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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 9. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 25. 2. 2016  

 

Ob pregledu zapisnika 8. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
17. 12. 2015 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 

 
Izvrševanje sklepov 7. redne seje: 
Sklep št. 85: sprejet zapisnik 7. redne seje, ki je bila 15. 10. 2015 in poročilo o izidu glasovanja 2. 
korespondenčne seje 
Sklep št. 86: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu  
Sklep št. 87: sprejet Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016  
Sklep št. 88: o odpravi sklepa št. 68 o sprejetju Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Vrhnika s 7. redne seje občinskega sveta  
Sklep št. 89: sprejet Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Borovnica, 
Log-Dragomer in Horjul  
Sklep št. 90: sprejet Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu v Občini Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 91: sprejet Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gor. vas - Poljane  
Sklep št. 92: sprejet osnutek Odloka 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 Gorenja vas – Poljane in podan v javno 
obravnavo. 
Sklep št. 93: o nasprotovanju zakonodajno določeni višini finančnih sredstev za občine s pozivom po 
spremembi zadevnih zakonskih določil 
Sklep št. 94: o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2016  
Sklep št. 95: sprejet Cenik najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto  
Sklep št. 96: imenovana predstavnica ustanovitelja v svetu Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka  

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 97: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 8. redne seje, ki je bila 17. 12. 2015, 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 8. redni seji. 
 
K 3. točki 
Prelog odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami 
je samostojna priloga v gradivu. Osnutek odloka je bil sprejet na 6. redni seji občinskega 
sveta 18. 6. 2015. Izvedena je bila enomesečna javna obravnava. Priloženo je tudi soglasje 
Direkcije RS za infrastrukturo kot obvezen predpogoj za sprejem odloka, ki smo ga h 
končnemu predlogu odloka prejeli dne 29. 12. 2015. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 98: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog odloka o kategorizaciji občinskih 
cest v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
 
K 4. točki 

Osnutek odloka o izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami je 
samostojna priloga v gradivu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 99: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek odloka o izdajanju javnega 
glasila Občine Gorenja vas – Poljane in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
 
K 5. točki 
Poročilo o poslovanju Kulturnega centra slikarjev Šubic v letu 2015 je samostojna priloga v 
gradivu, na svoji seji dne 11. 2. 2016 ga je obravnaval in predlagal v sprejem tudi odbor za 
šolstvo, kulturo in šport, zapisnik seje odbora je priložen v gradivu. Občinski svet se seznani 
tudi s planom dela Kulturnega centra za leto 2016, ki je prav tako priložen v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 100: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o poslovanju Kulturnega centra 
slikarjev Šubic v letu 2015 v predloženem besedilu. 
 
 
K 6. točki  
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec ter Sklep o določitvi stroškov živil, o odsotnostih in 
posebnostih obračunavanja cen programov v VVE Občine Gorenja vas – Poljane z 
obrazložitvami sta samostojna priloga v gradivu. Obravnaval in predlagal v sprejem ju je tudi 
odbor za šolstvo, kulturo in šport, na svoji seji dne 11. 2. 2016, zapisnik seje odbora je 
priložen k točki 5.  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 101:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec v 
predloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 102:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o določitvi stroškov živil, o 
odsotnostih in posebnostih obračunavanja cen programov v VVE Občine Gorenja vas – 
Poljane v predloženem besedilu. 
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K 7. točki 
Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas – 
Poljane z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Obravnaval in predlagal v sprejem 
ga je tudi odbor za šolstvo, kulturo in šport, na svoji seji dne 11. 2. 2016, zapisnik seje odbora 
je priložen k točki 5.  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 103:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
 
 
K 8. točki 
Osnutek Lokalnega programa za kulturo Občine Gorenja vas – Poljane za obdobje 2016-2020, 
katerega sprejem občinam nalaga Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) 
(Uradni list RS, št. 77/07, 56/08,  4/10, 20/11 in 111/13), je priložen v gradivu. Obravnaval ga 
je tudi odbor za šolstvo, kulturo in šport, na svoji seji ne 11. 2. 2016, in predlagal, da se pred 
dokončnim sprejemom izvede javna obravnava in ustrezne dopolnitve programa. Zapisnik 
seje odbora je priložen k točki 5.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 104:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek Lokalnega programa za kulturo 
Občine Gorenja vas – Poljane za obdobje 2016-2020 in ga daje v enomesečno javno 
obravnavo.  
 
 
K 9. točki 
Program športa Občine Gorenja vas-Poljane za leto 2016 je samostojna priloga v gradivu. 
Obravnaval in predlagal v sprejem ga je tudi odbor za šolstvo, kulturo in šport na svoji seji 
dne 11. 2. 2016, zapisnik seje odbora je priložen k točki 5. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 105: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Program športa Občine Gorenja vas-
Poljane za leto 2016  v predloženem besedilu. 
 
 
K 10. točki 
 
Poročilo ob zaključku operacije oskrbe s pitno vodo in Poročilo ob zaključku operacije 
odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Porečju Sore na območju Občine Gorenja vas – 
Poljane sta samostojna priloga v gradivu. Poročilo o poteku investicije je bilo podano tudi 
odboru za prostorsko planiranje in varstvo okolja na seji odbora dne 16. 11. 2015 v okviru 6. 
točke dnevnega reda. Zapisnik seje odbora je priložen v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 106: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročili o zaključku operacij vodooskrba 
in odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Porečju Sore v predloženem besedilu. 
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K 11. točki 
 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane je na svoji seji dne 17. 12. 2015 sprejel 
dopolnitev odloka o svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na način, da se 
članstvo sveta razširja tudi na medobčinski inšpektorat s sedežen na Vrhniki, h kateremu je 
Občina Gorenja vas – Poljane pristopila na isti seji. Na osnovi navedenega se občinskemu 
svetu predlaga imenovanje  dodatnega člana sveta – predstavnika medobčinskega 
inšpektorata. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 107: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika občinskega redarstva v Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu imenuje Deana Stepančiča, Vodjo medobčinskega 
redarstva. 
 

--- 
 
Prejeli smo tudi poziv Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za imenovanje kandidata 
Občine Gorenja vas – Poljane za člana sveta škofjeloške območne izpostave sklada. Predlog 
kandidata bo oblikovala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji seji, 
ki bo potekala pred sejo občinskega sveta dne 25. 2. 2016 in bo predstavljen na seji 
občinskega sveta. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 108: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za kandidata za člana sveta območne izpostave 
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti imenuje … 
 

 

K 12. točki 
Prejeli smo priloženo obvestilo investitorja stanovanjske hiše na območju OPPN  GRV 20 – 11 
Gorenja vas – Praprotnica (zahodni del) ob nekdanjem gostišču na Hlavčih Njivah, da za 
navedeno stanovanjsko hišo na Upravni enoti Škofja Loka ne more pridobiti gradbenega 
dovoljenja za nepodkleten objekt, saj v odloku o OPPN, ki ga je občinski svet občine Gorenja 
vas-Poljane sprejel dne 20. 6. 2013, ni nikjer izrecno navedeno, da so nepodkleteni objekti na 
območju tega OPPN dovoljeni. Zadoščalo ni niti priloženo pojasnilo projektanta OPPN, saj je 
za sprejem obvezujočih razlag pristojen le organ, ki je odlok sprejel, torej občinski svet. Ker 
za dovolitev gradnje nepodkletenih objektov v primeru, ko bi morala biti kletna etaža zaradi 
konfiguracije terena pretežno vkopana, na območju obravnavanega OPPN ni ovir, 
predlagamo občinskemu svetu, da zgoraj navedeno nejasnost pojasni s sprejemom obvezne 
razlage k priloženemu odloku o OPPN, in sicer na način, kot je predlagano v priloženem 
gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 109: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme obvezno razlago Odloka o občinskem  
podrobnem prostorskem načrtu za del območja GRV 20 – 11 Gorenja vas – Praprotnica 
(zahodni del) v predloženem besedilu. 
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K 12. točki 
Obrazložitve k predlogom prometa z nepremičninami so samostojna priloga v gradivu.  
 

a) Nakup zemljišča v k.o. Dobje 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 110: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom nepremičnine parc. št. 
438/5, k.o. Dobje, v lasti Dolinar Mateja, Zgornje Bitnje 248, Žabnica.  
Nakup zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016. 
 

 

b) Menjava zemljišč v k.o. Hotavlje 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 111: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 2081/20 in 
2081/21, k.o. Hotavlje, v skupni izmeri 29 m2, ki sta javno dobro, za zemljišče parc. št. 56/2, 
k.o. Hotavlje, v izmeri 21 m2, v lasti Peternelj Antona in Terezije, Hotavlje 27, Gorenja vas.  
Zemljišči parc. št. 2081/20 in 2081/21, k.o. Hotavlje, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljišču parc. št. 56/2, k.o. Hotavlje, se po izvedeni menjavi vzpostavi status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2016. 
 
 

c) Menjava zemljišč v k.o. Dobje 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 112: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1384/1, 
1385/3 in 1385/1, k.o. Dobje, v skupni izmeri 682 m2, ki so javno dobro, za zemljišča parc. št. 
1372/2, 1374/2, 1367/2, 1375/2 in 1380/2, k.o. Dobje, v skupni izmeri 1.232 m2, v lasti 
Janeza in Vande Lavtar, Poljane 11, Poljane.  
Zemljišča parc. št. 1384/1, 1385/3 in 1385/1, k.o. Dobje, se s sklepom izvzame iz javnega 
dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 1372/2, 1374/2, 1367/2, 1375/2 in 1380/2, k.o. Dobje, se po izvedeni 
menjavi vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2016 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2016. 
 

 

 

 

 

 

Pripravila: 
- E. Rakovec 


