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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 5. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 14. 5. 2015  

 

 
 
 
Ob pregledu zapisnika 4. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
26. 3. 2015 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  
 
Izvrševanje sklepov 4. redne seje: 
 

Sklep št. 28: sprejet zapisnik 2. redne seje z dne 18. 12. 2015 
Sklep št. 29: sprejet zaključni račun proračuna za leto 2014 
Sklep št. 30: sprejete dopolnitve odloka o OPPN toplice Kopačnica  
Sklep št. 31: sprejet letni program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2015  
Sklep št. 32: sprejet elaborat o oblikovanju cen ravnanja s komunalnimi odpadki 
Sklep št. 33: sprejet elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo 
Sklep št. 34: določitev višine subvencije cene za kanalščino  
Sklep št. 35: imenovanje članov razpisne komisije za izbiro koncesionarja za izvajanje 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo  
Sklep št. 36: podano pozitivno mnenje k imenovanju Metke Debeljak za ravnateljico OŠ 
Poljane 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 37: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 4. redne seje, ki je bila 26. 3. 2015, 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 4. redni seji. 
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K 3. točki 
Osnutek odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Gorenja vas-Poljane z 
obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Obravnaval in predlagal občinskemu svetu v 
sprejem ga je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 4. 5. 
2015. Zapisnik seje odbora je priložen v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 38: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek odloka o oskrbi s pitno vodo na 
območju občine Gorenja vas-Poljane in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
 
 
K 4. točki 
 
Osnutek odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne 
službe »Oskrba s pitno vodo«  z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Obravnaval 
in predlagal občinskemu svetu v sprejem ga je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo 
okolja na svoji seji dne 4. 5. 2015. Zapisnik seje odbora je priložen v gradivu k točki 3. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 39: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek odloka o podelitvi koncesije za 
opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »Oskrba s pitno vodo« in ga daje v 
enomesečno javno obravnavo. 
 
 
K 5. točki  
 
Poročilo o poslovanju STC Stari vrh za zimsko sezono 2014/2015 z bilancami je samostojna 
priloga v gradivu. Poročilo je na svoji seji dne 20. 4. 2015 obravnaval tudi odbor za 
gospodarstvo, zapisnik seje odbora je priložen v gradivu. Na predlog odbora je v prilogi tudi 
bilanca za tekočo sezono oziroma izkaz poslovnega izida na dan 30. 4. 2015. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 40: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o poslovanju STC Stari vrh za 
zimsko sezono 2014/2015 v predloženem besedilu. 
 
 
K 6. točki  
 
Poročilo o poslovanju Kulturnega centra Šubic v letu 2014 je samostojna priloga v gradivu, na 
svoji seji dne 12. 3. 2015 ga je obravnaval in predlagal v sprejem tudi odbor za šolstvo, 
kulturo in šport, zapisnik seje odbora je priložen v gradivu. Glede na razpravo na seji odbora 
je poročilo dopolnjeno s predlogi izboljšav poslovanja kulturnega centra. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 41: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Poročilo o poslovanju Kulturnega 
centra Šubic v letu 2014 v predloženem besedilu. 
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K 7. točki 
 
Na osnovi odloka o izdajanju občinskega glasila občine Gorenja vas – Poljane mora 
uredništvo Podblegaških novic enkrat letno poročati občinskemu svetu o svojem delu. 
Poročilo urednice za leto 2014 je priloženo v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 42: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo urednice Podblegaških novic za 
leto 2014 v predloženem besedilu. 
 
 
 
K 8. točki 
 
Obrazložitve predlogov prometa z zemljišči so samostojna priloga v gradivu. 
 

a) Menjava zemljišč v k.o. Trebija – Gregor Oblak 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 43: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišča parc. št. parc. št. 
1146/6, k.o. Trebija (22 m2), ki je javno dobro, za zemljišče parc. št. 34/2, k.o. Trebija (13 
m2), v lasti Gregorja Oblaka, Trebija 6, Gorenja vas.  
Zemljišče parc. št. 1146/6, k.o. Trebija, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljišču parc. št. 34/2, k.o. Trebija, 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. 
 

 
b) Menjava zemljišč v k.o. Podvrh – Jožef Tušek 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 44: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 286/37, 
286/39 in 286/48, k.o. Podvrh, ki so javno dobro in v skupni izmeri 339 m2, za zemljišča parc. 
št. 286/41, 286/43 in 286/45, k.o. Podvrh, v skupni izmeri 339 m2 in v lasti Jožefa Tuška, 
Četena Ravan 8, Poljane nad Škofjo Loko.  
Zemljišča parc. št. 286/37, 286/39 in 286/48, k.o. Podvrh, se s sklepom izvzame iz javnega 
dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 286/41, 286/43 in 286/45, k.o. Podvrh, 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. 
 

 
 
 
 



4 

 

c) Menjava zemljišč v k.o. Leskovica – Franc Jeram 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 45: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišča parc. št. 2342, 
k.o. Leskovica, ki je javno dobro in v izmeri približno 65 m2, za del zemljišča parc. št. 2222, 
k.o. Leskovica, v izmeri približno 171 m2 in v lasti Franca Jerama, Krnice pri Novakih 5, 
Gorenja vas.  
Del zemljišča parc. št. 2342, k.o. Leskovica, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljišču parc. št. 2222, 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 2015 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2015. 
 

 
č.) Prodaja zemljišča v k.o. Leskovica – Drago Demšar 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 46: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 2342, 
k.o. Leskovica, ki je javno dobro, v izmeri približno 50 m2, Dragu Demšarju, Krnice pri 
Novakih 9, Gorenja vas.  
Del zemljišča parc. št. 2342, k.o. Leskovica, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2015. 
 
 
 
 
 
Pripravila: 

- E. Rakovec 
 
 
 


