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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 17. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 20. 6. 2013  

 

 
K 1. točki 
 
Ob pregledu zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
11. 4. 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 16. redne seje: 
Sklep št. 181: sprejet osnutek OPPN za ureditev turističnega območja pri Topličarju – javna 
razgrnitev je v teku  
Sklep št. 182: sprejet dopolnjeni osnutek OPPN za gradnjo senika kmetije Bogataj – javna 
razgrnitev je zaključena 
Sklep št. 183: potrjen zapisnik 15. redne seje, ki je bila 21. 2. 2013 
Sklep št. 184: sprejet Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012  
Sklep št. 185: sprejet predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju 
osnovnega zdravstva Gorenjske 
Sklep št. 186: sprejet predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne 
Sklep št. 187: sprejet predlog odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne  
Sklep št. 188: sprejeto Poročilo o poslovanju javnih zavodov in podjetij, katerih 
(so)ustanovitelj je občina – zahtevana dopolnitev je priložena v gradivu pod točko razno  
Sklep št. 189: sprejet Program odvajanja in čiščenja komunalne padavinske vode 2013-2016  
Sklep št. 190: sprejet Program oskrbe s pitno vodo 2013-2016   
Sklep št. 191: menjava zemljišč, k.o. Podvrh vlagateljev Dušana Kumra in Renate Turinek z 
izvzemom iz javnega dobra – v izvrševanju 
Sklep št. 192: menjava zemljišč, k.o. Trebija v lasti Primožič Bojana z izvzemom iz javnega 
dobra – v izvrševanju 
Sklep št. 193: soglasje k odprodaji solastninskega deleža stavbe Ob jezu 2 – v izvrševanju 
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 194: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 16. redne seje, ki je bila 11. 4. 2013, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o 
njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati. 
 
K 2. točki 
 
Samostojna priloga v gradivu so odgovori na pobude in vprašanja članov občinskega sveta, 
podana na 16. redni seji. 
 
V prilogi k točki 2 so tudi prejeti pisni odgovori obeh osnovnih šol v zvezi z izvajanjem šole v 
naravi na smučišču Stari vrh. 
 
 
K 3. točki 
 
Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje POH51-2 - 
počitniški objekti Podvrh z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Osnutek odloka je 
na svoji seji dne 4. 6. 2013 potrdil tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja. 
Zapisnik je priložen v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 195: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za območje POH51-2 - počitniški objekti Podvrh, za 
dopolnjeni osnutek OPPN se izvede enomesečna javna razgrnitev z javno obravnavo. 
 
 
K 4. točki 
 
Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje GRV 20-11 Gorenja 
vas – Praprotnica – Hlavče Njive z obrazložitvami je priložen v gradivu, na svoji seji ga je 
obravnaval tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja. Zapisnik seje odbora je 
predložen v gradivu k točki 3. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 196: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje GRV 20-11 Gorenja vas – Praprotnica – Hlavče Njive v 
predloženem besedilu. 
 
K 5. točki 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za 
leto 2013 z obrazložitvami in načrtom razvojnih programov je priložen v gradivu in bo 
podrobneje predstavljen na seji občinskega sveta.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 197: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013  v predloženem besedilu. 
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K 6. točki 
 
Predlog statuta Občine Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami in priloženimi analizami je 
samostojna priloga v gradivu. Predlog sprememb statuta je obravnavala in potrdila 
statutarno pravna komisija na svoji seji dne 4. 6. 2013. Zapisnik seje komisije je priložen v 
gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 198: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog statuta Občine Gorenja vas – 
Poljane v predloženem besedilu.  
 
 
K 7. točki 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas in Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane z 
obrazložitvami sta samostojna priloga v gradivu. Na svoji seji dne 6. 6. 2013  ju je obravnaval 
in potrdil tudi odbor za šolstvo, kulturo in šport. Zapisnik seje odbora je predložen v gradivu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 199: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Tavčarja 
Gorenja vas v predloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 200: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane v 
predloženem besedilu. 
 
 
K 8. točki 
 
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka in predlog 
Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka sta samostojna priloga v gradivu. Na svoji seji dne 6. 6. 
2013  ju je obravnaval in potrdil tudi odbor za šolstvo, kulturo in šport. Zapisnik seje odbora 
je predložen v gradivu k točki 7. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 201: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka v predloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 202: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o ustanovitvi skupnega 
organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja 
Loka v predloženem besedilu. 
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K 9. točki 
 
Poročilo o poslovanju STC Stari vrh v letu 2012 s priloženimi bilancami je samostojna priloga 
v gradivu. Poročilo je obravnaval in se z njim seznanil tudi odbor za gospodarstvo in 
gospodarske javne službe na svoji seji dne 6. 6. 2013. Zapisnik seje odbora je priložen v 
gradivu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 203: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom STC Stari vrh za leto 2012 
v predloženem besedilu. 
 
 
K 10. točki 
 
Poročilo Kulturnega centra Šubic za leto 2012 je samostojna priloga v gradivu. Poročilo je 
svoji seji dne 6. 6. 2013 obravnaval in se z njim seznanil tudi odbor za šolstvo, kulturo in 
šport. Zapisnik seje odbora je predložen v gradivu k točki 7. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 204: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom Kulturnega centra Šubic za 
leto 2012 v predloženem besedilu. 
 
 
K 11. točki 
 
Obrazložen predlog poimenovanja osrednjega gorenjevaškega trga po znamenitem rojaku 
dr. Ivanu Regnu je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 205: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep, da se osrednji trg v Gorenji vasi v 
spomin znamenitemu rojaku poimenuje »Trg Ivana Regna«. 
 
 
K 12. točki 
 
Obrazložitve predlogov za promet z zemljišči so samostojna priloga v gradivu. 
 

a) Menjava zemljišč v k.o. Dobje  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 206: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1482/16, 
1482/15 in 1482/12, k.o. Dobje v skupni površini 157 m2, ki so javno dobro, za zemljišča 
parc. št. 407/5, 374/2, 1482/10, k.o. Dobje v skupni površini 432 m2, v lasti Kloboves Ivana, 
Tabor 6, Gorenja vas. Zemljišča parc. št. 1482/16, 1482/15 in 1482/12, k.o. Dobje se s 
sklepom izvzamejo 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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PREDLOG SKLEPA ŠT. 207: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišč parc. št. 1482/1 
in 1482/14, k.o. Dobje v skupni površini 15 m2, ki sta javno dobro, za del zemljišča parc. št. 
*179, k.o. Dobje v površini približno 55 m2, v lasti Kloboves Janeza, Poljane nad Škofjo Loko 
62, Poljane nad Škofjo Loko. Del zemljišč parc. št. 1482/1 in 1482/14, k.o. Dobje, se, po 
izvedeni parcelaciji, s sklepom izvzame 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. 
 
 

b) Menjava zemljišč v k.o. Dolenja Dobrava 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 208: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč, ki predstavljajo del 
javne poti, parc. št. 297/2, 294/5, 294/3, 297/4, 294/7, 323/9, 323/10, 297/6, 323/2, 323/3, 
323/4, 323/5, 323/6, k.o. Dolenja Dobrava, ki so v lasti Bogataj Janeza in v skupni površini 
978 m2 za zemljišča parc. št. 1534/7, 1534/9, 1534/2 in del 1534/6, k.o. Dolenja Dobrava, ki 
so javno dobro in v skupni površini 310 m2. Zemljišča parc. št. 1534/7, 1534/9, 1534/2 in del 
1534/6, k.o. Dolenja Dobrava s sklepom izvzame 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) Menjava zemljišč v k.o. Trebija 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 209: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 225/57 in 
225/56 (v skupni izmeri 29 m2), v lasti Urh Janeza, Trebija 7, Gorenja vas, za zemljišče parc. 
št. 1146/2 (v izmeri 21 m2) in del zemljišča parc. šr. 1146/1 (v izmeri 40 m2), k.o. Trebija, ki je 
javno dobro. Del zemljišča, ki je javno dobro, se izvzame iz javnega dobra in izpelje postopek 
menjave zemljišč z neposredno pogodbo. 
Menjava zemljišč se uvrsti v Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 
in Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2013. 
 
 

d) Menjava zemljišč v k.o. Trebija 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 210: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišča parc. št. 
1145/10, k.o. Trebija v izmeri približno 140 m2, ki je javno dobro, za del zemljišča parc. št. 
378/5, k.o. Trebija, v približni izmeri 200 m2 in v lasti Irme Majde Frelih. Del zemljišča parc. 
št. 1145/10, k.o. Trebija se po izvedeni parcelaciji s sklepom izvzame 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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e) Menjava zemljišč v k.o. Lučine 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 211: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo zemljišč parc. št. 1184/2, 
1183/1 in 1181, k.o. Lučine v skupni površini 1.704 m2, ki so javno dobro, za zemljišča parc. 
št. 221/5 in 208/4, k.o. Lučine v skupni površini 863 m2, v lasti Franca Nagodeta, Goli vrh 9, 
Gorenja vas. Zemljišča parc. št. 1184/2, 1183/1 in 1181, k.o. Lučine se s sklepom izvzamejo 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. 
 
 

K 13. točki 
 
V prilogi je dopolnitev Poročila o poslovanju javnih zavodov in podjetij, katerih 
(so)ustanovitelj je občina, ki je bila zahtevana ob obravnavi poročila zahtevana na zadnji seji 
občinskega sveta. 
 
V prilogi je tudi je tudi objavljeno obvestilo o zbiranju pobud za spremembo namembnosti 
zemljišč, ki bo osnova za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev v juniju 2010 sprejetega 
občinskega prostorskega načrta. Zbiranje pobud za spremembo namenske rabe bo potekalo 
do 15. 10. 2013.  
 
 

 

 
 
 
Pripravila: 

- Elizabeta Rakovec       ŽUPAN 
Milan ČADEŽ, l.r. 


