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Številka: 032-001/2022 
Datum: 10. februar 2022 
 
 

Z A P I S N I K  
 

18. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 10. februarja 2022, 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, Irena Tavčar, Uroš Čadež  
 
Opravičeno odsotna člana občinskega sveta: Žan Mahnič, Martin Oblak 
 
Ostali prisotni: Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj, Lucija Klemenčič, Marjeta Šifrar, Kristina Knific, 
občinska uprava 
 
Sejo po pooblastilu župana Milana Čadeža vodi podžupan Anton Debeljak, ki uvodoma vse prisotne lepo 
pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku seje prisotnih 15 članov občinskega sveta.  
 
Podžupan predlaga v potrditev naslednji  
 
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta z dne 9. 12. 2021 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 

pogrebne službe 
4. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini 

Gorenja vas – Poljane 
5. Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Gorenja vas – Poljane 
6. Imenovanje novih članov sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Gorenja vas - 

Poljane 
7. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra 
8. Razno 

 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 15 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 9. 12. 2021, 
ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 17. redne seje: 
Sklep št. 169: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 16. redne seje ter poročilo 5. in 
6. korespondenčne seje občinskega sveta 
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Sklep št. 170: sprejet drugi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022  
Sklep št. 171: sprejet Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022 v  
Sklep št. 172: sprejeta Strategija razvoja turizma za Škofjeloško območje 2022-2028  
Sklep št. 173: sprejet predlog cen programov vrtcev v Občini Gorenja vas - Poljane  
 
Sklep št. 174: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 17. 
redne seje, ki je bila 9. 12. 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 opozori, da v centru Gorenji vasi ni kažipota za pokopališče. Elizabeta Rakovec pove, da se 
pripravlja projekt obnove neprometnih označb po celotni občini, v sklopu katerega se bo pregledalo in 
revidiralo obstoječe stanje. 
Peter Peternel vpraša glede spremembe upravljavca STC Stari vrh. Elizabeta Rakovec pove, da do 
spremembe še ni prišlo, pripravlja pa se podpis strateškega dogovora s Smučarsko zvezo Slovenije. 
Roman Kokalj: 
- posreduje opozorilo krajana Trebije, da se izkopan material ob rekonstrukciji ceste Trebija – Sovodenj 
deponira na »bosanskem« ovinku, na cesti Trebija – Stara Oselica, da delu, kjer je teren plazovit, nad 
zadrževalnikom vode. Elizabeta Rakovec pove, da je bila tudi občinska uprava obveščena o nasipanju, ki 
po ogledu in prvi oceni presega dopustno nasipanje na lokaciji zaradi bližine vodotoka, zato je nasipanje 
na tej lokaciji ustavljeno, naslednjo sredo pa je predviden operativni sestanek in ogled lokacije vseh 
udeleženih v investiciji z namenom, da se ugotovi ali je nasipanje na lokaciji še dopustno, ter da se najde 
drugo ustrezno deponijo; 
- pove, da najbližji sosed igrišča na Trebiji predlaga povišanje zaščitne ograje igrišča. Elizabeta Rakovec 
pove, da je pobudo prejela tudi občinska uprava, ki bo pobudo preučila in krajanu tudi podala odgovor; 
- vpraša kdaj je načrtovan pričetek obnove mostu na Fužinah in opozori na premike ceste v vas Fužine iz 
smeri Žirov. Elizabeta Rakovec pove, da je bila lani sprejeta odločitev, da se z obnovo mostu prične v 
letošnjih pomladnih mesecih. Obnova mostu je strošek občine, za kar so sredstva tudi zagotovljena v 
letošnjem proračunu; 
- vpraša ali potekajo aktivnosti v smeri ureditve krožišča na regionalni cesti na Trebiji. Elizabeta Rakovec 
pove, da je pobuda s strani župana že podana na Direkcijo za infrastrukturo, ni pa še v fazi da bi lahko 
podali časovnico za izvedbo; 
- vpraša ali se bo prehod za pešce čez regionalno cesto na Trebiji opremil s signalnimi lučkami. Elizabeta 
Rakovec pove, da se bo na Trebiji prioritetno izvedel projekt za ureditev prometne varnosti skozi naselje; 
- vpraša ali je v planu obnova ceste Sovodenj – Leskovc – Makuc – kapelica na Ermanovcu. Elizabeta 
Rakovec pove, da je trenutno odprto javno naročilo za izbiro izvajalca del za obnovo ceste Sovodenj – 
Ermanovec - Stara Oselica. Obnova je predvidena v dveh fazah, za prvo fazo, ki bi se lahko pričela izvajati 
sredi letošnjega leta, je že obljubljeno sofinanciranje državnega sklada za sanacijo plazovitih območij. 
Uroš Čadež ugotavlja, da je v Poljanah od krožišča pri šoli do Šubičeve hiše je trenutno šest parkirnih mest 
za invalide, zato predlaga, da se preveri, če bi katerega od njih lahko spremenili v parkirišče za neinvalide. 
Hkrati še ugotavlja, da je v okolici šole v Poljanah precej parkirnih mest namenjenih kratkotrajnemu 
parkiranju, zato predlaga, da se preveri tudi potreba po zagotovitvi števila parkirišč za kratkotrajno 
parkiranje. Elizabeta Rakovec pojasni, da je namera, da se v spodnjem nizu parkirišč, kjer bo kmalu 
potrebna obnova zarisa črt, ukine invalidska parkirišča, saj so v bližini šole zarisana nova. Območje za 
kratkotrajno parkiranje se bo glede zasedenosti spremljalo in po potrebi prilagajalo.  
Stanko Bajt opozori, da se brežina na cesti Sovodenj – Javorjev Dol posipa na cesto, zato predlaga zaščito 
brežine z mrežami.  
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Ciril Alič posreduje pritožbe krajanov nad masovnim turizmom, pohodništvom, obiskovalcev je veliko, za 
sabo pa puščajo smeti.   
 
 
K 3. točki 
Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe predstavi Kristina Knific. 
 
Mirjana Možina predlaga, da se, glede na to, da se bo pogodba o opravljanju obvezne občinske 
gospodarske javne službe sklepala prvič, koncesija podeli za 5 in ne za 10 let.  
Več članov občinskega sveta izrazi dvom upravičenosti zaračunavanja koncesnine v višini 2%. 
 
Sklep št. 175: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Gorenja vas - Poljane in ga 
daje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta je glasoval PROTI,  
en član občinskega sveta se je glasovanja vzdržal. Sklep je bil sprejet. 

 
 
K 4. točki 
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini 
Gorenja vas – Poljane predstavi Lucija Klemenčič. 
 
Jurij Krvina predlaga, da se enkratni denarni prispevek za novorojence poviša na 300,00 evrov. Ostali člani 
občinskega sveta predlog podprejo. 
 
Sklep št. 176: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o enkratnem 
denarnem prispevku za novorojence v občini Gorenja vas – Poljane v priloženem besedilu in s spremembo 
predlagano na seji. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Gorenja vas – Poljane 
predstavi Marjeta Šifrar. Marjeta Šifrar pove, da je na seji občinskega sveta prejela pripombe na pravilnik, 
ki jih je na dan seje članu občinskega sveta Romanu Kokalju posredoval predstavnik KUD Sovodenj, ki pa 
so prispele prepozno, saj je javna obravnava pravilnika potekala že v marcu 2020, v februarju 2021 pa je 
bil pravilnik ponovno poslan v pregled vsem društvom, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo, 
vendar takrat ni bilo podanih nobenih pripomb na besedilo pravilnika. 
 
Sklep št. 177: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 6. točki 
Barbara Bogataj pove, da sta ravnatelj Osnovne šole Ivana Tavčarja in vodja Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva predlagala, da se v SPV imenuje nova predstavnika, zato se občinskemu svetu predlaga, da 
razreši dosedanja člana SPV, Andreja Rezarja in Deana Stepančiča, ter za nova člana SPV imenuje: 
- Janeza Špika, za predstavnika Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, in 
- Petra Čerpnjaka, za predstavnika občinskega redarstva. 
 
Sklep št. 178: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane z mesta člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
v Občini Gorenja vas – Poljane: 
- kot predstavnika Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas razreši Andreja Rezarja in imenuje Janeza 
Špika ter 
- kot predstavnika občinskega redarstva razreši Deana Stepančiča in imenuje Petra Čerpnjaka. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta en član občinskega sveta se je glasovanja 
vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 7. točki 
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra predstavi Barbara Bogataj. 
 
Sklep št. 179: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v 
predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 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 

  
 
 

Anton Debeljak 
podžupan 

 


