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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 13. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 25. 10. 2012  

 

 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 12. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 20. 9. 
2012, 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. 205: soglasje k izvedbi postopka prenosa vodovoda Poljane - v izvrševanju 
Sklep št. 239: menjava zemljišč v k.o. Trebija – v izvrševanju  
Sklep št. 107: menjava zemljišč v k.o. Gorenja vas, Lajše – v izvrševanju 
Sklep št. 108: menjava zemljišč, k.o. Hotavlje, Suša – v izvrševanju 
Sklep št. 127: menjava zemljišč v lasti Rajka Kos, Murave 6 – sklep je v izvrševanju 
Sklep št. 128: nakup zemljišč v lasti Dolinar Ane, Javorje 43 – sklep je v izvrševanju 
Sklep št. 130: nakup zemljišča v lasti Krmelj Janeza in Martine, Hotovlja 12  

 
Izvrševanje sklepov 12. redne seje: 
Sklep št. 131: sprejet zapisnik 11. redne seje z dne 21. 6. 2012 
Sklep št. 132: sprejet rebalans proračuna občine za leto 2013 
Sklep št. 133: sprejet osnutek Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln – do oddaje gradiva za  

tekočo sejo se javna obravnava še ni iztekla 
Sklep št. 134: sprejet odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovno 
                          zdravstvo Gorenjske 
Sklep št. 135: izvoljena elektorja za volitve v občinski svet  
Sklep št. 136: potrjen izvzem iz javnega dobra in menjava zemljišč za župnijo Trata – v izvrševanju 
Sklep št. 137: potrjen izvzem iz javnega dobra in menjava zemljišč – Bogataj Janez, k.o. 
   Podvrh – v izvrševanju 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 138: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
12. redne seje, ki je bila 20. 9. 2012, 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 
12. redni seji. 
 
 
K 3. točki 
Predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013 z načrtom razvojnih programov in 
spremljajočimi obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 139: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gorenja vas 
– Poljane za leto 2013 in ga daje v enomesečno javno obravnavo.  
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K 4. točki 
 

Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja  GRV 20 – 11 
Gorenja vas  – Praprotnica je samostojna priloga v gradivu, obravnaval pa ga je tudi odbor za 
prostorsko planiranje in varstvo okolja, zapisnik seje je priložen v gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 140: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme dopolnjen osnutek odloka o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja  GRV 20 – 11 Gorenja vas  – Praprotnica in ga daje v 
javno obravnavo od 5. 11. 2012 do 4. 12. 2012 z javno obravnavo 28. 11. 2012. 
 
 
K 5. točki 
 
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo senika kmetije 
Bogataj – Gorenja vas se nanaša na namero gradnje na parcelah št. 1456 in 1457 k.o. Gorenja vas. 
Skladno s prvim odstavkom 39. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43 /11, 71/11-
UPB2, 58/12) se lahko na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske 
objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti, če je predhodno sprejet občinski podrobni 
prostorski načrt.  
 
Novela Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12) v 1. odstavku 57. člena nadalje 
določa, da sklep o začetku postopka za OPPN-je, za katere v občinskem prostorskem načrtu njegova 
priprava ni bila predvidena, sprejme občinski svet, kar velja tudi za navedeni primer OPPN. 
 
Priloženi sklep o začetku postopka OPPN je obravnaval tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo 
okolja, zapisnik seje je priložen v gradivu pri točki 4.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 141: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za gradnjo senika kmetije Bogataj v predloženem besedilu. 
 
 
K 6. točki 

 
Glede na opozorila in opažanja glede načinov izvedbe začasnih in varovalnih ograj iz železnih palic, ki 
brez ustrezne zaščite na zgornjem delu lahko povzročijo poškodbe ljudi in ogrožajo varnost, se 
predlaga dopolnitev 6. člena Odloka v javnem redu in miru (Uradni list RS, št. 6/05 , 123/08 in 23/11) 
ki našteva prepovedana ravnanja s ciljem varstva ljudi in premoženja. Dopolnitev odloka se izvede 
tako, da se razširi 7. alinea 6. člena, ki sedaj določa, da je prepovedano »opremljati ograje ob javnih 
cestah in poteh z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti«, na način, da se na novo glasi: 
»opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti ter ob 
gradbiščih, pašnikih, prireditvenih prostorih ipd. nameščati začasne ali varovalne ograje iz železnih 
palic brez plastičnih ali drugih nekovinskih varovalnih kapic na zgornji strani«. 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 142: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o dopolnitvi odloka o javnem redu in miru 
v občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
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K 7. točki 
 
Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje 
za leto 2011 je samostojna priloga v gradivu, na seji pa bo podana dodatna obrazložitev 
predstavnikov RŽV. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 143: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani z Letnim poročilom o izvajanju varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za leto 2011 v predloženem besedilu. 
 
 
K 8. točki 
 

Predlog sklepa o določitvi cen programov v Občini Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami je 
samostojna priloga v gradivu, obravnaval pa ga je tudi odbor za šolstvo, kulturo in šport, zapisnik seje 
odbora je priložen v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 144: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje na območju Občine Gorenja vas - Poljane v predloženem besedilu. 
 
 
K 9. točki  
 

Komisija za priznanja Občine Gorenja vas – Poljane je na seji dne 10. 10. 2012, in korespondenčni seji, 
ki je potekala do 16. 10. 2012 pripravila predlog občinskih nagrajencev, kot izhaja iz spodnjih sklepov. 
Zapisnik seje komisije je predložen v gradivu, prav tako obrazložitve predlagateljev k posameznim 
predlaganim dobitnikom priznanj. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 145:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na predlog Komisije za občinska priznanja in nagrade 
sprejme sklep, da se za leto 2011 podeli priznanja naslednjim nagrajencem: 
Plaketo Občine Gorenja vas – Poljane prejmeta: 

 Roman Kokalj, poveljnik Občinskega gasilskega poveljstva Občine Gorenja vas – Poljane, za 
dolgoletno, požrtvovalno, humano in vestno delo na področju prostovoljnega gasilstva, 

 Valentin Kokalj za dolgoletno delo na področju vzgoje in izobraževanja in vsestransko 
sodelovanje z lokalno skupnostjo. 

Priznanje občine Gorenja vas - Poljane prejme: 

 Urban Jeram za ustvarjanje na področju kulture, umetnosti, glasbe in izjemen uspeh na 
svetovni klubski sceni. 

 
 
K 10. točki 
 
 Poročilo o investicijah iz okvira projekta Urejanje porečje Sore je samostojna priloga v gradivu. 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 146: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvajanju projekta Urejanje porečje 
Sore v predloženem besedilu. 
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K 11. točki 
 
Predlogi sklepov o prenosu vodovodnih sistemov Trebija - Gorenja vas – Todraž; Zarobar - Hlavče 
Njive; Četena Ravan – vas; Četena Ravan - Košanc, Zapreval in Podvrh na Občino  Gorenja vas – 
Poljane so samostojno obrazloženi v prilogi. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.147: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane soglaša z izvedbo postopka prenosa vodovoda Trebija - 
Gorenja vas – Todraž v lastništvo in upravljanje občine Gorenja vas – Poljane. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT.148: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane soglaša z izvedbo postopka prenosa vodovoda Zarobar - 
Hlavče Njive v lastništvo in upravljanje občine Gorenja vas – Poljane. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 149: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane soglaša z izvedbo postopka prenosa vodovodov Četena 
Ravan – vas in Četena Ravan - Košanc v lastništvo in upravljanje občine Gorenja vas – Poljane. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 150: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane soglaša z izvedbo postopka prenosa vodovoda Zapreval v 
lastništvo in upravljanje občine Gorenja vas – Poljane. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 151: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane soglaša z izvedbo postopka prenosa vodovoda Podvrh v 
lastništvo in upravljanje občine Gorenja vas – Poljane. 
 
 
K 12. Točki 
 
Obrazložitvi predlogov za promet z zemljišči sta samostojna priloga v gradivu. 
 

a) Nakup zemljišč v k.o. Gorenja Ravan za vodno zajetje  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 152: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom zemljišč parc. št. 1263/10 v izmeri 97 
m2, parc. št. 1263/9 v izmeri 396 m2, parc. št. 1263/8 v izmeri 62 m2 in parc. št. 1275/3 v izmeri 344 
m2, vse k.o. Gorenja Ravan, v lasti Kranjec Nataše, Bistrica pri Tržiču, Kovorska cesta 35, Tržič. 
Nakup zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012. 
 

b) Prodaja zemljišča v k.o. Dolenja Dobrava  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 153: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 583/14, k.o. Dolenja 
Dobrava, gozd v izmeri 336 m2. Prodaja zemljišča se uvrsti v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem za leto 2012. 
 
 
 

 

Pripravila: 
- Elizabeta Rakovec 


