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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
  
Številka: 032-006/2020 
Datum: 10. 12. 2020 
 

Z A P I S N I K 
 
12. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 10. decembra 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, Žan Mahnič, mag. Polona Mlinar Biček, 
Mirjana Možina, Peter Peternel, Marija Prosen, Stanko Bajt, Jurij Krvina, Martin Oblak 
 
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA OBČINSKEGA SVETA: Irena Tavčar 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Katarina Dolenc, Anja Hren, Barbara 
Bogataj, občinska uprava; Mateja Rant, Podblegaške novice; Primož Kokalj, poveljnik občinskega štaba 
Civilne zaščite; Milena Pelipenko, predsednica sveta Zavoda Poljanska dolina 
 
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 11. redne seje občinskega sveta z dne 8. 10. 2020 in poročila 4. 
korespondenčne seje  

2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Drugi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 in Načrt ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 
4. Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva za obdobje 2021 - 

2025 
5. Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča 

Škofja Loka 
6. Soglasje k imenovanju direktorja Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina 
7. Razno 

 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je potrjen 
soglasno. 
 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 11. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 8. 10. 2020 
in poročila 4. korespondenčne seje ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 11. redne seje: 
Sklep št. 107: potrjen zapisnik 10. redne seje z dne 18. 6. 2020 
Sklep št. 108: sprejeto Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine v letu 2020   
Sklep št. 109: sprejet prvi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021  
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Sklep št. 110: sprejet Odlok o sofinanciranju letnega programa športa  
Sklep št. 111: sprejeto poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2019 
Sklep št. 112: sprejet sklep o podelitvi priznanj nagrajencem občine za leto 2020  
Sklep št. 113: sprejeto poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v letu 2019 
Sklep št. 114: imenovanje Jane Rojc za predstavnico občine v svet OI JSKD 
Sklep št. 115: imenovanje Milana Čadeža za člana Razvojnega sveta gorenjske regije  
Sklep št. 116: odvzem statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Dobje 
Sklep št. 117: imenovanje Boštjana Pintarja za sodnika porotnika na Okrožnemu sodišču v Kranju  
Sklep št. 118: imenovanje Gašperja Čadeža v svet Zavetišča za zapuščene živali Mačji dol 
 
Sklep št. 119: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
11. redne seje, ki je bila 8. 10. 2020, in poročila s 4. korespondenčne seje občinskega sveta, 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 
Anton Debeljak: 

- v letu 2020 je prišlo do zamika asfalterskih del v mesec november, zato je nekaj sredstev krajevnih 
skupnosti za ta namen ostalo neporabljenih. Kako zagotoviti sredstva za izvedena dela iz leta 2020 
v letu 2021? Elizabeta Rakovec pojasni, da bodo decembrski računi zapadli v plačilo v letu 2021. Ko 
bo znano koliko sredstev bo ostalo neporabljenih na dan 31. 12. 2020, se bodo sredstva zagotovila 
v rebalansu proračuna za leto 2021. 

- v Hotoveljski grapi vodarji urejajo strugo Hotoveljščice, most prosti Bukovemu Vrhu je precej ožji 
od razširjene struge. Vpraša ali krajevna skupnost kontaktira Ilca, vodarje, za razširitev mostu? 
Župan pritrdi. 

- v Hotoveljski grapi pri Kočarju, kjer je najožji del ceste, uporabniki predlagajo ureditev razširitve 
ceste v širini enega metra nad vodotokom. Župan odgovori, da je na tem delu ceste poplavna 
sanacija zaključena in dodatni posegi niso mogoči. 

- krajan Poljan je podal pobudo za ureditev enosmerne ceste čez Kovnico, zato predlaga, da se 
pripravi strokovni predlog glede možnosti ureditve enosmerne ceste, ki bi ga predstavili krajanom 
sočasno ob predstavitvi ureditve ceste v Dobensko Ameriko iz Dobja. 

Janez Hrovat: 
- iz analize pripomb na proračun je razbrati, da so krajani Srednje vasi podali predlog za zamenjavo 

nekaj desk na mostu v Žabjo vas. Vpraša s katere postavke se lahko zagotovijo sredstva za 
zamenjavo desk. Župan pove, da je bila razprava na sestanku v smeri izgradnje novega mostu v 
Žabjo vas. 

- vpraša kaj se dogaja z najemom Kulturnega doma Poljane. Župan pove, da dogovori potekajo med 
Župnijo Poljane in Krajevno skupnostjo Poljane. Anton Debeljak doda, da je že znan termin sestanka 
na katerem se bo skušalo dogovoriti pogoje dosedanjih vlaganj in nadaljnjega najema. 

Roman Kokalj: 
- ponovno pove, da se krajani Trebije se pritožujejo nad kvaliteto pitne vode. Župan pove, da se 

ugotavlja, da kvaliteta naravnih virov pitne vode pada. Trenutno se izvajajo raziskave za rezervni 
vodni vir v Kopačnici. Nov vodni vir je zagotovljen tudi v Čabračah. 

- vpraša kdaj bi bila mogoča izvedba krožišča na Trebiji ter ali je spomladi pričakovati pričetek del na 
cesti Trebija - Sovodenj. Župan pove, da je za uvrstitev projekta na državnih cestah potrebno najprej 
pripraviti projektno nalogo. Za cesto Trebija – Sovodenj je podpisana izvajalska pogodba; ko bodo 
vremenske razmere dovoljevale, predvidoma v marcu, se bo pričelo z deli, nujno potrebno pa bo 
ob izvajanju del na cesti Trebija – Sovodenj urediti tudi obvozno cesto iz Kladja na Podpleče. Hkrati 
so v izdelavi projekti za obnovo ceste Gorenja vas – Hotavlje, krožišče Poljane je v gradnji, za cesto 
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Gorenja Dobrava – Todraž je podpisan sofinancerski sporazum, načrtovana je ureditev novega 
uvoza v Poljanah ter uvoza v vas Dobje. 

- pove, da so se ob ukinitvi zabojnikov za embalažo na ekoloških otokih v Krajevni skupnosti Trebija 
odločili, da na ekološkem otoku v Stari Oselici postavijo kamero; 

- pogreša skladen razvoj občine in strategijo razvoja občine. Župan pove, da je bila priprava strategije 
občine načrtovana v letu 2020, vendar glede na epidemiološko situacijo ni bilo mogoče izvesti 
sestankov z občani, da bi podali predloge. 

- pove, da bi bila nujna tudi obnova ceste Sovodenj – Ermanovec – Trebija. Župan pove, da je ta cesta 
druga prioriteta na Ministrstvu za okolje in prostor, prva prioriteta pa cesta Leskovica – občinska 
meja.  

Mirjana Možina: 
- predlaga objavo razpisa za asfalterska dela čim prej, da se vsa dela po krajevnih skupnostih izvedejo 

pravočasno;  
- predlaga, da se v Podblegaških novicah ponovno objavi obvestilo o umiku zabojnikov za embalažo 

z ekoloških otokov. 
Stanko Bajt: 

- pove, da krajevna skupnost še ni dobila odgovora glede izvajanja meritev hitrosti v naselju 
Sovodenj, ki jo je podala v mesecu juniju; 

- predlaga, da se ekološki otok na Sovodnju zapre, da se zabojniki, za lepši izgled kraja, skrijejo. 
Ciril Alič: 

- vpraša, če se bo preplastitev ceste Krajci – Volča izvedla v letu 2021. Župan pritrdi. 
- vpraša za kaj je predvidena poraba sredstev s proračunske postavke novoletna okrasitev po 

krajevnih skupnostih. Elizabeta Rakovec pove, da se načrtuje celostna, enotna novoletna okrasitev 
večjih naseljih v občini. 

- ugotavlja, da občina veliko sredstev namenja za zagotavljanje pitne vode, vendar se v nekaterih 
delih občine namenja za zdravo pitno vodo velika sredstva, drugje pa bi bilo potrebno za ukrepe 
nameniti nekaj drobiža. Zato se sprašuje kdo določa kriterije za sofinanciranje. V Javorjah je bila 
dana pobuda, ki pa je bila zavrnjena. Elizabeta Rakovec pojasni, da se je vaški odbor Javorje odločil, 
da še naprej sam upravlja vaški vodovod, občina pa je z javnimi sredstvi dolžna zagotavljati 
delovanje javnih vodovodnih sistemov. 

 
K 3. točki 
Drugi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 predstavi Katarina Dolenc. 
 
Janez Hrovat vpraša zakaj ni v proračunu načrtovanih sredstev za gasilske domove ter zakaj je 
načrtovan nakup poslovnega prostora Gorenjske banke. Barbara Bogataj pojasni, da se bo višina 
dejansko potrebnih sredstev za gasilske domove v posameznem letu določila z vsakokratnim 
proračunom občine. Ker ob pripravi proračuna za leto 2021 še niso bile znane potrebe po sredstvih iz 
te postavke, se bodo uskladile do sprejema rebalansa proračuna za leto 2021. Glede nakupa 
poslovnega prostora župan pojasni, da potencialni kupec v prostoru ni želel ohraniti obstoječega 
bankomata, zato občinskemu svetu predlaga, da prostor odkupi občina, saj bo tako bankomat ostal na 
lokaciji. In še več, v prihodnjem letu bo nameščen nov bankomat, ki bo omogočal med drugim tudi 
polog gotovine in plačevanje položnic.   
Mirjana Možina pripomni naj se prihodnje leto pripravi pisni povzetek sprememb med prvim in drugim 
predlogom proračuna.  
Uroš Čadež vpraša ali se na področju vrtcev pričakujejo spremembe glede na to, da se že nekaj časa 
zaradi epidemije ne izvajajo programi v celoti. Elizabeta Rakovec pove, da se bistvenih odstopanj ne 
pričakuje. 
Jurij Krvina vpraša zakaj povečanje investicije v vrtec Poljane. Elizabeta Rakovec pove, da ne gre za 
povečanje investicije temveč so se z dodatnimi sredstvi zmanjšala sredstva, načrtovana za poplačilo v  
letu 2022, in povečala sredstva v letu 2021. Glavnina poplačila investicije je tako predvidena v letu 
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2021, kakor tudi pridobitev uporabnega dovoljenja v mesecu novembru. Le poplačilo zadnje situacije 
je planirano v letu 2022. 
Zvonko Dolinar: 

- ugotavlja, da je za cesto Javorjev Dol le v letu 2021 predviden prihodek iz državnega proračuna v 
višini 60.000 evrov. Župan pove, da je bil ob rekonstrukciji ceste Idrija – Zala – Godovič povečan 
promet čez Mrzli vrh in Javorjev Dol, zato bo občina iz državnega proračuna v letu 2021 prejela 
sredstva za obnovo ceste v enkratnem znesku. 

- predlaga, da se sredstva v višini 2.000 evrov s p.p. 667 prerazporedijo na p.p. 678, saj se ne pričakuje 
porabe v letu 2021. Elizabeta Rakovec pojasni, da je potrebno v primeru predloga za 
prerazporeditev sredstev vložiti amandma najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta. Med letom 
pa se lahko sredstva prerazporedijo na predlog odbora s sklepom župana. 

 
Sklep št. 120: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane 
za leto 2021 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 121: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2021 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 4. točki 
Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva za obdobje 2021 – 2025 
predstavijo Roman Kokalj, Primož Kokalj in Barbara Bogataj. 
 
Sklep št. 122:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Program varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter požarnega varstva za obdobje 2021 – 2025 v priloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča 
Škofja Loka predstavi Anja Hren. 
 
Uroš Čadež vpraša, če bo Občina Medvode tudi prispevala sredstva za novo investicijo. Župan pritrdi. 
 
Sklep št. 123:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka in ga posreduje v enomesečno javno 
obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Milena Pelipenko, predsednica sveta Zavoda Poljanska dolina predstavi postopek imenovanja 
direktorja Zavoda Poljanska dolina ter pove, da je bil na javnem razpisu za direktorja zavoda izbran 
Tomaž Trobiš, dosedanji vršilec dolžnosti direktorja zavoda. 
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Janez Hrovat vpraša kakšna je razlika med prvim razpisom, ki je bil razveljavljen, in ponovnim razpisom. 
Milena Pelipenko pove, da je bil z drugim razpisom določen krajši delovni čas direktorja zavoda. 
Uroš Čadež pripomni, da občinski svet daje soglasje k imenovanju direktorja, pa vendar člani 
občinskega sveta ne poznajo niti izbranega kandidata niti ostalih kandidatov, niti njihovih programov, 
zato o predlaganem sklepu težko glasuje. Župan pove, da postopek v celoti vodi in tudi nosi vso 
odgovornost svet zavoda.   
 
Sklep št. 124:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane daje soglasje k imenovanju Tomaža Trobiša za direktorja 
Zavoda Poljanska dolina, in sicer za čas trajana petletnega mandata. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta, dva člana občinskega sveta sta se 
glasovanja vzdržala. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 7. točki 
Barbara Bogataj pove, da zaradi poteka mandata sedanjemu Razvojnemu svetu gorenjske regije, 
potekajo aktivnosti za sestavo Razvojnega sveta gorenjske regije za novo programsko obdobje. Na 
podlagi prispelih kandidatur (18 predstavnikov občin, 18 predstavnikov gospodarstva in 9 
predstavnikov nevladnih organizacij) je Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj pripravila 
Skupno listo kandidatov. 
Glasovanje mora biti na seji občinskega sveta izvedeno tajno, skladno s Poslovnikom občinskega sveta 
ter Odlokom o ustanovitvi Razvojnega sveta gorenjske regije. 
Za izvedbo tajnega glasovanja občinski svet imenuje komisijo v sestavi: Martin Oblak, predsednik, mag. 
Polona Mlinar Biček in Ciril Alič. 
Člani občinskega sveta so z glasovnicami, razdeljenimi na seji občinskega sveta, tajno glasovali o skupni 
listi kandidatov za Razvojni svet gorenjske regije 2021 – 2027 v naslednji sestavi: 
 

I. PREDSTAVNIKI OBČIN: 
1. Milan ČADEŽ 
2. Franc ČEBULJ 
3. Ciril GLOBOČNIK 
4. Barbara GUNČAR 
5. Janez HROVAT 
6. Andrej KARNIČAR 
7. Ciril KOZJEK 
8. Anton LUZNAR 
9. Ivan MEGLIČ 
10. Anton MEŽAN 
11. Miha PETERNEL 
12. Leopold POGAČAR 
13. Blaž RAČIČ 
14. Rok ROBLEK 
15. Borut SAJOVIC 
16. Jože SODJA 
17. Peter TORKAR 
18. Janez ŽAKELJ 

II. PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA: 
1. Srečko BARBIČ 
2. Nataša DOLENC 
3. Petra DOLENC 
4. Aleksander GOREČAN 
5. Gaber GUNDE 
6. Stanislav JAKELJ 
7. Bernarda JURCA 
8. Mitja KADOIČ 
9. Ludvik KAVČIČ 
10. Anton MAGDIČ 
11. Janka PLANINC 
12. Anton PODOBNIK 
13. Luka STREINER 
14. Ivan ŠMON 
15. Andreja ŠTREKELJ 
16. Jadranka ŠVARC 
17. David ZORMAN 
18. Daniela ŽAGAR 

III. PREDSTAVNIKI NEVLADNIH 
ORGANIZACIJ: 

1. Mija ALEŠ 
2. Nina ARNUŠ 
3. Uroš BRANKOVIČ 
4. Vanja FRLIC ŠTURM 
5. Jernej JEGLIČ 
6. Jaka KREGAR 
7. Barbara LOMBAR 
8. Boštjan NOČ 
9. Katka ŽBOGAR 

 

 
Komisija je po izvedenem tajnem glasovanju ugotovila naslednji izid glasovanja: 

- število razdeljenih glasovnic: 16 
- število oddanih glasovnic: 16 
- število veljavnih glasovnic: 16 
- število neveljavnih glasovnic: 0 
- število glasov ZA: 16 
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- število glasov PROTI: 0 
 
Na podlagi ugotovljenega izida tajnega glasovanja je bil sprejet naslednji  
  
Sklep št. 125:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane potrjuje oblikovano Skupno listo kandidatov za Razvojni 
svet gorenjske regije 2021–2027. 
 
 
 
Seja se zaključi ob 19.25 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj  
         Milan Janez Čadež 

Župan 


