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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 24. 10. 2013  
 

 

K 1. točki 
 
Ob pregledu zapisnika 18. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
26. 9. 2013, 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. 239: menjava zemljišč v k.o. Trebija – v izvrševanju  
Sklep št. 108: menjava zemljišč, k.o. Hotavlje, Suša – v izvrševanju 
Sklep št. 149: prenos vodovoda Četena Ravan – vas in Četena Ravan - Košanc lastništvo in 
upravljanje občine 
Sklep št. 150: prenos vodovoda Zapreval lastništvo in upravljanje občine 
Sklep št. 151: prenos vodovoda Podvrh lastništvo in upravljanje občine 
Sklep št. 191: menjava zemljišč, k.o. Podvrh vlagateljev Dušana Kumra in Renate Turinek z 
izvzemom iz javnega dobra – v izvrševanju 
Sklep št. 192: menjava zemljišč, k.o. Trebija v lasti Primožič Bojana z izvzemom iz javnega 
dobra – v izvrševanju 
Sklep št. 206: menjava zemljišč javne poti do ČN Gorenja vas – v izvrševanju 
Sklep št. 207: menjava zemljišč za javno pot v k.o. Trebija v lasti M. Frelih – v izvrševanju 
Sklep št. 208: menjava zemljišč javne poti v k.o. Lučine v lasti F. Nagodeta – v izvrševanju 
 
Izvrševanje sklepov 18. redne seje: 
Sklep št. 209: potrjen zapisnik 17. redne seje, ki je bila 20. 6. 2013 
Sklep št. 210: sprejet statuta Občine Gorenja vas – Poljane 
Sklep št. 211: sprejet predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za območje občine Gorenja vas - Poljane 
Sklep št. 212: prodajo dela zemljišča parc. št. 1426/2 k.o. Gorenja vas – v izvrševanju 
Sklep št. 213: nakup zemljišč v lasti Bogataj Slavka s parc. št. 441/3 v izmeri 46 m2 (dostopna 
pot) in parc. št. 441/4 v izmeri 84 m2 (črpališče)  -  v izvrševanju 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 214: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 18. redne seje, ki je bila 26. 9. 2013, 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 18. redni seji. 
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K 3. točki 
 
Predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2014 z načrtom razvojnih programov 
in spremljajočimi obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 215: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o proračunu Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2014 in ga daje v enomesečno javno obravnavo.  
 
 
K 4. točki 
 
Poročilo nadzornega odbora občine o opravljenih nadzorih za leto 2012 ter zapisnik seje 
nadzornega odbora sta samostojni prilogi v gradivu.  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 216:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo nadzornega odbora občine o 
opravljenih nadzorih za leto 2012 v predloženem besedilu. 
 
 
K 5. točki 
 
Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh 
na okolje za leto 2012 je samostojna priloga v gradivu, na seji pa bo podana dodatna 
obrazložitev predstavnikov RŽV. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 217: 
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 2012 v 
predloženem besedilu. 
 
 
K 6. točki 
 
Poročilo uredništva Podblegaških novic za leto 2012 je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 218: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo uredništva Podblegaških novic 
za leto 2012 v predloženem besedilu.  
 
 
K 7. točki 
 
Komisija za priznanja Občine Gorenja vas – Poljane je na seji dne 10. 10. 2013 pripravila 
predlog občinskih nagrajencev, kot izhaja iz predloga sklepa 219. 
Zapisnik seje komisije je predložen v gradivu, prav tako obrazložitve predlagateljev k 
posameznim predlaganim dobitnikom priznanj. 
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 219:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na predlog Komisije za občinska priznanja in 
nagrade sprejme sklep, da se za leto 2013 podeli priznanja naslednjim nagrajencem: 
 
Plaketo Občine Gorenja vas – Poljane prejmeta: 

 Janez in Uršula Ramoveš za edinstven doprinos na področju zapisane, uglasbene in 
vokalne narečne poezije. 

Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane prejmejo: 

 Društvo upokojencev za Poljansko dolino za organizirano skrb za upokojene občane, 

 Prostovoljno gasilsko društvo Trebija ob praznovanju 80-letnice delovanja, in sicer v 
zahvalo za požrtvovalno in neprecenljivo delo v lokalni skupnosti in tudi izven meja 
občine, 

 Prostovoljno gasilsko društvo Javorje ob praznovanju 60-letnice delovanja, in sicer 
za dolgoletno uspešno zagotavljanje požarne varnosti na požarno zahtevnem 
hribovitem območju,  

 Jamarsko društvo Gorenja vas ob praznovanju 30-letnice, in sicer za raziskovalne 
dosežke in nesebično pomoč ljudem ob nesrečah na težko dostopnih območjih. 
 

 

K 8. točki 
Obrazložitve predlogov za promet z zemljišči so samostojna priloga v gradivu. 
 

a) Menjava zemljišč v k.o. Gorenja vas 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 220:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišča parc. št. 
1438/1, k.o. Gorenja vas v izmeri približno 150 m2, ki je javno dobro, za del zemljišča parc. št. 
1141/1, k.o. Gorenja vas, v približni izmeri 150 m2, v lasti Mateje Železnikar. Del zemljišča 
parc. št. 1438/1, k.o. Gorenja vas se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame iz javnega 
dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2014. 

 
b) Brezplačen prenos lastninske pravice v k.o. Gorenja vas 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 221:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z brezplačnim prenosom lastninske 
pravice na zemljiščih parc. št. 177/18 in 177/19, k.o. Gorenja vas na Občino Gorenja vas - 
Poljane. 
Brezplačna pridobitev lastninske pravice se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja za leto 2013. 

 
c) Odkup zemljišča v k.o. Gorenja vas 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 222:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z odkupom zemljišča parc. št. 178/31, 
k.o. Gorenja vas v izmeri 10 m2, v lasti Bogataj Marije, Poljanska cesta 77, Gorenja vas. 
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Brezplačna pridobitev lastninske pravice se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja za leto 2013. 
 

d) Menjava zemljišč v k.o. Dolenja Dobrava 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 223:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč, ki predstavljajo del javne 
poti, parc. št. 297/2, 294/5, 294/3, 297/4, 294/7, 323/9, 323/10, 297/6, 323/2, 323/3, 323/4, 
323/5, 323/6 in 323/7, k.o. Dolenja Dobrava, ki so v lasti Bogataj Janeza in v skupni površini 1.050 
m2 za zemljišča parc. št. 1534/7, 1534/9, 1534/3 in del 1534/6, del 311/8, del 311/2, k.o. Dolenja 
Dobrava, ki so javno dobro in v skupni površini 835 m2. Zemljišča, ki so javno dobro s sklepom 
izvzame iz javnega dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 in 
Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013. 

 
 
 

Pripravila: 
- Elizabeta Rakovec       ŽUPAN 

Milan ČADEŽ, l.r. 


