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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 10. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 12. 4. 2012  

 

 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 9. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 16. 
2. 2012, 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  
 
Izvrševanje sklepov 9. redne seje: 
Sklep št. 87:  sprejet osnutek OPPN za del območja urejanja POL 52-8 Poljane, izvedena je 
javna razgrnitev in javna obravnava 
Sklep št. 88: sprejet predlog odloka o OPPN območje ZAP70 – 2 (BT) Zapreval območje 
turizma 1 
Sklep št. 89: sprejet osnutek Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Gorenjske regije, 
izvedena je enomesečna javna obravnava 
Sklep št. 90: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 8. redne seje 
Sklep št. 91: sprejet predlog odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo 
Sklep št. 92: sprejet preklic Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili 
Sklep št. 93: imenovan kandidat Milan Čadež za člana Razvojnega sveta Gorenjske regije 
Sklep št. 94: sprejet sklep o poteku likvidacije LTO Blegoš in o njenem izbrisu iz sodnega 
registra 
Sklep št. 95: sprejeta informacija o pristopu k RCERO Ljubljana in dano pooblastilo županu za 
podpis pogodbe o pristopu 
Sklep št. 96:  o prodaji zemljišča s parc. št. 100/15, k.o. Podvrh  -  v izvajanju 
Sklep št. 97: menjava zemljišč na območju k.o. Dolenčice - v izvajanju 
Sklep št. 98: sprejete spremembe in dopolnitve odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka in Program komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 99: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 9. redne seje, ki je bila 16. 2. 2012, ter poročilo o izidu glasovanja na 2. 
korespondenčni seji, ki je potekala do 21. 3. 2012, s tem da se morajo neizvršeni sklepi 
izvršiti, o njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati. 
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K 2. točki 
Samostojna priloga v gradivu so odgovori na pobude in vprašanja članov občinskega sveta, 
podana na 9. redni seji. 
 
K 3. točki 
Zakon o skladnem regionalnem razvoju nalaga vsem regionalnim agencijam, torej tudi BSC 
Kranj ustanovitev novega regionalnega razvojnega sveta pri regionalnih razvojnih agencijah.  
Svet se ustanovi z Odlokom o ustanovitvi razvojnega sveta Gorenjske regije, ki smo ga skupaj 
z obrazložitvami prejeli s strani BSC Kranj. Osnutek odloka je bil sprejet na 9. redni seji 
občinskega sveta, izvedena je bila enomesečna javna obravnava, v okviru katere nismo 
prejeli nobene pripombe. Zato v enakem besedilu predlagamo občinskemu svetu v sprejem 
predlog navedenega odloka.  
Po informacijah BSC je predlog odloka doslej sprejelo 11 gorenjskih občin. Skladno z 2. 
členom predloženega odloka je svet ustanovljen, ko akt o ustanovitvi sprejme dve tretjini 
občinskih svetov v regiji.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 100: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Odloka o ustanovitvi razvojnega 
sveta Gorenjske regije v predloženem besedilu. 
 
 
K 4. točki 
 
Zaključni račun proračuna občine z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu, pozitivno 
mnenje k zaključnemu računu pa je podal tudi nadzorni odbor občine na svoji seji 22. 3. 
2012. Zapisnik seje nadzornega odbora je priložen v gradivu.  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 101: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2011 v predloženem besedilu. 
 

K 5. točki 
 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine 
Gorenja vas – Poljane je samostojna priloga v gradivu, obravnaval pa ga je tudi odbor za 
prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji 22. 3. 2012. Zapisnik seje  odbora je 
samostojna priloga v gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 102: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode za območje občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
 
K 6. točki 
Predlogi občinskih načrtov zaščite in reševanja s področja civilne zaščite: ob poplavah, 
potresu, velikem požaru in zemeljskem plazu so samostojna priloga v gradivu. (Članom 
občinskega sveta se opravičujemo za nekoliko slabše fotokopije nekaterih izvodov zaradi 
nepredvidenih težav s fotokopirnim strojem.) 
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Osnutke načrtov je občinski svet obravnaval že na svoji 7. redni seji 27. 10. 2011. Dne 29. 3. 
2012 je bila izvedena tudi predstavitev vseh štirih načrtov za štab civilne zaščite in občinsko 
gasilsko poveljstvo. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 103: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predloge Občinskih načrtov zaščite in 
reševanja ob zemeljskem plazu, ob velikem požaru, ob poplavah in ob potresu v 
predloženem besedilu.  
 
 
K 7. točki 
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja z 
obrazložitvami in pripadajočimi soglasji/mnenji je samostojna priloga v gradivu. 26. 3. 2012 
pa je gradivo obravnaval tudi odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, zapisnik seje odbora je 
priložen. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 104: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o dodelitvi pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v predloženem besedilu.  
 
 
K 8. točki 
Poročilo o poslovanju javnih zavodov in podjetij, katerih (so)ustanovitelj je občina, je 
samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 105: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o poslovanju javnih zavodov in 
podjetij, katerih (so)ustanovitelj je občina, v predloženem besedilu.  
 
 
K 9. točki 
Poročilo uredništva Podblegaških novic za leto 2011 je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 106: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo uredništva Podblegaških novic 
za leto 2011 v predloženem besedilu.  
 
 
K 10.  Točki 
 
Obrazložitve k posameznim sklepom prometa z nepremičninami so samostojna priloga v 
gradivu. 
 
a)  
PREDLOG SKLEPA ŠT. 107: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišča parc. št. 1405/2, 
k.o. Gorenja vas, ki je javno dobro, za del zemljišč parc. št. 1139/1 (del, ki je v naravi javna 
pot) in 1132/1 (del, ki je v naravi vodohran), k.o. Gorenja vas, v lasti Antona Čadeža, Lajše 6, 
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Gorenja vas. Zemljišče parc. št. 1405/2, k.o. Gorenja vas se s sklepom izvzame iz javnega 
dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2012. 
 
b) 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 108: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 2052/5, 
2052/6, 2052/9, 2052/10, 2052/11 in 2052/13, k.o. Hotavlje, ki so javno dobro, za zemljišča 
parc. št. 2027/5, 2027/4, 2032/4, 2032/5, 2037/4, 2032/3, 2037/2, 2032/2, 2027/7, k.o. 
Hotavlje, v lasti Krek Romana, Suša 3, Gorenja vas. Zemljišča parc. št. 2052/5, 2052/6, 
2052/9, 2052/10, 2052/11 in 2052/13, k.o. Hotavlje se s sklepom izvzamejo iz javnega dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2012. 
 
c)  
PREDLOG SKLEPA ŠT. 109: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom dela zemljišča parc. št. 
450/1, k.o. Dolenčice, v površini približno 168 m2. 
Nakup zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012. 
 
d) 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 110: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom zemljišča parc. št. 110/5, 
k.o. Kovski vrh. 
Nakup zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012. 
 
e) 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 111: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom dela zemljišča parc. št. 
116/1, k.o. Kovski vrh, v površini približno 20 m2. 
Nakup zemljišča se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2012. 
 
 
 
Pripravila: 
Elizabeta Rakovec 
 


