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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 7. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 15. 10. 2015  

 

 
 
Ob pregledu zapisnika 6. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
18. 6. 2015 ugotavljamo naslednje: 
 

Neizvršeni sklepi iz predhodnih sej: 
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. 46: sklep o prodaji zemljišč Dragu Demšarju v k.o. Leskovica 

 
Izvrševanje sklepov 6. redne seje: 

Sklep št. 47: sprejet zapisnik 5. redne seje, ki je bila 14. 5. 2015 
Sklep št. 48: ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta Občine Gorenja vas – 
Poljane Janeza Rupnika 

Sklep št. 49: potrditev mandata novi članici občinskega sveta Mariji Jereb 
Sklep št. 50: zamenjava člana Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja  
Sklep št. 51: zamenjava člana Odbora za gospodarstvo 

Sklep št. 52: potrditev prenosa izvajanja socialno varstvene storitve pomoči na domu s Centra za 
socialno delo Škofja Loka na Center slepih 
Sklep št. 53: sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas 
– Poljane za leto 2015 

Sklep št. 54: sprejet Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne 
službe »Oskrba s pitno vodo«. 

Sklep št. 55: sprejet Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine 
Sklep št. 56: sprejet osnutek Odloka o kategorizaciji občinskih cest – v teku je potrditev predloga 
odloka s strani pristojnega ministrstva 

Sklep št. 57: sprejete spremembe in dopolnitve statuta občine 

Sklep št. 58: sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Gorenja vas - Poljane za programsko obdobje 2015 – 2020  

Sklep št. 59: sprejet Pravilnik o sejninah in drugih plačilih in povračilih stroškov občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter organov krajevnih 
skupnosti  

Sklep št. 60: sprejeto poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb 

Sklep št. 61: sprejeta dopolnitev operativnega programa odvajanja in čiščenja kom. odpadne vode  

Sklep št. 62: menjava zemljišč v lasti Branka Gantarja, k.o. Leskovica 

Sklep št. 63: prodaja zemljišč Antonu Seljaku in nakup Ušeničnik, Vidmar, Kosmač, k.o. Trebija 

Sklep št. 64: o priznanju lastninske pravice na nepremičninah parc. št. 459/2 in 445/2, k.o. 
Dolenčice, Francki in Francu Peternelu, Sestranska vas  
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Sklep št. 65: soglasje k nakupu nepremičnin parc. št. 959, 963, 957/1 in 957/2, k.o. Dobje, v lasti 
Sandre Lapajne, Regentova 10, 2000 Maribor.  

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 66: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 6. redne seje, ki je bila 18. 6. 2015, ter poročilo o izidu glasovanja s 1. 
korespondenčne seje, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je 
potrebno poročati. 
 
K 2. točki 
 
Samostojna priloga v gradivu so odgovori na pobude in vprašanja članov občinskega sveta, 
podana na 6. redni seji. 
 
K 3. točki 
 
Glede na dejstvo, da mora imeti vsaka občina skladno z 2. členom Zakona o občinskem 
redarstvu (Ur. l. R, št. 139/06) z odlokom ustanovljeno občinsko redarsko in inšpekcijsko 
službo, v zvezi s čimer smo že v letu 2014 prejeli opozorilo Ministrstva za javno upravo, smo 
pristopili k proučevanju različnih možnosti izvršitve navedene zakonske določbe. Glede na 
navedeno smo konec maja 2015 prejeli priloženo ponudbo za pristop občin Gorenja vas – 
Poljane in Žiri k medobčinskemu inšpektoratu Vrhnika. V zvezi s slednjo so do septembra 
2015 potekala usklajevanja z medobčinskim inšpektoratom Vrhnika glede možnosti 
optimiziranja medsebojnega obsega poslovanja, ki so se zaključila v septembru 2015. Na 
osnovi slednjega smo dne 1. 10. 2015 prejeli osnutek odloka s predlogom izvedbe postopka 
sprejema na način, da se navedeni odlok uveljavi s 1. 1. 2016, pri čemer ga morajo v 
navedenem roku v enakem besedilu sprejeti tudi ostale občine dosedanje ustanoviteljice 
medobčinskega inšpektorata, ki bodo odlok sprejemale po enofaznem postopku. 
Predlaga se, da sprejem odloka za območje občine Gorenja vas – Poljane poteka po 
dvofaznem postopku, v okviru katerega se izvede enomesečna javna obravnava, tekom 
katere bodo odlok obravnavali tudi posamični odbori občinskega sveta, ki bodo zasedali v 
času javne obravnave prvega predloga proračuna občine. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 67: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek Odloka 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 in 
ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
 
 
K 4. točki 
Prvi predlog oziroma osnutek proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016 z načrtom 
razvojnih programov in spremljajočimi obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 68: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme prvi predlog odloka o proračunu Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2016 v predloženem besedilu in ga daje v enomesečno javno 
obravnavo. 
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K 5. točki  
 
Končno poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2014 s 
prilogami in zapisniki sej nadzornega odbora je priloženo v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 69: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo nadzornega odbora občine o 
pregledu poslovanja občine v letu 2014 v predloženem besedilu. 
 
 
K 6. točki  
 
Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh 
na okolje za leto 2014 je samostojna priloga v gradivu, v elektronski obliki je svetnikom 
posredovana tudi daljša različica poročila, na seji pa bo podana dodatna obrazložitev 
predstavnikov RŽV.  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 70:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani z Letnim poročilom o izvajanju varstva 
pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za leto 2014 v 
predloženem besedilu. 
 
 
K 7. točki 
 
Komisija za priznanja Občine Gorenja vas – Poljane je na seji dne 1. 10. 2015 pripravila 
predlog občinskih nagrajencev, kot izhaja iz predloga sklepa komisije. Zapisnik seje komisije 
je predložen v gradivu, prav tako obrazložitve predlagateljev k posameznim predlaganim 
dobitnikom priznanj.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 71:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na predlog Komisije za občinska priznanja in 
nagrade sprejme sklep, da se za leto 2015 podeli priznanja naslednjim nagrajencem:  
 
Priznanje Občine Gorenja vas – Poljane prejmejo: 

- Stanislav Bizovičar za dolgoletno uspešno vodenje Krajevne skupnosti Lučine 
- Franc Miklavčič za izviren odnos do narave in njenih danosti 
- Antonija Oblak za delo na področju turizma in kulture 
- Klekljarsko društvo Deteljica za ohranjanje in razvijanje klekljarstva v občini 
- Krajevni odbor Rdečega križa Poljane za dolgoletno človekoljubno delo 

 
 
K 8. točki 
 
Prejeli smo predloga Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas in Osnovne šole Poljane za 
imenovanje novega predstavnika ustanovitelja v svet vsakega od obeh zavodov zaradi 
poteka mandata. Prav tako je potrebno imenovati nadomestnega člana v nadzorni odbor 
občine Gorenja vas – Poljane, saj je je član nadzornega  
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Predloge kandidatov bo oblikovala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 
svoji seji, ki bo potekala pred sejo občinskega sveta dne 15. 10. 2015 in bodo predstavljeni 
na seji občinskega sveta.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 72: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane razreši dosedanjega člana nadzornega odbora 
Občine Gorenja vas-Poljane Borisa Bogataja in za novega člana nadzornega odbora 
imenuje………  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 73: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda 
Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas imenuje…… 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 74: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda 
osnovne šole Poljane imenuje….. 
 
 
K 9. točki 
 
Predlogi prometa z zemljišči z obrazložitvami so samostojne priloge v gradivu. 
 

a) Menjava zemljišč v k.o. Dobje 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 75: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišča parc. št. 
1431/7, k.o. Dobje, v izmeri približno 120 m2, ki je javno dobro, za zemljišče parc. št. 555/2, 
k.o. Dobje, v izmeri 304 m2 in v lasti Pavla Ranta, Hotovlja 28, Poljane. Preostali del zemljišča 
parc. št. 1431/7, k.o. Dobje, v izmeri približno 136 m2, se odproda Darku Oblaku, Hotavlje 
29, Poljane, Milanu Oblaku, Hotovlja 30, Poljane, in Slavku Demšarju, Hotovlja 32, Poljane. 
Zemljišče parc. št. 1431/7, k.o. Dobje, se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz javnega 
dobra. 
Na zemljišču parc. št. 555/2, 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. 
 

 

b) Menjava zemljišč v k.o. Hotavlje 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 76: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišča parc. št. 
2085/1, k.o. Hotavlje, v izmeri približno 354 m2, ki je javno dobro, za del zemljišč parc. št. 
6/1, 6/2 in 25, k.o. Hotavlje, v izmeri približno 300 m2 in v lasti Dušana Kavčiča, Hotavlje 17a, 
Gorenja vas.  
Del zemljišča parc. št. 2085/1, k.o. Hotavlje, se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz 
javnega dobra. 
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Na delu zemljišč parc. št. 6/1, 6/2 in 25, 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. Dolenje Brdo 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 77: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišča parc. št. 1053, 
k.o. Dolenje Brdo, v izmeri približno 180 m2, ki je javno dobro, za del zemljišča parc. št. 
383/2, k.o. Dolenje Brdo, v izmeri približno 210 m2 in v lasti Igorja in Elizabete Bogataj, 
Srednja vas – Poljane 10, Poljane.  
Del zemljišča parc. št. 1053, k.o. Dolenje Brdo se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz 
javnega dobra. 
Na delu zemljišča parc. št. 383/2, k.o. Dolenje Brdo, 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. 
 

 

d) Menjava zemljišč v k.o. Dolenčice 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT.  78: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišča parc. št. 940/8, k.o. 
Dolenčice, v izmeri 76 m2, ki je javno dobro, za zemljišči parc. št. 498/3 in 474/9, k.o. 
Dolenčice, v skupni površini 274 m2, v lasti Kokelj Ivana, Javorje 11, Poljane.  
Zemljišče parc. št. 940/8, k.o. Dolenčice, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 498/3 in 474/9, k.o. Dolenčice, se po izvedeni menjavi vzpostavi status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2015. 
 

 

e) Menjava zemljišč v k.o. Hotavlje 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 79: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišča parc. št. 2100, k.o. 
Hotavlje, v izmeri 248 m2, ki je javno dobro, za del zemljišč parc. št. 807/2 in 814/0, k.o. 
Hotavlje, v izmeri približno 850 m2 in v lasti Branka Koširja, Hlavče Njive 5, Gorenja vas.  
Zemljišče parc. št. 2100, k.o. Hotavlje, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na delu zemljišč parc. št. 807/2 in 814/0, 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. 
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f) Menjava zemljišč v k.o. Dobje 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 80: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišča parc. št. 384/14 v 
izmeri 100 m2, k.o. Dobje, v lasti Občine Gorenja vas – Poljane, za zemljišči parc. št. 384/12 
in 384/13, k.o. Dobje, v skupni izmeri 227 m2, v lasti Janeza Mraka, Cesta Maršala Tita 71, 
Jesenice.  
Na zemljiščih parc. št. 384/12 in 384/13, 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 2015 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2015. 
 
 

g) Nakup zemljišč v k.o. Dobje 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 81: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom zemljišč parc. št. 816/3 in 
817/4, k.o. Dobje, v skupni izmeri 653 m2 in v lasti Pavla Debeljaka, Hotavlja 8, Poljane nad 
Škofjo Loko. 
Po izvedenem odkupu zemljišč se na parc. št. 816/3 in 817/4, k.o. Dobje, vzpostavi status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
Nakup zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2015. 
 
 

h) Prodaja zemljišča v k.o. Podobeno 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 82: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 1515/2, k.o. 
Podobeno, v izmeri 324 m2, ki je javno dobro, Magdaleni Erjavec, Rocenska ulica 22, 
Ljubljana. 
Zemljišče parc. št. 1515/2, k.o. Podobeno se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2015. 
 

 

K 10.točki 
 
Skladno z določili 7. odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju občinskemu svetu v 
prilogi posredujemo obvestilo o sklenitvi aneksov k pogodbi za izvedbo Sanacije lokalne 
ceste Poljane - Bukov vrh v Hotovlji in k pogodbi za izvedbo urejanja Območja POL 52-8 
Poljane – ureditev okolice Šubičeve hiše. 
 
 
Pripravila: 

- E. Rakovec 
 
 
 


