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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 19. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 15. 2. 2018 

 

 
 
Ob pregledu zapisnika 18. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
21. 12. 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. 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. 172: prodaja zemljišč Branko Prelog, Kopačnica 
Sklep št. 193: prodaja zemljišč Juriju Černigoju, k.o. Gorenja vas 
Sklep št. 208: menjava zemljišč z Danilom Jezeršek, k.o. Hotavlje 
Sklep št. 209: nakup solastniškega deleža z Marijo Grošelj pri novem uvozu OŠ Poljane 
 
Izvrševanje sklepov 17. redne seje: 
Sklep št. 212: sprejet zapisnik 17. redne seje, ki je bila 5. 10. 2017 
Sklep št. 213: sprejet II. predlog Proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018  
Sklep št. 214: sprejet Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v 
Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2018   
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 215: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 18. redne seje, ki je bila 21. 12. 2018, 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 18. redni seji.  
 
 
K 3. točki 
Kot je razvidno iz priložene vloge, je GVO, d.o.o. že pred časom posredoval pisno pobudo za 
sporazumni prevzem upravljanja in vzdrževanja širokopasovnih optičnih omrežju v lasti 
Občine Gorenja vas – Poljane, ki ga sedaj upravlja podjetje Tritel, d.o.o. Skrbni pregled 
podjetja Tritel, d.o.o., s strani GVO ter usklajevanje pogodbe o prenosu upravljanja je potekal 
nekoliko daljše obdobje, kot je bilo prvotno načrtovano. Postopek prenosa upravljanja na 
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GVO poteka v vseh sedmih občinah, v katerih doslej podjetje Tritel izvaja naloge upravljanja 
in vzdrževanja optičnega omrežja; v vseh preostalih šestih občinah so občinski sveti v 
vmesnem času že potrdili prenos upravljanja in predlog pogodbe o prenosu. Slednjo je na 
svoji seji dne 24. 10. 2017 obravnaval tudi odbor za gospodarstvo občine Gorenja vas – 
Poljane, ki je podpis pogodbe podprl in predlagal občinskemu svetu, da pooblasti župana za 
podpis le-te. Predlog pogodbe je priložen v gradivu, prav tako je priložen zapisnik navedene seje 
odbora za gospodarstvo. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 216: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane soglaša s podpisom Pogodbe o upravljanju in 
vzdrževanju odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Gorenja 
vas  - Poljane in pooblašča župana za podpis pogodbe. 
 
 
K 4. točki 
Obrazložitve k Predlogu odloka o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja vas – Poljane so 
samostojna priloga v gradivu. Prva obravnava odloka je bila izvedena na seji 5. 10. 2017, nato 
je bila izvedena enomesečna javna razgrnitev, tekom katere ni bilo pripomb. Predlog odloka 
se dopolni s pripombo, podano ob obravnavi predloga odloka na seji odbora za zdravstvo, 
socialno varstvo in skrbstvo, dne 6. 11. 2017, zapisnik je priložen v gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 217: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog odloka o denarni socialni pomoči 
v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu.  
 
 

K 5. točki 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec z  obrazložitvami 
je samostojna priloga v gradivu, obravnaval in občinskemu svetu v sprejem ga je predlagal 
tudi odbor za šolstvo, kulturo in šport na svoji seji dne 1. 2. 2018, zapisnik seje odbora je 
priložen v gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 218: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. 
 
 
K 6. točki 
S predlagano spremembo Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v občini Gorenja vas 
- Poljane se želi razširiti namen upravičenosti subvencije za žičniško dejavnost ne več le za 
obnovo in posodobitev, pač pa tudi za nakup žičniške infrastrukture s spremljajočimi objekti 
in opremo ter tekoče poslovanje objektov, naprav in opreme, primerljivo ukrepom, ki jih 
upošteva tudi sosednja občina Škofja Loka. Predlog sprememb je obravnaval in predlagal 
občinskemu svetu v sprejem tudi odbor za gospodarstvo na svoji seji dne 24. 10. 2017, 
zapiski seje odbora je priložen k 3. točki dnevnega reda. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 219: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o spodbujanju razvoja podjetništva v občini Gorenja vas – Poljane v predloženem 
besedilu. 
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K 7. točki 
 

Letni program športa v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2018 z obrazložitvami je 
samostojna priloga v gradivu, obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem ga je tudi 
odbor za šolstvo, kulturo in šport na svoji seji dne 1. 2. 2018, zapisnik seje odbora je priložen 
k 5. točki dnevnega reda. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 220: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Letni program športa v občini Gorenja 
vas – Poljane za leto 2018 v predloženem besedilu. 
 

 
K 8. točki 
Zaradi poteka mandata se občinskemu svetu predlaga imenovanje nove sestave občinske 
volilne komisije, katere predlog je pripravila komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja na svoji seji dne 29. 1. 2018, zapisnik seje z obrazložitvami predloga je priložen v 
gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 221: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane imenuje občinsko volilno komisijo, v naslednji sestavi:  

1. Blaž Možina, Dolenja Dobrava 37, Gorenja vas – predsednik 
2. Marko Justin, Volča 26, Poljane nad Škofjo Loko – namestnik predsednika 
3. Jaka Jeraša, Javorje 61, Poljane nad Škofjo Loko – član 
4. Ingrid Kokelj Osredkar, Javorjev Dol 3, Sovodenj – namestnica člana 
5. Boris Bogataj, Trata 75, Gorenja vas – član 
6. Stjepan Benković, Ob jezu 1, Gorenja vas – namestnik člana 
7. Romana Reberšek, Sestranska vas 27, Gorenja vas – članica 
8. Jure Šifrar, Poljanska cesta 29, Gorenja vas – namestnik članice 

Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno obdobje štirih let.  
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 
Gorenja vas.  

 
 
K 9. točki 
Obrazložitev predloga za odobritev postopka prodaje delnic Gorenjske banke je samostojna 
priloga v gradivu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 222: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane v primeru objave prevzemne ponudbe daje 
soglasje k prodaje delnic Gorenjske banke v lasti Občine Gorenja vas – Poljane. 
 
 
K 10. točki 
Obrazložitve predloga za pristop občine h Konvenciji županov za podnebne spremembe in 
energijo za območje Gorenjske so samostojna priloga v gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 223: 
Občinski svet Občine Gorenja vas-Poljane sprejme sklep o pristopu Občine Gorenja vas - Poljane h 
Konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo in pooblašča župana za podpis pristopnega 
obrazca. 
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K 11. točki 
 
Obrazložitve predlogov za promet z zemljišči so samostojna priloga v gradivu. 
 

a) Prodaja zemljišča v k.o. Dobje 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 224: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 1481/10, k.o. 
Dobje, v izmeri približno 20 m2, ki je javno dobro, Primožu Rihtaršiču, Hotavlje 87, Gorenja vas. 
Del zemljišča parc. št. 1481/10, k.o. Dobje, se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz javnega 
dobra. 
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2018. 
 

b) Prodaja zemljišča v k.o. Dobje 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 225: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 339/7, k.o. Dobje, v 
izmeri 67 m2 in dela zemljišča parc. št. 1481/10, k.o. Dobje, v izmeri približno 60 m2, ki je javno dobro, 
Tavčar Vinku in Ljudmili, Trebija 64, Gorenja vas. 
Del zemljišča parc. št. 1481/10, k.o. Dobje, se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz javnega 
dobra. 
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2018. 
 

c) Prodaja zemljišča v k.o. Hotavlje 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 226: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 2080/4, k.o. 
Hotavlje, v izmeri 86 m2, ki je javno dobro, Mohorič Mateju, Hotavlje 85a, Gorenja vas. 
Zemljišča parc. št. 2080/4, k.o. Hotavlje, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2018. 
 

d) Menjava zemljišč v k.o. Podobeno 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 227: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišča parc. št. 1523/4, k.o. 
Podobeno, ki je opuščeno  javno dobro, za zemljišči parc. št. 980/10 in 980/8, k.o. Podobeno, v lasti 
Jožefa Peternelja, Delnice 4, Poljane nad Škofjo Loko.  
Zemljišče parc. št. 1523/4, k.o. Podobeno, se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
Na zemljiščih parc. št. 980/10 in 980/8, k.o. Podobeno, se po izvedeni menjavi vzpostavi status 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2018. 
 

 
 

Pripravila: 
- E. Rakovec         ŽUPAN  
 

MILAN ČADEŽ, l.r. 


