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Številka: 032-004/2022 
Datum: 25. april 2022 
 
 

Z A P I S N I K  
 

19. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 25. aprila 2022, s pričetkom ob 
18. uri na dvorcu Visoko. 
 
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, Martin Oblak 
 
Opravičeno odsotni član občinskega sveta: Žan Mahnič 
 
Ostali prisotni: Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj, Katarina Dolenc, Luka Prezelj, Kristina Knific, občinska 
uprava; Sašo Eniko, Policijska postaja Škofja Loka; Uroš Zupan, Luka Vrančič, Smučarska zveza Slovenije; 
Tomaž Trobiš, Zavod Poljanska dolina, STC Stari vrh; Tanja Barašin, Radio Sora; Mateja Rant, Gorenjski 
Glas 
 
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 18. redne seje občinskega sveta z dne 10. 2. 2022 in Poročil 7. in 8. 

korespondenčne seje občinskega sveta  
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Gorenja vas – Poljane v letu 2021 
4. Akt o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh, smučarsko turistični center 
5. Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 
6. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne 

dežurne pogrebne službe 
7. Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2021 
8. Letno poročilo STC Stari vrh za leto 2021 
9. Imenovanja na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:  

- imenovanje občinske volilne komisije 

- imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 

- mnenje o kandidatki za ravnateljico OŠ Jela Janežiča 
10. Pobuda občine Kranjska Gora glede prvenstva v nordijskem smučanju 2023  
11. Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra 
12. 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 18. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 10. 2. 2022, 
ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 17. redne seje: 
Sklep št. 174: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 17. redne seje, ki je bila 9. 12. 
2021, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je potrebno poročati 
Sklep št. 175: sprejet osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne 
službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Gorenja vas - Poljane in dan v enomesečno javno 
obravnavo 
Sklep št. 176: sprejet Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za 
novorojence v občini Gorenja vas – Poljane 
Sklep št. 177: sprejet Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  
Sklep št. 178: imenovana nova člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu; kot predstavnik 
Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas je bil razrešen Andrej Rezar in na novo imenovan Janez Špik; kot 
predstavnik občinskega redarstva je bil razrešen Dean Stepančič in imenovan Peter Čerpnjak 
Sklep št. 179: sprejet Sklep o odvzemu statusa javnega dobra  
Sklep št 180: sprejet Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture  
Sklep št. 181: sprejet Letni program športa za leto 2022 
 
Sklep št. 182: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 18. 
redne seje, ki je bila 10. 2. 2022, ter Poročilo o glasovanju na 7. in 8. korespondenčni seji, 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 opozori na za kolesarje nevarni 200 m betonski odsek ceste Kopačnica – 
Leskovica pod bivšo šolo v Leskovici. Mirjana Možina predlaga, da se do ureditve odseka postavijo 
opozorilni znaki. 
Mirjana Možina vpraša kdaj je predvidena objava javnega razpisa za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih 
objektov. Elizabeta Rakovec pove, da bo razpis predvidoma objavljen v mesecu juniju. 
Uroš Čadež: 
- ugotavlja, da so v zadnjem času krepko prekoračena priporočila standardov za javno razsvetljavo. Glede 
na napovedane spremembe na državnem in evropskem nivoju v prihodnjih letih, naj se predvidene 
spremembe že sedaj upoštevajo tudi v projektih občine. Župan pove, da je cilj na področju javne 
razsvetljave, da se svetila menjajo na način, da se zmanjša poraba električne energije, po vzoru ureditve v 
okviru protipoplavnih ureditev v Hotovlji in Predmostu; 
- Razvojna agencija Sora, katere ustanoviteljica je tudi občina, je organizirala izobraževanje za lokalne 
turistične vodnike in za obnovitev licence za turistične vodnike je bilo potrebno izpolniti vse pogoje kot za 
kandidate, ki so pridobivali licenco prvič, kar je neobičajno in neprimerno, zato prosi za posredovanje; 
Ciril Alič prenese pobudo lastnika žage v Dolenčicah za vzpostavitev dodatne svetlobne prometne 
signalizacije za varnost v prometu na območju žage. 
Peter Peternel vpraša kakšno je stanje vlog za vpis otrok v vrtec. Elizabeta Rakovec pove, da so starši že 
prejeli sklepe po opravljeni izbiri, po kateri bodo v vrtec lahko sprejeti vsi otroci, ki so naši občani, in katerih 
oba starša sta zaposlena. Točno število sprejetih otrok pa bo znano šele po podpisu pogodb. Za otroke, ki 
1. 9. še ne bodo izpolnili starostnega pogoja, bodo zagotovljena dodatna mesta v smislu povečanja 
normativa skladno z veljavnimi predpisi. 
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Roman Kokalj: 
- predlaga odkup bivšega črpališča v lasti Občine Škofja Loka ob igrišču na Trebiji; 
- vpraša glede namestitve lučk pred prehodom za pešce na Trebiji. Elizabeta Rakovec pove, da je že 
naročena izdelava projekta umestitve, kar je pogoj Direkcije RS za infrastrukturo;  
- predlaga zamenjavo starih svetilk za javno razsvetljavo na Trebiji. Elizabeta Rakovec pove, da je v načrtu 
izdelava enotnega koncepta zamenjave svetilk javne razsvetljave na območju celotne občine; 
- vpraša ali so že v izdelavi projekti krožišča na Trebiji. Župan pove, da je naročena izdelava idejne zasnove. 
Martin Oblak prosi za posredovanje informacij o poteku gradnje Hiše generacij in mostu v Gorenji vasi. 
Župan pove, da je investitor gradnje Hiše generacij CSS Škofja Loka, ki je za obnovo pridobil tudi državna 
sredstva. Gradbena dela potekajo skladno s planom. Doda še, da je investitor gradnje mostu v Gorenji vasi 
Direkcija RS za infrastrukturo in občina ni vključena v investicijo, zaključek del pa je predviden v mesecu 
juniju. Na dodatno vprašanje župan še odgovori, da bo po končni ureditvi Hiše generacij na novo urejena 
tudi prometna ureditev od križišča pri Neškovi brvi proti pokopališču. 
Stanislav Bizovičar vpraša ali je že v izdelavi projektna dokumentacija za križišče v Suhem Dolu. Župan 
pove, da je projekt ostal na nivoju idejne zasnove. Po zaključku rekonstrukcije ceste Lučine – Suhi Dol se 
bo ustrezno uredilo tudi križišče v Suhem Dolu.   
 
 
K 3. točki 
Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Gorenja vas – Poljane v letu 2021 
predstavi Sašo Eniko, komandir Policijske postaje Škofja Loka. 
 
 
K 4. točki 
Ustanovitev Zavoda STC Stari vrh, smučarsko turističnega centra, predstavita Uroš Zupan in Luka Vrančič, 
Smučarska zveza. 
 
Mirjana Možina vpraša zakaj je sedež zavoda določen v Sv. Lenartu nad Lušo ter opozori, da bi bilo 
potrebno v aktu opredeliti tudi način kritja primanjkljaja ter kako bo zavod ta sredstva pridobival. Vpraša 
še kdo bo po likvidaciji družbe STC Stari vrh lastnik premoženja, ki naj bi bilo zavodu dano v upravljanje, 
in kako bo zavod pridobival sredstva za delo. Župan pojasni, da je že danes sedež družbe STC Stari vrh v 
Sv. Lenartu nad Lušo. Predvideno je, da bo premoženje družbe STC Stari vrh preneseno nazaj v last občin, 
ki ga bosta zavodu dali v upravljanje, sedanja družba STC Stari vrh bo likvidirana. Nova pravna oblika bo 
taka, da bo imela možnost pridobiti kar največ razpisnih sredstev za razvoj smučišča s strani države. 
Jurij Krvina vpraša kdo bo vodil investicijo vzdrževanje glede na to, da bo premoženje preneseno v last 
občinam. Župan pojasni, da je načrtovano, da za redno vzdrževanje skrbi zavod, za investicijsko pa občini, 
kot lastnika.   
Uroš Čadež izrazi pomislek na določbo akta s katerim ni potrebna objava javnega razpisa za imenovanje 
direktorja.  
Janez Hrovat vpraša kako se bodo obravnavali rekreativni smučarji ob tekmah in treningih. Uroš Zupan 
odgovori, da bo smučišče vsekakor namenjeno tako tekmovalcem, otrokom in mladim, kot tudi 
rekreativnim smučarjem. Šestsedežnica in Kopa bosta vsekakor namenjeni rekreativnim smučarjem, 
Valentin in Rajfnk pa naj bi bila po posodobitvi namenjena za treninge in tekme.   
Peter Peternel meni, da je območje Starega vrha velik potencial, ki bi ga bilo potrebno izkoristiti za poletno 
sezono. 
 
Sklep št. 183 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Akt o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh, smučarsko 
turistični center v predloženem besedilu in s predloženimi dopolnitvami. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 13 članov občinskega sveta, trije člani občinskega sveta so se glasovanja 
vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
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K 5. točki 
Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 predstavita Katarina Dolenc in Luka 
Prezelj. 
 
Sklep št. 184: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2021 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe predstavi Kristina Knific. 
 
Sklep št. 185: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta je glasoval PROTI. 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 7. točki 
Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2021 predstavi Tomaž Trobiš, direktor zavoda.. 
 
Sklep št. 186: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2021 v 
predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki 
Letno poročilo STC Stari vrh za leto 2021 predstavi Tomaž Trobiš, direktor družbe. 
 
 
K 9. točki 
-  Barbara Bogataj pove da je na podlagi poziva za zbiranje predlogov kandidatov za člane občinske 

volilne komisije in prejetih pristopnih izjav komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
oblikovala predlog sestave občinske volilne komisije, ki jo predlaga občinskemu svetu v potrditev. 

 
Sklep št. 187: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane imenuje občinsko volilno komisijo, v naslednji sestavi:  

1. Peter Dolinar, Lučine 18, Gorenja vas - predsednik 
2. Blaž Možina, Dolenja Dobrava 37, Gorenja vas – namestnik predsednika 
3. Polonca Stržinar, Hotavlje 75, Gorenja vas - članica 
4. Ingrid Kokelj Osredkar, Javorjev Dol 3, Sovodenj – namestnica članice 
5. Romana Reberšek, Sestranska vas 27, Gorenja vas – članica 
6. Nada Štravs, Volča 23, Poljane - namestnica članice 
7. Boštjan Biček, Leskovica 8, Gorenja vas – član 
8. Mateja Čadež, Debeni 3b, Gorenja vas – namestnica člana 

Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno obdobje štirih let.  
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Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja 
vas.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta se je glasovanja 
vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 

- Barbara Bogataj pove da je Goran Šušnjar, na 13. redni seji občinskega sveta imenovani predstavnik 
ustanovitelja v svet javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, 30. 3. 2022 podal izjavo o 
odstopu iz sveta javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka. Na podlagi prejete odstopne 
izjave je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravila predlog za imenovanje 
nove predstavnice ustanovitelja v svet javnega zavoda. Komisija predlaga, da občinski svet za 
predstavnico ustanovitelja v svet javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka imenuje 
Barbaro Radič, Sestranska vas 14, Gorenja vas. 

 
Sklep št. 188: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane z mesta predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka razreši Gorana Šušnjarja, Hotovlja 20, Poljane nad Škofjo Loko.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 189: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za predstavnico sveta javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja 
Škofja Loka imenuje Barbaro Radič, Sestranska vas 14, Gorenja vas. ZA predlagani sklep je glasovalo 15 
članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

- Barbara Bogataj pove da je svet zavoda Osnovne šole Jela Janežiča pozval ustanoviteljice za mnenje 
k imenovanju kandidatke za ravnateljico, mag. Marjete Šmid, ki se je kot edina prijavila na javni 
razpis za novo mandatno obdobje. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga 
občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje o kandidatki, mag. Marjeti Šmid, za ravnateljico 
Osnovne šole Jela Janežiča za naslednje mandatno obdobje.  

 
Sklep št. 190: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane podaja pozitivno mnenje o kandidatki mag. Marjeti Šmid za 
ravnateljico Osnovne šole Jela Janežiča za naslednje mandatno obdobje. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

- Barbara Bogataj pove da je svet javnega zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske pozval občine 
ustanoviteljice, da predlagajo člane javnega zavoda za novo mandatno obdobje. Ker Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni prejela pristopne izjave kandidata za člana javnega 
zdravstvenega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske, na seji občinskega sveta s kandidaturo soglaša 
član občinskega sveta Jurij Krvina.   
 

Sklep št. 191: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za člana javnega zdravstvenega zavoda Osnovno zdravstvo 
Gorenjske za mandatno obdobje od 20. 6. 2022 do 19. 6. 2026 imenuje Jurija Krvino, Poljanska cesta 7, 
Gorenja vas. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 10. točki 
Župan predstavi pobudo občine Kranjska Gora glede prvenstva v nordijskem smučanju 2023, s katerim 
prosijo za podporo pri načrtovanju zimskih počitnic v času navedenega prvenstva. 
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Sklep št. 192: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane predlaga, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v 
letu 2023 (zaradi Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo v Planici) zimske počitnice za 
osnovnošolce in dijake prilagodi temu dogodku in jih ne načrtuje v času prvenstva. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, en član občinskega sveta se je glasovanja 
vzdržal. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki 
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra predstavi Barbara Bogataj. 
 
Sklep št. 193: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v 
predloženem besedilu. 
 
 
 
Seja se zaključi ob 20.25 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj 
viš. svet. za spl. in pr. zadeve 

  
 
 

Milan Čadež 
župan 

 


