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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 21. 12. 2017 

 

 
 
Ob pregledu zapisnika 17. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
5. 10. 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. 163: menjava zemljišč v lasti Čadež Konrad, Primož Tavčar za ureditev lastništva javne poti 
Hotovlja – Oblak – Mihač 
Sklep št. 171: prodaja zemljišč Možina, Dolenčice 
Sklep št. 172: prodaja zemljišč Branko Prelog, Kopačnica 
Sklep št. 193: prodaja zemljišč Juriju Černigoju, k.o. Gorenja vas 
 
Izvrševanje sklepov 17. redne seje: 
Sklep št. 195: sprejet zapisnik 16. redne seje, ki je bila 22. 6. 2017 
Sklep št. 196: seznanitev s poročilom o vplivih na okolje Rudnika Žirovski vrh za leto 2016  
Sklep št. 197: sprejet osnutek Odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018 
Sklep št. 198: sprejet osnutek Odloka o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 199: sprejete dopolnitve Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu  
Sklep št. 200: sprejeto Poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2017  
Sklep št. 201: o določitvi cen programov predšolske vzgoje na območju Občine Gorenja vas – Poljane 
Sklep št. 202: sprejet Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Gorenja vas – Poljane Alojziju 
Oražmu 
Sklep št. 203: sprejet sklep o podelitvi plaket in priznanj nagrajencem v letu 2017 
Sklep št. 204: imenovanje članov v svet zavoda Poljanska dolina 
Sklep št. 205: o priznanju statusa ustanoviteljice Osnovne šole Jela Janežiča občini Medvode  
Sklep št. 206: o odpisu neizterljivega dolga 
Sklep št. 207: menjava zemljišč s Francko Pivk, k.o. Hotavlje 
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 
Sklep št. 210: izvolitev elektorjev za volitve v državni svet 
Sklep št. 211: potrjen predlog kandidata za člana državnega sveta  
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 212: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 17. redne seje, ki je bila 5. 10. 2017, 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 17. redni seji.  
 
 
K 3. točki 
Drugi predlog proračuna z obrazložitvami, prilogami, analizo pripomb zbranih v času javne 
razgrnitve, ter z zapisniki odborov občinskega sveta, ki so zasedali v času javne razgrnitve, so 
priložene v posebni prilogi. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 213: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme II. predlog Proračuna občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2018 v predloženem besedilu. 

 
 
K 4. točki 
 

- V prilogi je predlog sklepa o vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2018 z obrazložitvami, 
kot je bil izoblikovan na 12. seji odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja, zapisnik 
seje odbora je priložen. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 214: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2018 v predloženem besedilu.  
 
 

- V prilogi je tudi okvirni terminskih plan sej občinskega sveta v tekočem mandatu za leto 2018. 

 
 
 

Pripravila: 
- E. Rakovec         ŽUPAN  
 

MILAN ČADEŽ, l.r. 


