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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 22. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 10. 4. 2014  
 

 

K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 21. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 27. 
2. 2014, 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  
Sklep št. 204: prenos vodovoda Fužine v lastništvo in upravljanje občine  
Sklep št. 108: menjava zemljišč, k.o. Hotavlje, Suša  
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  
Sklep št. 212: prodajo dela zemljišča parc. št. 1426/2 k.o. Gorenja vas  
Sklep št. 220: menjava zemljišč, k.o. Gorenja vas – Mateja Železnikar  
Sklep št. 224: menjava zemljišč Urh Jani, k.o. Trebija 
Sklep št. 238: prodaja zemljišča v Vršajnu parc. št. 1439/1, k.o. Gorenja vas  
Sklep št. 239: menjava zemljišč v lasti Oblak Janeza, Zadobje  
 
Izvrševanje sklepov 21. redne seje: 
Sklep št. 240: potrjen zapisnik 20. redne seje, ki je bila 19. 12. 2013 in 4. korespondenčne seje 
Sklep št. 241: sprejet predlog OPPN za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas  
Sklep št. 242: sprejet predlog OPPN za del območja urejanja POH51-2 – počitniški objekti  
Sklep št. 243: sprejet odlok o dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah  
Sklep št. 244: imenovanje občinske volilne komisije  
Sklep št. 245: sprejet sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena -  v 
izvrševanju 
Sklep št. 246: menjava zemljišč v k.o. Gorenja vas v lasti Eržen Ljudmile -  v izvrševanju 
Sklep št. 247: prodaja zemljišč prodaje zemljišč s. parc. št. 528/29, 528/32 in 528/34, k.o. 
Gorenja vas -  v izvrševanju 
Sklep št. 248: nakup zemljišča s parc. št. 86/2, k.o. v solasti Roka Grošljain Marije Thäler -  v 
izvrševanju 
Sklep št. 249: brezplačni prenosu lastninske pravice na delu zemljišč parc. št. 445/2, 432, 458, 
450, 459/1 in 459/8, k.o. Podvrh -  v izvrševanju 
Sklep št. 250: podano soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta OZ Gorenjske 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 251: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 21. redne seje, ki je bila 27. 2. 2014, 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 21. redni seji. 
 
 
K 3. točki 
 
Predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja za del območja 
urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice, je samostojna priloga v gradivu. V dosedanjem 
postopku sprejemanja OPPN je bila izvedeno usklajevanje z nosilci urejanja prostora, izvedena 
je bila uskladitev z Agencijo za varstvo okolja z vidika poplavnih voda in geoloških danosti 
sestave tal, za kar je bilo predhodno izdelano geološko poročilo in študija poplavne 
ogroženosti območja. V 30-dnevni javni razgrnitvi ni bilo podanih pripomb zainteresirane 
javnosti. Predlog OPPN je na svoji seji 31. 3. 2014 obravnaval tudi odbor za prostorsko 
planiranje in varstvo okolja in ga predlagal občinskemu svetu v sprejem. Zapisnik seje odbora 
je priložen v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 252: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del območja urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice v predloženem 
besedilu.  
 
 
K 4. točki 
 
Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013 je samostojna priloga v 
gradivu. Obravnaval ga je tudi nadzorni odbor občine, ki je k pripravljenemu gradivu na osnovi 
dodatnih pojasnil na seji nadzornega odbora podal pozitivno mnenje. Zapisnik seje 
nadzornega odbora je priložen v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 253: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine Gorenja 
vas – Poljane za leto 2013 v predloženem besedilu. 
 
 
K 5. točki 
 
Osnutek odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju 
Občine Gorenja vas-Poljane z  obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Obravnaval ga 
je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja in ga predlagal občinskemu svetu v 
sprejem. Zapisnik seje odbora je priložen v gradivu k točki 3. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 254: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorenja vas-Poljane in ga daje v 
enomesečno javno obravnavo. 
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K 6. točki 
 
Poročilo o poslovanju javnih zavodov in podjetij, katerih (so)ustanovitelj je občina, za leto 2013 
je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 255: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o poslovanju javnih zavodov in 
podjetij, katerih (so)ustanovitelj je občina, v predloženem besedilu.  
 
 
K 7. točki 
 
Mandat trajanja uredniškega odbora je določen v 2. odstavku 7. člena veljavnega odloka o 
ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, ki določa, da je mandatna doba uredniškega odbora 
4 leta, uredniški odbor pa imenuje občinski svet na predlog župana. 
 
Zaradi izteka mandata članov uredniškega odbora je pripravljen nov predlog članov 
uredniškega odbora za naslednje 4-letno mandatno obdobje. K nadaljnjemu sodelovanju smo 
prednostno povabili dosedanje članice odbora, od katerih se dve nista več odločili za nadaljnje 
sodelovanje v samem uredniškem odboru, ampak želita nadalje sodelovati pri nastajanju 
občinskega glasila kot zunanji sodelavki, dosedanja dolgoletna urednica Podblegaških novic 
Milka Bizovičar pa se je odločila nadaljevati sodelovanje kot članica uredniškega odbora.  
 
Na tej osnovi tudi predlagamo novo urednico občinskega glasila Damjano Peternel, Podgora 
35, 4224 Gorenja vas, ki je že doslej sodelovala pri delu uredniškega odbora kot zunanja 
sodelavka uredništva, z novinarstvom pa se ukvarja tudi pri svojem rednem delu, saj deluje 
kot novinarka Radia Sora in Primorskega vala, tudi sicer pa se intenzivno vključuje v 
spremljanje dogajanja v lokalnem okolju Občine Gorenja vas – Poljane, v okviru česar je že 
doslej pripravljala številne prispevke za občinsko glasilo.  
 
Na novo se kot članica uredniškega odbora predlaga, Kristina Zajc, Hotovlja 57, Poljane, ki bo 
v uredniškem odboru nadomestila Tadejo Šubic, ki se za nadaljnje sodelovanje v odboru ni več 
odločila. Kristina Zajc se je odzvala na javno objavljeno povabilo v februarski številki 
Podblegaških novic za sodelovanje v uredniškem odboru, po izobrazbi je univerzitetna 
diplomirana novinarka, zaposlena na dekanatu Filozofske fakultete, med drugim zadolžena za 
področje stikov z javnostjo, sicer pa je s pripravo prispevkov že sodelovala s tiskanimi mediji 
in radijem. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 256: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za 4-letno mandatno obdobje imenuje uredniški 
odbor Podblegaških novic v naslednji sestavi: 
- Damjana Peternel – urednica 
- Tina Dolenc – pomočnica urednice 
- Milka Bizovičar  
- Lidija Razložnik 
- Kristina Zajc 
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K 8. točki 
S strani občine Škofja Loka smo prejeli pobudo za podporo protestu zaradi polovične zapore 
regionalne ceste pri nadvozu čez železnico pri Mednem, saj ta močno ovira pretočnost 
prometa in ima zaradi prometnih zastojev izjemno negativne posledice za gospodarstvo in 
prebivalstvo v regiji. Župani treh občin škofjeloškega območja so v začetku letošnjega leta že 
odposlali poziv ministrstvu za odpravo polovične zapore, vendar v odgovoru ni bilo prejetih 
zagotovil za sanacijo zadevnega mostu in odpravo navedene zapore. Na osnovi navedenega 
predlagamo podporo navedeni pobudi. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 257: 

Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane je podpira pobudo, da Ministrstvo za prostor in 
infrastrukturo nemudoma zagotovi namenska sredstva za takojšnjo sanacijo nadvoza čez 
železnico pri Mednem na R1-211/212 (LJ0004) v km 4,520 na način, da se še v letošnjem letu 
odpravi obstoječa polovična zapora, ki s prometnimi zastoji povzroča izjemno negativen vpliv 
za gospodarstvo in prebivalstvo v regiji.  

K 9. točki 
 
Ravnatelju Osnovne šole Ivana Tavčarja v Gorenji vasi v letošnjem letu poteče petletno 
mandatno obdobje, za katerega je bil imenovan. Svet zavoda vodi postopek imenovanja 
ravnatelja za naslednje petletno mandatno obdobje. Na javni razpis za prosto delovno mesto 
ravnatelja Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas je prispela le ena prijava, in sicer 
dosedanjega ravnatelja, Izidorja Selaka.  
 
Ravnatelja imenuje Svet zavoda, skladno z določbo 53.a člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja pa pred odločitvijo o izbiri svet zavoda pridobi tudi mnenje 
lokalne skupnosti na območju katere ima šola sedež. Zaprosilo za mnenje smo prejeli dne 1. 
aprila 2014, zakon pa določa 20 dnevni rok v katerem mora lokalna skupnost posredovati 
mnenje Svetu zavoda. V zvezi z navedenim zaprosilom je v teku korespondenčna seja komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, o kateri bomo poročali na seji občinskega sveta. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 258:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane podaja pozitivno mnenje k imenovanju Izidorja 
Selaka, roj. 6. 8. 1958, stanujočega Dolenja Dobrava 31, Gorenja vas, za ravnatelja Osnovne 
šole Ivana Tavčarja Gorenja vas za naslednje mandatno obdobje. 
 
 
K 10. točki 
 
Na osnovi 2. odstavka 14. člena priloženega Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališče v 
Javorjah (Ur. l. RS, št. 18/2014), ki določa, da za potrebe večjih vzdrževalnih in obnovitvenih 
del ali širitve pokopališča lahko upravljavec za ta namen določi najemnikom grobov dodaten 
prispevek, določen sorazmerno glede na višino najemnine za grob, ki pa ga mora predhodno 
potrditi občinski svet, smo prejeli v potrditev priloženo vlogo KS Javorje za potrditev prispevka 
krajanov višini 100 eur na grobno polje. Krajevna skupnost Javorje kot upravljavec pokopališča 
Javorje namreč zaradi močne dotrajanosti namerava v letošnjem letu pristopiti k obnovi 
navedenega obzidja, del stroškov obnove pa bi poleg občine in krajevne skupnosti prispevali 
tudi najemniki grobov. Predlog bo na seji občinskega sveta dodatno obrazložil predsednik KS 
Javorje Ciril Alič. 
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 259:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na podlagi 14. člena Pravilnika o pokopališkem 
redu za pokopališče v Javorjah (Ur. l. RS, št. 18/2014) potrdi predlog KS Javorje o prispevku 
najemnikov grobov v višini 100 na grobno polje za izvedbo obnove obzidja pokopališča Javorje 
s spremljajočimi ureditvami.  
 
 

K 11. točki 
 
Obrazložitvi predloga razglasitve javnega dobra in predloga za promet z zemljišči sta 
samostojni prilogi v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 260:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep o vzpostavitvi grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 
 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 261:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z nakupom nepremičnin parc. št. 58/10 
(198 m2) in 58/12 (21 m2), k.o. Hotavlje v lasti Zorana P. Trampuža, Vilharjeva cesta 37, 
Ljubljana. 
Nakup zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2014. 
Po izvedenem odkupu zemljišč se pri nepremičninah parc. št. 58/10 in 58/12, k.o. Hotavlje, 
vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 
 
 
 
 
Pripravila: 

- Elizabeta Rakovec       ŽUPAN 
Milan ČADEŽ, l.r. 


