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Številka: 032-7/2021 
Datum: 9. december 2021 
 
 

Z A P I S N I K  
 

17. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 9. decembra 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, mag. Polona Mlinar Biček, Mirjana Možina, Peter Peternel, Marija 
Prosen, Stanko Bajt, Jurij Krvina, Martin Oblak, Irena Tavčar, Uroš Čadež  
 
Opravičeno odsoten član občinskega sveta: Žan Mahnič 
 
Ostali prisotni: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Katarina Dolenc, Anja Hren, občinska uprava; Miša 
Novak, za Razvojno agencijo Sora; Mateja Rant, Podblegaške novice; Jana Jenko, Radio Sora 
 
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 16. redne seje občinskega sveta z dne 7. 10. 2021 in poročila 5. in 6. 
korespondenčne seje  

2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Drugi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022 in Načrt ravnanja s stvarnim 

premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022 
4. Strategija razvoja turizma za Škofjeloško območje 2022-2028 
5. Predlog cen programov vrtcev v Občini Gorenja vas - Poljane 
6. Razno 

 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je potrjen 
soglasno. 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 16. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 7. 10. 2021, 
ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 16. redne seje: 
Sklep št. 154: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 15. redne seje 
Sklep št. 155: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 2021 
Sklep št. 156: sprejeta dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem  
Sklep št. 157: sprejet prvi predlog Odloka o proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2022  
Sklep št. 158: sprejet Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Gorenja vas – Poljane  
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Sklep št. 159: sprejet sklep o občinskih nagrajencih za leto 2021  
Sklep št. 160: sprejeto Končno poročilo nadzornega odbora občine za leto 2020 
Sklep št. 161: sprejeto Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Gorenja vas – Poljane v letu 2021  
Sklep št. 162: sprejet Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe  
Sklep št. 163: sprejet Akcijski načrt izvajanja Zelene sheme Občine Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 164: seznanitev s Poročilom o delu Gasilskega poveljstva občine v letu 2020 
Sklep št. 165: imenovanje predstavnika občine v svet VIZ OŠ Jela Janežiča  
Sklep št. 166: imenovanje članov sveta Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina 
Sklep št. 167: sprejet Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra  
Sklep št. 168: dopolnitev sklepa o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture 
 
Sklep št. 169: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 16. 
redne seje, ki je bila 7. 10. 2021, ter poročilo 5. in 6. 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 
Peter Peternel: 
- predlaga, da se na parkirišču na Črnem kalu namestijo smetnjaki, saj obiskovalci odpadke odlagajo na 
parkirišču, sanitarije ter da se parkirišče primerno uredi; 
- opozori, da je cesta Javorje – Mlaka, sploh v zimskem času, ko je sneg, zelo težko prevozna saj je 
onemogočeno srečevanje vozil. 
 
 
K 3. točki 
Drugi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022 in Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022 predstavita Katarina Dolenc in Elizabeta Rakovec. 
 
Na vprašanje Jurija Krvine Elizabeta Rakovec pojasni, da so bili v preteklosti stroški novoletne okrasitve 
naselij na strani krajevnih skupnosti, z letom 2021 pa je občina pristopila k enotni okrasitvi krajev v občini, 
ki se bo v prihodnjih letih nadgrajevala, stroški pa bodo kriti iz proračuna občine. 
 
Sklep št. 170: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme drugi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane 
za leto 2022 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 

 
Sklep št. 171: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2022 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Predlog cen programov vrtcev v Občini Gorenja vas – Poljane predstavita Anja Hren in Uroš Čadež, 
predsednik odbora za šolstvo, kulturo in šport. 
 
Na vprašanje Cirila Aliča Elizabeta Rakovec pojasni, da sta obe šoli pripravili podrobne izračune stroškov, 
ki vplivajo na predlagano spremembo cen programov vrtca, in zajemajo materialne stroške, ogrevanje, 
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elektriko, izobrazbena in starostna struktura zaposlenih, številčnost oddelkov, ... Ker so stroški ocenjeni je 
nemogoče določiti ceno na način, da bo rezultat konec leta nič, zato v primeru primanjkljaja sredstev le-
tega krije ustanovitelj, to je občina, v primeru presežka sredstev pa se le-ta namenijo za manjše investicije 
v posameznem zavodu. 
 
Sklep št. 173: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog cen programov vrtcev v Občini Gorenja vas - 
Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta se je glasovanja 
vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 4. točki 
Strategijo razvoja turizma za Škofjeloško območje 2022-2028 predstavi Miša Novak, za Razvojno agencijo 
Sora. 
 
Sklep št. 172: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Strategijo razvoja turizma za Škofjeloško območje 
2022-2028 v priloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
   
 
Seja se zaključi ob 19.15 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj 
viš. svet. za spl. in pr. zadeve 

  
 
 

Milan Čadež 
župan 

 


