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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 4. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 26. 3. 2015  

 

 
 
 
Ob pregledu zapisnika 4. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
18. 12. 2014 ugotavljamo naslednje: 
 

Neizvršeni sklepi iz predhodnih sej: 
 
Sklep št. 115: ureditev lastništva ceste v Podvrhu 
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. 191: menjava zemljišč, k.o. Podvrh vlagateljev Dušana Kumra in Renate Turinek z 
izvzemom iz javnega dobra  
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 prenosu lastninske pravice na delu zemljišč parc. št. 445/2, 432, 458, 
450, 459/1 in 459/8, k.o. Podvrh  
Sklep št. 271: soglasje k prodaji zemljišč Sitar Poljane 
 
Izvrševanje sklepov 3. redne seje: 
 

Sklep št. 19: sprejet zapisnik 2. redne seje z dne 6. 11. 2014 
Sklep št. 20: sprejet proračun občine za leto 2015 
Sklep št. 21: sprejete spremembe odloka o NUSZ  
Sklep št. 22: sprejet Elaborat o oblikovanju cene GJS za kanalizacijo  
Sklep št. 23: Sprejet sklep o subvencioniranju cene kanalščine 
Sklep št. 24: soglasje k porabi obvezne proračunske rezerve 
Sklep št. 25: Določitev vrednosti točke za NUSZ 
Sklep št. 26: Potrjen cenik najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja 2015 
Sklep št. 27: Potrjen svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 28: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 3. redne seje, ki je bila 18. 12. 2014, 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 3. redni seji. 
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K 3. točki 
 
Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2014 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 11. 3. 2015 podal pozitivno 
mnenje. Zapisnika navedene seje nadzornega odbora še nismo prejeli. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 29: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2014 v predloženem besedilu. 
 
 
K 4. točki 
 
Odlok o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje 
urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu, v 
prilogi je tudi celotno besedilo sedaj veljavnega odloka. Obravnaval in predlagal v sprejem ga 
je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 16. 3. 2015. Zapisnik 
seje odbora je priložen v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 30: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme dopolnjeni predlog Odloka o proračunu 
Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2015 v predloženem besedilu.  
 
 
K 5. točki  
 
Letni program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2015 je samostojna priloga v 
gradivu, na svoji seji dne 12. 43. 2015 ga je obravnaval in predlagal v sprejem tudi odbor za 
šolstvo, kulturo in šport, zapisnik seje odbora je priložen v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 31: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Letni program športa v Občini Gorenja 
vas – Poljane za leto 2015 v predloženem besedilu. 
 
 
K 6. točki  
 
Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015 je samostojna priloga v gradivu. 
Obravnaval in predlagal v sprejem ga je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja 
na svoji seji dne 16. 3. 2015. Zapisnik seje odbora je priložen v gradivu k točki 4. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 32: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Elaborata o oblikovanju cen 
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki za leto 2015 za območje občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
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K 7. točki 
 
Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe oskrba s pitno vodo za leto 2015 je samostojna priloga v gradivu. Obravnaval in 
predlagal v sprejem ga je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji 
dne 16. 3. 2015. Zapisnik seje odbora je priložen v gradivu k točki 4. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 33: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Elaborata o oblikovanju cen 
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za leto 
2015 za območje občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
 
 
 
K 8. točki 
 
Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode 2015 je samostojna priloga v 
gradivu. Obravnaval ga je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji 
dne 16. 3. 2015 in predlagal, da se občinski svet z njim seznani. Prav tako je odbor 
obravnaval in predlagal v sprejem tudi predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja 
cene navedene storitve. Zapisnik seje odbora je priložen v gradivu k točki 4. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 34: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o določitvi višine subvencioniranja 
cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode v predloženem besedilu. 
 
 
K 9. točki 
 
V 5.s) točki odločbe št.: KS OP ROPI/5/2/Sora/0 z dne 14. 8. 2014, s katero je Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Občini Gorenja vas – Poljane odobrilo 3.168.535,00 eur 
nepovratnih sredstev, občini Škofja Loka pa še dodatnih 5.757.852 eur nepovratnih sredstev 
za gradnjo vodovodov iz skupine projektov »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«, katerih 
gradnja je v zaključni fazi, je določeno, da morata občini »do zaključka gradnje izbrati 
skupnega izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za 
celotno infrastrukturo, ki je predmet vloge«. V ta namen je bila ustanovljena medobčinska 
komisija, ki je za zadostitev navedenemu pogoju v izogib vračanja prejetih nepovratnih 
sredstev za upravljanje novih vodovodov iz navedene skupine projektov predlagala izbiro 
skupnega zunanjega izvajalca koncesionarja, ki ga je skladno z veljavno zakonodajo potrebno 
izbrati z javnim razpisom. 9. člen Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas 
– Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19-17. V. 1996, Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 
29.09.2000, Uradni list RS, št. 59/2007 z dne 04.07.2007) v tem primeru določa, da komisijo 
za izvedbo postopka imenuje občinski svet. Na tej osnovi občinskemu svetu predlagamo v 
sprejem priloženi sklep o imenovanju tričlanske strokovne komisije, tri predstavnike v 
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skupno medobčinsko komisijo za izvedbo skupnega postopka javnega razpisa pa bo 
imenovala tudi Občina Škofja Loka. V pripravi so tudi ustrezni odloki obeh občin, ki bodo 
osnova za objavo zadevnega javnega razpisa. 
 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 35:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep o imenovanju strokovne komisije 
za izvedbo skupnega postopka javnega razpisa za izbiro koncesionarja za izvajanje 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v predloženem besedilu. 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 

- E. Rakovec 
 
 
 


