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O  B  R  A  Z  L  O  Ţ  I  T  V  E 

K TOČKAM DNEVNEGA REDA IN PREDLOGI SKLEPOV ZA OBRAVNAVO 
NA 3. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 21. 12. 2010  

 

 
Ob pregledu zapisnika 2. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
16. 11. 2010 ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov iz predhodnih sej: 
Sklep št. 80: nakup zemljišča za vodohran Volaka 
Sklep št. 115: ureditev lastništva ceste v Podvrhu 
Sklep št. 183: menjava zemljišč na odseku javne poti v Volči, odcep Mostar – Nastran – v 
izvrševanju 
Sklep. št. 190: menjava zemljišč del parc. št. 2 in 4, k.o. Dolenčice – v izvrševanju 
Sklep št. 203: prenos vodovoda Delnice - Podpreval v lastništvo in upravljanje občine – v 
izvrševanju 
Sklep št. 204: prenos vodovoda Fuţine v lastništvo in upravljanje občine – v izvrševanju 
Sklep št. 205: soglasje k izvedbi postopka prenosa vodovoda Poljane - v izvrševanju 
Sklep št. 233: priprava Lokalnega energetskega koncepta in sprememb odloka o izvajanju 
gospodarske javne sluţbe oskrbe s toplotno energijo – v izvrševanju 
Sklep št. 239: menjava zemljišč v k.o. Trebija, Janez Urh – v izvrševanju  
Sklep št. 270: menjava zemljišča parc. št. 97/15, k.o. Gorenja Ravan, za zemljišče parc. št. 
1290/2, k.o. Gorenja Ravan – v izvrševanju 
Sklep št. 280: nakup zemljišč parc. št. 50/5 in 50/4 k.o. Lučine – v izvrševanju 
Sklep št. 281: nakup zemljišča parc. št. 150/2, k.o. Lučine – v izvrševanju 
Sklep št. 282: nakup zemljišč parc. št. 82/2, 82/3 in 82/5, k.o. Podvrh – v izvrševanju 
Sklep št. 283: nakup zemljišča parc. št. 221/13, k.o. Podvrh - v izvrševanju 
Sklep št. 284: nakup zemljišča parc. št. 637/6, k.o. Lučine - v izvrševanju 
Sklep št. 285: menjava zemljišč parc. 781/2, 783/2, 888/2, 888/4, 889/1 in 783/4, k.o. 
Hotavlje, za zemljišči parc. št. 2092/2 in 2094/1, k.o. Hotavlje – v izvrševanju  
 
Izvrševanje sklepov 2. redne seje: 
Sklep št. 7: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 1. redne seje  
Sklep št. 8: sprejet Odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2010 in sklepa o 
razpolaganju in pridobivanju stvarnega premoţenja  
Sklep št. 9: sprejet prvi predlog odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 
2011; v javni obravnavi do 3. 12. 2010 
Sklep št. 10: seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in 
o vplivu Rudnika Ţirovski vrh na okolje za leto 2009 
Sklep št. 11: potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP za projekt 
»Športno igrišče Sovodenj«  
Sklep št. 12: imenovan odbor za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe  
Sklep št. 13: imenovan odbor za kmetijstvo in gozdarstvo  
Sklep št. 14: imenovan odbor za šolstvo, kulturo in šport  
Sklep št. 15: imenovan odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo  
Sklep št. 16: imenovan odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja   
Sklep št. 17: imenovan nadzorni odbor občine Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 18: imenovana statutarno – pravno komisijo  
Sklep št. 19: prenos lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 916/4, k.o. Dolenčice – v 
izvrševanju 
 
 
 
 



 2 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 20: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 2. redne seje, ki je bila 16. 11. 2010, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o 
izvrševanju pa je potrebno poročati. 
 
 
K 3. točki 
Dopolnjeni predlog proračuna za leto 2011 z obrazloţitvami je samostojna priloga v gradivu. 
Samostojna priloga v gradivu sta tudi Sklepa o letnih načrtih ravnanja z nepremičnim 
premoţenjem za leto 2011 ter Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim 
premoţenjem KS Trebija. 
V času javne obravnave so ga obravnavali vsi odbori občinskega sveta. Zapisniki odborov so 
priloga v gradivu, priloţena je tudi analiza prejetih pripomb v času javne obravnave. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 21: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o proračunu Občine Gorenja vas 
– Poljane za leto 2011,  Sklepa o letnih načrtih ravnanja z nepremičnim premoţenjem za leto 
2011 ter Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoţenjem KS Trebija v 
predloţenem besedilu. 
 
 
K 4. točki 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za območje občine Gorenja vas – Poljane z obrazloţitvijo predloga sta samostojni 
prilogi v gradivu. Predlog je obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja. 
Zapisnik seje Odbora je priloga v gradivu za 3. točko dnevnega reda.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 22: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Gorenja vas – 
Poljane v predloţenem besedilu. 
 
 
K 5. točki  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno -
izobraţevalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas z obrazloţitvijo predloga sta 
samostojni prilogi v gradivu. Predlog je obravnaval tudi Odbor za šolstvo, kulturo in šport. 
Zapisnik seje Odbora je priloga v gradivu za 3. točko dnevnega reda.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 23: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno -
izobraţevalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas v predloţenem besedilu. 
 
 
K 6. točki  

Popravek Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Valentina na Jarčjem Brdu za kulturni spomenik 
lokalnega pomena z obrazložitvijo ter Odlok o razglasitvi cerkve Sv. Valentina na Jarčjem 
Brdu za kulturni spomenik lokalnega pomena so samostojne priloge v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 24:  

Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme popravek Odloka o razglasitvi cerkve 
Sv. Valentina na Jarčjem Brdu za kulturni spomenik lokalnega pomena v predloţenem 
besedilu. 
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K 7. točki 
Letni program športa za leto 2011 z obrazloţitvijo sta samostojni prilogi v gradivu. Letni 
program športa je obravnaval tudi Odbor za šolstvo, kulturo in šport. Zapisnik seje Odbora je 
priloga v gradivu za 3. točko dnevnega reda.  
  
PREDLOG SKLEPA ŠT. 25:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejeme Letni program športa v občini Gorenja 
vas – Poljane za leto 2011 v predloţenem besedilu.  
 
 
K 8. točki 
Predlog vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2011 z 
obrazloţitvijo sta samostojni prilogi v gradivu. Predlog je obravnaval tudi Odbor za prostorsko 
planiranje in varstvo okolja. Zapisnik seje Odbora je priloga v gradivu za 3. točko dnevnega 
reda.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 26:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Vrednost točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2011 v predloţenem besedilu. 
 
 
K 9. točki  
Predlog cenika najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto 2011 z 
obrazloţitvijo sta samostojni prilogi v gradivu. Predlog je obravnaval tudi Odbor za prostorsko 
planiranje in varstvo okolja. Zapisnik seje Odbora je priloga v gradivu za 3. točko dnevnega 
reda.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 27:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Cenik najema poslovilnih objektov in 
zakupa grobnega polja za leto 2011 v predloţenem besedilu. 
 
 
K 10. točki 

- Imenovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Gorenja vas – Poljane sestavljajo 
predstavnik sveta lokalne skupnosti ter uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive 
in vzgoje v cestnem prometu z območja občine Gorenja vas – Poljane. Šteje sedem članov, 
ki jih za mandatno dobo štirih let imenuje občinski svet na podlagi predlogov udeleţenih 
organizacij ter komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. SPV sestavljajo: 
predstavnik občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, predstavnik društev 
upokojencev na področju Občine Gorenja vas - Poljane, predstavnik Zveze šoferjev in 
avtomehanikov, predstavnik Osnovne šole Ivan Tavčar Gorenja vas, predstavnik Osnovne 
šole Poljane, predstavnik avtošole ter predstavnik Policijske postaje Škofja Loka. 
 
Na podlagi sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter predlogov 
uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu se 
predlaga v sprejem naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 28: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu v naslednji sestavi: 

1. Irena Tavčar – predstavnica občinskega sveta 
2. Janko Oblak – predstavnik društva upokojencev 
3. Bojan Kavčič – predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov 
4. Barbara Radič – predstavnica OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas 
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5. Edi Bajt – predstavnik OŠ Poljane 
6. Peter Oblak - predstavnik Avtošole Praktikum 
7. Sebastjan Mirnik – predstavnik Policijske postaje Škofja Loka  

 
 

- Imenovanje člana sveta Ljudske univerze Škofja Loka 
Predstavnikom ustanoviteljic poteče 4-letni mandat v svetu Ljudske univerze v mesecu 
januarju. Mandat v novem mandatu pripada predstavniku Občine Gorenja vas – Poljane.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga v sprejem naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 29: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane v svet Ljudske univerze Škofja Loka imenuje 
Leopolda Krţišnika, Predmost 32, Poljane nad Škofjo Loko. 
 

- Imenovanje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju 
Predsednik Okroţnega sodišča v Kranju je pozval občine Gorenjske, da predlagajo 
kandidate za sodnike porotnike na Okroţnem sodišču v Kranju. Občinski svet občine 
Gorenja vas – Poljane predlaga 5 kandidatov, od tega 1 za mladoletniške postopke. Skladno 
z določbami Zakona o sodiščih je za sodnika porotnika lahko imenovan drţavljan RS, ki je 
dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po 
uradni dolţnosti, in ki je zdravstveno in osebno primeren za udeleţbo pri izvajanju sodne 
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik, kandidat za mladoletniške postopke pa mora biti 
imenovan izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo 
mladoletnikov. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga v sprejem naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 30: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za sodnike porotnike na Okroţnem sodišču v 
Kranju predlaga naslednje kandidate: 

1. Martin Oblak, Sestranska vas 15, Gorenja vas – kandidat za sodnika porotnika za 
mladoletniške postopke 

2. Janez Pintar, Gregorčičeva ulica 10, Gorenja vas 
3. Milena Alič, Murave 16, Poljane nad Škofjo Loko 
4. Pavel Razloţnik, Kopačnica 20, Gorenja vas 
5. Marija Bizovičar, Lučine 46, Gorenja vas 

 
 
K 11. točki 
Samostojni prilogi v gradivu sta: 

- Zapisnik 22. redne seje občinskega sveta z dne 29. 9. 2010 

- Pojasnilo v zvezi z očitki podjetja Svislar Telekom, d.o.o., objavljenimi v Ločanki v 
novembru 2010 

 
 
 
Pripravila: 
Barbara Bogataj 
 
 

 


