, da se občina iz družbe umakne; 

- ugotavlja, da so v proračunu zagotovljena sredstva za subvencioniranje otroškega varstva, zato 
predlaga pripravo in sprejem pravilnika na podlagi katerega se bodo sredstva lahko dodelila 
upravičencem. Uroš Čadež pove, da je pobudo obravnaval tudi odbor za šolstvo in šport, ki pa 
predloga ne podpira glede na novogradnjo dodatnih oddelkov vrtca v Poljanah in glede na število 
otrok, ki v letošnjem letu ne bodo sprejeti v vrtec. O ponovnem subvencioniranju se lahko odloča 
čez nekaj let v kolikor bi se izkazalo, da bo v vrtcih premalo mest za vse otroke, ki bi varstvo 
potrebovali; 

- vpraša ali je upoštevan finančni plan, ki ga je podala Osnovna šola Poljane. Elizabeta Rakovec pove, 
da v celoti ni bilo mogoče upoštevati predlogov šole. 
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Jurij Krvina predlaga pripravo in seznanitev članov občinskega sveta s pisnim poročilom o gradnji 
prizidka vrtca Agata Poljane. 
Stanislav Bizovičar ugotavlja, da v proračunu ni predvidenih sredstev za obnovo ceste Lučine – Suhi 
dol. Župan pojasni, da Direkcija RS za infrastrukturo trenutno odkupuje potrebna zemljišča, 
sofinancerki sporazum pa bo pripravljen in sklenjen šele v prihodnjem letu, tako da višina 
sofinanciranja s strani občine še ni znana, ko bo znana, bo vključena v proračun. 
Mirjana Možina: 

- pripomni, da predlogu proračuna ni priložen načrt ravnanja s stvarnim premoženjem; 
- investicijsko vzdrževanje cest – investicija na dveh odsekih, od vseh, navedenih v proračunu, se 

zaključuje, obstaja bojazen, da bo za ostale sredstev zmanjkalo. V KS Gorenja vas je kritična cesta 
Hotavlje – Kopačnica – Leskovica, vse investicije se zmikajo, kdaj je mišljeno nadaljevanje? 

- predlaga, da se s sredstvi na postavki 514 vsako leto sanira vsaj ene plaz; 
- Glasbena šola Škofja Loka – ali se za sofinanciranje upošteva soustanoviteljski delež iz delitvene 

bilance, 15,69%, ali delež glede na število prebivalcev v občini – 17,78%? 
- P.p. Prometna ureditev Hotavelj – v letu 2020 je bil urejen odsek Tesnar – otroško igrišče, težnja KS 

Gorenja vas pa je da se obnova te ceste nadaljuje, čeprav sredstev v predlogu proračuna za leto 
2021 ni predvidenih. 

Anton Debeljak:  
- predlaga, naj se v okviru p.p. 573 v besedilu proračuna navede kateri odseki in do katere faze so že 

izvedeni; 
- p.p. za tekoče vzdrževanje cest, kjer sredstva načrtujejo krajevnih skupnosti za krpanje cest – 

ugotavlja, da je cena asfalta za krpanje in mulde tako visoka, da KS Poljane ne bo več podala 
predlogov za krpanje, saj je strošek nesorazmerno visok. Izvajalec del naj posreduje podatek kako 
dolg odsek se smatra kot krpanje oziroma kot redno asfaltiranje posameznega odseka ceste, saj je 
v ceni bistvena razlika.  

 
Sklep št. 109:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme prvi predlog proračuna občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2021 in ga posreduje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Odlok o sofinanciranju programa športa v občini Gorenja vas – Poljane predstavi Elizabeta Rakovec. 
 
Sklep št. 110:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v 
občini Gorenja vas – Poljane po skrajšanem postopku. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Končno poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2019 predstavi Silvo 
Pivk, predsednik nadzornega odbora. 
 
Anton Debeljak pripomni, da je na strani 2, točka 4. napačno navedeno, da stroški ogrevanja Kulturnega 
doma Poljane bremenijo občino, kar ne drži, temveč bremenijo proračun Krajevne skupnosti Poljane.  
 
 
 



  Občina Gorenja vas – Poljane                          8. 10. 2020 

 
5 

Sklep št. 111:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo nadzornega odbora občine o pregledu 
poslovanja občine v letu 2019 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Predlog občinskih nagrajencev za leto 2020 predstavi Tadeja Šubic, predsednica komisije za priznanja. 
  
Sklep št. 112:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep, da se za leto 2020 podelijo naslednja 
priznanja občine Gorenja vas – Poljane: 
 

Plaketa občine: 
Športno društvo Poljane – za organiziranje in razvoj športa v preteklih 50-ih letih, 
 
Priznanja občine: 
mag. Jurij Kumer - za prispevek k razvoju kmetijstva ter vaške in kulturne podobe Hotavelj, 
Pavel Razložnik – za dolgoletno vodenje štaba Civilne zaščite občine Gorenja vas – Poljane, 
Jože Stržaj – za zgledno pastoralno delo in obnovo sakralnih objektov Župnije Poljane nad Škofjo 
Loko, 
Čebelarsko društvo Sovodenj – za 60-letno čebelarjenje s kranjsko sivko na sonaraven način. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki 
Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v lasti Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2019 predstavi 
Elizabeta Rakovec. 
 
Mirjana Možina pripomni, da je potrebno pri javnih zavodih dodati eno vrstico in plače dodati pod 
opombe, tako da ni znesek upoštevan dvakrat, in sicer na način, kot je prikazano pri OŠ Jela Janežiča, 
Glasbeni šoli in OŠ Poljane. 
Janez Hrovat opozori, da odbor za gospodarstvo še ni obravnaval poročil STC Stari vrh d.o.o. in Zavoda 
Poljanska dolina za leto 2019. Elizabeta Rakovec pove, da ob zadnji seji odbora v mesecu maju poročili 
še nista bili pripravljeni, tako da se bo odbor s poročili seznanil na prvi naslednji redni seji.  
 
Sklep št. 113: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v 
lasti Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2019 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta, en član se je glasovanja vzdržal. Sklep 
je bil sprejet. 
 
 
K 9. točki 
Predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za imenovanje predstavnikov 
ustanovitelja za člana Razvojnega sveta gorenjske regije in v svet Območne izpostave Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti predstavi Barbara Bogataj. 
 
Sklep št. 114: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika občine v svet OI Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti imenuje Jano Rojc. 
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ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 115: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za člana Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje 2021-
2027 predlaga Milana Čadeža. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 10. točki 
Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra predstavi Barbara Bogataj. 
 
Sklep št. 116: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah: 

parc. št. 1460/4 in 1459/2 k.o. 2047 Dobje, 
parc. št. 1482/18 (del) k.o. 2047 Dobje, 
parc. št. 978/1 k.o. 2037 Podvrh in 
parc. št. 986/8 k.o. 2037 Podvrh 

v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
 
Seja se zaključi ob 19.45 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj  
         Milan Janez Čadež 

Župan 


