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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 8. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 17. 12. 2015  

 

 
 
Ob pregledu zapisnika 7. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
15. 10. 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. 46: sklep o prodaji zemljišč Dragu Demšarju v k.o. Leskovica 
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 

 
Izvrševanje sklepov 7. redne seje: 
Sklep št. 66: sprejet zapisnik 6. redne seje, ki je bila 18. 6. 2015 in poročilo o izidu glasovanja 1. 
korespondenčne seje 
Sklep št. 67: soglasje k sprejemu Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski 
inšpektorat 
Sklep št. 68: sprejet Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat 
Sklep št. 69: sprejet prvi predlog Odloka o proračunu Občine 
Sklep št. 70: sprejeto Poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2014 
Sklep št. 71: seznanitev z Letnim poročilom o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za leto 2014  
Sklep št. 72: potrditev občinskih nagrajencev za leto 2015 
Sklep št. 73: zamenjava člana nadzornega odbora 
Sklep št. 74: imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet OŠ Ivana Tavčarja Gorenja 
Sklep št. 75: imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet OŠ Poljane  
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. 79: menjava zemljišč Kokelj Ivan, Javorje 
Sklep št. 80: menjava zemljišč Branko Košir, Hlavče Njive 
Sklep št. 81: menjava zemljišč Janez Mrak, k.o. Dobje 
Sklep št. 82: nakup zemljišč Pavel Debeljak, Hotovlja 
Sklep št. 83: prodaja zemljišč Magdalena Erjavec, k.o. Podobeno 
Sklep št. 84: imenovanje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 85: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 7. redne seje, ki je bila 15. 10. 2015, ter poročilo o izidu glasovanja z 2. 
korespondenčne seje, 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 7. redni seji. 
 
 
K 3. točki 
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Prav tako je 
priložen sedanji odlok o občinskem prostorskem načrtu s sledljivimi spremembami in 
dopolnitvami.  
 

Celotni kartografski del odloka je svetnikom dostopen na spletni povezavi:  
 

https://izmenjava.locus.si/download.php?id=501&token=UQNdDnHr3VOTuMIM12q9ek2Up

E5zKvKu 

 
S sprejemom priloženih sprememb odloka se zaključuje dvoletni postopek sprememb 
prostorskega načrta, ki ga je na svoji seji dne 16. 11. 2015 obravnaval tudi odbor za 
prostorsko planiranje in predlagal občinskemu svetu v sprejem. Zapisnik seje odbora je 
priložen v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 86: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu v predloženem besedilu. 
 
 
K 4. točki 

Drugi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016 z načrtom razvojnih 
programov in spremljajočimi obrazložitvami ter z analizo pripomb, prispelih v času javne 
obravnave, je samostojna priloga v gradivu. V analizo pripomb so zajete tudi pripombe 
članov občinskega sveta z zadnje seje občinskega sveta in pripombe podane na sejah vseh 
petih odborov občinskega sveta, ki so zasedali v novembru v času javne obravnave predloga 
proračuna občine. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 87: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o proračunu Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2016 v predloženem besedilu.  
 
 
K 5. točki 
Kot je razvidno iz gradiva v prilogi, smo bili le nekaj dni po zadnji seji občinskega sveta in s 
tem po sprejemu 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 obveščeni, da je s strani nekaterih občin 
soustanoviteljic, ki novega odloka še niso sprejele, prišlo do zahtev po spremembah besedila 
odloka, ki jih je bilo potrebno v odloku uskladiti, zaradi česar je potrebna ponovna obravnava 
tudi na seji občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, saj mora biti odlok s strani vseh 
občin soustanoviteljic sprejet v enakem besedilu. 

https://izmenjava.locus.si/download.php?id=501&token=UQNdDnHr3VOTuMIM12q9ek2UpE5zKvKu
https://izmenjava.locus.si/download.php?id=501&token=UQNdDnHr3VOTuMIM12q9ek2UpE5zKvKu
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Kot so pojasnili na inšpektoratu, so nejasnosti nastale predvsem glede določbe o sistemizaciji 
in kadrovskem načrtu, ki bi se po novem urejale v Dogovoru. Zaradi tega je bilo naknadno 
usklajeno, da se v Odlok naknadno vnese soglasje vseh občin soustanoviteljic tudi na 
področju kadrovskega načrta in sistemizacije, kar sta tudi bistveni spremembi 
novopredloženega odloka, ki sta vneseni v 4. člen oziroma novi 12. člen odloka. Vse 
spremembe so v predloženem novem čistopisu odloka za sprejem posebej označene. 
 
Na podlagi sklepa občinskega sveta s 7. redne seje o sprejemu odloka o ustanovitvi 
inšpektorata objava v Uradnem listu še ni bila izvedena, zato odlok tudi še ni pričel veljati. 
Zato občinskemu svetu predlagamo, da najprej odpravi na prejšnji seji sprejeti sklep in nato 
ponovno glasuje o novem predlogu odloka. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 88: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane odpravi sklep št. 68 o sprejetju odloka o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Vrhnika, ki 
je bil sprejet na 7. seji občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane dne 15. 10. 2015. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 89: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme 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 v predloženem 
besedilu. 
 

--- 
 
Občinskemu svetu dodatno predlagamo, da se s pristopom k inšpektoratu ustrezno uskladi 
tudi Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na način, da se kot 
člana sveta vključi tudi predstavnika občinskega redarstva. Obrazložitve k navedenemu 
predlogu so samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 90:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi 
sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gorenja vas – Poljane v 
predloženem besedilu. 
 
 
 
K 6. točki  
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča z obrazložitvami je samostojna priloga 
v gradivu. Obravnaval in predlagal v sprejem ga je tudi odbor za prostorsko planiranje in 
varstvo okolja na svoji seji ne 7. 12. 2015, zapisnik seje odbora je v prilogi.  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 91:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane v predloženem besedilu. 
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K 7. točki 
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 z 
obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Obravnaval in predlagal v sprejem ga je tudi 
odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji ne 7. 12. 2015, zapisnik seje 
odbora je v prilogi k 6. točki dnevnega reda.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 92:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme 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 ga daje v enomesečno javno 
obravnavo. 
 
 
K 8. točki 
V letošnjem novembru so potekala intenzivna usklajevanja obeh reprezentativnih združenj 
občin s predstavniki Vlade RS glede financiranja občin v prihodnjem letu. Kot je razvidno iz 
priloženega poziva Skupnosti občin, pogajanja za občine niso bila uspešno zaključena. 
Dogovora glede financiranja občin se vlada ni držala tudi v tekočem letu, saj je napovedala, 
da bo znižanje povprečnine občinam nadomestila s sistemskimi ukrepi na področju 
zakonodaje za znižanje fiksnih stroškov občin, kar se ni zgodilo. V zvezi s slednjim teče tudi 
ustavna presoja veljavnega zakona o izvrševanju proračuna RS za tekoče leto, saj je način 
financiranja občin glede povprečnine določen v Zakonu o financiranju občin, navedena 
odstopanja od sporazumno dogovorjenih odstopanj od tako določenega financiranja pa 
pomenijo kršitev zakonodaje. 
Dne 3. 12. 2015 smo s strani Skupnosti občin prejeli obvestilo, da je bil v vmesnem času na 
izredni seji Državnega zbora dne, 1. 12. 2015 Zakon o izvrševanju proračuna republike 
Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), kljub vetu državnega sveta, ponovno potrjen. 
Skupnost občin kljub navedenemu predlaga nadaljnje sprejemanje  sklepov nasprotovanja 
določbam zakona, ki so jih številne občine že sprejele, saj je bolj kot kadarkoli prej, potrebno 
pokazati enotnost lokalne samouprave v Sloveniji in izpostaviti resnost finančne situacije za 
občine in njihove prebivalce. Predlagajo še spodnje besedilo sklepa: 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 93: 
Občinski sveti občine Gorenja vas - Poljane, odločno nasprotuje 54. členu, 55. členu in 56. 
členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, v katerih ta 
določa višino finančnih sredstev za občine. Svetnice in svetniki ugotavljamo, da Vlada RS in 
Državni zbor s tako dodeljeno višino finančnih sredstev ogrožata smisel in obstoj lokalne 
samouprave in še dodatno siromašita prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi socialne in 
ekonomske krize že tako zelo prizadeti. Prav tako pa državna raven deluje v nasprotju s 
pravili pravne države, saj že nekaj let določa višino povprečnine v nasprotju z Zakonom o 
financiranju občin.  
Svetnice in svetniki  Občine Gorenja vas – Poljane zato zahtevamo, da se 54., 55. in 56. člen 
Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017 spremenijo tako, da se glasijo:  
54. člen  
Višina povprečnine za leto 2016 znaša 536,00 evra  na prebivalca.  
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Višina povprečnine za leto 2017 znaša  536,00 evra na prebivalca.  
55. člen se črta.  
56. člen  
V letu 2016 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne 
primerne porabe občin, ob upoštevanju, da 1 % teh sredstev predstavlja nadomestilo dela 
sredstev za sofinanciranje investicij iz leta 2015. 
V letu 2017 se del sredstev za sofinanciranje investicij občin zagotavlja v višini 4% skupne 
primerne porabe občin. Delež sredstev, ki ga bo občina porabila za namene vračila 
obveznosti po 23. členu ZFO-1 se ne uvršča v načrt razvojnih programov državnega 
proračuna, pri čemer se za pridobitev osnove za sklenitev pogodbe o sofinanciranju smiselno 
uporabijo določbe četrtega in petega odstavka 23. člena ZFO-1.  Sredstva investicijskega 
transfera se lahko v skladu s 23. in 21. členom ZFO-1 uporabijo tudi za plačilo tistih stroškov 
projektov strukturne in kohezijske politike Evropske unije, ki so nujno potrebni za izvedbo 
projekta,  vendar jih organ upravljanja ne pripozna kot upravičene stroške. Med te stroške pa 
sodi tudi nepovračljiv davek na dodano vrednost, plačan v zvezi z njimi. 
 
 
K 9. točki 
Predlog vrednosti točke za izračun NUSZ v Občini Gorenja vas-Poljane za leto 2016 je 
samostojna priloga v gradivu, predlaga pa se enaka vrednost točke, kot v tekočem letu. 
Obravnaval in predlagal v sprejem ga tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na 
seji dne 16. 11. 2015, zapisnik seje odbora je priložen v gradivu k točki 3. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 94: 

Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep o določitvi vrednosti točke za 
izračun NUSZ v Občini Gorenja vas-Poljane za leto 2016 v predloženem besedilu. 

--- 

Predlog cenika najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto 2016 je priložen 
v gradivu. Obravnaval in predlagal v sprejem ga tudi odbor za prostorsko planiranje in 
varstvo okolja na seji dne 16. 11. 2015, zapisnik seje odbora je priložen v gradivu k točki 3. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 95: 

Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog cenika najema poslovilnih 
objektov in zakupa grobnega polja za leto 2016 v predloženem besedilu. 
 
K 10. točki 
Prejeli smo poziv Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka za imenovanje predstavnika Občine 
Gorenja vas – Poljane za naslednji 5-letni mandat v svetu javnega zavoda Knjižnica Ivana 
Tavčarja Škofja Loka.  
Predlog kandidata bo oblikovala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 
svoji seji, ki bo potekala pred sejo občinskega sveta dne 17. 12. 2015 in bo predstavljen na 
seji občinskega sveta. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 96: 

Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika ustanovitelja v svetu javnega 
zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka imenuje … 
 

Pripravila: 
- E. Rakovec 


