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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 20. 12. 2011  

 

 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 7. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 27. 
10. 2011, ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov iz predhodnih sej: 
Sklep št. 80: nakup zemljišča za vodohran Volaka 
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. 205: soglasje k izvedbi postopka prenosa vodovoda Poljane - v izvrševanju 
Sklep št. 239: menjava zemljišč v k.o. Trebija – v izvrševanju  
Sklep št. 44: nakup zemljišča parc. št. 122, k.o. Visoko – v izvrševanju 
 
Izvrševanje sklepov 7. redne seje: 
Sklep št. 66: seznanitev s poročilom o gradnji širokopasovnega omrežja  
Sklep št. 67: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 6. redne seje 
Sklep št. 68: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu za leto 2011 
Sklep št. 69: sprejet predlog proračuna za leto 2012 in opravljena javna obravnava 
Sklep št. 70: sprejeti osnutki Občinskih načrtov zaščite in reševanja ob zemeljskem plazu, ob 
velikem požaru, ob poplavah in ob potresu in opravljena javna obravnava 
Sklep št. 71: podeljena občinska priznanja za leto 2011  
Sklep št. 72: preklican Sklep št. 64, sprejet na 6. redni seji občinskega sveta dne 29. 9. 2011 
Sklep št. 73: za članico Nadzornega odbora imenovana Tanja Bizovičar, Prelesje 12, Gor. vas 
Sklep št. 74: imenovani predstavniki ustanovitelja v svet zavoda OŠ I. Tavčarja Gorenja vas 
Sklep št. 75: imenovani predstavniki ustanovitelja v svet zavoda OŠ Poljane 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 76: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 7. redne seje, ki je bila 27. 10. 2011, 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 7. redni seji. 
 
 
K 3. točki 
Dopolnjen predlog proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012 s prilogami in 
obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Gradivu so priloženi tudi zapisniki sej 
odborov občinskega sveta ter analiza pripomb podanih na predlog proračuna. 
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 77: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2012 v predloženem besedilu.  
 
 
K 4. točki  
Lokalni energetski koncept je samostojna priloga v gradivu. Na seji Občinskega sveta ga bo 
dodatno predstavil predstavnik pripravljavca Zarja Kovis d.o.o., g. Ivan Hribar.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 78: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Lokalni energetski koncept v 
predloženem besedilu. 
 
 
K 5. točki 
Obrazložitve predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane in 
Žiri" so samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 79:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Škofja 
Loka, Gorenja vas - Poljane in Žiri« v predloženem besedilu po skrajšanem postopku.  
 
 
K 6. točki 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je samostojna priloga v gradivu. Predlaga se 
spremembo Odloka zaradi ločenega zbiranja bioloških odpadkov – obveznosti ureditve 
odvoza bioloških odpadkov skladno z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim odpadom. Priloženo je tudi neuradno prečiščeno besedilo Odloka 
s predlaganimi spremembami. Osnutek Odloka je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje 
in varstvo okolja, ki predlaga Občinskemu svetu nadaljnjo obravnavo Odloka. Zapisnik seje 
Odbora je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 80:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
 
 
K 7. točki 
Gradivo – osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas – Poljane z obrazložitvijo bo 
članom občinskega sveta posredovan naknadno.  
Osnutek Odloka je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja, ki predlaga 
Občinskemu svetu nadaljnjo obravnavo Odloka. Zapisnik seje Odbora je samostojna priloga v 
gradivu za 6. točko dnevnega reda. 
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 81:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za območje Občine Gorenja vas - Poljane in ga daje v enomesečno 
javno obravnavo. 
 
 
K 8. točki  
Osnutek Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini 
Gorenja vas – Poljane in obrazložitev Odloka sta samostojni prilogi v gradivu. Osnutek odloka 
bo na seji predstavil predlagatelj, član občinskega sveta, Žan Mahnič. Osnutek Odloka je 
obravnaval Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, ki predlaga Občinskemu svetu nadaljnjo 
obravnavo Odloka. Zapisnik seje Odbora je samostojna priloga v gradivu za 3. točko 
dnevnega reda. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 82:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Gorenja vas – Poljane in ga daje v 
enomesečno javno obravnavo. 
 
 
K 9. točki  
Letni program športa za leto 2012 in obrazložitev sta samostojni prilogi v gradivu. Letni 
program športa je obravnaval tudi Odbor za šolstvo, kulturo in šport. Zapisnik seje Odbora je 
priloga v gradivu za 3. točko dnevnega reda.  
  
PREDLOG SKLEPA ŠT. 83:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejeme Letni program športa v občini Gorenja 
vas – Poljane za leto 2012 v predloženem besedilu.  
 
 

K 10. točki 
Poročilo Odbora za izgradnjo Doma starejših je samostojna priloga v gradivu. Poročilo bo na 
seji Občinskega sveta predstavil predsednik Odbora, g. Franc Žagar. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 84:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se je seznanil s Poročilom Odbora za izgradnjo 
Doma starejših v predloženem besedilu.  
 
 

K 11. točki 
Predlog vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2012 je 
samostojna priloga v gradivu. Predlog je obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in 
varstvo okolja. Zapisnik seje Odbora je samostojna priloga v gradivu za 6. točko dnevnega 
reda. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 85:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Vrednost točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2012 v predloženem besedilu. 
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K 12. točki  
Predlog cenika najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto 2012 je 
samostojna priloga v gradivu. Predlog je obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in 
varstvo okolja. Zapisnik seje Odbora je samostojna priloga v gradivu za 6. točko dnevnega 
reda. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 86:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Cenik najema poslovilnih objektov in 
zakupa grobnega polja za leto 2012 v predloženem besedilu. 
 
 

K 13. točki 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je pozval občine, da oblikujejo predloge za imenovanje 
članov sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Občina mora za 
imenovanje v svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka 
predlagati enega kandidata. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 
oblikovala predlog za imenovanje člana. Zapisnik seje Komisije je samostojna priloga v 
gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 87:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane predlaga, da Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
v svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Škofja Loka imenuje 
Valentina Bogataja, Ob jezu 2, Gorenja vas. 
 
 

K 14. točki 
Samostojna priloga v gradivu je Predvideni terminski plan rednih sej Občinskega sveta v letu 
2012. 
 
 
 
Pripravila: 
Barbara Bogataj 
Vodja obč. uprave 
 

 


