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Številka: 032-009/2022 
Datum: 22. december 2022 
 

Z A P I S N I K  
 

2. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 22. decembra 2022, s pričetkom 
ob 18. uri na domačiji Pr'Brodarju. 
 
Prisotni člani občinskega sveta: Ciril Alič, Marija Bajt, Stjepan Benković, Anton Debeljak, Janez Dolinar, 
Zvonko Dolinar, Ana Gantar, Janez Hrovat, Blaž Kavčič, Vladimir Kavčič, Roman Kokalj, Vilma Kos, Martina 
Košir, Miha Mrak, Žan Mahnič, Boštjan Pintar, Marija Prosen 
 
Ostali prisotni: Milan Janez Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj, Katarina Dolenc, občinska 
uprava; Mateja Rant, Gorenjski Glas, 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 1. redne seje občinskega sveta z dne 8. 12. 2022  
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Prvi predlog Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023 
4. Sklep o začasnem financiranju Občine Gorenja vas – Poljane (seznanitev) 
5. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta - odborov, statutarno-pravne komisije in nadzornega 

odbora 
6. Mnenje o kandidatih za delovno mesto ravnatelja Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas 
7. Razno 

 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je potrjen 
soglasno. 
 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 1. redne - konstitutivne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je 
bila 8. 12. 2022, ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 1. redne – konstitutivne seje: 
Sklep št. 1: seznanitev s Poročilom o ugotovitvi izida volitev članov občinskega sveta občine ter s 
Poročilom občinske volilne komisije o ugotovitvi izida volitev župana občine na rednih lokalnih volitvah 
20. novembra 2022 
Sklep št. 2: imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve 
župana  
Sklep št. 3: potrditev mandatov izvoljenim 17 članom občinskega sveta 
Sklep št. 4: ugotovitveni sklep o izvolitvi Milana Janeza Čadeža za župana Občine Gorenja vas – Poljane  
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Sklep št. 5: ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta Milanu Janezu Čadežu zaradi 
nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana občine 
Sklep št. 6: potrditev mandata nadomestne članice občinskega sveta 
Sklep št. 7: imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
Sklep št. 8: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 1. 
redne seje, ki je bila 8. 12. 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 
Roman Kokalj: 
- vpraša kdaj je predvidena izvedba obnove ceste Trebija – Sovodenj od km 500 do 1.000. Župan odgovori, 
da trenutno ne razpolaga s točnim podatkom ali je bil razpis za izbiro izvajalca že objavljan. Če še ni bil 
objavljen, pa bo v kratkem. Za odsek ceste od km 1,2 do 2,5 pa je rok izvedbe podaljšan do konca aprila 
2023 zaradi nastalih geomehanskih in geoloških razmer. Za krožišče na državni cesti na Trebiji pa je 
naročena izdelava idejne zasnove. 
- predlaga ureditev hodnika za pešce ob državni cesti Trebija – Žiri – od odseka za naselje Trebija do 
avtobusnega postajališča Fužine. Župan odgovori, da je bila pobuda že posredovana Direkciji za 
infrastrukturo vendar izvedba ni bila odobrena. 
- vpraša kdaj je predvidena asfaltacija ceste v Podpleče. Župan odgovori, da je v planu, vendar je izvedba 
projekta odvisna od pridobitve sredstev za kolesarske povezave, saj bo ureditev ceste obsegala tudi 
ureditev kolesarske steze. 
- pripomni, da je potrebno čim prej izvesti obnovo mostu Pilovc. Elizabeta Rakovec pojasni, da je za obnovo 
mostu naročilo urejeno z navodili, da izvajalec naročilo izvede prioritetno. 
- predlaga, da se v plan umesti odkup objekta in zemljišča v lasti KGZ z.o.o. na Trebiji. 
Janez Hrovat: 
- prosi za komentar članka o problematiki prevoza otrok, objavljenega v decembrski številki Podblegaških 
novic. Župan odgovori, da je v kontekstu razumevanja problematike potrebno prebrati tudi članek, ki je 
bil na temo prevoza otrok objavljen v septembrski številki Podblegaških novic. 
- opozori, da v Poljanah, pred krožiščem, ni označevalne table za naselje Poljane. Župan odgovori, da je 
bila pobuda že posredovana Direkciji za infrastrukturo, vendar ni bila odobrena. 
Anton Debeljak posreduje pobudo občana, da naj se več sredstev v proračunu nameni za obnovo sakralne 
kulturne dediščine.  
Marija Bajt vpraša ali so že podpisane pogodbe za izvajanje zimske službe za letošnjo sezono. Elizabeta 
Rakovec odgovori, da vsi izvajalci lahko izvajajo zimsko službo po veljavnih pogodbah. Nov razpis za izbiro 
izvajalcev zimske službe pa še ni pravnomočno zaključen. 
Žan Mahnič za kaj se bodo namenila načrtovana sredstva za objekt šole v Leskovici. Župan pojasni, da je 
statik ugotovil, da je objekt v zelo dobrem statičnem stanju, zato ni predvidena rušitev, temveč obnova 
objekta. V prvi fazi bodo sredstva namenjena obnovi strehe. 
Janez Dolinar vpraša kakšen je časovni plan izvedbe investicije v PŠ Javorje in poda pripombo, da je objekt 
načrtovan brez vseh napuščev, kar bi bilo potrebno v projektu nujno potrebno predvideti. Župan odgovori, 
da je v letu 2023 načrtovana pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba projekta pa je odvisna od 
pridobitve sredstev sofinanciranja. Župan še doda, da vsi detajli, kot npr. napušči, v idejni zasnovi še niso 
obdelani. 
Vilma Kos: 
- vpraša ali je v letu 2023 predvidena rušitev objekta, ki je v lasti občine, v Javorjah, pod gostilno. Župan 
odgovori, da odločitev o rušitvi še ni sprejeta.  
- predlaga ureditev šolske poti Dolenčice – Javorje v izogib hoji otrok po glavni cesti. 
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Žan Mahnič vpraša kakšna je časovnica ureditve ceste s pločnikom od Medgeneracijskega centra Gorenja 
vas do pokopališča. Župan odgovori, da je najprej potrebno opraviti razgovore z lastniki zemljišč. 
 
 
K 3. točki 
Prvi predlog Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023 predstavi Katarina Dolenc. 
 
Miha Mrak ugotavlja, da je med kapitalskimi prihodki le 30.000 evrov načrtovanih za prodajo objekta Dom 
pod Planino, ocena vrednosti objekta pa je precej višja. Barbara Bogataj pojasni, da so, zaradi negotovosti 
ali bo objekt prodan ali ne, prihodki planirani v nižji vrednosti od ocenjene. Izhodiščna cena za prodajo 
objekta pa ne bo nižja od ocenjene vrednosti. 
Janez Hrovat: 
- če ima občinska uprava namen izdelati strategijo razvoja občine, je potrebno povečati sredstva za ta 
namen. Župan pove, da je predvidena izdelava strategije v tekočem mandatu. 
- predlaga uvedbo participativnega proračuna. 
Zvonko Dolinar vpraša ali so sredstva za obnovo ceste čez Ermanovec načrtovana na p.p. 224. Elizabeta 
Rakovec pritrdi. 
 
Sklep št. 9: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme prvi predlog Odloka o proračunu Občine Gorenja vas 
– Poljane za leto 2023 in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 4. točki 
Sklep o začasnem financiranju Občine Gorenja vas – Poljane predstavi Katarina Dolenc. 

 
Sklep št. 10: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Sklepom o začasnem financiranju občine Gorenja 
vas - Poljane v obdobju od januarja do marca 2023. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki 

Barbara Bogataj pove, da je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravila 
predloge za imenovanje delovnih teles občinskega sveta - odborov, statutarno-pravne komisije in 
nadzornega odbora. 

 
Sklep št. 11:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za gospodarstvo v naslednji sestavi: 

1. Anton Debeljak, Poljane nad Škofjo Loko 135, Poljane nad Škofjo Loko 
2. Janez Hrovat, Žabja vas 6, Poljane nad Škofjo Loko 
3. Roman Kokalj, Trebija 47, Gorenja vas 
4. Miha Mrak, Stara Oselica 26, Gorenja vas 
5. Peter Peternel, Gorenja Žetina 1, Poljane nad Škofjo Loko 
6. Tadej Habjan, Dobje 12, Poljane nad Škofjo Loko 
7. Peter Rihtaršič, Poljanska cesta 104, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 

 
 
 



4 
 

Sklep št. 12:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za šolstvo, kulturo in šport v naslednji sestavi: 

1. Boštjan Pintar, Trebija 57, Gorenja vas 
2. Marija Prosen, Lajše 9, Gorenja vas 
3. Roman Kokalj, Trebija 47, Gorenja vas 
4. Vladimir Kavčič, Gorenja Dobrava 11, Gorenja vas 
5. Maša Mohor, Poljane nad Škofjo Loko 135, Poljane nad Škofjo Loko 
6. Karla Šturm, Podgora 20, Gorenja vas 
7. Katjuša Koprivnikar, Trata 56, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 

 
Sklep št. 13:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja v 
naslednji sestavi: 

1. Ciril Alič, Murave 16, Poljane nad Škofjo Loko 
2. Martina Košir, Bukov Vrh 6, Poljane nad Škofjo Loko 
3. Janez Hrovat, Žabja vas 6, Poljane nad Škofjo Loko 
4. Stjepan Benković, Ob jezu 1, Gorenja vas 
5. Ladislav Klemenčič, Vršajn 2, Gorenja vas 
6. Dušan Pintar, Sestranska vas 41, Gorenja vas 
7. Damjan Košir, Leskovica 27, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 14:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za kmetijstvo in gozdarstvo v naslednji sestavi: 

1. Zvonko Dolinar, Stara Oselica 2, Sovodenj 
2. Ana Gantar, Žirovski vrh Sv. Urbana 2, Gorenja vas 
3. Miha Mrak, Stara Oselica 26, Gorenja vas 
4. Blaž Kavčič, Žirovski Vrh Sv. Urbana 21, Gorenja vas 
5. Branko Košir, Hlavče Njive 5, Gorenja vas 
6. Marijan Možina, Dolenčice 4, Poljane nad Škofjo Loko 
7. Boštjan Reberšek, Sestranska vas 27, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 

 
Sklep št. 15:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo v 
naslednji sestavi: 

1. Marija Bajt, Podjelovo Brdo 18A, Sovodenj 
2. Vilma Kos, Javorje 24, Poljane nad Škofjo Loko 
3. Janez Dolinar, Podvrh 14, Poljane nad Škofjo Loko 
4. Vladimir Kavčič, Gorenja Dobrava 11, Gorenja vas 
5. Danica Bogataj, Trata 75, Gorenja vas 
6. Mirjana Možina, Dolenja Dobrava 37, Gorenja vas 
7. Olga Fic, Trebija 22, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 

 
Sklep št. 16:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje nadzorni odbor občine Gorenja vas – Poljane v 
naslednji sestavi: 

1. Jurij Krvina, Poljanska cesta 7, Gorenja vas 
2. Ana Alič, Murave 9, Poljane nad Škofjo Loko 
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3. Mihaela Kokalj, Trebija 47, Gorenja vas 
4. Milan Debenec, Bačne 4, Gorenja vas 
5. Boris Koprivnikar, Trata 56, Gorenja vas 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 

 
Sklep št. 17:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane imenuje statutarno – pravno komisijo v naslednji sestavi: 

1. Anton Debeljak, Poljane nad Škofjo Loko 135, Poljane nad Škofjo Loko 
2. Stjepan Benković, Ob jezu 1, Gorenja vas 
3. Boštjan Pintar, Trebija 57, Gorenja vas 
4. Roman Kokalj, Trebija 47, Gorenja vas 
5. Zvonko Dolinar, Stara Oselica 2, Sovodenj 

ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Ciril Alič pove, da je občina prejeli pisno zaprosilo za mnenje o kandidatih za delovno mesto ravnatelja 
Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, ki ga mora svet zavoda pridobiti s strani ustanoviteljic pred 
izvedbo imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, po predstavitvi dveh 
kandidatk, predlaga občinskemu svetu, da sprejme naslednji  
 
Sklep št. 18:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane poda mnenje, da je od prijavljenih kandidatov, ki vsi 
izpolnjujejo pogoje, primernejša kandidatka za ravnateljico Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas za 
naslednje mandatno obdobje Nataša Grom, Na klancu 12, Vrhnika. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 17 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
Seja se zaključi ob 18.55 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj 
viš. svet. za spl. in pr. zadeve 

  
 
 

Milan Čadež 
župan 

 


