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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
OBČINSKI SVET
Številka: 032-001/2019
Datum: 14. 2. 2019

ZAPISNIK
3. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 14. februarja 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
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Jana Peternel, Anja Hren, Krstina Knific,
Barbara Bogataj, občinska uprava; Dušan Marc, Snaga d.o.o.; Mateja Rant, Gorenjski glas; Tina Čadež,
Damjana Peternel, Podblegaške novice
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 1. redne seje občinskega sveta z dne 20. 12. 2018
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta
3. II. predlog Proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019 in Načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2019
4. Osnutek Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane
5. 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
6. Povišanje cen programov vrtca v Občini Gorenja vas – Poljane
7. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in
imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
8. Sklep sprememba občinske meje z občino Idrija
9. Razno
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je potrjen
soglasno.

K 1. točki
Ob pregledu zapisnika 2. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 20. 12. 2018
ugotavljamo naslednje:
Izvrševanje sklepov 2. redne seje:
Sklep št. 8: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 1. redne seje z dne 4. 12. 2018
Sklep št. 9: seznanitev s sklepom o začasnem financiranju občine Gorenja vas - Poljane
Sklep št. 10: potrjen prvi predlog proračuna 2019
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Sklep št. 11: imenovan odbor za gospodarstvo
Sklep št. 12: imenovan odbor za šolstvo, kulturo in šport
Sklep št. 13: imenovan za prostorsko planiranje in varstvo okolja
Sklep št. 14: imenovan odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
Sklep št. 15: imenovan odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo
Sklep št. 16: imenovan nadzorni odbor občine
Sklep št. 17: imenovana statutarno – pravna komisija
Sklep št. 18: sprejet sklep o financiranju političnih strank v Občini Gorenja vas – Poljane
Sklep št. 19: Irena Tavčar imenovana v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Gorenjska
Sklep št. 20:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 2.
redne seje, ki je bila 20. 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
Mirjana Možina vpraša ali obstaja možnost, da enota Gorenjske banke ostane v Gorenji vasi. Župan
odgovori, da občina o nameri o zaprtju enote banke ni bila obveščena, kljub temu pa bo na Gorenjsko
banko naslovljen dopis s predlogom, da se zaprtje enote odloži za najdaljše možno obdobje.
Martin Oblak meni, da je domet obveščanja o oporečnosti pitne vode preko Radia Sora in spletne strani
prekratek, zato predlaga, obveščanje tudi preko družbenih omrežij. Kristina Knific pojasni, da je skladno
z zakonodajo predpisano obveščanje preko lokalnega radia, spletne strani ter z obvestilom, ki ga prejmejo
gospodinjstva po pošti. Mogoče je obveščanje tudi po elektronski pošti, v kolikor uporabniki sporočijo
svoj elektronski naslov.
Mag. Polona Mlinar Biček ugotavlja, da v okviru Glasbene šole Škofja Loka v Občini Gorenja vas – Poljane
izvaja individualni progam za štiri inštrumente, medtem ko se v Žireh za osem in v Železnikih za šest
inštrumentov poleg plesne pripravljalnice in baleta. Vpraša kdo določa za katere inštrumente se bo v
posameznem šolskem letu izvajal pouk v dislociranih oddelkih ter kje se lahko urgira, da bi otroci iz naše
občine imeli primerljivo ponudbo pouka inštrumentov glede na soustanoviteljski delež, ki ga plačuje
občina. Elizabeta Rakovec pojasni, da redno potekajo pogovori z ravnateljem v smeri zagotovitve
dodatnih mest pouka inštrumentov v dislociranih oddelkih v naši občini, kateri programi pa se bodo
dodajali pa pretežno odloča šola sama. Volja za nove programe s strani šole sicer je, so pa možnosti
omejene. Žan Mahnič, kot predsednik sveta javnega zavoda pove, da bo pobudo izpostavil tudi na
naslednji seji sveta zavoda.
Marija Prosen opozori na gost promet tovornih vozil skozi naselje Lajše, zato predlaga ureditev pločnika,
ki bi povezal naselje Lajše z Gorenjo vasjo.
Marija Guzelj poda pobudo za postavitev turistične table na Hotavljah z označbami in opisi znamenitosti
in zanimivosti Hotavelj.
Roman Kokalj:
- opozori na oporečnost pitne vode iz zajetja na Trebiji. Župan pojasni, da se težave pojavljajo na izviru
ob velikih nalivih, zato je ob ugotovitvi neskladnosti odvzetih vzorcev potrebno kloriranje;
- vpraša kdaj je predvidena izvedba projekta ureditve kopališča na Trebiji;
- predlaga, da se bolj aktivno pristopi k ureditvi Doma pod Planino;
- predlaga, da se pristopi k ureditvi parkirišč pri pokopališču v Stari Oselici za katerega bo verjetno
potrebna sprememba prvotnega projekta.
Janez Hrovat predlaga občinski upravi, da pripravi dolgoročni občinski strateški načrt.
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K 3. točki
Jana Peternel predstavi II. predlog Proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019 in Barbara
Bogataj Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019.
Jurij Krvina:
- prosi za posredovanje skice zemljišč ob Dvorcu Visoko, kot je bilo obljubljeno na seji odbora za šolstvo,
kulturo in šport;
- vpraša zakaj so povečana sredstva na p.p. 535 za pridobivanje zemljišč. Elizabeta Rakovec pojasni, da
so bila sredstva za prvi predlog načrtovana na podlagi lanske realizacije, za drugi predlog pa so sredstva
načrtovana bolj natančno glede na dejanske potrebe in pobude;
- kateri so nepredvideni stroški pri gradnji telovadnice v Gorenji vasi zaradi katerih je povečana postavka
v drugem predlogu proračuna. Elizabeta Rakovec pove, da so sredstva namenjena za nakup nekaj
dodatne opreme, ki ni bila vključena v osnovno naročilo, to je mreže na stropu za zaščito luči, nekaj
športne opreme, zatemnitev strešnih oken, vrtljiva vrata na zunanjem igrišču.
Mirjana Možina podpre predlog Jurija Krvine, da se v načrtu ravnanja z nepremičnin premoženjem v
prihodnje doda opis posameznih načrtovanih razpolaganj oziroma pridobivanj nepremičnega
premoženja.
Anton Debeljak vpraša kakšna je predvidena časovnica izvedbe protipoplavnih ukrepov v Poljanah. Župan
pove, da mora investicijski program potrditi še svet vodnega sklada, katerega seja je sklicana za 21. 2.
2019. Potrjen investicijski program bo podlaga za objavo razpis za izbiro izvajalca del, po opravljeni izbiri
izvajalca pa bo kaj več znanega glede časovnice izvedbe ukrepov.
Janez Hrovat:
- pripomni, da iz teksta drugega predloga proračuna ni razviden razlog povišanja oziroma znižanja višine
posamezne proračunske postavke napram prvemu predlogu;
- vpraša zakaj so bistveno zmanjšana sredstva za ureditev centra Poljan. Župan pove, da je izdelana
idejna zasnova ureditve centra, da pa bo zaživela, je potrebno izvesti najprej predvidene ukrepe za
poplavno varnost Poljan, potem pa se bo celovito pristopilo k urejanju centra Poljan;
- vpraša zakaj sredstva na postavki tekoče vzdrževanje ceste – KS niso namenjena tudi KS Poljane.
Elizabeta Rakovec pojasni, da so na navedeni postavki načrtovana sredstva za krpanje cest z asfaltom.
KS Poljane se za krpanje cest ni odločila, ima pa sredstva za redno vzdrževanje cest načrtovana v
proračunu krajevne skupnosti. Župan še doda, je v letu 2020 načrtovano, da se znatni del investicijskih
sredstev proračuna nameni za urejanje prometne infrastrukture.
Marija Guzelj ugotavlja, da v II. predlogu v letu 2019 ni predvidena ureditev pločnikov na Hotavljah. Župan
pove, da je ureditev načrtovana v letu 2021.
Jana Peternel pove, da je občina 12. 2. 2019 od borzne hiše ALTA Invest prejeli informacijo, da je postopek
prodaje večinskega deleža Gorenjske banke v teku in da naj bi AIK banka prevzemno ponudbo objavila
najkasneje v 30 dneh. Glede na to, da naj bi bila v postopku prodaje večinskega deleža banke dana
prevzemna ponudba, katero bodo lahko sprejeli tudi manjši delničarji, je ekonomsko upravičeno, da
takrat občina prevzemno ponudbo sprejme in proda svoje delnice. Prevzemna cena delnice še ni povsem
znana, pričakovana oziroma predvidena prevzemna cena pa je 298 EUR na delnico. Kupnina od prodaje
delnic Gorenjske banke bi tako znašala 50.064 EUR.
Občinskemu svetu občine Gorenja vas – Poljane se predlaga, da se na prihodkovni strani proračuna
povečajo prihodki na kontu 751100 - Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih
institucijah za 50.064,00 EUR. Sredstva se namensko porabijo za odplačilo dolga v računu financiranja.
Glede na to, da so bila v računu financiranja že bila zagotovljena sredstva v zadostni višini za odplačilo
dolga, se lahko del prvotno predvidenih sredstev za odplačilo dolga prerazporedi in poveča naslednja
proračunsko postavko: 310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas, v višini 50.064,00 EUR.
Glede na načrtovano prodajo finančnega premoženja mora biti le-to prikazano v letnem programu
prodaje občinskega finančnega premoženja. Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja v
postopku sprejemanja predloga občinskega proračuna sprejme občinski svet na predlog župana.
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Župan predlaga občinskemu svetu v potrditev naslednji amandma:
Na prihodkovni strani proračuna za leto 2019 se povečajo prihodki na kontu 751100 - Sredstva,
pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah za 50.064,00 EUR. Na odhodkovni strani
proračuna se poveča proračunska postavko 310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas za 50.064,00 EUR.
ZA predlagani amandma je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Amandma je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 21:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za
leto 2019 v predloženem besedilu in z upoštevanjem sprejetega amandmaja.
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 22:
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem v Občini Gorenja vas – Poljane za leto
2019 v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 23:
Občinski svet sprejme Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Gorenja vas - Poljane za leto
2019 v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 5. točki
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 predstavita
Kristina Knific in Dušan Marc, Snaga d.o.o..
Sklep št. 24:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme 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 v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 4. točki
Osnutek Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Gorenja vas – Poljane
predstavi Anja Hren.
Anton Debeljak predlaga, da se o javni obravnavi odloka obvesti športna društva v občini.
Sklep št. 25:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o postopku sofinanciranja letnega
programa športa v Občini Gorenja vas – Poljane in ga daje v enomesečno javno obravnavo.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet
soglasno.

K 6. točki
Povišanje cen programov vrtca v Občini Gorenja vas – Poljane – Sklep o določitvi cen programov
predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas – Poljane predstavi Anja Hren.
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Sklep št. 26:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
na območju Občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, en član se je glasovanja vzdržal. Sklep je
bil sprejet.

K 7. točki
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in imenovanje
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za naslednje mandatno obdobje predstavi Barbara
Bogataj.
Sklep št. 27:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu v predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet
soglasno.
Sklep št. 28:
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
naslednji sestavi:
1. Irena Tavčar, Javorje 14, Poljane nad Škofjo Loko – predstavnica občinskega sveta,
2. Marjan Madjar, Volaka 31, Gorenja vas – predstavnik društva upokojencev,
3. Miroslav Frelih, Gorenja Dobrava 18b, Gor. vas – predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov Žiri,
4. Andrej Rezar, Trata 2, Gorenja vas – predstavnik OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas,
5. Edi Bajt, Podjelovo Brdo 18, Sovodenj – predstavnik OŠ Poljane,
6. Peter Oblak, Poljanska cesta 67, Gorenja vas - predstavnik Avtošole Praktikum,
7. Boštjan Peternelj, Jazne 27a, 4225 Sovodenj – predstavnik Policijske postaje Škofja Loka,
8. Dean Stepančič, Ljubljanska cesta 9, Postojna – predstavnik občinskega redarstva,
9. Boštjan Kočar, Hruševska cesta 43a, Ljubljana - predstavnik upravljavca občinskih cest.
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet
soglasno.

K 8. točki
Predlog spremembe občinske meje z občino Idrija predstavi Elizabeta Rakovec.
Sklep št. 29:
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o spremembi občinske meje z občino Idrija v
predloženem besedilu.
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta, en član se je glasovanja vzdržal. Sklep je
bil sprejet.

Seja se zaključi ob 20. uri.

Zapisala:
Barbara Bogataj

Milan Janez Čadež
Župan
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