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O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  V  E 

K TOČKAM DNEVNEGA REDA IN PREDLOGI SKLEPOV ZA OBRAVNAVO 
NA 20. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 12. 4. 2018 

 

 
 
Ob pregledu zapisnika 19. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
15. 2. 2018 ugotavljamo naslednje: 
 
 

Neizvršeni sklepi iz predhodnih sej: 
 
Sklep št. 204: prenos vodovoda Fužine v lastništvo in upravljanje občine  
Sklep št. 220: menjava zemljišč, k.o. Gorenja vas – Mateja Železnikar  
Sklep št. 239: menjava zemljišč v lasti Oblak Janeza, Zadobje  
Sklep št. 246: menjava zemljišč v k.o. Gorenja vas v lasti Eržen Ljudmile  
Sklep št. 249: brezplačni prenos lastninske pravice na delu zemljišč parc. št. 445/2, 432, 458, 450, 
459/1 in 459/8, k.o. Podvrh  
Sklep št. 45: sklep o menjavi zemljišč Franca Jeram – Krnice pri Novakih 
Sklep št. 62: menjava zemljišč v lasti Branka Gantarja, k.o. Leskovica 
Sklep št. 109: nakup zemljišč Mateja Dolinarja v k.o. Dobje 
Sklep št. 122: sprejet sklep o prodaji zemljišč Cenetu Polajnarju v k.o. Hotavlje 
Sklep št. 140: soglasje k prodaji dela zemljišč Petru Cvirnu v  k.o. Dobje 
Sklep št. 150: menjava zemljišč s Francem Jelovčanom v k.o. Leskovica 
Sklep št. 172: prodaja zemljišč Branko Prelog, Kopačnica 
Sklep št. 193: prodaja zemljišč Juriju Černigoju, k.o. Gorenja vas 
Sklep št. 208: menjava zemljišč z Danilom Jezeršek, k.o. Hotavlje 
Sklep št. 209: nakup solastniškega deleža z Marijo Grošelj pri novem uvozu OŠ Poljane 
 
Izvrševanje sklepov 19. redne seje: 

Sklep št. 215: sprejet zapisnik 18. redne seje, ki je bila 21. 12. 2018 
Sklep št. 216: soglasje k podpisu Pogodbe o upravljanju in vzdrževanju OŠO elektronskih komunikacij  
Sklep št. 217: sprejet Odlok o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 218: sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 
Sklep št. 219: sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o spodbujanju razvoja 
podjetništva  
Sklep št. 220: sprejet Letni program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2018  
Sklep št. 221: imenovana občinska volilna komisija  
Sklep št. 222: podano soglasje k prodaji delnic Gorenjske banke v lasti Občine Gorenja vas – Poljane. 
Sklep št. 223: potrjen pristop Občine Gorenja vas - Poljane h Konvenciji županov za podnebne 
spremembe in energijo  
Sklep št. 224: prodaja v k.o. Dobje Primožu  Rihtaršiču 
Sklep št. 225: prodaja v k.o. Trebija Tavčar Vinku in Ljudmili 
Sklep št. 226: prodaja v k.o. Hotavlje Mateju Mohorič 
Sklep št. 227: menjava zemljišč z Jožefom Peterneljem, k.o. Podobeno 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 228: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 19. redne seje, ki je bila 15. 2. 2018, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o 
izvrševanju pa je potrebno poročati. 
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K 2. točki 
Samostojna priloga v gradivu so odgovori na pobude in vprašanja članov občinskega sveta, 
podana na 19. redni seji.  
 
K 3. točki 
Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017 z obrazložitvami je 
samostojna priloga v gradivu. Obravnaval ga je tudi nadzorni odbor občine, ki je k 
pripravljenemu gradivu na osnovi izčrpnih dodatnih pojasnil na seji nadzornega odbora dne 
23. 3. 2018 podal pozitivno mnenje. Zapisnik seje nadzornega odbora je priložen v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 229: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2017 v predloženem besedilu. 
 
 
K 4. točki 
Osnutek odloka o turistični taksi v občini Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami je 
samostojna priloga v gradivu, obravnaval ga bo tudi odbor za gospodarstvo na svoji seji dne 
9. 4. 2018. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 230: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek odloka o turistični taksi v občini 
Gorenja vas – Poljane in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
 
 
K 5. točki 
Osnutek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča z obrazložitvami je 
samostojna priloga v gradivu, obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem ga je tudi 
odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 26. 3. 2018, zapisnik seje 
odbora je priložen. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 231: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
 
 

K 6. točki 
Osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne  in osnutek odloka o 
ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne z obrazložitvami sta 
samostojni prilogi v gradivu. Obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem ga je tudi 
odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo na svoji seji 27. 2. 2018, zapisnik seje odbora 
je priložen. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 232: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Gorenjske lekarne in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 233: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek odloka o ustanovitvi sveta 
ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarn in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
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K 7. točki 
Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2017 je samostojna priloga v gradivu, 
obravnaval in občinskemu svetu v sprejem ga je predlagal tudi odbor za šolstvo, kulturo in 
šport na svoji seji dne 1. 2. 2018, zapisnik seje odbora je priložen. Prav tako pa ga bo 
obravnaval odbor za gospodarstvo na svoji seji dne 9. 4. 2018. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 234: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v 
letu 2017 v predloženem besedilu. 
 
 

K 8. točki 
Strategija razvoja zdravstva na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in 
Žiri za obdobje 2017-2030 je izdelana v sodelovanju predstavnikov vseh štirih občin na 
območju Upravne enote Škofja Loka. Namen strategije je, da se vse širi občine dogovorijo za 
pristop k razvoju zdravstvene dejavnosti na lokalni ravni, obravnavali pa so jo tudi občinski 
sveti občin, za območje katerih je pripravljena. Strategijo je obravnaval in predlagal 
občinskemu svetu v sprejem tudi odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo na svoji 
seji 27. 2. 2018, zapisnik seje odbora je priložen k 6. točki dnevnega reda.  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 235: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Strategijo razvoja zdravstva na območju 
občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri za obdobje 2017-2030 v 
predloženem besedilu. 
 

 
K 9. točki 
Elaborati o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske GJS zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov, obvezne občinske GJS oskrba s pitno vodo in storitve povezane z 
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi 
napravami so samostojna priloga v gradivu. Obravnaval in predlagal občinskemu svetu v 
sprejem ga je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 26. 3. 
2018, zapisnik seje odbora je priložen k 5. točki dnevnega reda. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 236: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme elaborat o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in sklep o cenah 
storitev v priloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 237: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme elaborat o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske GJS oskrba s pitno vodo in sklep o cenah storitev z upoštevanjem 
subvencije omrežnine v višini 23,0743 % v priloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 238: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme elaborat o oblikovanju cen storitev, 
povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi 
čistilnimi napravami in sklep o cenah storitev v priloženem besedilu. 
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K 10. točki 
Mandat trajanja uredniškega odbora je določen v 2. odstavku 7. člena veljavnega odloka o 
ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, ki določa, da je mandatna doba uredniškega 
odbora 4 leta, uredniški odbor pa imenuje občinski svet na predlog župana. 
 
Zaradi izteka mandata članov uredniškega odbora, ki je bil imenovan na 22. redni seji 10. 4. 
2014, se predlaga ponovno imenovanje uredniškega odbora za naslednje 4-letno mandatno 
obdobje. K nadaljnjemu sodelovanju smo povabili dosedanje članice odbora, vključno z 
urednico občinskega glasila Damjano Peternel, Podgora 35, 4224 Gorenja vas, ki je že doslej 
uspešno opravljala delo odgovorne urednice občinskega glasila.  
Na osnovi navedenega predlagamo občinskemu svetu naslednji: 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 239: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za 4-letno mandatno obdobje imenuje uredniški 
odbor Podblegaških novic v naslednji sestavi: 
- Damjana Peternel – urednica 
- Tina Dolenc – pomočnica urednice 
- Milka Bizovičar  
- Lidija Razložnik 
- Kristina Zajc 
 
 
K 11. točki 
 

a) Nakup zemljišča v k.o. Podvrh 
 

Obrazložitev predloga nakupa je priložena v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 240 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom zemljišč parc. št. *40, 523 in 
520/2, k.o. Podvrh, v skupni izmeri 2.426 m2, v lasti Jureta Dolenca, Četena Ravan 7, Poljane 
nad Škofjo Loko. Nakup zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja za leto 2018. 
 
 
 
 
 
 

Pripravila: 
- E. Rakovec         ŽUPAN  
 

MILAN ČADEŽ, l.r. 


