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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 12. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 13. 10. 2016  

 

 
Ob pregledu zapisnika 11. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
16. 6. 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. 80: menjava zemljišč Branko Košir, Hlavče Njive 
Sklep št. 109: nakup zemljišč Mateja Dolinarja v k.o. Dobje 
Sklep št. 111: menjava zemljišč v lasti Janeza in Vande Lavtar, Poljane 11  
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 
 
Izvrševanje sklepov 11. redne seje: 
Sklep št. 125: sprejet zapisnik 10. redne seje, ki je bila 14. 4. 2016  
Sklep št. 126: seznanitev s stanjem in potekajočimi postopki pri zapiranju Rudnika Žirovski vrh. 
Sklep št. 127: soglasje k izvedbi protipoplavnih ukrepov na Poljanski Sori na območju Poljan  
Sklep št. 128: seznanitev s poročilom o poslovanju STC Stari vrh za zimsko sezono 2015/2016   
Sklep št. 129: seznanitev s poročilom s poročilom o opravljeni izredni notranji reviziji STC Stari vrh  
Sklep št. 130: sprejet rebalans proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016 
Sklep št. 131: sprejet osnutek Odloka o turistični taksi v občini Gorenja vas – Poljane i 
Sklep št. 132: sprejeta sprememba odloka o Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka  
Sklep št. 133: sprejet Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega 
prispevka  
Sklep št. 134: sprejet Pravilnik o sofinanciranju investicij v zasebne vodovode  
Sklep št. 135: sprejet Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe oskrba s pitno vodo v predloženem besedilu.  
Sklep št. 136: sprejeta Izjava k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za zaprto odlagališče 
Draga  
Sklep št. 137: sprejet Lokalni program za kulturo Občine Gorenja vas - Poljane 
Sklep št. 138: podano pozitivno mnenje k imenovanju Matjaža Eržena, Žabnica 67a, Žabnica, za 
ravnatelja  Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. 
Sklep št. 139: sprejeta obvezno razlago 32. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu  
Sklep št. 140: soglasje k prodaji dela zemljišč Petru Cvirnu v  k.o. Dobje 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 141: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
11. redne seje, ki je bila 16. 6. 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 
11. redni seji. 
 
 
K 3. točki 
 
Priloženo poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju Občine Gorenja vas – Poljane 
v letu 2015 bo na seji predstavil Sašo Eniko, komandir Policijske postaje Škofja Loka. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 142: 
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 2015 v predloženem besedilu. 
 
 
K 4. 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. 143: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016 v predloženem besedilu. 
 
 
K 5. točki 
Prvi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017 z obrazložitvami in prilogami je 
priložen v gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 144: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme prvi predlog odloka o proračunu Občine Gorenja 
vas – Poljane za leto 2017 in ga daje v enomesečno javno obravnavo.  
 
 
K 6. točki  
 
Končno poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2015 je priloženo v 
gradivu. 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 145: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo nadzornega odbora občine o pregledu 
poslovanja občine v letu 2015 v predloženem besedilu. 
 
 
K 7. točki 
Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2015 je samostojna 
priloga v gradivu. 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 146: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo poslovanju javnih zavodov in družb 
Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2015 v priloženem besedilu. 
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K 8. točki 

 
Predlog Komisije za priznanja Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2016 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. 147:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine 
Gorenja vas – Poljane, s katerim se naziv podeli ALOJZIJU ŠTREMFLJU (25. 5. 1920 - 12. 10. 2002), 
posthumno, nazadnje stanujočemu Volaka 24, Gorenja vas, za dolgoletno vodenje podjetja Marmor 
Hotavlje ter za delo in aktivnosti pri razvoju krajev pod Blegošem.  
 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 148:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep, da priznanja Občine Gorenja vas – Poljane 
za leto 2016 prejmejo: 
- dr. Milena Alič, Murave 16, 4223 Poljane nad Škofjo Loko – za prispevek k prepoznavnosti in 

družbenem življenju Javorij, 
- Anton Bogataj, Partizanska cesta 42, 4220 Škofja Loka – za izviren opis rodbin in ljudi fare Stara 

Oselica, 
- Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane, Poljane nad Škofjo Loko 77, 4223 Poljane nad Škofjo 

Loko – za oblikovanje kulturne podobe Poljan, 
- Lovska družina Gorenja vas, Trata 21, 4224 Gorenja vas – za sobivanje z naravo in odgovoren 

odnos do divjadi, 
- Planinsko društvo Sovodenj, Stara Oselica 71, 4225 Sovodenj – za aktivno delovanje na različnih 

področjih planinstva in pri promociji kraja. 
 
 
 
K 9. točki 
Obrazložitev predloga prodaje zemljišč je samostojna priloga v gradivu. 
 
 

a) menjava zemljišč v k.o. Dobje 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 149: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1434/4 in 1433/3, 
k.o. Dobje, v izmeri 292 m2, ki sta opuščeno javno dobro in parc. št. 959/2, 957/1 in 957/5, k.o. Dobje, 
v izmeri 2.815 m2, ki so v lasti Občine Gorenja vas – Poljane, za zemljišča parc. št. 960/1, 961/1, 
958/1, 1498/1, 967/3, 967/5, 968/2, 955/6, 961/3, 959/1, 824/13, 829/12, 963/1 in 961/2-del, k.o. 
Dobje, v izmeri 1.735 m2, in v lasti Mitja Ferlana, Predmost 4, Poljane nad Škofjo Loko.  
Zemljišči parc. št. 1434/4 in 1433/3, k.o. Dobje, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 960/1, 961/1, 958/1, 1498/1, 967/3, 967/5, 968/2, 955/6, 961/3, 959/1, 
824/13, 829/12, 963/1 in 961/2-del, 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. 
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b) menjava zemljišč v k.o. Leskovica 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 150: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1849/9 in 1849/7, 
k.o. Leskovica, v izmeri 9 m2, ki sta javno dobro, za zemljišča parc. št. 587/6, 590/3, 584/6, 590/2, 
585/2 in 587/4, k.o. Leskovica, v izmeri 221 m2, in v lasti Franca Jelovčana, Leskovica 12, Gorenja vas.  
Zemljišči parc. št. 1849/9 in 1849/7, k.o. Leskovica, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 587/6, 590/3, 584/6, 590/2, 585/2 in 587/4, k.o. Leskovica, 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. Visoko in Dobje 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 151: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 405/16 in 405/18, 
k.o. Visoko, in 1464/1 in 1465/1, k.o. Dobje, v izmeri 966 m2, ki so javno dobro, za zemljišča parc. št. 
89/6, 91/2, 92/5, 89/4, 88/2, 89/2, 92/8, k.o. Visoko, v izmeri 1.346 m2 in v lasti Barbare in Jurija 
Stanonika, Smoldno 3, Poljane nad Škofjo Loko.  
Zemljišča parc. št. 405/16 in 405/18, k.o. Visoko, in 1464/1 in 1465/1, k.o. Dobje, se s sklepom 
izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 89/6, 91/2, 92/5, 89/4, 88/2, 89/2, 92/8, k.o. Visoko, 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. 
 

č) prodaja zemljišča v k.o. Hotavlje 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 152: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 2072/2, k.o. 
Hotavlje, v izmeri 40 m2, ki je javno dobro, Žanu Cirilu, Šutna 61, Žabnica. 
Zemljišče parc. št. 2072/2, k.o. Hotavlje, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2016. 
 
 

d) menjava zemljišč v k.o. Gorenja vas 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 153: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 162/19, 162/22, 
166/3, 172/6, 162/13, 162/12, 168/2, 165/6, 165/9, 162/14, 170/19, 491/26, k.o. Gorenja vas, ki so v 
lasti Občine Gorenja vas – Poljane, za zemljišča parc. št. 1423/10, 172/9, 495/5, 495/6, 491/24, 
491/27, 166/6, 495/3, 491/22, 493/4, 491/12, 162/17, 1423/8, 165/3, k.o. Gorenja vas, ki so v lasti 
Republike Slovenije.  
Na zemljiščih parc. št. 1423/10, 172/9, 495/5, 495/6, 491/24, 491/27, 166/6, 495/3, 491/22, 493/4, 
491/12, 162/17, 1423/8, 165/3, k.o. Gorenja vas, 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 


