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Številka: 032-005/2022 
Datum: 9. junij 2022 
 

Z A P I S N I K  
 

20. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 9. junija 2022, s pričetkom ob 
18. uri v veliki dvorani Sokolskega doma Gorenja vas. 
 
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, Žan Mahnič 
 
Ostali prisotni: Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj, Katarina Dolenc, Luka Prezelj, Kristina Knific, Bernard 
Strel, občinska uprava; Zala Arnolj, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Vrhnika; 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 19. redne seje občinskega sveta z dne 25. 4. 2022 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Poročilo skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2021 
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 

2022 in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022 
5. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode 2022 za območje Občine Gorenja vas - Poljane 
6. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje 

določenih vrst komunalnih odpadkov 2022 za območje Občine Gorenja vas - Poljane 
7. Poročilo o izvedbi projekta prizidka vrtca Agata Poljane 
8. Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v lasti Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2021 
9. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 
10. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Zavoda STC Stari vrh 
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. 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 19. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 25. 4. 2022, 
ugotavljamo naslednje: 
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Izvrševanje sklepov 18. redne seje: 
Sklep št. 182: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 18. redne seje ter Poročilo o 
glasovanju na 7. in 8. korespondenčni seji 
Sklep št. 183: sprejet Akt o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh, smučarsko turistični center  
Sklep št. 184: sprejet Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 
Sklep št. 185: sprejet Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne 
dežurne pogrebne službe  
Sklep št. 186: sprejeto Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2021  
Sklep št. 187: imenovana nova občinska volilna komisija 
Sklep št. 188: razrešen predstavnik ustanovitelja, Goran Šušnjar, član sveta zavoda Knjižnica Ivana 
Tavčarja Škofja Loka 
Sklep št. 189: imenovana nova predstavnica ustanovitelja v svet zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja 
Loka Škofja Loka, Barbara Radič 
Sklep št. 190: podano pozitivno mnenje o kandidatki mag. Marjeti Šmid za ravnateljico OŠ Jela Janežiča  
Sklep št. 191: imenovan predstavnik ustanovitelja v svetu zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske, Jurija 
Krvino 
Sklep št. 192: dana podpora prilagoditve zimskih počitnic zaradi Svetovnega prvenstva v nordijskem 
smučanju, ki bo v Planici 
Sklep št. 193: sprejet Sklep o odvzemu statusa javnega dobra  
 
Sklep št. 194: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 19. 
redne seje, ki je bila 25. 4. 2022, 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 
Janez Hrovat: 
- vpraša kako ima občina v načrtu zaščititi arheološko najdišče v Poljanah. Župan pove, da je zaenkrat 
predvidena zaščita temeljev obeh cerkva s streho velikosti 10x13 metrov; 
- ugotavlja, da so bila sredstva v višini 10.000 evrov za kolesarske poti že porabljena, zato vpraša kako 
poteka projekt ureditve kolesarskih poti. Župan pojasni, da bo šele izbran izvajalec za izdelavo idejne 
zasnove. 
Roman Kokalj: 
- predlaga ureditev uvoza z regionalne ceste v naselje Trebija; 
- pove, da je s strani direktorja STC Stari vrh prejel informacijo, da je na območju smučišča bazen, ki bi ga 
lahko tudi gasilci uporabljali za gašenje. Bazen se bo tako evidentiral kot primeren za zajem vode za 
gašenje, doda pa, da gasilci ne bodo skrbeli za vzdrževanje bazena. 
Peter Peternel vpraša: 
-  ali za projekt šola Javorje že potekajo dogovori za odkup zemljišč. Župan pritrdi in pove, da bo do konca 
junija znan podatek koliko dodatnega zemljišča bo potrebo odkupiti; 
- glede ureditve lastništva zemljišč za parkirišče na Črnem kalu. Elizabeta Rakovec odgovori, da pogovori 
potekajo, vendar še ni dosežen konsenz z lastnico o menjavi zemljišč. 
Uroš Čadež v zvezi s prejetim odgovorom Razvojne agencije Sora glede izobraževanje za lokalne turistične 
vodnike in za obnovitev licence za turistične vodnike pripomni, naj občina posreduje na Razvojno agencijo 
Sora, naj bodo postopki vodeni jasno in transparentno.  
Martin Oblak: 
-  predlaga, da se v Gorenji vasi, pri šoli ali v Širmu, namestijo zunanje fitnes naprave ter uredi, asfaltira, 
obstoječi kolesarski poligon; 
- se zahvali za novo prometno ureditev, pas za pešce, na Poljanski cesti v Gorenji vasi. 
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Ciril Alič predlaga proučitev možnosti, da se neporabljena sredstva krajevnih skupnosti za vzdrževanje cest 
prenesejo v prihodnje leto v kolikor krivda za to, da sredstva niso porabljena v tekočem letu, ni na strani 
krajevne skupnosti. 
Zvonko Dolinar vpraša glede obnove ceste Sovodenj - Ermanovec. Župan odgovori, da je izvajalec del 
izbran, več o pričetku izvedbe pa bo znanega v kratkem.  
Stanko Bajt vpraša kdaj je pričakovati izvedbo prestavitve vodne struge in ceste mimo Lesgala na 
Sovodnju. Župan odgovori, da poteka postopek izbire izvajalca za izdelavo idejne zasnove.  
Mag. Polona Mlinar Biček pripomni, da se tudi letos obcestna košnja izvaja zelo pozno. Župan pojasni, da 
bo obcestno košnjo z letošnjim letom izvajal zaposleni v občinski upravi, tako da bo izvedena prej kot 
pretekla leta, ugotavlja pa se, da bo potrebno kositi dvakrat letno. 
Uroš Čadež vpraša o napredku projekta ureditve novega Kulturnega doma Poljane. Župan odgovori, da je 
sofinancerska pogodba podpisana, potrebna je še dokončna ureditev prenosa lastništva sedanjega 
objekta, objava javnega razpisa za izbiro izvajalca je predvidena v mesecu juliju.  
 
 
K 3. točki 
Poročilo skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2021 predstavi Zala Arnolj, 
inšpektorica svetnica.  
 
Anton Debeljak predlaga, glede na številne predloge za merjenje hitrosti vozil, da se v Podblegaških 
novicah objavijo pogoji za postavitev radarja za merjene hitrosti vozil. 
 
Sklep št. 195: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom skupne občinske uprave Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo za leto 2021 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 4. točki 
 
Jurij Krvina vpraša ali se bo nov Kulturni dom Poljane dejansko toliko uporabljal kot bo obsežna investicija, 
ali je smiselna tako velika investicija. Župan pojasni, da v Poljanah deluje kulturno društvo, ki je med 
najuspešnejšimi v državi, dvorana je za ta namen premajhna, objekt je nefunkcionalen, zato je občina 
podala vlogo na javni razpis za sofinanciranje gradnje novega objekta in iz tega naslova pridobila 1,4 mio 
evrov sofinancerskih sredstev.  
 
Sklep št. 196: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu 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. 197: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Dopolnitev Načrta 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 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode 2022 predstavi Kristina Knific. 
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Jurij Krvina predlaga, da se predlagani sklep št. 199 dopolni z informacijo, da se sedanja cena storitev ne 
spreminja. 
 
Sklep št. 198: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne vode 2022 za območje Občine 
Gorenja vas - Poljane v predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 199: 
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, pri katerem se subvencije določajo v višini, da se sedanja cena storitev za leto 2022 
ne spreminja. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje 
določenih vrst komunalnih odpadkov 2022 predstavi Kristina Knific. 
 
Sklep št. 200: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 2022 za območje Občine 
Gorenja vas - Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 201: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne 
službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Gorenja vas - Poljane v predloženem 
besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Poročilo o izvedbi projekta prizidka vrtca Agata Poljane predstavi Bernard Strel. 
 
Sklep št. 202:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani Poročilom o izvedbi projekta prizidka vrtca Agata 
Poljane v predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 8. točki 
Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v lasti Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2021 predstavi 
Luka Prezelj. 
 
Sklep št. 203:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o poslovanju javnih zavodov in družb v 
lasti Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2021. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 9. točki 
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 predstavi Barbara Bogataj. 
 
Sklep št. 204:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v letu 2022 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 10. točki 
Barbara Bogataj predstavi predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za imenovanje 
predstavnikov ustanovitelja v svet Zavoda STC Stari vrh, ki ga je oblikovala na podlagi prejetih pristopnih 
izjav. Komisija predlaga, da se za predstavnika ustanovitelja v svetu Zavoda STC Stari vrh imenuje Gorazda 
Podrekarja, Poljane nad Škofjo Loko 106, Poljane nad Škofjo Loko, in Luka Prezlja, Gasilska ulica 2, Gorenja 
vas. 
 
Irena Tavčar poda predlog komisije, da se v prihodnje pristopna izjava dopolni s predstavitvijo kandidata, 
njegovimi izkušnjami, podatki o izobrazbi in zaposlitvi.  
Uroš Čadež predlaga, da se komisija sestane pred oddajo gradiva, in ne tik pred sejo občinskega sveta, da 
se s predlogom člani občinskega sveta seznanijo že ob prejemu gradiva za sejo občinskega sveta in ne na 
sami seji.  
Mag. Polona Mlinar Biček še predlaga, da bi bilo od funkcije odvisno v kakšni širini se predstavi kandidat, 
ali se predstavi osebno ali s pisno predstavitvijo na pristopni izjavi. 
 
Sklep št. 205: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika ustanovitelja v svetu Zavoda STC Stari vrh 
imenuje Gorazda Podrekarja, Poljane nad Škofjo Loko 106, Poljane nad Škofjo Loko, in Luka Prezlja, 
Gasilska ulica 2, Gorenja vas. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov občinskega sveta, štirje člani občinskega sveta so se 
glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 11. točki 
Sklep o odvzemu statusa javnega dobra predstavi Barbara Bogataj.  
 
Sklep št. 206: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v 
predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 12. točki 
Župan člane občinskega sveta seznani, da je dan pred sejo občinskega sveta prejel odpoved Tomaža 
Trobiša z mesta direktorja javnega zavoda Poljanska dolina. Elizabeta Rakovec pojasni, da Odlok o 
ustanovitvi javnega zavoda določa, da svet zavoda lahko razreši direktorja zavoda po predhodnem 
soglasju ustanovitelja, to je občinskega sveta. 
 
Sklep št. 207: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane daje soglasje k razrešitvi direktorja zavoda Poljanska dolina, 
Tomaža Trobiša, zaradi podane redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 13. točki 
Peter Peternel predlaga razmislek o ureditvi razmerij in financiranju ureditve cest v občini s strani občanov. 
 
 
Seja se zaključi ob 19.50 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj 
viš. svet. za spl. in pr. zadeve 

  
 
 

Milan Čadež 
župan 

 


