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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 17. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 5. 10. 2017 

 

 
Ob pregledu zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
22. 6. 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. 185: sprejet zapisnik 15. redne seje, ki je bila 6. 4. 2017, ter poročilo o izidu glasovanja na 3. 
korespondenčni seji 
Sklep št. 186: seznanitev s Poročilom Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju Občine 
Gorenja vas - Poljane 
Sklep št. 187: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu za leto 2017  
Sklep št. 188: sprejet Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina 
Sklep št. 189: o imenovanju Lucije Kavčič, Žirovski Vrh Sv. Urbana 15, 4224 Gorenja vas za vršilko 
dolžnosti direktorice Zavoda Poljanska dolina 
Sklep št. 190: seznanitev s Poročilom skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
za leto 2016 
Sklep št. 191: sprejeto Poročilo urednice Podblegaških novic za leto 2016  
Sklep št. 192: sprejeto Poročilo poslovanju javnih zavodov in družb Občine Gorenja vas – Poljane v 
letu 2016  
Sklep št. 193: prodaja zemljišč Juriju Černigoju, k.o. Gorenja vas 
Sklep št. 194: sprejete dopolnitve statuta občine Gorenja vas – Poljane 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 195: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 16. redne seje, ki je bila 22. 6. 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 16. redni seji.  
 
 
K 3. točki 
Poročilo o vplivih na okolje Rudnika Žirovski vrh za leto 2016 je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 196: 

Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se je seznanil s poročilom o vplivih na okolje 
Rudnika Žirovski vrh za leto 2016 v predloženem besedilu. 
 
 
K 4. točki 
Prvi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018 z obrazložitvami in 
prilogami je priložen v gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 197: 

Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme prvi predlog odloka o proračunu Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2018 in ga daje v enomesečno javno obravnavo.  
 
 
K 5. točki 
Osnutek odloka o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami je 
samostojna priloga v gradivu, obravnaval in predlagal občinskemu svetu v nadaljnjo 
obravnavo pa ga je tudi odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo na svoji seji dne 12. 
9. 2017, izvleček iz zapisnika seje je predložen v gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 198: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o denarni socialni 
pomoči v Občini Gorenja vas – Poljane in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
 
 
K 6. točki 
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je 
samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 199: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v predloženem besedilu.  
 
 
K 7. točki 
Končno poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2016 je 
priloženo v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 200: 

Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo nadzornega odbora občine o 
pregledu poslovanja občine v letu 2016 v predloženem besedilu. 
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K 8. točki 
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas – Poljane 
z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Na svoji seji dne 20. 9. 2017 ga je 
obravnaval tudi odbor za šolstvo, kulturo in šport in predlagal občinskemu svetu v sprejem, 
zapisnik seje odbora je priložen v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 201: 

Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas – Poljane v priloženem besedilu. 
 
 
K 9. točki 
Predlog Komisije za priznanja Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2017 je samostojna priloga 
v gradivu, prav tako so priložene obrazložitve predlagateljev k posameznim predlaganim 
dobitnikom priznanj in odlok o podelitvi naziva častnega občana. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 202:  

Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o podelitvi naziva Častni občan 
Občine Gorenja vas – Poljane, s katerim se naziv podeli ALOJZIJU ORAŽMU (24. 2. 1932 - 10. 
9. 2017), posthumno, nazadnje stanujočemu Trboje 60, Kranj, za dolgoletno zgledno 
pastoralno delo ter skrb za ohranjanje cerkvene stavbne dediščine Župnije Trata – Gorenja 
vas. 
 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 203:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep, da se za leto 2017 podelijo naslednja 
priznanja Občine Gorenja vas – Poljane: 
 
Plakete občine: 

- Andreju Šubicu, dr. med., zdravniku druž. med., Cesta talcev 44, 4220 Škofja Loka – za obsežno 
gledališko in književno ustvarjanje v Poljanah, 

- Župniji Poljane nad Škofjo Loko, Predmost 50, 4223 Poljane nad Škofjo Loko – za šeststoletno 
duhovno poslanstvo ter za ustvarjanje in ohranjanje kulturne dediščine v Poljanski dolini, 

- Župniji Leskovica, Leskovica 4, 4224 Gorenja vas – ob počastitvi 500-letnice posvetitve cerkve 
sv. Urha; 

 
Priznanja občine: 

- Mag. Tonetu Koširju, dr. med., zdravniku druž. med., Partizanska cesta 43, 4220 Škofja Loka - za 
izvirne opise krajev, ljudi in življenja na Lučinskem, 

- Kulturno-umetniškemu društvu Sovodenj, Sovodenj 23, 4225 Sovodenj – za oblikovanje 
kulturnega utripa v minulih 70. letih, 

- Osnovni šoli Poljane, Podružnični šoli Javorje, Javorje 6, 4223 Poljane nad Škofjo Loko – za 
vpetost šole v življenje Krajevne skupnosti Javorje, 

- Uredniškemu odboru knjižnih izdaj »Moj kraj skozi čas, 1. in 2. del« – za opise ljudi in življenja 
v Krajevni skupnosti Sovodenj in fari Nova Oselica. 

 
 
 
 



4 
 

K 10. točki 
Na junijski seji občinskega sveta je bil sprejet Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem in 
kulturo Poljanska dolina, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 32/17 dne 30. 6. 2017, v 
juliju pa je bil zavod tudi uradno registriran. 
 
Po 12. členu navedenega odloka je najvišji organ odločanja v zavodu svet zavoda, ki šteje 
sedem članov, od katerih je eden predstavnik zaposlenih, preostalih šest pa na predlog 
župana imenuje občinski svet. Od tega so štirje člani predstavniki ustanovitelja  s področja 
dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev, po en predstavnik pa je zastopa uporabnike 
oziroma zainteresirano javnosti s področja kulture in s področja turizma. 
 
Na osnovi navedenega in na osnovi pristopnih izjav kandidatov župan občine Gorenja vas - 
Poljane Milan Čadež  občinskemu svetu predlaga spodnji predlog sklepa, pri čemer se 
manjkajoči člani sveta predlagajo na seji občinskega sveta. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 204:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane imenuje naslednje člane sveta Zavoda za turizem in 
kulturo Poljanska dolina 

- Neža Božnar, Bukov vrh 4, 4223 Poljane Gorenja vas – predstavnica ustanovitelja 
- Majda Podobnik, Blegoška ulica 24, 4224 Gorenja vas – predstavnica ustanovitelja 
- Milena Pelipenko, Zminec 77, 4220 Škofja Loka – predstavnica ustanovitelja 
- Janez Šturm, Javorje 5, 4223 Poljane – predstavnik ustanovitelja 
- Marjeta Šifrar, Trebija 63, 4224 Gorenja vas - predstavnica s področja kulture, 
- Klavdija Filipič, Hotavlje 5, 4224 Gorenja vas - predstavnica s področja turizma. 
 

 

K 11. točki 
Sklep o soglasju občini Medvode k soustanoviteljstvu Osnovne šole Jela Janežiča z 
obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Na svoji seji dne 20. 9. 2017 ga je obravnaval 
tudi odbor za šolstvo, kulturo in šport in predlagal občinskemu svetu v sprejem, zapisnik seje 
odbora je priložen v gradivu k 8. točki dnevnega reda. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 205: 

Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep, da se občini Medvode prizna 
status ustanoviteljice Osnovne šole Jela Janežiča, v predloženem besedilu. 
 
 
K 12. točki 
Skladno z 10. členom veljavnega Odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 
2017, ki določa pristojnosti za odpis neizterljivega dolga oziroma terjatev se na podlagi 
obrazloženih predlogov občinskemu svetu predlaga spodnji predlog sklepa. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 206: 

Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane soglaša z odpisom neizterljivega dolga po 
priloženih obrazloženih predlogih.  
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K 13. točki 
Obrazložitve k predlogom prometa z nepremičninami so samostojna priloga v gradivu.  
 

a) Menjava zemljišč v k.o. Gorenja vas 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 207: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišča parc. št. 2080/2, k.o. 
Hotavlje, v izmeri 444 m2, ki je javno dobro, za zemljišča parc. št. 130/5, 132/2, 133/2, 133/3, 138/2, 
k.o. Hotavlje, v izmeri 729 m2, in v lasti Pivk Francke, Hotavlje 12a, Gorenja vas.  
Zemljišče parc. št. 2080/2, k.o. Hotavlje, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 130/5, 132/2, 133/2, 133/3, 138/2, 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 2018 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2018. 
 
 

b) Menjava zemljišč v k.o. Hotavlje in Leskovica 
 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 208: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišča parc. št. 1843/4, 1843/8, 
1843/12 in 1843/14, k.o. Leskovica, v izmeri 543 m2, ki so javno dobro, za zemljišča parc. št. 1261/2, 
1355/19, 1370/1 in 1410/32, 1409/25, 1409/27 in 1409/28, k.o. Leskovica in parc. št. 191/3, k.o. 
Hotavlje, v izmeri 1.745 m2, in v lasti Danila Jezerška, Hotavlje 3, Gorenja vas.  
Zemljišča parc. št. 1843/4, 1843/8, 1843/12 in 1843/14, k.o. Leskovica, se s sklepom izvzame iz 
javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 1261/2, 1355/19, 1370/1 in 1410/32, 1409/25, 1409/27 in 1409/28, k.o. 
Leskovica in parc. št. 191/3, 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 2017 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2017. 

 
 

c) Menjava zemljišč v k.o. Hotavlje in Leskovica 

 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 207: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom solastniškega deleža do 1/2 zemljišč 
parc. št. 86/4 in 86/6, k.o. Dobje, v skupni izmeri 164 m2, v lasti Marije Vekoslave Thäler Grošelj, 
stanujoče St. Gallerstrasse 198, Gossau, Švica.  
Nakup zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017. 

 
 
 
 

Pripravila: 
- E. Rakovec         ŽUPAN  
 

MILAN ČADEŽ, l.r. 


