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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
  
Številka: 032-001/2021 
Datum: 11. 2. 2021 
 

Z A P I S N I K 
 
13. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 11. februarja 2021, 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, Irena Tavčar 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Bernard Strel, Boštjan Kočar, Barbara 
Bogataj, občinska uprava; Primož Kokalj, poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite; Jaka Šubic, Sonja 
Rozman (po videokonferenci), Ljudska univerza Škofja Loka; Mateja Rant, 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 12. redne seje občinskega sveta z dne 11. 12. 2020  
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Načrt dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 
4. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas - Poljane 
5. Predstavitev projekta Aktivno proti invazivkam 
6. Poročilo o poteku investicije rekonstrukcije kuhinje v OŠ Poljane in gradnje novega prizidka vrtca 

Agata 
7. Imenovanje predstavnika v svet javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 
8. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra 
9. Razno 

 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je potrjen 
soglasno. 
 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 12. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 10. 12. 2021 
ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 12. redne seje: 
Sklep št. 119: potrjen zapisnik 11. redne seje z dne 8. 10. 2020 in 4. korespondenčne seje 
Sklep št. 120: sprejet Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021  
Sklep št. 121: sprejet Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine za leto 2021  
Sklep št. 122: sprejet Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva za 
obdobje 2021 – 2025  
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Sklep št. 123: sprejet osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Jela Janežiča Škofja Loka  
Sklep št. 124: podano soglasje k imenovanju Tomaža Trobiša za direktorja Zavoda Poljanska dolina   
Sklep št. 125:  potrjena lista kandidatov za Razvojni svet gorenjske regije 2021–2027 
 
Sklep št. 126: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
12. redne seje, ki je bila 10. 12. 2020, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je 
potrebno poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta od 17 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 2. točki 
Marija Guzelj: 

- vpraša ali je na Hotavljah pri stanovanjskem objektu Hotavlje 19 v načrtu nadaljevanje ureditve 
pločnika, saj ima lastnik zemljišča v načrtu gradnjo opornega zidu, da ob gradnji le-tega upošteva 
ustrezen odmik;   

- opozori, da je na Hotavljah, v križišču proti cerkvi, na mestu nekdanje lipe, ostal del ceste 
neasfaltiran, zato predlaga, da se križišče uredi v izogib spiranju peska na cesto. 

Roman Kokalj: 
- pove, da je na cesti Kladje – Ermanovec še približno 500 m makadama. Župan pohvali odlično 

sodelovanje z županom občine Cerkno in pove, da je že odprta tema tudi ureditev te ceste; 
- vpraša kdaj bodo postavljene ceste ograje na cesti v Stari Oselici ter pripomni, naj se te ograje ne 

financirajo iz rednega plana postavitve cestnih ograj krajevnih skupnosti; 
- vpraša kdaj se bo izvedla sanacija mostu v Pilovcu. Župan pove, da je bila pridobljena nova ponudba 

za izvedbo sanacije na podlagi katere se načrtuje izvedba del še v letu 2021; 
- vpraša ali se v letošnjem letu predvideva pričetek del za ureditev parkirišča pri cerkvi v Stari Oselici. 

Župan pritrdi. 
- ponovno vpraša, ali se bo namestila UV lučka na zajetju na Trebiji. Elizabeta Rakovec ponovno 

pojasni, da na zajetju samem kloriranja ni mogoče nadomestiti z UV-lučko, saj gre za skupno 
klorinatorsko postajo z Občino Škofja Loka in za tako velik sistem UV-lučka ni učinkoviti sistem 
dezinfekcije, ker so predolgi cevovodi. Je pa bila že izvedena optimizacija in nadgradnja 
klorinatorske postaje na izviru Trebija z vidika natančnosti doziranja. 

- meni, da bi bilo potrebno načrtovati gradnjo doma starostnikov tudi v naši občini. Župan najprej bo 
urejena hiša generacij v kateri bo »vrtec« za starejše in omogočena začasna namestitev starejših do 
tri mesece. V planu je bila tudi ureditev doma za starostnike, vendar se potrebe spreminjajo. 
Najpomembnejša je skrb za starejše, da ostanejo čim dlje na domu, in sicer s pomočjo na domu, ki 
jo (so)financira občina. Osebno bi raje podprl zasebnike v smeri zagotovitve stanovanjskih skupnosti 
starejših, kot je primer v Davči.  

Stanko Bajt: 
- vpraša kakšen predlog ureditve ekološkega otoka naj poda krajevna skupnost. Elizabeta Rakovec 

pojasni, da je potrebno ob pripravi predloga upoštevati, da mora biti ekološki otok dostopen 24 ur 
na dan; 

- opozori, da je izvajanje zimske službe zaradi veliko makadamskih cest, jaškov in kanalov oteženo, 
po pluženju ob cestah ostajajo velike količine peska, zato vpraša ali je za tovrstne ceste predpisan 
drugačen način pluženja; 

- pove, da s ceste Trebija – Sovodenj stanovanjski objekt na naslovu Sovodenj 3 nima dostopa zaradi 
podora brežine. Župan pojasni, da cesta do omenjenega objekta ni kategorizirana, je zasebni dovoz. 

Marija Prosen vpraša kdaj je predvidena ureditev pločnika do Lajš nad Gorenjo vasjo. Župan pojasni, 
da trenutno časovno ureditve ni mogoče opredeliti. 
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Peter Peternel: 
- vpraša ali že potekajo pogovori z lastnikom za odkup zemljišča za poslovilni objekt Javorje. Župan 

odgovori, da še ne; 
- meni, da bi bilo v pogovore o gradnji šole v Javorjah potrebno vključiti vse akterje, kot npr. KGZ 

Škofja Loka, … Župan pove, da bo v roku enega meseca na to temo sklical sestanek članov 
občinskega sveta iz območja Javorij; 

- vpraša ali lahko občina vpliva, da se izvede vkop nadzemnega daljnovoda za elektriko, telekom v 
zemljo. Župan pojasni, da se ob rekonstrukcijah cest običajno kabli sočasno z ostalimi gradbenimi 
deli vkopljejo v zemljo. 

Martin Oblak vpraša ali je predvideno širjenje modih pasov za pešce po ulicah v Gorenji vasi? Župan 
predlaga naj poda predlog odsekov cest na katerih bi se označili pasovi za pešce. 
Ciril Alič: 

- vpraša kdaj pričakovati obnovo ceste Zapreval – občinska meja. Elizabeta Rakovec odgovori, da je 
ta odsek prioriteta med odseki za rekonstrukcijo po rednem planu, to je v letu 2022; 

- pove, da je zaradi združevanja s starim sistemom prišlo do vdora meteornih voda v fekalno 
kanalizacijo Javorje, zato bo potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo katastra meteorne kanalizacije 
in vzdrževanje le-te, in opozori, da še kar nekaj objektov na območju Javorij ni priključenih na javno 
kanalizacijo. 

Zvonko Dolinar opozori na ponavljajoče izpade internetnih povezav na optičnem omrežju. Župan pove, 
da je potrebno posredovanje informacije o izpadih sodelavcu Igorju Kržišniku. 
Žan Mahnič opozori na neurejenost ekoloških otokov v občini in predlaga, da se ekološki otoki opremijo 
z nadzornimi kamerami ali ponovno namestijo zabojniki za embalažo. 
Janez Hrovat vpraša kakšna je COVID-19 situacija v občini. Župan pove, da spremlja uradne podatke, 
objavljene na spletu, ki kažejo, da je (bilo) vseh obolelih 9,2 odstotka občanov. Civilna zaščita je za 
obravnavo potencialno okuženih pacientov pred zdravstveno postajo zagotovila zabojnik, zdravniki 
izvajajo hitro testiranje zaposlenih na obeh šolah in vrtcih.  
Stanislav Bizovičar: 

- vpraša kdaj se bo pričela gradnja vodovoda Lučine in rekonstrukcija državne ceste do Suhega Dola. 
Župan odgovori, da je za gradnjo vodovoda trenutno objavljen javni razpis za izbiro izvajalca, ki se 
izteče 4. 3., za rekonstrukcijo ceste pa bo prav tako v kratkem objavljen javni razpis na podlagi 
katerega naj bi bil približno v roku treh mesecev znan izvajalec del;  

- ugotavlja, da del ceste na Golem vrhu, ki spada pod občino Polhov Gradec, še ni asfaltiran. Župan 
pove, da bo govoril z županom sosednje občine. 

Marija Guzelj opozori na zelo slabo stanje ceste Suša – Dolenja Žetina v delu kjer je še makadam. 
 
 
K 3. točki 
Načrt dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Gorenja vas – Poljane za 
leto 2021 predstavi Primož Kokalj, poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite. 
 
Sklep št. 127: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Načrt dela na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 4. točki 
Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas - 
Poljane predstavi Boštjan Kočar. 
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Sklep št. 128: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembi Odloka o 
kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas - Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Projekt Aktivno proti invazivkam predstavita predstavnika Ljudske univerze Škofja Loka, Jaka Šubic in 
Sonja Rozman (po videokonferenci). 
 
 
K 6. točki 
Poročilo o poteku investicije rekonstrukcije kuhinje v OŠ Poljane in gradnje novega prizidka vrtca Agata 
predstavi Bernard Strel. 
 
Sklep št. 129:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o poteku investicije rekonstrukcije kuhinje 
v OŠ Poljane in gradnje novega prizidka vrtca Agata v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta se je 
glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 7. točki 
Barbara Bogataj pove, da je na podlagi poziva Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka potrebno imenovati 
predstavnika občine Gorenja vas – Poljane v svet navedenega javnega zavoda. Predlog za imenovanje 
je pripravila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
Sklep št. 130:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika občine v svet javnega zavoda Knjižnica Ivana 
Tavčarja Škofja Loka imenuje Gorana Šušnjarja. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki 
Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra predstavi Barbara Bogataj. 
 
Sklep št. 131:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra 
na nepremičninah: 
parc. št. 981/10, 981/11, 981/12 k.o. 2037 Podvrh, 
parc. št. 1401/1 (del) k.o. 2057 Gorenja vas in 
parc. št. 1193/1, 1194/3, 1194/5, 1194/7, 1194/8, 1194/10, 1195/5 k.o. 2059 Lučine 
v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
Seja se zaključi ob 19.50 uri. 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj       Milan Janez Čadež 

Župan 


