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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 6. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 18. 6. 2015  

 

 
 
 
Ob pregledu zapisnika 5. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
14. 5. 2015 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. 191: menjava zemljišč, k.o. Podvrh vlagateljev Dušana Kumra in Renate Turinek z 
izvzemom iz javnega dobra  
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  
 
Izvrševanje sklepov 5. redne seje: 
 

Sklep št. 37: sprejet zapisnik 4. redne seje z dne 26. 3. 2015 
Sklep št. 38: sprejet Osnutek odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Gorenja vas - Poljane 
in podan v enomesečno javno obravnavo 
Sklep št. 39: sprejet Osnutek odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo« in podan v enomesečno javno obravnavo 
Sklep št. 40:  sprejeto Poročilo o poslovanju STC Stari vrh za zimsko sezono 2014/2015 z naknadno 
pripravo pojasnil  
Sklep št. 41: sprejeto Poročilo o poslovanju Kulturnega centra slikarjev Šubic za leto 2014 
Sklep št. 42: sprejeto Poročilo urednice Podblegaških novic za leto 2014 

Sklep št. 43: sklep o menjavi zemljišč Gregor Oblak - Trebija 
Sklep št. 44: sklep o menjavi zemljišč Jožef Tušek - Podvrh 
Sklep št. 45: sklep o menjavi zemljišč Franca Jeram – Krnice pri Novakih 
Sklep št. 46: sklep o prodaji zemljišč Dragu Demšarju v k.o. Leskovica 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 47: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 5. redne seje, ki je bila 14. 5. 2015, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o 
izvrševanju pa je potrebno poročati. 
 
K 2. točki 
 
Samostojna priloga v gradivu so odgovori na pobude in vprašanja članov občinskega sveta, 
podana na 5. redni seji. 
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K 3. točki 
 
Predlog prenosa storitve pomoč na domu v izvajanje Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja 
Loka z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu, obravnaval in potrdil ga je tudi odbor za 
zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo in srbstvo, izvleček zapisnika je priložen v gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 48: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane potrdi prenos izvajanja socialno varstvene storitve 
pomoči na domu s Centra za socialno delo Škofja Loka na Center slepih, slabovidnih in starejših 
Škofja Loka s 1. julijem 2015 in pooblašča župana občine za podpis pogodbe o prenosu. 
 
 
 

K 4. točki 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 
2015 z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 49: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2015 v predloženem besedilu. 
 

 
K 5. točki 
 
Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Gorenja vas-Poljane z 
obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. V dosedanji javni obravnavi nismo prejeli 
pripomb. Obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem ga je tudi odbor za prostorsko 
planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 8. 6. 2015. Zapisnik seje odbora je priložen v 
gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 50: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na 
območju občine Gorenja vas-Poljane v predloženem besedilu. 
 
 
K 6. točki 
 
Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne 
službe »Oskrba s pitno vodo«  z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. V dosedanji 
javni obravnavi nismo prejeli pripomb. Obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem 
ga je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 8. 6. 2015. 
Zapisnik seje odbora je priložen v gradivu k točki 5. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 51: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek odloka o podelitvi koncesije za 
opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo« in ga daje v 
enomesečno javno obravnavo. 
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K 7. točki  
 
Osnutek odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami je 
samostojna priloga v gradivu. Priloženo je tudi soglasje Ministrstva za infrastrukturo RS kot 
obvezen predpogoj za sprejem odloka. Obravnaval ga je tudi odbor za prostorsko planiranje in 
varstvo okolja na svoji seji dne 8. 6. 2015, pripombe se zbira v času javne obravnave. Zapisnik 
seje odbora je priložen v gradivu k točki 5. 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 52: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek odloka o kategorizaciji občinskih 
cest v Občini Gorenja vas – Poljane in ga posreduje v enomesečno javno obravnavo. 

 
 
K 8. točki 
 
Spremembe in dopolnitve statuta občne Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami so samostojna 
priloga v gradivu. Obravnavala in predlagala občinskemu svetu v sprejem ga je tudi statutarno – 
pravna komisija občine na svoji seji dne 8. 6. 2015. Zapisnik seje komisije je priložen v gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 53: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme spremembe in dopolnitve statuta občne 

Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
 
 
K 9. točki 
 
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gorenja vas - 
Poljane za programsko obdobje 2014 – 2020 z obrazložitvami je priložen v gradivu. Obravnaval 
ga je tudi odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, zapisnik seje odbora je priložen v gradivu.  

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 54: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Gorenja vas - Poljane za programsko obdobje 2014 – 2020 v 
predloženem besedilu in ob upoštevanju pripomb iz postopka priglasitve sheme  pomoči.  

 
 
K 10. točki 
 
Pravilnik o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih skupnosti v Občini 
Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Obravnavala in 
predlagala občinskemu svetu v sprejem ga je tudi statutarno – pravna komisija občine na svoji 
seji dne 8. 6. 2015. Zapisnik seje komisije je priložen v gradivu k 8. točki. 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 55: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o sejninah in drugih plačilih in 
povračilih stroškov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih 
organov občine ter organov krajevnih skupnosti v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem 
besedilu. 
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K 11. točki 
Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v letu 2014 je samostojna priloga v gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 56: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb 
v letu 2014 v predloženem besedilu. 
 
 
K 12. točki 
Dopolnitev operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje 
občine je samostojna priloga v gradivu. Obravnaval ga je tudi odbor za prostorsko planiranje in 
varstvo okolja na svoji seji dne 8. 6. 2015, pripombe se zbira v času javne obravnave. Zapisnik 
seje odbora je priložen v gradivu k točki 5. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 57: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Dopolnitev operativnega programa odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine v priloženem besedilu. 
 
 
K 13. točki 
 
Predlog zamenjava člana občinskega sveta in člana v delovnih telesih občinskega sveta zaradi 
prejete odstopne izjave svetnika Janeza Rupnika je priložen v gradivu. Na korespondenčni seji je 
predlog zamenjave potrdila občinska volilna komisija, v potrditev pred sejo občinskega sveta je 
predlagan tudi komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 58: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da, na podlagi podane odstopne izjave, 
preneha mandata člana občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane Janezu Rupniku, roj. 30. 
3. 1984, Stara Oselica 64, Sovodenj.  
 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 59: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da se je svetnik v odstopu, Janez Rupnik, 
roj. 30. 3. 1984, Stara Oselica 64, Sovodenj, pisno nepreklicno odpovedal pravici do tožbe zaradi 
prenehanja mandata svetnika po 37.a členu Zakona o lokalni samoupravi. Zato mandat člana 
občinskega sveta preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov Nova Slovenija – Krščanski 
demokrati v 2. volilni enoti. Mandat člana občinskega sveta preide na naslednjega kandidata z 
liste Nova Slovenija – Krščanski demokrati v 2. volilni enoti, in sicer na Marijo Jereb, roj. 26. 09 
1949, Podjelovo Brdo 19, Sovodenj.  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane potrdi mandat Marije Jereb, roj. 26. 9. 1949, 
Podjelovo Brdo 19, Sovodenj, za članico občinskega sveta. 
 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 60: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da Janezu Rupniku, roj. 30. 3. 1984, Stara 
Oselica 64, Sovodenj, preneha mandat člana Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja. 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za člana Odbora za prostorsko planiranje in varstvo 
okolja imenuje ……………………………………….. 
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K 14. točki 
 
Obrazložitve predlogov prometa z zemljišči so samostojna priloga v gradivu. 
 

a) menjava zemljišč v k.o. Leskovica 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 61: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1828/16 in 
del parc. št. 1831, k.o. Leskovica, ki sta javno dobro in v skupni izmeri približno 130 m2, za 
zemljišča parc. št. 503/11, 768/4 in 768/9, k.o. Leskovica, v skupni izmeri 428 m2 in v lasti 
Branka Gartnerja, Leskovica 25, Gorenja vas.  
Zemljišči parc. št. 1828/16 in del parc. št. 1831, k.o. Leskovica, se s sklepom izvzame iz 
javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 503/11, 768/4 in 768/9, k.o. Leskovica, se po izvedeni menjavi 
vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2015. 
 

 
b) prodaja in nakup zemljišč v k.o. Trebija 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 62: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 1132/14, 
k.o. Trebija v izmeri 60 m2, ki je javno dobro, Antonu Seljaku, Ob potoku 13, Žiri.  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom zemljišč parc. št. 109/2 (34 
m2) v lasti Miroslava Ušeničnika, Trebija 10, Gorenja vas, parc. št. 110/4 in 110/8 (59 in 18 
m2) v lasti Olge Vidmar, Fužine 32, Gorenja vas, in parc št. 110/10 (2 m2) v lasti Tatjane 
Kosmač, Fužine 6, Gorenja vas, ki v naravi predstavljajo del javne poti Trebija - Fužine.  
Zemljišče parc. št. 1132/14, k.o. Trebija, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 109/2, 110/4, 110/8 in 110/10, k.o. Trebija, se po izvedenem odkupu 
vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2015. 
 
 

c) Priznanje lastninske pravice v k.o. Dolenčice 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 63: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s priznanjem lastninske pravice na 
nepremičninah parc. št. 459/2 in 445/2, k.o. Dolenčice, Francki in Francu Peternelu, 
Sestranska vas 15, Gorenja vas.  
 

 
 
 
Pripravila: 

- E. Rakovec 
 


