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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 18. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 26. 9. 2013  

 

 

K 1. točki 
 
Ob pregledu zapisnika 17. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
20. 6. 2013, 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 – v 
izvrševanju 
Sklep št. 204: prenos vodovoda Fužine v lastništvo in upravljanje občine – v izvrševanju 
Sklep št. 239: menjava zemljišč v k.o. Trebija – v izvrševanju  
Sklep št. 108: menjava zemljišč, k.o. Hotavlje, Suša – v izvrševanju 
Sklep št. 149: prenos vodovoda Četena Ravan – vas in Četena Ravan - Košanc lastništvo in 
upravljanje občine 
Sklep št. 150: prenos vodovoda Zapreval lastništvo in upravljanje občine 
Sklep št. 151: prenos vodovoda Podvrh lastništvo in upravljanje občine 
Sklep št. 191: menjava zemljišč, k.o. Podvrh vlagateljev Dušana Kumra in Renate Turinek z 
izvzemom iz javnega dobra – v izvrševanju 
Sklep št. 192: menjava zemljišč, k.o. Trebija v lasti Primožič Bojana z izvzemom iz javnega 
dobra – v izvrševanju 
 
Izvrševanje sklepov 17. redne seje: 
Sklep št. 194: potrjen zapisnik 16. redne seje, ki je bila 11. 4. 2013 
Sklep št. 195: sprejet dopolnjen osnutek OPPN Podvrh vikendi 
Sklep št. 196: seznanitev s Poročilom STC Stari vrh za leto 2012 
Sklep št. 197: sprejet predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje GRV 20-11 Gorenja vas – Praprotnica – Hlavče Njive 
Sklep št. 198: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2013   
Sklep št. 199: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 
Sklep št. 200: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane 
Sklep št. 201: sprejet Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 
Sklep št. 202: sprejet Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih 
pravic v javnem zavodu Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 
Sklep št. 203: seznanitev s poročilom Kulturnega centra slikarjev Šubic za leto 2012 
Sklep št. 204: poimenovanje Trga Ivana Regna v Gorenji vasi 
Sklep št. 205: menjava zemljišč v lasti Kloboves Ivana, k.o. Dobje – v izvrševanju 
Sklep št. 206: menjava zemljišč javne poti do ČN Gorenja vas – v izvrševanju 
Sklep št. 207: menjava zemljišč za javno pot v k.o. Trebija v lasti M. Frelih – v izvrševanju 
Sklep št. 208: menjava zemljišč javne poti v k.o. Lučine v lasti F. Nagodeta – v izvrševanju 



2 

 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 209: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 17. redne seje, ki je bila 20. 6. 2013, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o 
njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati. 
 
 
K 2. točki 
Samostojna priloga v gradivu so odgovori na pobude in vprašanja članov občinskega sveta, 
podana na 17. redni seji. 
 
 
K 3. točki 
 
Predlog statuta Občine Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami in priloženimi analizami je 
samostojna priloga v gradivu. Predlog sprememb statuta je obravnavala in potrdila 
statutarno pravna komisija na svoji seji dne 4. 6. 2013. Zapisnik seje komisije je priložen v 
gradivu. Dodatne spremembe statuta na osnovi priporočil Ministrstva za notranje zadeve je 
komisija obravnavala in sprejela na korespondenčni seji, ki je potekala do 17. 9. 2013. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 210: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog statuta Občine Gorenja vas – 
Poljane v predloženem besedilu.  
 
 
K 4. točki 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za območje občine Gorenja vas-Poljane in programa opremljanja je priložen v gradivu. 
Občinskemu svet v sprejem ga je odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja predlagal 
na svoji 15. seji dne 12. 9. 2013. Zapisnik seje odbora je priložen v gradivu.  
 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 211: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine 
Gorenja vas-Poljane in programa opremljanja v priloženi vsebini. 

 
 
K 5. točki 
 
Poročilo nadzornega odbora občine o opravljenih nadzorih za leto 2012 ter zapisnik seje 
nadzornega odbora sta samostojni prilogi v gradivu.  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 212:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo nadzornega odbora občine o 
opravljenih nadzorih za leto 2012 v predloženem besedilu. 
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K 6. točki 
 
Občina Gorenja vas – Poljane je 16. 8. 2013 prejela odločbo o dodelitvi nepovratnih sredstev 
za projekt »Oskrba s pitno vodo v Porečju Sore« iz Kohezijskega sklada Evropske unije. 
Gradnja vodovodnega sistema in podsistemov obsega gradnjo vodovodnega sistema Trebija 
– Poljane – Škofja Loka (odsek zbirni jašek Trebija-razdelilni jašek Podgora), vodovodnega 
podsistema Trebija-Gorenja vas-Todraž, vodovodnega podsistema Trebija-Podgora in 
vodovodnega podsistema Poljane. Skupaj bo zgrajenih 16,46 km cevovodov, štirje vodohrani, 
tri črpališča in klorinatorska postaja.  
Gre za skupen projekt občin Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka - višina upravičenih 
stroškov vseh investicij po odločbi pa znaša 12,4 milijona evrov.  
Z navedeno odločbo so pridobljena najvišja nepovratna sredstva vse od obstoja Občine 
Gorenja vas – Poljane, saj bo Evropski kohezijski sklad prispeval 84,42 % vseh upravičenih 
stroškov zgoraj navedene investicije, ki predstavlja strateško naložbo občine v izboljšavo 
vodovodnega sistema glavnine občine za več prihodnjih desetletij.  
Ker je izvajalec že izbran, se bo gradnja pričela še pred koncem poletja in bo potekala 
vzporedno z gradnjo kanalizacijskega sistema Trebija-Gorenja vas, ki se prav tako sofinancira 
iz Kohezijskega sklada Evropske unije. 
Za obe investiciji je občina pridobila 6 gradbenih dovoljenj (sedmo je v pridobivanju). V ta 
namen smo z lastniki zemljišč podpisali preko 200 služnostnih pogodb. 
 
Podrobnejše poročilo in odločba o pridobitvi nepovratnih sredstev sta priložena v gradivu. 
 
K 7. točki 
 
Obrazložitve predlogov za promet z zemljišči so samostojna priloga v gradivu. 
 

a) Menjava zemljišč v k.o. Trebija 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 213: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 225/57 in 
225/56 (v skupni izmeri 29 m2), v lasti Urh Janeza, Trebija 7, Gorenja vas, za zemljišče parc. 
št. 1146/2 (v izmeri 21 m2) in del zemljišča parc. št. 1146/1 (v izmeri 40 m2), k.o. Trebija, ki je 
javno dobro. Del zemljišča, ki je javno dobro, se izvzame iz javnega dobra in izpelje postopek 
menjave zemljišč z neposredno pogodbo. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013. 

 

b) Prodaja zemljišča v k.o. Gorenja vas 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 214: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 1426/5 
k.o. Gorenja vas, ki je javno dobro, v približni izmeri 340 m2, Ferlan Jaku, Poljanska cesta 25, 
Gorenja vas. 
Del zemljišča parc. št. 1426/5, k.o. Gorenja vas, se po izvedeni geodetski odmeri zemljišča s 
sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013. 
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c) Nakup zemljišča v k.o. Dolenčice 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 215: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom zemljišč v lasti Bogataj 
Slavka, Javorje 1, Poljane nad Škofjo Loko, in sicer parc. št. 441/3 v izmeri 46 m2 (dostopna 
pot) in parc. št. 441/4 v izmeri 84 m2 (črpališče), obe k.o. Dolenčice. 
Nakup zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013. 
 
 
 
 
Pripravila: 

- Elizabeta Rakovec       ŽUPAN 
Milan ČADEŽ, l.r. 


