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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 11. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 16. 6. 2016  

 

 
Ob pregledu zapisnika 10. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 14. 4. 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. 108: menjava zemljišč, k.o. Hotavlje, Suša  
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. 77: menjava zemljišč Dušan Kavčič Hotavlje 
Sklep št. 78: menjava zemljišč Bogataj Srednja vas 
Sklep št. 80: menjava zemljišč Branko Košir, Hlavče Njive 
Sklep št. 83: prodaja zemljišč Magdalena Erjavec, k.o. Podobeno 
Sklep št. 109: nakup zemljišč Mateja Dolinarja v k.o. Dobje 
Sklep št. 110: menjava zemljišč Peternelj Antona in Terezije, Hotavlje 
Sklep št. 111: menjava zemljišč v lasti Janeza in Vande Lavtar, Poljane 11  
 
Izvrševanje sklepov 10. redne seje: 
Sklep št. 112: sprejet zapisnik 9. redne seje, ki je bila 25. 2. 2015  
Sklep št. 113: sprejet zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2015 
Sklep št. 114: sprejet Odlok o izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 115: sprejet odpis neizterljivega dolga 
Sklep št. 116: sprejet odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov na območju občine 
Sklep št. 117: sprejet sklep o oblikovanju cen storitev GJS obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov  
Sklep št. 118: sprejet sklep o oblikovanju cen storitev GJS zbiranja komunalnih odpadkov  
Sklep št. 119: sprejeto Poročilo urednice Podblegaških novic za leto 2015  
Sklep št. 120: sprejet sklep o oblikovanju cen storitev GJS odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske vode v občini  
Sklep št. 121: sprejet sklep o nakupu zemljišč v k.o. Gorenja vas na razpisani javni dražbi sodišča 
Sklep št. 122: sprejet sklep o prodaji zemljišč Cenetu Polajnarju v k.o. Hotavlje 
Sklep št. 123: potrjena menjava zemljišč v lasti Ivana Šubica Žirovski vrh sv. Urbana 
Sklep št. 124: potrjena menjava zemljišč v lasti Joža Bohinca, Podvrh 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 125: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
10. redne seje, ki je bila 14. 4. 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 
10. redni seji. 
 
K 3. točki 
Ministrstvo za okolje in prostor RS kot resorno ministrstvo za izvajanje zapiranja RŽV je na pobudo 
občine Gorenja vas – Poljane pripravilo predstavitev postopka zapiranja Rudnika Žirovski vrh, ki ga bo, 
v sodelovanju z avtorji študij radioloških in širših posledic razpada jalovišča Boršt zaradi plazovitega 
terena na območju te največje rudniške deponije, ki predstavlja še zadnjo oviro za dokončno zaprtje 
rudnika, podrobneje predstavilo na seji občinskega sveta. Nekateri izvlečki doslej opravljenega dela so 
priloženi tudi v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 126: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se je seznanil s stanjem in potekajočimi postopki pri 
zapiranju Rudnika Žirovski vrh. 
 
 
K 4. točki 
Izhodišča zasnove protipoplavnih ukrepov na Poljanski Sori na območju Poljan so predstavljena v 
priloženem gradivu, podrobneje pa jih bo na seji občinskega sveta predstavil tudi avtor predvidenih 
zasnov, Rok Fazarinc s podjetja Izvor, d.o.o. V teku je urejanje razmerij z lastniki zemljišč, pridobivanje 
projektnih pogojev nosilcev urejanja prostora za PGD projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
izdelava investicijske dokumentacije, ki bo ena od osnov za oddajo vloge na vodni sklad ministrstva za 
okolje in prostor, saj zaradi višine investicije, ki po projektantskih ocenah dosega 2,5 milijona evrov, 
občina z lastnimi finančnimi viri navedene investicije ne more izpeljati. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 127: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane soglaša s predvidenimi protipoplavnimi ukrepi na Poljanski 
Sori na območju Poljan in zadolži občinsko upravo za pospešeno nadaljevanje postopkov za izvedbo 
prestavljenih protipoplavnih ukrepov. 
 
 
K 5. točki 
Revizijsko poročilo družbe STC, d.o.o. in Poročilo o poslovanju STC Stari vrh za zimsko sezono 
2015/2016 sta samostojni prilogi v gradivu. Obravnaval in predlagal v sprejem ju je tudi odbor za 
gospodarstvo na svoji seji dne 2. 6. 2016. Zapisnik seje odbora je priložen v gradivu.  
  
PREDLOG SKLEPA ŠT. 128: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o poslovanju STC Stari vrh za zimsko 
sezono 2015/2016  predloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 129: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se je seznanil s poročilom o opravljeni izredni notranji 
reviziji družbe STC Stari vrh v predloženem besedilu. 
 
 
K 6. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016 z 
obrazložitvami in prilogami je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 130: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 
občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016 v predloženem besedilu. 
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K 7. točki 
Osnutek odloka o turistični taksi v občini Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami in doslej veljavnim 
odlokom je priložen v gradivu. Obravnaval in predlagal v sprejem ga je tudi odbor za gospodarstvo na 
svoji redni seji 2. 6. 2016. Zapisnik seje odbora je priložen v gradivu k točki 5. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 131: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek odloka o turistični taksi v občini Gorenja 
vas – Poljane in ga daje v dvomesečno javno obravnavo. 
 
 
K 8. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
območje občine Gorenja vas-Poljane in Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila 
komunalnega prispevka z obrazložitvami sta samostojni prilogi v gradivu. Obravnaval in predlagal v 
sprejem ju je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 4. 4. 2016. Zapisnik 
seje odbora je priložen v gradivu. Predlog pravilnika podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila 
komunalnega prispevka je obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem tudi odbor za 
gospodarstvo na svoji seji dne 2. 6. 2016, zapisnik seje odbora za gospodarstvo je priložen v gradivu k 
točki 5. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 132: 
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 predloženem 
besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 133: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za 
olajšave plačila komunalnega prispevka v predloženem besedilu.  
 
 
K 9. točki 
Predlog Pravilnika o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode z obrazložitvami je samostojna 
priloga v gradivu. Obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem ga je tudi odbor za prostorsko 
planiranje in varstvo okolja na svoji 5. seji dne 16. 11. 2015. Zapisnik seje odbora je priložen v gradivu. 
Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja je predlog pravilnika v okviru točke razno dodatno 
obravnaval tudi na svoji zadnji, sedmi seji dne 1. 6. 2016, tudi zapisnik te seje je priložen v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 134: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane Predlog Pravilnika o sofinanciranju investicij v zasebne 
vodovode v predloženem besedilu.  
 
K 10. točki 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s 
pitno vodo 2016 je samostojna priloga v gradivu. Obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem 
ga je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 1. 6. 2016. Zapisnik seje 
odbora je priložen v gradivu k točki 9. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 135: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v predloženem besedilu.  
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K 11. točki 
Izjava k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče Draga z obrazložitvami je 
samostojna priloga v gradivu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 136: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Izjavo k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja za zaprto odlagališče Draga v predloženem besedilu.  
 
 
K 12. točki 
Dopolnjen predlog Lokalnega programa za kulturo je samostojna priloga v gradivu. Na pobudo odbora 
za šolstvo, kulturo in šport je bila izvedena javna obravnava predhodno na februarski seji občinskega 
sveta obravnavanega lokalnega programa kulture, v času katere je prispela pisna pripomba, ki je v 
prilogi in je bila upoštevana v točki 3.1.1 na strani 11 priloženega programa. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 137: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Lokalnega programa za kulturo v 
predloženem besedilu.  
 
 
K 13. točki 
Na podlagi priloženega prejetega poziva sveta Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka za posredovanje 
mnenja k izbranemu kandidatu za delovno mesto direktorja Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka za 
naslednje mandatno obdobje se bo pred sejo občinskega sveta sestala še Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Svet knjižnice je na javni razpis za delovno mesto direktorja knjižnice 
prejel le eno prijavo, to je dosedanjega direktorja, Matjaža Eržena, Žabnica 67a, Žabnica. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 138: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane daje pozitivno mnenje k imenovanju Matjaža Eržena, 
Žabnica 67a, Žabnica, za ravnatelja  Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. 
 
 
K 14. točki 
Po točki 1.3) 32. člena veljavnega odloka o občinskem prostorskem načrtu je na območjih zazidljivosti 
»SK-Območja podeželskega naselja« dovoljena gradnja objektov za kmetijsko, stanovanjsko, terciarno 
in kvartarno dejavnost in za proizvodne dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo na okolje, ter objektov 
za šport in rekreacijo. V nadaljevanju isti člen podrobneje navaja pogoje za oblikovanje le za 
stanovanjske in kmetijske objekte, zato pri izdaji gradbenih dovoljenj prihaja do nejasnosti glede 
uporabe določil oblikovanja objektov za terciarno, kvartarno, proizvodno in rekreacijsko dejavnost. Po 
usklajevanju z Upravno enoto Škofja Loka se zato za odpravo navedene nejasnosti predlaga sprejem 
obvezne razlage v priloženem besedilu, kjer se za terciarno, kvartarno in rekreacijsko dejavnost 
predlaga uporaba pogojev, kot veljajo za stanovanjske objekte, za proizvodno dejavnost, ki 
prekomerno ne obremenjuje okolja, pa uporaba pogojev, kot veljajo z industrijske objekte. 
Predlagano obvezno razlago je obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem tudi odbor za 
prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 1. 6. 2016. Zapisnik seje odbora je priložen v 
gradivu k točki 9. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 139: 
Občinski svet občine sprejme obvezno razlago 32. člena odloka o občinskem prostorskem načrtu v 
predloženem besedilu.  
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K 15. točki 
Informacija o načrtovani vzpostavitvi con kratkotrajnega parkiranja v občini je samostojna priloga v 
gradivu. 
 
 
K 16. točki 
Obrazložitev predloga prodaje zemljišč je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 140: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 1460/1, k.o. 
Dobje, v izmeri približno 100 m2, Francu, Egidiji in Petru Cvirnu, Poljane 31, Poljane. 
Del zemljišča parc. št. 1460/1, k.o. Dobje, se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz javnega 
dobra. Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2016. 
 
 
 
Pripravila: 

- E. Rakovec 


