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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 032-008/2019 
Datum: 12. 12. 2019 
 

Z A P I S N I K 
 
7. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 12. decembra 2019, s pričetkom 
ob 18. uri v Piceriji Marko Polo na Trebiji. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Ciril Alič, Stanko Bajt, Stanislav Bizovičar, Anton Debeljak, Uroš 
Čadež, Zvonko Dolinar, Marija Guzelj, Janez Hrovat, Roman Kokalj, Jurij Krvina, Žan Mahnič mag. Polona 
Mlinar Biček, Mirjana Možina, Martin Oblak, Peter Peternel, Marija Prosen, Irena Tavčar  
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Jana Peternel, Anja Hren, Barbara Bogataj, 
občinska uprava; Damjana Peternel, Podblegaške novice 
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku seje 
prisotnih 17 članov občinskega sveta.  
 
Župan predlaga v potrditev naslednji 
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta z dne 10. 10. 2019  
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Drugi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 in Načrta ravnanja z 

nepremičnim in premičnim premoženjem občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 
4. Predlog cen programov vrtcev v Občini Gorenja vas - Poljane 
5. Predlog cenika najema grobov, poslovilnih objektov in zakupa grobnih polj v Občini Gorenja vas – 

Poljane 
6. Razno 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je potrjen. 
 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 6. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 10. 10. 2019 
ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 6. redne seje: 
Sklep št. 65: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 5. redne seje z dne 13. 6. 2019 
ter tretje korespondenčne seje 
Sklep št. 66: sprejeto Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine v letu 2019   
Sklep št. 67: sprejet rebalans proračuna za leto 2019 
Sklep št. 68: sprejeta dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Sklep št. 69: sprejet predlog občinskih nagrajencev za leto 2019  
Sklep št. 70: sprejet prvi predlog proračuna občine  
Sklep št. 71: sprejet osnutek Odloka o komunalnem prispevku 
Sklep št. 72: imenovani predstavniki ustanovitelja v svet OŠ Gorenja vas  
Sklep št. 73: imenovani predstavniki ustanovitelja v svet OŠ Poljane 
Sklep št. 74: razrešena dosedanja članica uredniškega odbora Podblegaških novic 
Sklep št. 75: imenovana nova članica uredniškega odbora Podblegaških novic 
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Sklep št. 76: sprejet sklep o izvzemu iz javnega dobra za osem nepremičnin v k.o. Dolenčice, Hotavlje, 
Stara Oselica in Visoko 
 
Sklep št. 77: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 6. 
redne seje, ki je bila 10. 10. 2019, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je 
potrebno poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki 
Janez Hrovat:  

- vpraša ali drži informacija, da je odstopila direktorica Zavoda Poljanska dolina ter da je vodenje 
zavoda prevzel direktor STC Stari vrh d.o.o. Župan pojasni, da je Lucija Kavčič podala odstopno izjavo 
z mesta direktorice zavoda iz osebnih razlogov, svet zavoda pa je za vršilca dolžnosti zavoda s 1. 12. 
2019 za dobo enega leta imenoval Tomaža Trobiša. 

- vpraša zakaj je potrebno prekuhavanje vode iz zajetja na Trebiji. Župan pojasni, da so obilne 
padavine po petih mesecih brez padavin povzročile kaljenje vode iz naravnega vira na Trebiji. 
Potrebno je bilo izvesti preventivni ukrep, odrediti prekuhavanje, saj v primeru motnosti vode ostali 
tehnični ukrepi niso učinkoviti. 

- predlaga, da se na državni cesti namesti prometna signalizacija, označba kraja za naselje Poljane, 
tako iz smeri Žirov kot iz Škofje Loke. 

Marija Prosen vpraša kdaj je predvidena sanacija ceste proti Javorču. Mirjana Možina odgovori, da je 
sanacija prvega odseka predvidena v letu 2020. 
Ciril Alič opozori na neurejene bankine ob lokalni cesti na odseku Poljane – Krajci. 
Anton Debeljak: 

- predlaga odstranitev zabojnikov za embalažo z ekoloških otokov; 
- predlaga, da se v Poljanah uredi umetno drsališče; 
- vpraša ali se lahko na državnih cestah skozi naselja, za preprečevanje hrupa, klasični asfalt 

nadomesti s t.i. tihim asfaltom.  
- pove, da je v času zimske sezone na smučišču promet tudi preko navigacije preusmerjen na obvozno 

cesto, in vpraša kdo je dolžan po zaključku sezone urediti navigacijo, da le-ta voznike usmeri po 
lokalni cesti brez obvoza. 

Martin Oblak vpraša: 
- ali je res predviden izklop javne razsvetljave ob državni cesti na odseku med Gorenjo vasjo in 

Dolenjo Dobravo. Župan odgovori, da se bo obseg javne razsvetljave na omenjenem odseku delno 
zmanjšal z izključitvijo dela svetilk. 

- kdaj je previdena ukinitev zabojnikov za embalažo na ekoloških otokih. 
Mirjana Možina poda pobudo vaškega odbora Hotavlje, da namesto izgradnje skupnega zbirnega 
prostora za odpadke, smetarsko vozilo ob odvozu odpadkov podaljša pot na javni poti Sleme – Slajka 
Hotavlje v dolžini 400 m (do hišne številke 55a). 
Jurij Krvina pove da se ne strinja z ukinitvijo ekoloških otokov, saj bi se na ta način zmanjšal standard 
občanom, in pripomni, da se nadzor nad ekološkimi otoki lahko izvaja, le da je potrebno za to sprejeti 
odlok, nabaviti potrebno tehnično opremo ter imenovati odgovorno osebo; nadzor pa je mogoče 
izvajati tudi v sodelovanju z medobčinskim redarstvom. 
Roman Kokalj: 

- ponovno opozori na pretirano gnojenje na kmetijskih površinah v neposredni bližini vrtin na Trebiji; 
- vpraša ali je nadzor nad izvajanjem investicijskih del na cestah dovolj kvaliteten; 
- predlaga, da se na Fužinah namesti vsaj opozorilna tabla, da je dovoljen le lokalni promet ter 

pripomni, da bo kmalu potrebna tudi obnova mostu čez Soro v naselju Fužine. 
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Žan Mahnič: 
- vpraša ali je, glede na previdena sredstva v proračunu, načrtovana gradnja Fortunove brvi v letu 

2020; 
- meni, da nova športna dvorana v Gorenji vasi daje možnost dodatnih prihodkov Zavodu Poljanska 

dolina z organizacijo prireditev v športni dvorani. 
Stanko Bajt vpraša kdaj je previden pričetek obnovitvenih del na cesti Sovodenj – Javorjev Dol.  
Mag. Polona Mlinar Biček vpraša kakšen je odziv občanov, ki so bili pozvani za zamenjavo zabojnikov 
za odpadke, in analiza odzivnosti občanov glede na poslane pozive.  
Uroš Čadež vpraša ali drži informacija, ki jo je dobil v medijih, da je v Gorenji vasi zaposlen nov zdravnik, 
ki vpisuje nove paciente, ali gre le za prestrukturiranje znotraj ambulante dr. Šubičeve.   
Peter Peternel opozori, da bi bilo potrebno izboljšati vzdrževanje občinskih cest ter izboljšati kvaliteto 
asfalterskih del. 
Stanislav Bizovičar vpraša: 

- zakaj se krajanom Lučin zaračunava kanalščina, glede na to, da se kanalizacija v Lučinah ne bo 
gradila; 

- kdaj je predviden pričetek rekonstrukcije državne ceste Lučine – Suhi Dol.  
 

 
K 3. točki 
Drugi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 predstavi Jana Peternel. 
 
Žan Mahnič vpraša ali je na p.p. za prevoze otrok v šolo predvideno tudi obljubljeno sofinanciranje s 
strani države za občine v katerih so območja z volki. Elizabeta Rakovec pojasni, da so sredstva povečana 
zaradi podaljšanja nekaterih linij iz navedenega razloga. S strani ministrstva pa ni informacij o 
sofinanciranju prevozov na ogroženih območjih. 
Uroš Čadež: 

- predlaga, se v proračun vključi nova p.p. za vrtec. V letu 2019 je v vrtcu Poljane nastalo 36.000 evrov 
minusa, kar je bilo delno že poravnano iz občinskega proračuna, pričakovati pa je, da bo premalo 
sredstev tudi v letu 2020, kljub predlaganemu povišanju cen programov vrtcev. Elizabeta Rakovec 
pojasni, da so sredstva za fiksne stroške vrtca predvidena na p.p. 053 - dnevno varstvo v občini in 
so bila napram stroškom v letu 2019 povečana že tako s prvim kot drugim predlogom proračuna.  

- ugotavlja, da iz obrazložitve proračuna izhaja, da so sredstva za trim stezo ŠD Poljane vključena v 
p.p. 221 - vzdrževanje športnih objektov, vendar ni opredeljene višine sredstev za trim stezo. 
Elizabeta Rakovec pojasni, da je potrebno najprej pridobiti ponudbo za izvedbo del na podlagi 
katere se bo lahko določila višina potrebnih sredstev.   

Ciril Alič: 
- vpraša kateri vodovodi so zajeti na p.p. 870 – vodno povračilo. Elizabeta Rakovec odgovori, da se 

vodno povračilo plačuje od vseh vodovodov v občini glede na količino odvzete vode iz zajetja. Vodno 
povračilo se prenakaže državi, saj gre za mehanizem države, ki sili upravljavce vodovodov, k čim 
manjšim vodnim izgubam. 

- poda pobudo odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja za povečanje sredstev za 
sofinanciranje zasebnih vodovodov. 

Mirjana Možina predlaga: 
- da se spremembe višine posameznih proračunskih postavk od prvega do drugega predloga 

proračuna ter vključene nove postavke v drugi predlog proračuna navedejo tudi pisno v gradivu za 
sejo občinskega sveta; 

- da se ob zaključnem računu za leto 2019 pripravi izračun možnega zadolževanja glede na to, da je 
v letu 2020 predvideno dodatno zadolževanje. 

Mag. Polona Mlinar Biček vpraša ali je iz sredstev na p.p. 573 - Investicijsko vzdrževanje cest pričakovati 
v letu 2020 izvedbo del tudi na cesti Hotavlje – Kopačnica. Elizabeta Rakovec pojasni, da je načrtovano, 
da se bodo dela pričela v letu 2020, ne bodo pa v celoti izvedena. 
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Anton Debeljak: 

- predlaga, da se na državo naslovi pobuda, da bi občine, v katerih je visoka poraba sredstev za zimsko 
službo, dobijo več sredstev za cestni program s strani države; 

- meni, da bo potrebno v letu 2020 zagotoviti sredstva za izgradnjo meteornega kanala za novo 
sosesko v Dobenski Ameriki; 

- predlaga, da se v proračunu zagotovi več sredstev za geodetske odmere kategoriziranih cest v 
občini.  

Roman Kokalj vpraša, če so v letu 2020 predvidena sredstva za obnovo mostu v Podgori, proti Boštjanu. 
Elizabeta Rakovec odgovori, da so sredstva za pridobitev statične presoje obnove mostu načrtovana 
na p.p. 5010. 
 
Sklep št. 78: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane 
za leto 2020 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
Sklep št. 79: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 in Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Gorenja 
vas – Poljane za leto 2020 v predloženih besedilih. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta od 16 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 4. točki 
Predlog cen programov vrtcev v Občini Gorenja vas – Poljane predstavi Anja Hren. 
 
Sklep št. 80: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje 
na območju Občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov občinskega sveta od 14 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Predlog cenika najema grobov, poslovilnih objektov in zakupa grobnih polj v Občini Gorenja vas – 
Poljane predstavi Ciril Alič. 
 
Sklep št. 81: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Cenik najema grobov, poslovilnih objektov in 
zakupa grobnega polja 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 6. točki 
Elizabeta Rakovec pojasni, da bo občina v dve nepremičnini, ki sta javno dobro, posegla z gradnjo 
načrtovanega vodovoda Zarobar – VH Petelinov grič – VH Hlavče Njive – VH Gorenja vas. Za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za načrtovano gradnjo mora občina upravni enoti predložiti dokazilo, da je 
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upravljavec javnega dobra oziroma lastnik le-tega. Na podlagi sprejetega predlaganega sklepa o 
odvzemu statusa javnega dobra bo občina na predmetnih nepremičninah lahko v zemljiški knjigi 
vknjižila lastninsko pravico in zadostila pogoju upravne enote za pridobitev gradbenega dovoljenja.  
 
Sklep št. 82: 
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. 
 
 
 
Seja se zaključi ob 19.55 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj  
         Milan Janez Čadež 

Župan 


