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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 16. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 11. 4. 2013  

 

 
 
K 1. točki 
 
Veljavni občinski prostorski načrt Občine Gorenja vas – Poljane za območje toplic Kopačnica 
določa zazidljivo območje, na katerem je potrebno pred pridobivanjem gradbenih dovoljenj 
sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, katerega osnutek z obrazložitvami je priložen v 
gradivu. Obravnaval ga je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja, zapisnik seje 
odbora je priložen v gradivu. Dopolnjeni osnutek OPPN se skladno z zakonom o prostorskem 
načrtovanju poda v enomesečno javno razgrnitev, tekom katere se izvede tudi javna 
obravnava za zainteresirano javnost. 
 
Na februarski seji občinskega sveta je bil sprejet sklep o širitvi zazidljivega območja za 
potrebe izgradnje kopališča za enodnevne obiskovalce, za katerega pogoj sprejemanja OPPN 
ni predpisan, zato se predlagani osnutek OPPN nanaša le na doslej zazidljivo stavbno 
območje toplic. Umestitev obeh lokacij v prostor je razvidna iz dodatno priloženega izseka 
programske zasnove, celotne ureditve toplic, ki jo je po naročilu investitorja pripravilo 
podjetje Superforum. 
 
Programska zasnova predvidenih toplic bo svetnikom podrobneje predstavljena na seji 
občinskega sveta.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 181: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za ureditev turističnega območja pri Topličarju, za dopolnjeni osnutek 
OPPN se izvede enomesečna javna razgrnitev z javno obravnavo. 
 
 
K 2. točki 
 
Dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo senika kmetije 
Bogataj v Gorenji vasi z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Na svoji seji ga je 
obravnaval tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja, zapisnik odbora je priložen 
v gradivu pod točko 1.  
 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 182: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme dopolnjeni osnutek odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo senika kmetije Bogataj, za katerega se izvede 
enomesečna javna razgrnitev z javno obravnavo. 
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K 3. točki 
 
Ob pregledu zapisnika 15. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
21. 2. 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. 239: menjava zemljišč v k.o. Trebija – v izvrševanju  
Sklep št. 108: menjava zemljišč, k.o. Hotavlje, Suša – v izvrševanju 
Sklep št. 127: menjava zemljišč v lasti Rajka Kos, Murave 6 – sklep je 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. 162: menjava zemljišč Marjan Bogataj, Stara Oselica 
Sklep št. 163: prodaja zemljišč Gabrijel Justin, Volča 
 

Izvrševanje sklepov 15. redne seje: 
Sklep št. 164: sprejet zapisnik 14. redne seje 
Sklep št. 165: sprejet osnutek statuta občine, predlog statuta bo uvrščen na naslednjo sejo OS 
Sklep št. 166: sprejeta dopolnitev odloka o javnem redu in miru 
Sklep št. 167: sprejet predlog sprememb odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
Sklep št. 168: sprejete dopolnitve pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za 
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 
Sklep št. 169: sprejete spremembe pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje 
razvoja malega gospodarstva 
Sklep št. 170: sprejet Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine 
Sklep št. 171: sklep o širitvi stavbnih zemljišč na zemljiško parcelo št. 2045, k.o. Leskovica, sklep je v 
izvrševanju 
Sklep št. 172: sklep o širitvi stavbnih zemljišč  na celotni zemljiški parceli št. 31/1ter 30/2 – sklep je v 
izvrševanju 
Sklep št. 173: sklep o širitvi stavbnih zemljišč na dele parcel št. 2112, št. 2111 in št. 2119, vse k.o. 
Hotavlje – sklep je v izvrševanju 
Sklep št. 174: sprejete dopolnitve Pravilnika o vrednotenju programov športa 
Sklep št. 175: sprejet pogram športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2013 
Sklep št. 176: sprejeta dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti 
Sklep št. 177: o uskladitvi NRP za investicijo energetske sanacije zdravstvenega doma 
Sklep št. 178: o uskladitvi NRP za investicijo energetske sanacije OŠ Gorenja vas 
Sklep št. 179: sprejet cenik najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja 
Sklep št. 180: potrjena lista članov razvojnega sveta Gorenjske razvojne regije 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 183: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 15. redne seje, ki je bila 21. 2. 2013, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o 
njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati. 
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K 4. točki 
Samostojna priloga v gradivu so odgovori na pobude in vprašanja članov občinskega sveta, 
podana na 15. redni seji. 
 
 
K 5. točki 
 
Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012 je samostojna priloga v 
gradivu. Obravnaval ga je tudi nadzorni odbor občine in ki je k pripravljenemu gradivu na 
osnovi izčrpnih dodatnih pojasnil na seji nadzornega odbora podal pozitivno mnenje. 
Zapisnik seje nadzornega odbora je posebej priložen k toči 5. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 184: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2012 v predloženem besedilu. 
 
 
K 6. točki 
 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju osnovnega zdravstva 
Gorenjske je priložen v gradivu, na svoji seji ga je obravnaval tudi odbora za zdravstvo, 
socialno varstvo in skrbstvo. Zapisnik seje odbora je predložen v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 185: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o preoblikovanju osnovnega zdravstva Gorenjske v predloženem 
besedilu. 
 
 
K 7. točki 
 
Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in predlog odloka o 
ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu 
Gorenjske lekarne sta priložena v gradivu. Na svoji seji je oba predloga odlokov obravnaval 
tudi odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo. Zapisnik seje odbora je predložen k 
točki 1. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 186: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Gorenjske lekarne v predloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 187: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog odloka o ustanovitvi skupnega 
organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne v 
predloženem besedilu. 
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K 8. točki 
Poročilo o poslovanju javnih zavodov in podjetij, katerih (so)ustanovitelj je občina za leto 
2012 je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 188: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o poslovanju javnih zavodov in 
podjetij, katerih (so)ustanovitelj je občina, v predloženem besedilu.  
 
 
K 9. točki 
Program odvajanja in čiščenja komunalne padavinske vode 2013-2016 je priložen v gradivu, 
obravnaval pa ga je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja. Zapisnik odbora je 
priložen v gradivu pod točko 1.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 189: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Program odvajanja in čiščenja 
komunalne padavinske vode 2013-2016 v predloženem besedilu. 
 
 
K 10. točki 
Program oskrbe s pitno vodo v občini Gorenja vas-Poljane za obdobje 2013-2016  je priložen 
v gradivu, obravnaval pa ga je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja. Zapisnik 
odbora je priložen v gradivu pod točko 1.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 190: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Program oskrbe s pitno vodo v občini 
Gorenja vas-Poljane za obdobje 2013-2016  v predloženem besedilu. 
 
 
K 11. točki 
 
Obrazložitvi predlogov za promet z zemljišči sta samostojna priloga v gradivu. 
 

a) Menjava zemljišč v k.o. Podvrh 
 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 191: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 100/33 (29 
m2) in 100/34 (14 m2), k.o. Podvrh, ki sta javno dobro, za zemljišče parc. št. 100/30 (59 m2), 
k.o. Podvrh, v solasti Dušana Kumra, Balinarska pot 14, Ljubljana, in Renate Turinek, 
Grajzerjeva 8, Medvode. Zemljišči parc. št. 100/33 in 100/34, k.o. Podvrh se s sklepom 
izvzameta iz javnega dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013. 
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b) Menjava zemljišč v k.o. Trebija 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 192: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1132/11 in 
1132/9, k.o. Trebija v skupni površini 142 m2, ki sta javno dobro, za zemljišča 114/4, 114/11, 
114/10, 114/9, 114/8 in 114/6, k.o. Trebija v skupni površini 677 m2, v lasti Primožič Bojana, 
Trebija 9, Gorenja vas. Zemljišči parc. št. 1132/11 in 1132/9, k.o. Trebija se s sklepom 
izvzameta iz javnega dobra. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013. 

 

 

c) Prodaja skupnega dela večstanovanjske stavbe Ob jezu 2, Gorenja vas 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 193: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z odprodajo solastninskega deleža do 
1271/10000 na skupnem delu št. 9 (14 m2) stavbe Ob jezu 2, Gorenja vas, Ani Tavčar 
Kržišnik, Ob jezu 2, Gorenja vas. 
Prodaja se uvrsti v Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013 in Letni 
načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013. 

 

 
 
 
Pripravila: 

- Elizabeta Rakovec       ŽUPAN 
Milan ČADEŽ, l.r. 


