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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 14. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 23. 2. 2017 

 

 
 
Ob pregledu zapisnika 13. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
22. 12. 2016 ugotavljamo naslednje: 
 
Neizvršeni sklepi iz predhodnih sej: 
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. 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. 76: menjava zemljišč Rant, Oblak, Demšar v Hotovlji 
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. 152: prodaja zemljišč Žanu Cirilu, k.o. Hotavlje 
Sklep št. 153: menjava zemljišč v lasti RS za ureditev lastništva po izgradnji obvoznice Gorenja vas 
 
Izvrševanje sklepov 13. redne seje: 
Sklep št. 154: sprejet zapisnik 12. redne seje, ki je bila 13. 10. 2016  
Sklep št. 155: seznanitev s poročilom o vplivih na okolje Rudnika Žirovski vrh za leto 2015  
Sklep št. 156: sprejet II. predlog Proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017  
Sklep št. 157: sprejet osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POL-
13 – Dobenska Amerika 
Sklep št. 158: sprejet Odlok o turistični taksi v Občini Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 159: sprejet sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje  
Sklep št. 160: sprejet Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za 
leto 2017  
Sklep št. 161: sprejeta Obvezna razlaga Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  
Sklep št. 162: sprejet Cenik najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja v 
Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2017  
Sklep št. 163: menjava zemljišč v lasti Čadež Konrad,  Primož Tavčar za ureditev lastništva javne poti 
Hotovlja – Oblak – Mihač 
Sklep št. 164: menjavo zemljišč Anton Bohinc, Dolenja Dobrava  
Sklep št. 165: menjava zemljišč Anton Justin, Smoldno  
 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 166: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
13. redne seje, ki je bila 22. 12. 2016, 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 
13. redni seji. 
 
K 3. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki se nanaša na spremembo prvega člena odloka, v katerem se navede, da 
zadevni odlog obravnava le zbiranje, ne pa tudi obdelavo in odlaganje odpadkov, ki sta po novem 
urejeni z odlokom o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za obe gospodarski javni službi. 
Spremembe odloka je na svoji seji novembra 2016 obravnaval tudi odbor za prostorsko planiranje in 
varstvo okolja in predlagal občinskemu svetu spremembo odloka v sprejem. Zapisnik seje odbora je 
priložen v prilogi. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 167: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v predloženem 
besedilu. 
 
 
K 4. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Na svoji seji 
dne 13. 2. 2017 ga je obravnaval tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja in predlagal 
občinskemu svetu v sprejem. Zapisnik seje odbora je v prilogi. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 168: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas v 
predloženem besedilu. 
 
 
K 5. točki 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave 
plačila komunalnega prispevka je priložen v prilogi. Na svoji seji dne 13. 2. 2017 ga je obravnaval tudi 
odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja in predlagal občinskemu svetu v sprejem. Zapisnik 
seje odbora je priložen k točki 4. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 169: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika 
o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka v predloženem 
besedilu. 
 
 
K 6. točki  
Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti in društev v občini 
Gorenja vas – Poljane je priložen v prilogi. Predlog sprememb in dopolnitev pravilnika v enakemu 
besedilu je na svoji seji dne 14. 11. 2016 obravnaval tudi odbor za gospodarstvo in ga na osnovi 
podanih pojasnil brez razprave in pripomb predlagal občinskemu svetu v sprejem. Zapisnik seje 
odbora je v prilogi. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 170: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o turistični taksi v Občini Gorenja 
vas – Poljane v predloženem besedilu. 
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K 7. točki 
 
Obrazložitve predlogov prometa z zemljišči so priložene v gradivu. 
 
 

a) Prodaja zemljišča v k.o. Dolenčice 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 171: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 926/1, k.o. 
Dolenčice, v izmeri 324 m2, ki je javno dobro, Zvonku Možini, Dolenčice 9, in Bernardi Likar, 
Dolenčice 8, Poljane nad Škofjo Loko. 
Del zemljišča parc. št. 926/1, k.o. Dolenčice, se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz javnega 
dobra. 
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2017. 

 
 

b) Prodaja zemljišča v k.o. Leskovica 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 172: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 1844/8, k.o. 
Leskovica, v izmeri 42 m2, Branku Prelogu, Kopačnica 3, Gorenja vas. 
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2017. 
 
 

c) Menjava zemljišč v k.o. Gorenja vas 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 173: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1398/6, 1398/4 in 
1399/3, k.o. Gorenja vas, v izmeri 1.072 m2, ki so javno dobro, za zemljišča parc. št. 1165/4, 1166/2, 
1165/2, 1157/8, k.o. Gorenja vas, v izmeri 1.072 m2, in v lasti Božidarja Lamprehta, Žirovski vrh Sv. 
Antona 6, Gorenja vas.  
Zemljišča parc. št. 1398/6, 1398/4 in 1399/3, k.o. Gorenja vas, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 1165/4, 1166/2, 1165/2, 1157/8, k.o. Gorenja vas, se po izvedeni menjavi 
vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2017. 
 
 
 
 
 

Pripravila: 
- E. Rakovec 


