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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 7. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 27. 10. 2011  

 

 
K 1. točki 
Poročilo o gradnji širokopasovnega omrežja v občini je samostojna priloga v gradivu. Poročilo 
bo na seji predstavljeno s strani direktorja zasebnega partnerja Tritel d.o.o., g. Mirana 
Mihačeviča. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 67: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s poročilom o gradnji širokopasovnega 
omrežja v Občini Gorenja vas - Poljane  v predloženem besedilu.  
  
K 2. točki 
Ob pregledu zapisnika 6. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 29. 
9. 2011, 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 – v izvrševanju  
Sklep št. 44: nakup zemljišča parc. št. 122, k.o. Visoko – v izvrševanju 
 
Izvrševanje sklepov 6. redne seje: 
Sklep št. 57: seznanitev z Letnim poročilom Razvojne agencije Sora, d.o.o. za leto 2010  
Sklep št.  58: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 5. redne seje in 
poročilo o izidu glasovanja na 1. korespondenčni seji 
Sklep št.  59: sprejet Odlok o OPPN za območje SVP 58-1 Srednja vas – Poljane (vzhodni del)  
Sklep št.  60: seznanitev s Poročilom o delu uredniškega odbora Podblegaških novic za leto 
2010 
Sklep št.  61: Leopoldu Kržišniku, Predmost 32, Poljane, zaradi podane odstopne izjave 
preneha mandat člana občinskega sveta – sklep je izvršen 
Sklep št.  62: mandat člana občinskega sveta preide na Alič Cirila, Murave 16, Poljane – sklep 
je izvršen 
Sklep št.  63: imenovanje Alič Cirila, Murave 16, Poljane za člana Odbora za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe, člana Statutarno pravne komisije ter člana Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja  – sklep je izvršen 
Sklep št.  64: imenovanje Bojane Avguštin, Predmost 40, Poljane – sklep ni izvršen  
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Sklep št.  65: seznanitev z Letnim poročilom o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in 
o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za leto 2010 
Sklep št.  66: poziv Ministrstvu za okolje in prostor, da zagotavlja financiranje za nadaljevanje 
sanacije po predpisih Varnostnega poročila – sklep je izvršen 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 68: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 6. redne seje, ki je bila 29. 9. 2011, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o 
njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati. 
 
K 3. točki 
Samostojna priloga v gradivu so odgovori na pobude in vprašanja članov občinskega sveta, 
podane na 6. redni seji. 
 
K 4. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za 
leto 2011 s prilogami in obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 69: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2011 v predloženem besedilu.  
 
K 5. točki  
Predlog odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012 s prilogami in 
obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 70: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog odloka o proračunu Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2012 v predloženem besedilu in ga daje v javno obravnavo do 
18. 11. 2011. 
 
K 6. točki 
Samostojna priloga v gradivu so osnutki Občinskih načrtov zaščite in reševanja ob 
zemeljskem plazu, ob velikem požaru, ob poplavah in ob potresu za Občino Gorenja vas – 
Poljane.   
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 71:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutke Občinskih načrtov zaščite in 
reševanja ob zemeljskem plazu, ob velikem požaru, ob poplavah in ob potresu v 
predloženem besedilu in jih daje v enomesečno javno obravnavo.  
 
K 7. točki 
Predlog kandidatov za podelitev občinskih priznanj in nagrad v letu 2011 je pripravila 
komisija za občinska priznanja in nagrade na osnovi predhodno objavljenega javnega razpisa, 
kot to določa odlok o občinskih priznanjih in nagradah. Zapisnik seje komisije je predložen v 
gradivu, prav tako obrazložitve predlagateljev k posameznim predlaganim dobitnikom 
priznanj. 
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 72:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na predlog Komisije za občinska priznanja in 
nagrade sprejme sklep, da se za leto 2011 podeli priznanja naslednjim nagrajencem: 
Plaketo Občine Gorenja vas – Poljane prejme: 
Čebelarsko društvo Blegoš ob 100-letnici obstoja organiziranega čebelarjenja na Poljanskem 
za številne zasluge na področju ohranjanja in razvoja čebelarstva 
Priznanje občine Gorenja vas - Poljane prejmeta: 
- Plesna skupina Step ob 15-letnici delovanja za uspešno plesno ustvarjalnost in 

popularizacijo plesne umetnosti v Poljanski dolini in 
- Gospa Milka Burnik za dolgoletno in prizadevno delo na različnih področjih ustvarjanja. 
 
K 8. točki  
Imenovanje: 

- Novega člana nadzornega odbora 
Glede na to, da je bila članica Nadzornega odbora občine pokojna Silva Klemenčič, Poljanska 
cesta 104, Gorenja vas, je občinski svet na zadnji, 6. redni seji imenoval novo članico 
nadzornega odbora, za katero pa je bilo naknadno ugotovljeno, da ne izpolnjuje pogoja glede 
stopnje strokovne izobrazbe, določenega v 39. členu poslovnika občinskega sveta. Skladno z 
navedenim Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu 
predlaga, da imenuje novo članico Nadzornega odbora, Tanjo Bizovičar, univ. dipl. ekon., ki 
je zaposlena v Porodnišnici Kranj v finančni službi, in ki izpolnjuje pogoje za imenovanje za 
člana nadzornega odbora.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 73:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane preklicuje Sklep št. 64, sprejet na 6. redni seji 
občinskega sveta dne 29. 9. 2011. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 74: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za članico Nadzornega odbora imenuje Tanjo 
Bizovičar, Prelesje 12, Gorenja vas 
 

- Predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda OŠ Ivana Tavčarja 
Občinski svet mora imenovati predstavnike ustanovitelja v svet zavoda OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas skladno s 16. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (Uradni list RS, št. 71/96, 52/99, 88/00, 60/07, 122/07, 
26/10, 106/10). Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov 
delavcev (2 predstavnika strokovnih delavcev matične šole, 1 predstavnik vrtca, 1 
predstavnik administrativno tehničnega osebja, 1 predstavnik podružnične šole) in trije 
predstavniki staršev (2 iz matične šole, 1 iz podružnične šole ali iz vrtca). Predstavnike 
ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter 
občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojno-varstvenega okoliša. Člani sveta izmed 
sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Mandat članov 
sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat 
zaporedoma.  
Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja je oblikovala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.  
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 75: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za predstavnike ustanovitelja v svet zavoda OŠ 
Ivana Tavčarja Gorenja vas imenuje: 

- Alenko Krmelj, Gorenja Dobrava 7, Gorenja vas, 
- Marka Ušeničnika, Trata 11, Gorenja vas 
- Natašo Fic, Trebija 22, Gorenja vas. 

 
- Predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda OŠ Poljane 

Občinski svet mora imenovati predstavnike ustanovitelja v svet zavoda OŠ Poljane skladno s 
17. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Poljane. Svet 
zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev (2 
predstavnika strokovnih delavcev matične šole, 1 predstavnik vrtca, 1 predstavnik 
administrativno tehničnega osebja, 1 predstavnik podružnične šole) in trije predstavniki 
staršev (2 iz matične šole, 1 iz podružnične šole ali iz vrtca). Predstavnike ustanovitelja 
imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov 
posameznih naselij šolskega oziroma vzgojno-varstvenega okoliša. Mandat članov sveta traja 
štiri leta.  
Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja je oblikovala Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 76: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za predstavnike ustanovitelja v svet zavoda OŠ 
Poljane imenuje: 

- Ireno Tavčar, Javorje 14, Poljane 
- Cirila Aliča, Murave 16, Poljane 
- Vando Lavtar, Poljane 11, Poljane. 

 
 
 
Pripravila: 
Barbara Bogataj 
Vodja obč. uprave 
 


