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OBČINSKEMU SVETU OBČINE GORENJA VAS – POLJANE  
 
 
ZADEVA: ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA 

DEL OBMOČJA UREJANJA POL 52-8 POLJANE  
 
 
 
PRAVNA PODLAGA: 11., 38., 52. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur. list 

RS, št. 33/07, 108/09) 
 
PRIPRAVLJAVEC: Ravnikar Potokar, Arhitekturni biro d.o.o., Rimska cesta 8, 1000 

Ljubljana  
 
 
OBRAZLOŽITEV:  
 
Občinski podrobni prostorski načrt za del območja urejanja POL 52-8 Poljane je izdelalo 
podjetje Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., Rimska cesta 8, Ljubljana, pod številko 
projekta 12/2010, v januarju 2012. 
 
Območje OPPN zajema območje urejanja POL 52-8 Poljane ter se nahaja v katastrski občini 
Dobje. 
Območje OPPN obsega ureditev okolice Šubičeve hiše v naselju Poljane in se razteza po 
dolţini javne poti, ki je pomembna komunikacija med naseljem Poljane in osnovno šolo 
Poljane. Poteka od mostu čez potok Ločivnica na začetku centra Poljan mimo Šubičeve hiše 
do dovoza k osnovni šoli Poljane iz regionalne ceste Gorenja vas – Škofja Loka. Predvidena 
je tudi ureditev zelenega območja med regionalno cesto in javno potjo, ki ločuje predvideno 
ureditev od glavne prometne povezave.  
Na predvidenem območju je poglavitna celostna ureditev okolice Šubičeve hiše, s 
predvideno ureditvijo vhodne ploščadi, z ureditvijo javne povezovalne poti, vključno s 
parkirnimi površinami, novim pločnikom ter ureditvijo zelenih površin.  
 
Občina Gorenja vas – Poljane je javno razgrnila dopolnjen osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje POL52-8 Poljane.  
Javna razgrnitev je potekala od ponedeljka, 27. februarja, do vključno torka, 27. marca 2012.  
V času javne razgrnitve so si vsi lahko ogledali predvidene prostorske rešitve in namembnost 
zemljišč, k razgrnjenemu osnutku pa je bilo mogoče podati tudi pisne predloge in pripombe.  
 
Na podlagi zbranih vseh pripomb iz javne razgrnitve, je izdelovalec OPPN-ja pripravil predlog 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja POL 52-8 Poljane.  
Na osnovi pripravljenega predloga OPPN-ja je Občina Gorenja vas – Poljane pridobila 
pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora.  



Po pridobitvi mnenj je izdelovalec pripravil usklajeni predlog OPPN-ja, katerega je 
obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja (priloga:zapisnik).  
 

Skladno s predpisi se Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja  
Urejanja POL 52-8 Poljane sprejme na Občinskem svetu in objavi v Uradnem listu RS.  
 
 
 

PREDLOG:  
 
Občinskemu svetu Občine Gorenja vas - Poljane predlagam, da na podlagi 16. člena Statuta 
Občine Gorenja vas – Poljane (UVG, št. 22/99, Ur. list RS, št. 80/01, 59/12) sprejme 
naslednji 
 

S k l e p : 
 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja pol 52-8 
Poljane se sprejme v predloženem besedilu.  
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