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Številka: 032-2/2021 
Datum: 15. april 2021 
 
 

Z A P I S N I K  
 

14. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 15. aprila 2021, s pričetkom ob 18. 
uri v veliki dvorani Sokolskega doma v Gorenji vasi. 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Ciril Alič, Stanislav Bizovičar, Anton Debeljak, 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 
 
Opravičeno odsoten član občinskega sveta: Uroš Čadež 
 
Ostali prisotni: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Katarina Dolenec, Luka Prezelj, Kristina Knific, 
Barbara Bogataj, občinska uprava; Sašo Eniko, Policijska postaja Škofja Loka; Tomaž Trobiš, Zavod 
Poljanska dolina; Mateja Rant, Podblegaške novice; Jana Janko, Radio Sora 
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku seje 
prisotnih 14 članov občinskega sveta.  
 
Župan predlaga v potrditev naslednji  
 
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta z dne 11. 2. 2021  
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Gorenja vas – Poljane v letu 

2020 
4. Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 
5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Jela Janežiča 
6. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju družinske medicine v mreži 

zdravstvene službe na območju občine Gorenja vas – Poljane 
7. Predlog odloka o predkupni pravici Občine Gorenja vas – Poljane 
8. Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2020 
9. Seznanitev o pridobitvi zlatega znaka Zelene sheme trajnostnega turizma 
10. Letno poročilo STC Stari vrh za leto 2020 
11. Elaborat o cenah storitev GJS odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode s sklepom o 

subvencioniranju 
12. Letni program športa v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2021                                                   
13. Razno 

 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 14 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je potrjen 
soglasno. 
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K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 13. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 11. 2. 2021, 
ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 13. redne seje: 
Sklep št. 126: potrjen zapisnik 12. redne seje z dne 10. 12. 2020 
Sklep št. 127: sprejet letni Načrt dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  
Sklep št. 128: sprejet Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest  
Sklep št. 129: sprejeto Poročilo o poteku investicije rekonstrukcije kuhinje v OŠ Poljane in gradnje novega 
prizidka vrtca Agata  
Sklep št. 130: imenovan predstavnik občine v svet javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
Goran Šušnjar 
Sklep št. 131: sprejet Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Podvrh, 
Gorenja vas in Lučine 
 
Sklep št. 132: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 13. 
redne seje, ki je bila 11. 2. 2021, 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 predlaga obnovo kapelice na Ermanovcu, pri odcepu za dolino Kopačnice. 
Anton Debeljak predlaga, glede na to, da se v občini gradi drugo krožišče, da se v obeh krožiščih (Gorenja 
vas in Poljane) poskrbi za večjo varnost pešcev, saj v krožiščih potekata tudi šolski poti. Elizabeta Rakovec 
pove, da občina podpira pobudo, ki je bila podana tudi na zboru krajanov in s strani osnovnih šol, ter da 
bo posredovana pristojnim 
Jurij Krvina vpraša: 

- kdaj je predviden zaključek gradnje krožišča v Poljanah. Župan pove, da je predviden zaključek del 
konec junija. 

- ali je občina kakorkoli priskočila na pomoč sobodajalcem in lastnikom gostinskih obratov v času zaprtja 
ob epidemiji pri plačilu komunalnih storitev. Župan pove, da epidemija še ni zaključena, zato se 
zaenkrat o pomoči s strani občine ni razmišljalo, saj so prejemniki pomoči s strani države.  

Roman Kokalj: 
- predlaga, da se razmisli o ukrepih za umiritev prometa skozi Trebijo na način, da se postavi tablo »vi 

vozite« ali izvajajo meritve hitrosti v naselju; 
- v rebalansu naj se nekaj sredstev nameni za ureditve na Trebiji in vabi župana na ogled in predstavitev 

predlogov ureditev. 
Ciril Alič: 

- opozori na obnovo sredinske črte na cesti od Krajcev do Javorij na delih, na katerih je bila poškodovana 
ob izvajanju zimske službe; 

- predlaga, da Zavod Poljanska dolina prouči in izkoristi potencial Rudnika Žirovski vrh v promocijske 
namene. 

Peter Peternel opozori na neurejeno parkiranje obiskovalcev Blegoša na Črnem kalu zato predlaga, da se 
pristopi k ureditvi parkirišča in zaračunavanju parkirnine.   
 
 
K 3. točki 
Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Gorenja vas – Poljane v letu 2020 
predstavi Sašo Eniko, komandir Policijske postaje Škofja Loka. 



3 
 

K 4. točki 
Zaključni račun proračuna občine za leto 2020 predstavita Luka Prezelj in Katarina Dolenec. 
 
Sklep št. 133: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2020 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Jela Janežiča predstavi Elizabeta 
Rakovec. 
 
Sklep št. 134: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda OŠ Jela Janežiča v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju družinske medicine v mreži 
zdravstvene službe na območju občine Gorenja vas – Poljane predstavi Elizabeta Rakovec. 
 
Sklep št. 135: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe 
na področju družinske medicine v mreži zdravstvene službe na območju občine Gorenja vas – Poljane v 
predloženem besedilu, ki se objavi po prejemu soglasja ZZZS. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Predlog Odloka o predkupni pravici Občine Gorenja vas – Poljane predstavi Elizabeta Rakovec. 
 
Jurij Krvina prosi za pojasnilo zadnjega odstavka 3. točke obrazložitev odloka, kaj se spreminja, da bo 
občina lahko prišla do nekaterih nepremičnin. Prej to ni bilo mogoče, zdaj pa bo občina lahko uveljavljala 
svojo voljo? Elizabeta Rakovec pojasni, da se bo lahko predkupna pravica uveljavljala tudi na območju 
kmetijskih zemljišč v kolikor so ta potrebna za dolgoročen razvoj naselij. Doda še, da se predkupna pravica 
uveljavlja za ceno zemljišča, ki jo določi prodajalec. 
 
Sklep št. 136: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o predkupni pravici Občine Gorenja vas – 
Poljane. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, en član je glasoval PROTI. Sklep je bil 
sprejet. 
 
 
K 11. točki 
Elaborat o cenah storitev GJS odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode s sklepom o 
subvencioniranju z obrazložitvami predstavi Kristina Knific. 
 
Sklep št. 137: 
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Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne vode 2021 za območje Občine 
Gorenja vas - Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 138: 
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 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki 
Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2020 predstavi Tomaž Trobiš, direktor Zavoda Poljanska 
dolina. 
 
Peter Peternel predlaga, da se več pozornosti za pohodnike ali kolesarje nameni mikrolokacijam v občini, 
npr. slap pod Rancka, Bohinčev mlin, izvir vode v Gorenji Žetini in podobno ter opozori, da bi bilo za 
namestiti nove informacijske table z informacijami o ponudbi, zanimivostih, … določenega območja. 
Tomaž Trobiš pove, da so tovrstni predlogi že evidentirani in se bodo sistemsko uresničevali v sklopu 
skupne strategije vseh štirih občin Škofjeloškega. 
 
Sklep št. 139: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2020 v 
predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 9. točki 
Postopek pridobitve zlatega znaka Zelene sheme trajnostnega turizma predstavi Tomaž Trobiš, direktor 
Zavoda Poljanska dolina. 
 
K 10. točki 
Letno poročilo STC Stari vrh za leto 2020 predstavi Tomaž Trobiš, direktor STC Stari vrh d.o.o. 
 
K 12. točki 
Letni program športa v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2021 predstavi Elizabeta Rakovec. 
 
Sklep št. 140: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Letni program športa v občini Gorenja vas – Poljane 
za leto 2021 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
Seja se zaključi ob 20.30 uri. 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj 
viš. svet. za spl. in pr. zadeve 

  
Milan Čadež 

župan 

 


