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O  B  R  A  Z  L  O  Ţ  I  T  V  E 

K TOČKAM DNEVNEGA REDA IN PREDLOGI SKLEPOV ZA OBRAVNAVO 
NA 4. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 17. 3. 2011  

 

 
Ob pregledu zapisnika 3. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
21. 12. 2010 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. 190: menjava zemljišč del parc. št. 2 in 4, k.o. Dolenčice – v izvrševanju 
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. 233: priprava Lokalnega energetskega koncepta in sprememb odloka o izvajanju 
gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo – v izvrševanju 
Sklep št. 239: menjava zemljišč v k.o. Trebija, Janez Urh – v izvrševanju  
Sklep št. 282: nakup zemljišč parc. št. 82/2, 82/3 in 82/5, k.o. Podvrh – v izvrševanju 
Sklep št. 19: prenos lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 916/4, k.o. Dolenčice – v 
izvrševanju 
 
Izvrševanje sklepov 3. redne seje: 
Sklep št. 20: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 2. redne seje 
Sklep št. 21: sprejet Odlok o proračunu za leto 2011 in Sklepa o letnih načrtih ravnanja in 
razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Sklep št. 22: sprejet Odlok spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega VIZ OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas 

Sklep št. 23: sprejet popravek Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Valentina na Jarčjem Brdu za 

kulturni spomenik lokalnega pomena  
Sklep št. 24: sprejet Letni program športa v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2011  
Sklep št. 25: določena Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč 
za leto 2011 
Sklep št. 26: sprejet Cenik najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto 
2011 
Sklep št. 27: imenovan Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
Sklep št. 28: imenovan predstavnik v svet Ljudske univerze Škofja Loka  
Sklep št. 29: predlagani kandidati za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 30: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 3. redne seje, ki je bila 21. 12. 2010, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o 
njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati. 
 
 
K 3. točki 
Zaključni račun proračuna občine za leto 2010 je samostojna priloga v gradivu. Skladno s 15. 
členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti sta prilogi 
v gradivu tudi Poročili o realizaciji Letnih načrtov razpolaganja s stvarnim premoženjem. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 31: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2010 v predloženem besedilu. 
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K 4. točki 
Poročilo nadzornega odbora občine o opravljenih nadzorih Zaključnega računa za leto 2010 
ter zapisnik seje nadzornega odbora sta samostojni prilogi v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 32:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo nadzornega odbora občine o 
opravljenih nadzorih zaključnega računa za leto 2010 v predloženem besedilu. 
 
 
K 5. točki  
Predloga Odlokov o razglasitvi podzemnih bunkerjev Hrastov grič in Goli vrh za kulturna 
spomenika lokalnega pomena z obrazložitvami sta samostojni prilogi v gradivu. Predlog 
odlokov je obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Zapisnik 
seje Odbora je priloga v gradivu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 33: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o razglasitvi podzemnega 
bunkerja Hrastov grič za kulturni spomenik lokalnega pomena ter Odlok o razglasitvi 
podzemnega bunkerja Goli vrh za kulturni spomenik lokalnega pomena v predloženem 
besedilu. 
 
 
K 6. točki  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru z obrazložitvami 
je samostojna priloga v gradivu. Predlog odlokov je obravnaval tudi Odbor za prostorsko 
planiranje in varstvo okolja. Priloga v gradivu je zapisnik Odbora ter neuradno prečiščeno 
besedilo Odloka o javnem redu in miru.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 34:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o javnem redu in miru v predloženem besedilu. 
 
 
K 7. točki 
Predlog Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja 
vas – Poljane z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Predlog Pravilnika je 
obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je na 
korespondenčni seji potrdil nadaljnjo obravnavo Pravilnika na seji občinskega sveta. Zapisnik 
seje Odbora ter poročilo o izvedeni korespondenčni seji odbora sta prilogi v gradivu.  
  
PREDLOG SKLEPA ŠT. 35:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejeme Pravilnik o sofinanciranju turističnih 
dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu.  
 
 
K 8. točki 
Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Gorenja vas – Poljane z obrazložitvijo 
je samostojna priloga v gradivu. Predlog je obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in 
varstvo okolja. Priloga v gradivu je zapisnik seje Odbora ter Pravilnik o dodeljevanju 
nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini 
Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, št. 121/03).  
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 36:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o spremembah pravilnika o 
dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v 
občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
 
 
K 9. točki  
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec z 
obrazložitvijo je samostojna priloga v gradivu. Predlog je obravnaval tudi Odbor za šolstvo, 
kulturo in šport. Priloga v gradivu je zapisnik seje Odbora ter Pravilnik o sprejemu otrok v 
vrtec (Ur. l. RS, št. 24/09 in 26/10).  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 37:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec v predloženem besedilu. 
 
 
K 10. točki 
Samostojna priloga v gradivu so Poročila o izvajanju gospodarskih javnih služb v letu 2010, 
in sicer ravnanja s komunalnimi odpadki, oskrbo s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda. Poročila je obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in 
varstvo okolja. Zapisnik seje Odbora je priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 38: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročila o izvajanju gospodarskih javnih 
služb ravnanja s komunalnimi odpadki, oskrbo s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda v letu 2010 v predloženem besedilu. 
 
 
K 11. točki 
Obrazložitev predlaganih oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč je 
samostojna priloga v gradivu. Predlagani oprostitvi je obravnaval tudi Odbor za prostorsko 
planiranje in varstvo okolja.   
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 39: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane odloči, da se nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča za zavezanca Gorjan Renata in Heleno, Vršajn 10, Gorenja vas, oprosti v višini 
50%, in zavezancu Dragu Rženu, Sovodenj 2, Sovodenj oprosti v celoti. 
 
 
K 12. točki 
- Prodaja zemljišča v k.o. Trebija 
Obrazložitev predlagane prodaje s prilogami je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 40:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 950, 
k.o. Trebija, v približni izmeri 50 m2, v lasti Občine Gorenja vas – Poljane. Prodaja zemljišča 
se uvrsti v Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2011. 
 
- Brezplačni prenos lastništva zemljišča v k.o. Dobje 
Obrazložitev predlaganega prenosa zemljišča s prilogami je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 41:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z brezplačnim prenosom zemljišča 
parc. št. 69/9, k.o. Dobje na Občino Gorenja vas – Poljane. Predmetna nepremičnina pridobi 
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status zemljišča v splošni rabi in se razglasi za javno dobro. Brezplačen prenos zemljišča se 
uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011. 
 
- Menjava zemljišč v k.o. Dobje 
Obrazložitev predlagane menjave zemljišč s prilogami je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 42:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišča parc. št. 368/3, 
k.o. Dobje za zemljišče parc. št. 1442/4, k.o. Dobje, ki je javno dobro. Nepremičnina parc. št. 
1442/4, k.o. Dobje se izvzame iz javnega dobra, nepremičnina parc. št. 368/3, k.o. Dobje pa 
pridobi status zemljišča v splošni rabi in se razglasi za javno dobro. Menjava zemljišč se 
uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011 in Letni načrt 
razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2011. 
 
- Menjava zemljišč v k.o. Gorenja Ravan 
Obrazložitev predlagane menjave zemljišč s prilogami je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 43:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 247/2, 
244/2, 244/3, 245/2, k.o. Gorenja Ravan za zemljišče parc. št. 1286/4, k.o. Gorenja Ravan, ki 
je javno dobro. Nepremičnina parc. št. 1286/4, k.o. Gorenja Ravan se izvzame iz javnega 
dobra. Nepremičnine parc. št. 247/2, 244/2, 244/3, 245/2, k.o. Gorenja Ravan pridobijo 
status zemljišča v splošni rabi in se razglasijo za javno dobro.  Menjava zemljišč se uvrsti v 
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2011 in Letni načrt razpolaganja s 
stvarnim premoženjem za leto 2011. 
 
- Nakup zemljišča v k.o. Visoko 
Obrazložitev predlaganega nakupa zemljišča s prilogami je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 44:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom zemljišča parc. št. 122, k.o. 
Visoko. Predmetna nepremičnina pridobi status zemljišča v splošni rabi in se razglasi za 
javno dobro. Nakup zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
za leto 2011. 
 
 
K 13. točki 
Samostojna priloga v gradivu je Obrazložitev nove cene toplotne energije v GC Todraž. 
 
 
 
Pripravila: 
Barbara Bogataj 
 
 

 

 


