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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 16. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 22. 6. 2017 

 

 
Ob pregledu zapisnika 15. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
6. 4. 2017 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. 153: menjava zemljišč v lasti RS za ureditev lastništva po izgradnji obvoznice Gorenja vas 
Sklep št. 163: menjava zemljišč v lasti Čadež Konrad, Primož Tavčar za ureditev lastništva javne poti 
Hotovlja – Oblak – Mihač 
Sklep št. 165: menjava zemljišč Anton Justin, Smoldno  
Sklep št. 171: prodaja zemljišč Možina, Dolenčice 
Sklep št. 172: prodaja zemljišč Branko Prelog, Kopačnica 
Sklep št. 173: menjava zemljišč Božidar Lampreht, Žirovski vrh Sv. Antona  
 
Izvrševanje sklepov 15. redne seje: 
Sklep št. 174: sprejet zapisnik 14. redne seje, ki je bila 23. 2. 2017  
Sklep št. 175: seznanitev s Poročilom o poslovanju krajevnega urada Gorenja vas 
Sklep št. 176: sprejet Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016  
Sklep št. 177: sprejet osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo 
Poljanska dolina  
Sklep št. 178: seznanitev z letnim poročilom o poslovanju STC Stari vrh, d.o.o.  
Sklep št. 179: o ugotovitvi obstoja javnega interesa za kapitalsko naložbo v STC Stari vrh 

Sklep št. 180: sprejet Odlok o spremembi Odloka o proračunu za leto 2017  
Sklep št. 181: sprejet Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva v občini  
Sklep št. 182: sprejet Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne GJS odvajanje in čiščenje 
komunalne padavinske vode in sklep o cenah storitev obvezne GJS odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske vode 
Sklep št. 183: sprejet Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa 

Sklep št. 184: sprejet Letni program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2017 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 185: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 15. redne seje, ki je bila 6. 5. 2017, ter poročilo o izidu glasovanja na 3. 
korespondenčni seji, ki je potekala do 19. 4. 2017, 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 15. redni seji, ki jim je priložena tudi novelirana zasnova prometne ureditve pri 
Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas. 
 
 
K 3. točki 
Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju Občine Gorenja vas – Poljane je 
v prilogi, na seji pa ga bo podrobneje predstavil komandir Policijske postaje Škofja Loka g. 
Sašo Eniko. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 186: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se je seznanil s Poročilom Policijske postaje 
Škofja Loka o varnosti na območju Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2016. 
 
 
K 4. točki 
Poročilo skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016 je v 
prilogi, na seji pa ga bo podrobneje predstavil vodja medobčinskega inšpektorata mag. 
Stanislav Bele. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 187: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se je seznanil s Poročilom skupne občinske 
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016. 
 
 
K 5. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za 
leto 2017 z obrazložitvami in prilogami je samostojna priloga v gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 188: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017 v predloženem besedilu. 
 
 
K 6. točki 
Predlog odloka o ustanovitvi zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina z obrazložitvami 
je samostojna priloga v gradivu. Po sprejetju osnutka odloka na seji občinskega sveta dne 6. 
4. 2017 je bila izvedena 30-dnevna javna razgrnitev, tekom katere ni bilo prejetih pripomb. 
 
Občinskemu svetu se še predlaga imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Zavoda Poljanska 
dolina, kot to določa 38. člen odloka, in ki zavod vodi od njegove ustanovitve do imenovanja 
direktorja zavoda. Skladno s 17. členom odloka direktorja zavoda na podlagi javnega razpisa 
imenuje in razrešuje svet zavoda, po predhodnem soglasju ustanovitelja, v. d. direktorja pa 
mora na podlagi 2. odstavka 38. člena odloka sklicati sejo sveta zavoda v 30 dneh po nastopu 
dela oziroma po imenovanju vseh članov sveta. 
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Vršilca dolžnosti direktorja imenuje občinski svet na predlog župana, ki za vršilko dolžnosti 
predlaga Lucijo Kavčič, Žirovski Vrh Sv. Urbana 15, 4224 Gorenja vas. Predstavitev kandidatke 
prilagamo v prilogi, podrobneje pa bo svoje dosedanje delovne izkušnje predstavila tudi na 
seji občinskega sveta 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 189: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog odloka o ustanovitvi zavoda za 
turizem in kulturo Poljanska dolina v predloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 190: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za vršilko dolžnosti direktorja Zavoda Poljanska 
dolina za dobo največ enega leta od ustanovitve zavoda dalje imenuje Lucijo Kavčič, Žirovski 
Vrh Sv. Urbana 15, 4224 Gorenja vas, ki zavod vodi do imenovanja direktorja Zavoda.  
 
 
K 7. točki 
Na osnovi odloka o izdajanju občinskega glasila občine Gorenja vas – Poljane mora 
uredništvo Podblegaških novic enkrat letno poročati občinskemu svetu o svojem delu. 
Poročilo urednice za leto 2016 je priloženo v gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 191: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo urednice Podblegaških novic za 
leto 2016 v predloženem besedilu. 
 
 
K 8. točki 
Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2016 je 
samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 192: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo poslovanju javnih zavodov in 
družb Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2016 v priloženem besedilu. 
 
 
K 9. točki 

Obrazložitev predloga prometa z zemljišči je priložena v gradivu, nanaša pa se na predlog 
prodaje zemljišč v k.o. Gorenja vas. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 193: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 
1428/3, k.o. Gorenja vas, v izmeri približno 20 m2, ki je javno dobro, Černigoj Juriju, Pot na 
Pretovč 22, Gorenja vas. 
Del zemljišča parc. št. 1428/3, k.o. Gorenja vas, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2017. 
 

Pripravila: 
- E. Rakovec         ŽUPAN  
 

MILAN ČADEŽ, l.r. 


