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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 20. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 19. 12. 2013  
 

 

K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 19. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
24. 10. 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. 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. 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 
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 
 
Izvrševanje sklepov 19. redne seje: 
Sklep št. 214: potrjen zapisnik 18. redne seje, ki je bila 26. 9. 2013 
Sklep št. 215: sprejet prvi predlog proračuna občine za leto 2014 
Sklep št. 216: sprejeto poročilo nadzornega odbora občine za leto 2012 
Sklep št. 217: seznani z Letnim poročilom o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za leto 2012 
Sklep št. 218: sprejeto Poročilo uredništva Podblegaških novic za leto 2012 
Sklep št. 219: potrjen predlog občinskih nagrajencev za leto 2013 
Sklep št. 220: menjava zemljišč, k.o. Gorenja vas – Mateja Železnikar –  
Sklep št. 209: brezplačni prenos lastninske pravice za pešpot Ob Jezu (Pustovrh, Ferlan)  
Sklep št. 222: odkup zemljišč v lasti Marije Bogataj, k.o. Gorenja vas 
Sklep št. 223: menjava zemljišč za dostopno pot do ČN Gorenja vas 

Sklep št. 224: menjava zemljišč Urh Jani, k.o. Trebija 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 225: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 19. redne seje, ki je bila 24. 10. 2013 ter poročilo o izidu glasovanja na 4. 
korespondenčni seji, 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 19. redni seji. 
 
 
K 3. točki 
 
Dopolnjeni predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2014 z načrtom razvojnih 
programov in spremljajočimi obrazložitvami ter z analizo pripomb, prispelih v času javne 
obravnave, je samostojna priloga v gradivu. Priloženi so tudi zapisnik vseh sej odborov 
občinskega sveta, izvedenih v času javne obravnave predloga proračuna 2014.  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 226: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme dopolnjeni predlog Odloka o proračunu 
Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2014 v predloženem besedilu.  
 
 
K 4. točki 
 
Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo senika kmetije Bogataj v 
Gorenji vasi z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Obravnaval in brez pripomb 
predlagal v sprejem ga je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji 
dne 18. 11. 2013, zapisnik seje je priložen v gradivu k 3. točki. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 227:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za gradnjo senika kmetije Bogataj v Gorenji vasi v predloženem besedilu. 
 
 
K 5. točki 
 
Letni program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2014 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. 228: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Letni program športa v Občini Gorenja 
vas – Poljane za leto 2014 v predloženem besedilu. 
 
 
K 6. točki 
 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja 
GJS ravnanja s komunalnimi odpadki s pregledno verzijo sprememb sta priložena v gradivu. 
Obravnaval in predlagal v sprejem ju je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja 
na svoji seji dne 9. 12. 2013, zapisnik seje odbora je priložen v gradivu, prav tako tudi Uredba 
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o metodologiji za določitev cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja, na osnovi katere je bilo potrebno pripraviti elaborate cen storitev GJS. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 229: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v predloženem 
besedilu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 230: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o načinu opravljanja GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v predloženem besedilu.  
 
 
K 7. točki 
 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske javne službe oskrba s pitno 
vodo ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorenja 
vas-Poljane s pregledno verzijo sprememb sta priložena v gradivu. Obravnaval in predlagal v 
sprejem ju je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 9. 12. 
2013, zapisnik seje odbora je priložen v gradivu k točki 6. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 231:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske javne službe oskrba s pitno vodo v predloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 232:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gorenja vas-Poljane v predloženem besedilu. 
 
 

K 8. točki 
 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih javnih služb odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode ter Sklep o določitvi višine subvencionirane cen storitev 
obvezne občinske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode  
sta priložena v gradivu. Obravnaval in predlagal v sprejem ju je tudi odbor za prostorsko 
planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 9. 12. 2013, zapisnik seje odbora je priložen v 
gradivu k točki 6. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 233:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obveznih občinskih javnih služb odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v 
predloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 234:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o določitvi višine subvencionirane 
cen storitev obvezne občinske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode v predloženem besedilu. 
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K 9. točki 
 
Obrazložitve k predlogu poimenovanja Sokolskega doma Gorenja vas so priložene v gradivu, 
prav tako tudi sklep Krajevne skupnosti Gorenja vas o podpori predlaganemu poimenovanju 
z dne 21. 3. 2013.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 235:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep, da se Dom občine v Gorenji vasi 
poimenuje Sokolski dom. 
 
 
K 10. točki 
 
Predlog cenika najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja je 
priložen v gradivu občinskemu svetu v sprejem pa ga je predlagal v sprejem odbor za 
prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji 9. 12. 2013. Zapisnik seje odbora je 
priložen k 6. točki dnevnega reda. 
 
Na isti seji je odbor obravnaval tudi Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališče v Javorjah, 
ki ga je predhodno obravnaval in predlagal v sprejem tudi svet Krajevne skupnosti Javorje na 
svoji novembrski seji. S sprejemom navedenega pravilnika bodo sprejeti pokopališki redi za 
vsa pokopališča v občini, saj so za vsa ostala pokopališča navedeni pravilniki že objavljeni. 
  
PREDLOG SKLEPA ŠT. 236: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog cenika najema grobov, najema 
poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja v predloženem besedilu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 237: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o pokopališkem redu za 
pokopališče v Javorjah v predloženem besedilu. 
 
K 11. točki 
 
Obrazložitve predlogov za promet z zemljišči so samostojna priloga v gradivu. 
 

a) Prodaja zemljišča v k.o. Gorenja vas 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 238: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 1439/1 
k.o. Gorenja vas, ki je javno dobro, v približni izmeri 1.460 m2, Pintar Dušanu, Sestranska vas 
41, Gorenja vas. 
Del zemljišča parc. št. 1439/1, k.o. Gorenja vas, se po izvedeni geodetski odmeri zemljišča 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. 
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b) Menjava zemljišč v k.o. Lučine 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 239: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1209/2 (187 
m2) in 1210/2 (109 m2), k.o. Lučine, ki sta javno dobro, za zemljišča parc. št. 623/2 (153 m2), 
625/4 (47 m2), 622/2 (79 m2) in 618/4 (18 m2), vse k.o. Lučine, v lasti Oblak Janeza, Zadobje 
21, Gorenja vas. Zemljišči parc. št. 1209/2 (187 m2) in 1210/2 (109 m2), k.o. Lučine se s 
sklepom izvzameta 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. 

 

 

K 12. točki 
 
V prilogi članom občinskega sveta pošiljamo predvideni razpored sej občinskega sveta za leto 
2014. 
 
 

Pripravila: 
- Elizabeta Rakovec       ŽUPAN 

Milan ČADEŽ, l.r. 


