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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 15. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 6. 4. 2017 

 

 
 
Ob pregledu zapisnika 14. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
23. 2. 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. 164: menjavo zemljišč Anton Bohinc, Dolenja Dobrava  
Sklep št. 165: menjava zemljišč Anton Justin, Smoldno  
 
Izvrševanje sklepov 14. redne seje: 
Sklep št. 166: sprejet zapisnik 13. redne seje, ki je bila 23. 12. 2016  
Sklep št. 168: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o GRV 20-4 Gorenja vas  
Sklep št. 169: sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejših 
kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka  
Sklep št. 170: sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
turističnih dejavnosti in društev v občini 
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  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 174: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 14. redne seje, ki je bila 22. 12. 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 14. redni seji. 
 
 
K 3. točki 
Poročilo Upravne enote Škofja Loka o delovanju krajevnega urada Gorenja vas je v prilogi, na 
seji pa ga bo podrobneje predstavil načelnik upravne enote Škofja Loka mag. Bojan 
Miklavčič. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 175: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se je seznanil s Poročilom o poslovanju 
krajevnega urada Gorenja vas. 
 
 
K 4. točki 
Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016 z obrazložitvami je 
samostojna priloga v gradivu. Obravnaval ga je tudi nadzorni odbor občine, ki je k 
pripravljenemu gradivu na osnovi izčrpnih dodatnih pojasnil na seji nadzornega odbora dne 
20. 3. 2017 podal pozitivno mnenje. Zapisnik seje nadzornega odbora je priložen v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 176: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2016 v predloženem besedilu. 
 
 
 
K 5. točki 
Osnutek odloka o ustanovitvi zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina z obrazložitvami 
je samostojna priloga v gradivu, priložena je tudi izčrpna predstavitev ciljev in delovnih 
področji novega zavoda. Osnutek odloka o ustanovitev zavoda bosta na skupni seji dne 30. 3. 
2017 obravnavala tudi odbor za gospodarstvo in odbor za šolstvo, kulturo in šport, zapisnik 
sej odborov bo svetnikom posredovan po elektronski pošti. Predvidena je dvofazna 
obravnava odloka z enomesečno javno obravnavo. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 177: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek odloka o ustanovitvi zavoda za 
turizem in kulturo Poljanska dolina in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
 
 
K 6. točki  
Letno poročilo poslovodstva o poslovanju STC Stari vrh, d.o.o., je priloženo v gradivu. 
Predstavitev razlogov za spremembo proračuna občine z rebalansom v skupni višini 3.750,00 
eur za zagotovitev kapitalske naložbe STC Stari vrh je samostojna priloga v gradivu, na seji pa 
jo bo podrobneje pojasnil v. d. direktorja STC Tomaž Trobiš, ki bo predstavil tudi poročilo o 
pretekli smučarski sezoni. Dne 30. 3. 2017 bo predloge obravnaval tudi odbor za 
gospodarstvo, zapisnik seje odbora bo svetnikom posredovan po elektronski pošti. 
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 178: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme letno poročilo o poslovanju STC Stari vrh 
v predloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 179: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja obstoj javnega interesa za izvedbo 
kapitalske naložbe v STC Stari vrh, d.o.o., in sicer zaradi multiplikativnih učinkov dejavnosti 
smučišča Stari vrh na gospodarski razvoj občine. 
 

PREDLOG SKLEPA 180:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017 v predloženem besedilu. 
 
 
K 7. točki 
Predlog prenovljenega pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna 
za spodbujanje razvoja malega gospodarstva z obrazložitvami je samostojna priloga v 
gradivu. Dne 30. 3. 2017 bo predlog obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, zapisnik seje 
odbora bo svetnikom posredovan po elektronski pošti. 
 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 181: 

Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o spodbujanju razvoja 
podjetništva v občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
 
 
K. 8. točki  
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode 2017 s predlogom sklepa o cenah 
storitev je samostojna priloga v gradivu. Predlog je obravnaval tudi odbor za prostorsko 
planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 27. 3. 2017. Prav tako je odbor obravnaval in 
predlagal v sprejem tudi predlog subvencioniranja cene stroškov omrežnine, in sicer v višini 
60 %, kot izhaja iz 4. člena priloženega sklepa. Zapisnik seje odbora bo svetnikom 
posredovan po elektronski pošti. 

 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 182: 

Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne GJS odvajanje in čiščenje komunalne padavinske vode in sklep o cenah 
storitev obvezne GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini Gorenja 
vas – Poljane v predloženem besedilu. 
 
 
 

Pripravila: 
- E. Rakovec         ŽUPAN  
 

MILAN ČADEŽ, l.r. 


