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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 12. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 20. 9. 2012  

 

 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 11. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
20. 6. 2012, ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov iz predhodnih sej: 
Sklep št. 115: ureditev lastništva ceste v Podvrhu 
Sklep št. 203: prenos vodovoda Delnice - Podpreval v lastništvo in upravljanje občine – v 
izvrševanju 
Sklep št. 204: prenos vodovoda Fužine v lastništvo in upravljanje občine – v izvrševanju 
Sklep št. 205: soglasje k izvedbi postopka prenosa vodovoda Poljane - v izvrševanju 
Sklep št. 239: menjava zemljišč v k.o. Trebija – v izvrševanju  
Sklep št. 107: menjava zemljišč v k.o. Gorenja vas, Lajše – v izvrševanju 
Sklep št. 108: menjava zemljišč, k.o. Hotavlje, Suša – v izvrševanju 
Sklep št. 111: nakup zemljišč za klorinatorsko postajo Hotovlja– v izvrševanju 
 
Izvrševanje sklepov 11. redne seje: 
Sklep št. 113: sprejet zapisnik 10. redne seje z dne 12. 4. 2012 
Sklep št. 114: sprejet dopolnjen osnutek OPPN za območje dela Gorenje vasi, javna 
razgrnitev je zaključena, v pripravi je analiza pripomb, ki bo osnova za izdelavo končnega 
predloga OPPN 
Sklep št. 115: seznanitev s poročilom STC Stari vrh za leto 2011 
Sklep št. 116: seznanitev s poročilom o poslovanju Bioenergetike Todraž za leto 2011 
Sklep št. 117: podano k tarifnemu pravilniku za dobavo in odjem toplote iz omrežja za GC 
Todraž 
Sklep št. 118: podano soglasje k pripravi spremenjene izhodiščne cene daljinskega ogrevanja 
na območju GC Todraž 
Sklep št. 119: sprejeto Poročilo nadzornega odbora občine o opravljenih nadzorih za leto 
2011  
Sklep št. 120: sprejete spremembe in dopolnitve statuta občine Gorenja vas – Poljane v 
predloženem besedilu 
Sklep št. 121: sprejet Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini 
Gorenja vas – Poljane – spremembe odloka niso bile objavljene, saj jih v postopku 
doregistracije na AJPES ni bilo potrebno predložiti, zadoščale so spremembe in dopolnitve 
statuta občine 
Sklep št. 122: Sprejet Odlok o razveljavitvi odloka o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave »Medobčinski inšpektorat Občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane in Žiri« 
Sklep št. 123: sprejet predlog Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na 
območju Občine Gorenja vas – Poljane ob upoštevanju predhodno sprejetega amandmaja  
Sklep št. 124: ugotovitev o prenehanju mandata člana občinskega sveta Borisa Jurjeviča 
Janše  
Sklep št. 125: potrditev mandata članici občinskega sveta Luciji Kavčič 
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Sklep št. 126: imenovanje novega člana Odbora za šolstvo, kulturo in šport Gašperja 
Debeljaka 
Sklep št. 127: menjava zemljišč v lasti Rajka Kos, Murave 6 – sklep je v izvrševanju, poteka 
odmera 
Sklep št. 128: potrditev nakupa zemljišč v lasti Dolinar Ane, Javorje 43 – sklep je v 
izvrševanju, v izdelavi je cenitev 
Sklep št. 129: soglasje k nakupu dela zemljišč v lasti Peternel Vincenca, Murave 18 – sklep je 
v izvrševanju, v teku je odmera 
Sklep št. 130: soglasje k nakupu dela zemljišč v lasti Krmelj Janeza in Martine, Hotovlja 12 – 
sklep je v izvrševanju, v teku je odmera  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 131: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 11. redne seje, ki je bila 21. 6. 2012, 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 11. redni seji. 
 
K 3. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za 
leto 2012 s prilogami in obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 132: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012 v predloženem besedilu.  
 
K 4. točki 
Osnutek  odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln obrazložitvami je samostojna priloga v 
gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 133: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek  odloka o prodaji blaga zunaj 
prodajaln v predloženem besedilu in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
 
K 5. točki 
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske z 
obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 134: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske v predloženem besedilu. 
 
K 6. točki 
 
Tik pred oddajo gradiva za sejo občinskega sveta smo prejeli priloženi poziv Državne volilne 
komisije, da v skladu z  Zakonom o državnem svetu ter na podlagi lastnih pravil izvolimo 
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svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov državnega sveta ter določimo kandidata 
za člana državnega sveta. Iz prilog izhaja, da Občini Gorenja vas – Poljane pripadata dva 
elektorja, občinski svet pa jih izvoli skladno z v letu 2002 sprejetimi pravili, ki so samostojna 
priloga v gradivu. 
Listo kandidatov za elektorje in kandidata državnega sveta bo pripravila občinska komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pred sejo občinskega sveta. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 135: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika v volilnem telesu za volitve 
članov državnega sveta imenuje…. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 136: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za kandidata za člana državnega sveta imenuje… 
 
K 7. točki 
Obrazložitve predlogov za promet z zemljišči so samostojna priloga v gradivu. 
 

a) Menjava zemljišča v k.o. Gorenja vas 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 137: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1434/2, k.o. 
Gorenja vas, ki je javno dobro v izmeri 442 m2, za zemljišči parc. št. 562 in 564, k.o. Gorenja 
vas, v lasti Župnije Trata – Gorenja vas v skupni izmeri 3.104 m2. Zemljišče parc. št. 1434/2, 
k.o. Gorenja vas se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2012. 
 

b) Menjava zemljišča v k.o. Podvrh 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 138: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 973/2, k.o. 
Podvrh, ki je javno dobro, za zemljišči parc. št. 84/1 in 86/8, k.o. Podvrh, v lasti Bogataj 
Janeza, Murave 12, Poljane nad Škofjo Loko. Zemljišče parc. št. 973/2, k.o. Podvrh se s 
sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2012. 
 

Pripravila: 
- Elizabeta Rakovec 


