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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
OBČINSKI SVET
Številka: 032-003/2019
Datum: 11. 4. 2019

ZAPISNIK
4. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 11. aprila 2019, s pričetkom ob 18.
uri v mali dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi.
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
OPRABIČENO ODSOTNI ČLAN OBČINSKEGA SVETA: Žan Mahnič
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Jana Peternel, Anja Hren, Krstina Knific,
Barbara Bogataj, občinska uprava; Olaf Grbec, Gol-šport d.o.o.; Dušan Marc, Snaga d.o.o.; Tina Čadež,
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.
Župan predlaga v potrditev naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta z dne 14. 2. 2019 in poročila o glasovanju s 1.
korespondenčne seje občinskega sveta
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta
3. Zaključni račun proračuna občine za leto 2018
4. Predlog Akta o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana
5. Predlog Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Gorenja vas – Poljane
in Letni program športa za leto 2019
6. Osnutek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki drugimi vrstami odpadkov v občini in Elaborat o
oblikovanju cen izvajanja storitev GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 2019 s sklepom
o cenah
7. Osnutek Odloka o javni gasilski službi v Občini Gorenja vas – Poljane in osnutek Odloka o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Gorenja vas – Poljane
8. Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev:
- obvezne občinske GJS oskrba s pitno vodo 2019 s sklepom o cenah
- obvezne občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode s sklepom o cenah
9. Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
10.Razno
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je potrjen
soglasno.

1

Občina Gorenja vas – Poljane

11. 4. 2019

K 1. točki
Ob pregledu zapisnika 3. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 14. 2. 2019
ugotavljamo naslednje:
Izvrševanje sklepov 3. redne seje:
Sklep št. 20: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 2. redne seje z dne 20. 12. 2018
Sklep št. 21: sprejet Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019
Sklep št. 22: sprejet Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
Sklep št. 23: sprejet Letni program prodaje finančnega premoženja za leto 2019
Sklep št. 24: sprejet Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS obdelave določenih vrst odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje
2019-2021
Sklep št. 25: sprejet osnutek Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa, izvedena je
enomesečna javna obravnava.
Sklep št. 26: sprejet Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
Sklep št. 27: sprejet Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu
Sklep št. 28: imenovan nov Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sklep št. 29: sprejet Sklep o spremembi občinske meje z občino Idrija
Sklep št. 30: sprejet posamezni program prodaje premoženja za prodajo delnic Gorenjske banke
Sklep št. 31:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 3.
redne seje, ki je bila 14. 2. 2019 ter poročilo o glasovanju na 1. korespondenčni seji, 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
Stanislav Bizovičar vpraša v kateri fazi je postopek sprejema občinskega prostorskega načrta. Elizabeta
Rakovec pojasni, da so pridobljena vsa soglasja, le Agencija RS za okolje je vlogo za izdajo soglasja zavrnila
in naložila občini izdelavo treh hidrološko-hidravličnih študij, ki so že izdelane in v postopku recenzije na
Direkciji RS za vode. Trenutno je načrtovana izvedba javne razgrnitve v juniju 2019, da bi lahko čez poletje
pripravili končni predlog občinskega prostorskega načrta in jeseni pridobili drugi krog mnenj.
Janez Hrovat:
- predlaga, naj bo, ob 100-letnici Visoške kronike, naslednja seja občinskega sveta na Dvorcu Visoko.
Župan se strinja;
- vpraša koliko vlog za predšolsko varstvo otrok je zavrnjenih. Župan pove, da se komisija sestane 17.
4., ko bo pregledala vse vloge, ki so prispele na razpis, in jih ovrednotila, šele potem bodo znani uradni
podatki o številu sprejetih in zavrnjenih vlog;
- vpraša ali je občina pripravljena podeliti koncesijo za zasebno izvajanje predšolske vzgoje. Župan
pritrdi;
- vpraša kdaj bo občinskemu svetu predstavljeno poročilo o poslovanju STC Stari vrh d.o.o. Župan
odgovori, da na junijski seji občinskega sveta.
Anton Debeljak:
- pove, da so krajani KS Javorje in KS Poljane prejeli obvestilo Pošte o skrajšanju delovnega časa Pošte v
KGZ Poljane in vpraša ali lahko občina posreduje pobudo Pošti, da se delovni čas ne skrajšuje. Župan
predlaga, da pripravita KS Poljane in KS Javorje pobudo, ki jo bo občina posredovala Pošti;
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- pove, da ga je krajan Hotovlje obvestil, da Loška komunala z lastniki zemljišč želi skleniti pogodbe o
ustanovitvi služnosti za obnovo vodovoda skozi Hotovljo in vpraša ali je občina s tem seznanjena.
Župan odgovori, da bo podan pisni odgovor;
- pove, da je bilo na sestanku krajanov Dolenjih in Gorenjih Brd izpostavljeno med drugim plačevanje
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) in podana pripomba na nezaračunavanje NUSZ v
naseljih, ki ležijo v 4. območju.
Marija Guzelj predlaga, da se v Podblegaških novicah podrobneje predstavijo posamezne postavke, ki so
navedene in se obračunavajo na računu za komunalne storitve.
Mag. Polona Mlinar Biček predlaga sprejem pravilnika na podlagi katerega bi se učencem glasbene šole
dodela sredstva Jobstovega sklada, ki so načrtovana v vsakoletnem proračunu. Elizabeta Rakovec pojasni,
da je predvidena obravnava pravilnika na junijski seji občinskega sveta, in če bo pravilnik sprejet, objava
razpisa v mesecu septembru.
Mirjana Možina:
- vpraša ali bo ob upokojitvi zobozdravnice izveden razpis za podelitev koncesije, ali bo zobozdravnika
nadomestilo Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG). Župan pojasni, da je na dan seje občina prejela
dopis OZG, da se lahko podeli koncesija za 0,8 programa. OZG bo tudi prenovilo staro ambulanto dr.
Mijatovičeve v kateri bo delovala zobozdravnica Manca Peternelj delno za odrasle paciente in delno
za otroke;
- opozori na spravilo ostankov peska, ki se uporablja za posipanje cest v zimskem času, in predlaga, da
se predsednik krajevnih skupnosti dogovorijo o enotnem načinu pospravljanja peska za kar bo
potrebno v proračunu nameniti nekaj sredstev.
Peter Peternel pove, da je župan prejel pismo staršev iz območja Podružnične šole Javorje s pobudo o
čimprejšnji gradnji nove šole v Javorjah in vpraša ali je znana časovnica izgradnje nove šole v Javorjah.
Župan odgovori, da je potrebno v Javorjah centralno območje urejati celovito, v sodelovanju z Loško
zadrugo, kot lastnikom zemljišč, krajevno skupnostjo in gasilci. Časovnica bo znana šele, ko bodo
dogovorjena in urejena lastniška razmerja.
Roman Kokalj predlaga, da se člani občinskega sveta na eni prihodnjih sej seznanijo s sistemom delovanja
prvih posredovalcev, ki bi ga predstavil reševalec Matjaž Mohorič.

K 3. točki
Jana Peternel predstavi Zaključni račun proračuna občine za leto 2018.
Antonu Debeljaku pojasni Kristina Knific, da je vzrok za 39% porabo sredstev za praznjenje greznic manjše
število odvozov, saj so se greznice v letu 2018 pričele prazniti šele v mesecu maju in hkrati je bilo oddano
več izjav kmetijskih gospodarstev, da bodo sami praznili greznice.
Jurij Krvina ugotavlja, da delovanje občine ni poceni. Ob seštevku stroškov za delovanje administrativne
službe, delovanje občinske uprave, lokalna samouprava, župan, občinski svet le-ti znesejo preko milijona.
Predlaga v razmislek, če se lahko tudi na tem področju kaj naredi.
Sklep št. 32:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine za leto 2018 v
predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 33:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o realizaciji načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
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K 4. točki
Predlog Akta o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana predstavi Dušan Marc, Snaga d.o.o..
Sklep št. 34:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana v
predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 5. točki
Predlog Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Gorenja vas – Poljane
predstavi Anja Hren. Letni program športa za leto 2019 predstavi Olaf Grbec, Gol-šport d.o.o.
Jurij Krvina pripomni, da je znesek sredstev za sofinanciranje letnega programa športa na prebivalca
občine v primerjavi z občinami, s katerimi se običajno primerjamo, zelo nizek, zato predlaga povišanje
sredstev v proračunu za leto 2020.
Sklep št. 35:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa
športa v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 36:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Letni program športa za leto 2019 v Občini Gorenja
vas – Poljane v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 6. točki
Osnutek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki drugimi vrstami odpadkov v občini ter Elaborat o
oblikovanju cen izvajanja storitev GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 2019 s sklepom o
cenah predstavi Kristina Knific.
Mirjana Možina:
- ugotavlja, da se z novim odlokom termin ekološki otok več ne uporablja, temveč se uporablja termin
zbiralnica, ter predlaga, da se doda obrazložitev termina odpadna komunalna embalaža;
- predlaga, da se minimalni volumni zabojnikov znižajo, in sicer iz 30 l na območjih kjer je dvakrat
mesečno odvoz oziroma 40 l kjer je enkrat mesečno odvoz na 25 oziroma 35 l, ter za enočlansko
gospodinjstvo iz 60 l na 50 l in za dvočlansko gospodinjstvo iz 90 l na 80 l;
- pripomni, da občina lahko z vpogledom v centralni register prebivalstva sama preveri, če ima občan
prijavljeno začasno prebivališče v drugi občini.
Jure Krvina predlaga, da se ob predlogu odloka pripravi tudi izračun koliko bo, skladno z novim odlokom,
višja povprečna položnica (v znesku) za odvoz odpadkov, ter navede cena 240 l zabojnika.
Sklep št. 37:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
in drugimi vrstami odpadkov v občini Gorenja vas – Poljane in ga daje v enomesečno javno obravnavo.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta je glasoval PROTI.
Sklep je bil sprejet.
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K 7. točki
Osnutek Odloka o javni gasilski službi v Občini Gorenja vas – Poljane in osnutek Odloka o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Gorenja vas – Poljane predstavi Barbara Bogataj.
Sklep št. 38:
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme osnutek Odloka o javni gasilski službi v Občini Gorenja
vas – Poljane v predloženem besedilu in ga daje v enomesečno javno obravnavo.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet
soglasno.
Sklep št. 39:
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme osnutek Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami na območju Občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu in ga daje v enomesečno
javno obravnavo.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet
soglasno.

K 8. točki
Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske GJS oskrba s pitno vodo 2019 s sklepom
o cenah ter obvezne občinske GJS odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode s sklepom o cenah
predstavi Kristina Knific.
Sklep št. 40:
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 2019 za območje Občine Gorenja vas - Poljane v
predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 41:
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 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 42:
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode 2019 za območje
Občine Gorenja vas - Poljane v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 43:
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 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 9. točki
Irena Tavčar, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, pove, da je zaprosilo
sveta zavoda Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas za mnenje k imenovanju edinega kandidata,
Izidorja Selaka, za ravnatelja v novem 5-letnem mandatnem obdobju, obravnavala komisija za mandatna
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vprašanja, volitve in imenovanja, ki predlaga, da občinski svet poda pozitivno mnenje za imenovanje
kandidata za ravnatelja.
Sklep št. 44:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane podaja pozitivno mnenje k imenovanju Izidorja Selaka, roj. 6.
8. 1958, stanujočega Dolenja Dobrava 31, Gorenja vas, za ravnatelja Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja
vas za naslednje mandatno obdobje.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 10. točki
Občan Janez Selak seznani člane občinskega sveta s težavami, ki so se pojavile ob rekonstrukciji državne
ceste iz Gorenje vasi proti Dolenji Dobravi, kjer odprti kanal za odvodnjavanje ni bil pravilno zniveliran,
da bi voda odtekala, ampak je le-ta zastajala. Kljub številnim dopisom in pozivom občini in Direkciji RS za
infrastrukturo težave niso bile odpravljene. Župan pojasni, da je investicijo v celoti vodila Direkcija RS za
ceste, ki je dolžna odpraviti tudi nastale pomanjkljivosti, na katere pa so bili opozorjeni tudi s strani
občine. Župan pove, da je seznanjen, da je direkcija že pristopila k ustrezni sanaciji in odpravi nastalih
nepravilnosti.

Seja se zaključi ob 20.14 uri.

Zapisala:
Barbara Bogataj
Milan Janez Čadež
Župan
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