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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 23. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 19. 6. 2014  
 

 

K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 22. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 10. 
4. 2014, ugotavljamo naslednje: 
 
Neizvršeni sklepi iz predhodnih sej: 
Sklep št. 115: ureditev lastništva ceste v Podvrhu 
Sklep št. 203: prenos vodovoda Delnice - Podpreval v lastništvo in upravljanje občine  
Sklep št. 204: prenos vodovoda Fužine v lastništvo in upravljanje občine  
Sklep št. 108: menjava zemljišč, k.o. Hotavlje, Suša  
Sklep št. 149: prenos vodovoda Četena Ravan – vas in Četena Ravan - Košanc lastništvo in 
upravljanje občine 
Sklep št. 150: prenos vodovoda Zapreval lastništvo in upravljanje občine 
Sklep št. 151: prenos vodovoda Podvrh lastništvo in upravljanje občine 
Sklep št. 191: menjava zemljišč, k.o. Podvrh vlagateljev Dušana Kumra in Renate Turinek z 
izvzemom iz javnega dobra  
Sklep št. 212: prodajo dela zemljišča parc. št. 1426/2 k.o. Gorenja vas  
Sklep št. 220: menjava zemljišč, k.o. Gorenja vas – Mateja Železnikar  
Sklep št. 224: menjava zemljišč Urh Jani, k.o. Trebija 
Sklep št. 238: prodaja zemljišča v Vršajnu parc. št. 1439/1, k.o. Gorenja vas  
Sklep št. 239: menjava zemljišč v lasti Oblak Janeza, Zadobje  
Sklep št. 246: menjava zemljišč v k.o. Gorenja vas v lasti Eržen Ljudmile -  v izvrševanju 
Sklep št. 247: prodaja zemljišč prodaje zemljišč s. parc. št. 528/29, 528/32 in 528/34, k.o. 
Gorenja vas  
Sklep št. 248: nakup zemljišča s parc. št. 86/2, k.o. v solasti Roka Grošljain Marije Thäler  
Sklep št. 249: brezplačni prenosu lastninske pravice na delu zemljišč parc. št. 445/2, 432, 458, 
450, 459/1 in 459/8, k.o. Podvrh  
 
Izvrševanje sklepov 22. redne seje in 5. korespondenčne seje: 
Sklep št. 251: potrjen zapisnik 21. redne seje, ki je bila 27. 2. 2014  
Sklep št. 252: sprejet OPPN SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice 
Sklep št. 253: sprejet Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013 
Sklep št. 254: sprejet osnutek odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode 
Sklep št. 255: sprejeto Poročilo o poslovanju javnih zavodov 
Sklep št. 256: imenovan uredniški odbor Podblegaških novic 
Sklep št. 257: sprejet poziv ministrstvu glede zapor Visoko in Medno 
Sklep št. 258: mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja 
Sklep št. 259: potrjen predlog o prispevku najemnikov grobov za obnovo obzidja pokopališča 
Javorje 
Sklep št. 260: vzpostavitev grajenega javnega dobra lokalnega pomena  
Sklep št. 261: nakup nepremičnin Z. Trampuža, k.o. Hotavlje 
Sklep št. 262: imenovanje Mirjane Možina v Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske  
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 263: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 22. redne seje, ki je bila 10. 4. 2014, ter poročilo o izidu glasovanja na 5. 
korespondenčni seji, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o njihovem izvrševanju pa je 
potrebno poročati. 
 
 
K 2. točki 
 
Samostojna priloga v gradivu so odgovori na pobude in vprašanja članov občinskega sveta, 
podana na 21. redni seji. 
 
Priložen je tudi odgovor VGP Kranj glede odvoza plavja ob vodotokih zaradi posledic žleda ter 
odgovor Direkcije RS za ceste glede zapore Visoko. 
 
 
K 3. točki 
 
Poročilo komandirja Policijske postaje Škofja Loka bo podrobneje predstavljeno na seji 
občinskega sveta. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 264: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom komandirja Policijske 
postaje Škofja Loka.  
 
 
K 4. točki 
 
Poročilo o poslovanju STC Stari vrh v letu 2013 je samostojna priloga v gradivu. Poročilo je 
obravnaval in se z njim seznanil tudi odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe na 
svoji seji dne 5. 6. 2014. Zapisnik seje odbora je priložen v gradivu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 265: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom STC Stari vrh za leto 2013 v 
predloženem besedilu. 
 
 
K 5. točki 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 
2014 z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 266: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2014 v predloženem besedilu. 
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K 6. točki 
 
Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Gorenja vas-Poljane je samostojna priloga v gradivu. Predlog odloka je na svoji seji dne 
9. 6. 2014 obravnaval in potrdil tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja. Zapisnik 
je priložen v gradivu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 267: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorenja vas-Poljane v 
predloženem besedilu.  
 
 
K 7. točki 
 
Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in 
oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije v Občini Gorenja vas - Poljane z obrazložitvami je 
samostojna priloga v gradivu. Pravilnik je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe na svoji seji dne 5. 6. 2014. Zapisnik seje odbora je priložen v gradivu 
k točki 4.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 268: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih 
sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in oskrbe s toploto iz obnovljivih virov 
energije v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
 
 

K 8. točki 
Razlogi za sprejem obvezne razlage odloka o občinskem prostorskem načrtu so predstavljeni 
v prilogi. Predlog odloka je na svoji seji dne 9. 6. 2014 obravnaval in potrdil tudi odbor za 
prostorsko planiranje in varstvo okolja. Zapisnik je priložen v gradivu k 6. točki dnevnega reda. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 269: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme obvezno razlago Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu v priloženem besedilu. 

K 9. točki 
 
Ustavno sodišče je 28. marca 2014 razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine, na osnovi 
česar se ponovno začnejo uporabljati občinski odloki za odmero nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. Osnova za navedeno odmero je tudi določitev vrednosti točke za odmero 
NUSZ, ki je občinski svet za leto 2014 iz zgoraj navedenega razloga še ni določil. Predlog 
vrednosti točke je glede na pripravljene simulacije na svoji seji 9. 6. 2014 pripravil odbor za 
prostorsko planiranje in varstvo okolja, zapisnik seje odbora je priložen v gradivu k 6. točki 
dnevnega reda. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 270:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2014 v predloženem besedilu. 
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K 10. točki 
 
Obrazložitvi predloga za promet z zemljišči sta samostojni prilogi v gradivu. 
 

a) Prodaja zemljišča v k.o. Dobje 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 271:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 339/1 
k.o. Dobje, ki je javno dobro, v približni izmeri 300 m2, Mileni Sitar, Iztoku Sitarju in Andreju 
Govekarju, Poljane 30, Poljane. 
Del zemljišča parc. št. 339/1, k.o. Dobje, se po izvedeni geodetski odmeri zemljišča s sklepom 
izvzame iz javnega dobra. 
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2014. 
 
 

b) Prodaja skupnega dela večstanovanjske stavbe Sestranska vas 16, Gorenja vas 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 272:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z odprodajo solastninskega deleža do 
2206/10000 na skupnem delu podstrešja (20,4 m2) stavbe Sestranska vas 16, Gorenja vas, 
Borisu Šturmu, Jazne 10, Cerkno. 
Prodaja se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2014. 
 
 
K 11. točki  
 
Skladno z določili 7. odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju občinskemu svetu v prilogi 
posredujemo obvestilo o sklenitvi aneksa k pogodbi za izvedbo Energetske in statične sanacije 
kulturnega doma Gorenja vas, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki. 
 
 
 
 
 
Pripravila: 

- Elizabeta Rakovec       ŽUPAN 
Milan ČADEŽ, l.r. 


