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Številka: 032-3/2021 
Datum: 10. junij 2021 
 
 

Z A P I S N I K  
 

15. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 10. junija 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, Uroš Čadež 
 
Ostali prisotni: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Katarina Dolenc, Barbara Bogataj, občinska 
uprava; Maja Šinigoj, Locus, d.o.o.; Hiacinta Klemenčič, RŽV, d.o.o., mag. Sandi Viršek, direktor Agencije 
za radioaktivne odpadke, Matej Rupret, Agencija za radioaktivne odpadke; mag. Stanislav Bele, vodja 
skupne občinske uprave MIRED Vrhnika, Zala Arnolj, MIRED Vrhnika; Anton Marc, Lokalna energetska 
agencija Gorenjske;  Mateja Rant, Podblegaške novice; Jana Janko, Radio Sora; Aljana Jocif, Radio Slovenija 
 
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 14. redne seje občinskega sveta z dne 15. 4. 2021 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 

Gorenja vas - Poljane 
4. Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na 

okolje za leti 2019-2020 
5. Poročilo skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2020 
6. Lokalni energetski koncept Občine Gorenja vas – Poljane 
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 

in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 
8. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zdravstvene dejavnosti 

patronažne službe in zdravstvene nege na območju občine Gorenja vas – Poljane 
9. Četrta razvojna os na odseku Cerkno – Hotavlje 
10. Pravilnik o spremembi Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane 
11. Poročilo o delu uredniškega odbora Podblegaških novic v letu 2020 
12. Mnenje o kandidatu za imenovanje direktorja Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka 
13. Razno 

 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je potrjen 
soglasno. 
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K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 14. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 15. 4. 2021, 
ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 14. redne seje: 
Sklep št. 132: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 13. redne seje 
Sklep št. 133: sprejet Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020  
Sklep št. 134: sprejet Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Jela Janežiča 
Sklep št. 135: sprejet Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju družinske 
medicine v mreži zdravstvene službe na območju občine Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 136: sprejet Odlok o predkupni pravici Občine Gorenja vas – Poljane 
Sklep št. 137: sprejet Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanje in čiščenje komunalne vode 2021 za območje Občine Gorenja vas - Poljane  
Sklep št. 138: sprejet Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorenja vas - Poljane  
Sklep št. 139: sprejeto Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2020  
Sklep št. 140: sprejet Letni program športa v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2021  
 
Sklep št. 141: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 14. 
redne seje, ki je bila 15. 4. 2021, 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 
Mag. Polona Mlinar Biček vpraša: 
- ali se lahko vrnejo zabojniki za embalažo na ekološke otoke, saj se stanje na ekoloških slabša; 
- kako je z obnovo ceste Hotavlje – Kopačnica - Leskovica. Župan pojasni, da je obnova ceste Kopačnica – 
Leskovica kot prva prioriteta uvrščena na Ministrstvu za okolje in prostor, Sektorju za naravne nesreče, 
najprej bodo sanirani trije plazovi. Za cesto Kopačnica - Podpleče do občinske meje pa je v pripravi 
sofinancerski sporazum z Direkcijo RS za infrastrukturo za obnovo ceste kot obvozne ceste za gradnjo 4. 
razvojne osi. 
Mirjana Možina posreduje predlog prebivalcev Leskovice in predlaga, da se v proračun za leto 2022 vključi 
nova proračunska postavka za izdelavo projektne dokumentacije za večnamenski prostor in otroško igrišče 
v Leskovici. 
Uroš Čadež opozori, da v telovadnici Poljane še vedno pušča streha. Elizabeta Rakovec pojasni, da je bila 
sanacija strehe že izvedena, v kolikor se bodo težave s puščanjem še pojavljale, je potrebno obvestiti 
sodelavca Igorja Kržišnika. 
Stanko Bajt vpraša kdaj se bo izvedla načrtovana košnja ob občinskih cestah. 
Martin Oblak vpraša na kakšen način pristopa organizator kolesarske dirke po Sloveniji do občine glede 
promocije. V prihodnje, ob ponovnem poteku dirke preko občine, bi se bilo potrebno bolje organizirati 
glede promocije krajev in ponudbe v občini. Župan pojasni, da je zelo dobra koordinacija z organizatorjem 
Maratona Franje, za Dirko po Sloveniji pa ni bilo nobene koordinacije z organizatorji. Pohvali sodelovanje 
s KD Belaunce in podpira večjo promocijo ob naslednji priložnosti.   
 
 
K 3. točki 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorenja 
vas – Poljane predstavi Maja Šinigoj, Locus, d.o.o. 
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Jurij Krvina predlaga, da se z naslednjim postopkom spremembe občinskega prostorskega načrta zagotovi 
več zazidljivih parcel za individualno gradnjo, da mladi ne bodo odhajali iz občine, glede na to, da je 
povpraševanje za gradnjo veliko.  
Uroš Čadež vpraša koliko časa se bodo zbirale pobude za spremembo namembnosti. Maja Šinigoj pojasni, 
da je običajno določen rok v katerem se zbirajo ponudbe, po dopolnjenem osnutku in javni razgrnitvi pa 
obravnava novih vlog ni več mogoča. 
 
Sklep št. 142: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu v predloženem besedilu in s spremembo, predlagano na seji. Odlok se 
objavi po prejemu mnenja Direkcije RS za vode. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 143: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 4. točki 
Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za 
leti 2019-2020 predstavi Hiacinta Klemenčič, direktorica RŽV d.o.o. 
Aktivnosti, ki jih izvaja na območju Rudnika Žirovski vrh Agencija za radioaktivne odpadke, predstavita 
mag. Sandi Viršek in Matej Rupret. 
 
Na vprašanje župana Milana Čadeža Hiacinta Klemenčič odgovori, da zaenkrat ni predvidena izdelava 
dodatnih vrtin oziroma drugih posegov za zajem zalednih voda na odlagališču Boršt, in pojasni, da je 
trenutno v izdelavi dopolnitev študije modeliranja raznosa hidrometalurške jalovine po dolini v primeru 
popolnega razpada odlagališča ob sočasnem intenzivnem deževju in potresu, ki je pogoj za pozitivno 
mnenje o stabilnosti  
 
 
K 5. točki 
Poročilo skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2020 predstavita Zala 
Arnolj in mag. Stanislav Bele. 
 
Jurij Krvina ugotavlja, da je več kot 90% prihodka iz naslova prometnih glob, in meni, da bi se dalo kaj več 
narediti tudi na področju preventive, ne samo na prometnem področju, tudi na drugih področjih. 
Mag. Stanislav Bele glede problematike na ekoloških otokih pove, da je snemanje na ekoloških otokih 
dovoljeno za namen preprečevanja vandalizma in ni dovoljeno za uporabo v prekrškovnih postopkih, zato 
predlaga, da se ekološki otoki postavijo v delih naselij kjer je lažji nadzor že s strani prebivalcev. 
 
Sklep št. 144: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom skupne občinske uprave Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo za leto 2020 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Lokalni energetski koncept Občine Gorenja vas – Poljane predstavi Anton Marc, Lokalna energetska 
agencija Gorenjske. 
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Sklep št. 145: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Lokalni energetski koncept Občine Gorenja vas – Poljane 
v predloženem besedilu. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 in 
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 predstavita Katarina 
Dolenc in Barbara Bogataj. 
 
Jurij Krvina vpraša kateri je pravi znesek za sofinanciranje gradnje gasilskih domov saj je v obrazložitvah 
naveden znesek 70.000,00, v tabeli pa 80.000,00, ter opozori na javno razsvetljavo v GC Todraž. Elizabeta 
Rakovec pove, da so za javno razsvetljavo zagotovljena sredstva v višini z najugodnejše ponudbe ter doda, 
da je pravilni znesek sofinanciranja za gasilske domove 70.000,00.   
 
Sklep št. 146: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 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. 147: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane in Načrt ravnanja s premičnim 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 8. točki 
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zdravstvene dejavnosti patronažne 
službe in zdravstvene nege na območju občine Gorenja vas – Poljane predstavi Elizabeta Rakovec. 
 
Sklep št. 148: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe 
na področju zdravstvene dejavnosti patronažne službe in zdravstvene nege na območju občine Gorenja 
vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 9. točki 
Postopek umeščanja trase 4. Razvojne osi na odseku Cerkno - Hotavlje predstavi župan Milan Čadež. 
 
Sklep št. 149: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane podpira umeščanje trase 4. Razvojne osi na odseku Cerkno - 
Hotavlje v smeri določitve najugodnejše rešitve v južnem koridorju. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 9. točki 
Pravilnik o spremembi Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas – Poljane 
predstavi Elizabeta Rakovec. 
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Sklep št. 150: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o spodbujanju 
razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 10. točki 
Poročilo o izdajanju javnega glasila Podblegaške novice v letu 2020 predstavi Mateja Rant, odgovorna 
urednica Podblegaških novic. 
 
Sklep št. 151: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o delu uredniškega odbora 
Podblegaških novic v letu 2020 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 11. točki 
Irena Tavčar pove, da je poziv za mnenje k izbranemu kandidatu za delovno mesto direktorja Knjižnice 
Ivana Tavčarja Škofja Loka obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki 
predlaga, da občinski svet poda pozitivno mnenje.  
 
Sklep št. 152: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane daje pozitivno mnenje k imenovanju Matjaža Eržena, Žabnica 
67a, 4209 Žabnica, na delovno mesto direktorja Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. 

ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
Seja se zaključi ob 20.35 uri. 
 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj 
viš. svet. za spl. in pr. zadeve 
 

  
 
 

Milan Čadež 
župan 

 


