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O  B  R  A  Z  L  O  Ţ  I  T  V  E 

K TOČKAM DNEVNEGA REDA IN PREDLOGI SKLEPOV ZA OBRAVNAVO 
NA 5. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 21. 6. 2011  

 

 
K 1. točki 
Občina Gorenja vas – Poljane je dne 27. 10. 2010 v Uradnem listu RS št. 88/10 objavila 
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del 
območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas.  
Skladno z navedenim sklepom so izvedeni vsi postopki in pridobljene vse smernice za 
pripravo osnutka odloka ter za izvedbo javne razgrnitve osnutka navedenega OPPN. Z 
osnutkom odloka se je seznanil odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji 
7. 6. 2010, zapisnik seje je priloţen v gradivu. 
V prilogi je osnutek odloka o OPPN ter kartografska priloga. Ostalo gradivo bo na vpogled na 
seji občinskega sveta, dodatno pa ga bosta predstavila predstavnika načrtovalca, 
Arhitekturnega biroja Ravnikar, Potokar. 
Občina je skladno s 50. členom zakona o prostorskem načrtovanju dolţna izvesti 30-dnevno 
javno razgrnitev z vmesno javno obravnavo, javno naznanilo pa mora objaviti 7 dni pred 
začetkom javne razgrnitve. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 45: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas, in ga daje v 
enomesečno javno razgrnitev od 4. 7. do 5. 8. 2011 z javno obravnavo 7. 7. 2011. 
 
 
K 2. točki 
Ob pregledu zapisnika 4. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 
17. 3. 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 Fuţine 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 sluţbe oskrbe s toplotno energijo – v izvrševanju 
Sklep št. 239: menjava zemljišč v k.o. Trebija – v izvrševanju  
Sklep št. 19: prenos lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 916/4, k.o. Dolenčice – v 
izvrševanju 
 
Izvrševanje sklepov 4. redne seje: 
Sklep št. 30: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 3. redne seje 
Sklep št. 31: sprejeto Poročilo nadzornega odbora o opravljenih nadzorih ZR 2010 
Sklep št. 32: sprejet Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2010 
Sklep št. 33: sprejeta Odloka o razglasitvi podzemnega bunkerja Hrastov grič in Goli vrh za 
kulturna spomenika lokalnega pomena 
Sklep št. 34: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru  
Sklep št. 35: sprejet Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev  
Sklep št. 36: sprejet Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav  
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Sklep št. 37: sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v 
vrtec  
Sklep št. 38: seznanitev s Poročili o izvajanju gospodarskih javnih sluţb ravnanja s 
komunalnimi odpadki, oskrbo s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda v letu 2010 – je izvršen 
Sklep št. 39: oprostitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – je izvršen 
Sklep št. 40: prodaja dela zemljišča parc. št. 950, k.o. Trebija – v izvrševanju 
Sklep št. 41: brezplačni prenos zemljišča parc. št. 69/9, k.o. Dobje – v izvrševanju 
Sklep št. 42: menjavo zemljišča parc. št. 368/3, k.o. Dobje za zemljišče parc. št. 1442/4, k.o. 
Dobje – v izvrševanju 
Sklep št. 43: menjava zemljišč parc. št. 247/2, 244/2, 244/3 in 245/2, k.o. Gorenja Ravan za 
zemljišče parc. št. 1286/4, k.o. Gorenja Ravan – v izvrševanju 
Sklep št. 44: nakup zemljišča parc. št. 122, k.o. Visoko – v izvrševanju 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 46: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 4. redne seje, ki je bila 17. 3. 2011, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o 
njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati. 
 
 
K 4. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za 
leto 2011 s prilogami in obrazloţitvami je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 47: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2011 v predloţenem besedilu.  
 
 
K 5. točki  
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča z obrazloţitvijo ter neuradno prečiščeno besedilo odloka sta samostojni prilogi v 
gradivu. Predlog odloka je obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja. 
Zapisnik seje Odbora je priloga v gradivu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 48: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v predloţenem besedilu. 
 
 
K 6. točki  
Popravek Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega 
pomena je samostojna priloga v gradivu.  
Ob pripravi zemljiškoknjiţnega predloga za vknjiţbo zaznambe kulturnega spomenika 
lokalnega pomena v zemljiško knjigo je bilo ugotovljeno, da je v času od sprejema odloka do 
danes prišlo do sprememb nekaterih lastnikov nepremičnin, ter da so v odloku napačno 
navedene nekatere parcelne številke nepremičnin. Pripravljeni popravek je potreben zaradi 
vknjiţbe zaznambe v zemljiško knjigo, saj mora biti odlok skladen s stanjem v zemljiški knjigi. 
Popravek odloka je obravnaval tudi Odbor za šolstvo, kulturo in šport na korespondenčni 
seji. Priloga v gradivu je zapisnik Odbora ter Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij 
za kulturne spomenike lokalnega pomena (Ur. l. RS, št. 40/01).  
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 49:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Popravek Odloka o razglasitvi kmečkih 
objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena v predloţenem besedilu. 
 
 
K 7. točki 
Osnutka Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odloka o ustanovitvi 
skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne 
z obrazloţitvami sta samostojni prilogi v gradivu. 
Osnutka odlokov bodo obravnavale vse Gorenjske občine, ustanoviteljice javnega zavoda 
Gorenjske lekarne. Po zaključeni obravnavi osnutkov na vseh občinskih svetih bo sledila 
uskladitev osnutkov odlokov s pripombami občinskih svetov občin ustanoviteljic. Po uskladitvi 
prejetih pripomb bosta pripravljena predloga odlokov, ki ju bodo morale sprejeti vse občine 
ustanoviteljice, v enakem besedilu. 
Osnutka odlokov je obravnaval tudi Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo. 
Zapisnik seje Odbora je priloga v gradivu.  
  
PREDLOG SKLEPA ŠT. 50:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejeme osnutka Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Gorenjske lekarne in Odloka o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne v predloţenem besedilu in ju daje 
v enomesečno javno obravnavo.  
 
 
K 8. točki 
Predloga Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališče Lučine in Pravilnika o pokopališkem 
redu za pokopališče Sovodenj sta samostojni prilogi v gradivu. Predloga pravilnikov je 
obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja, katerega zapisnik je priloga 
v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 51:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o pokopališkem redu za 
pokopališče Lučine in Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališče Sovodenj v 
predloţenem besedilu. 
 
 
K 9. točki  
Predlog zvišanja cen vzgojno varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Gorenja vas 
– Poljane z obrazloţitvijo je samostojna priloga v gradivu. Predlog je obravnaval tudi Odbor 
za šolstvo, kulturo in šport in ga predlagal v sprejem občinskemu svetu. Priloga v gradivu je 
zapisnik seje Odbora.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 52:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog zvišanja cen vzgojno 
varstvenih programov v vrtcih na območju občine Gorenja vas – Poljane v predloţenem 
besedilu. 
 
 
K 10. Točki 
- Samostojna priloga v gradivu sta finančni poročili o poslovanju javnih zavodov in 

podjetij, katerih soustanovitelj je občina, v letu 2010. 
 
- Samostojna priloga v gradivu je poročilo o poslovanju podjetja STC Stari vrh d.o.o. v letu 

2010 in Oris strategije razvoja smučišča Stari vrh 2011-2015. 
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 53: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o poslovanju STC Stari 
vrh d.o.o. v letu 2010 v predloţenem besedilu. 
 
- Samostojna priloga v gradivu je Letno poročilo o poslovanju Bioenergetike Todraţ d.o.o. 

v letu 2010 z Načrtom dela za leto 2011. Poročilo je obravnaval tudi Odbor za 
gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe.  
 
Skladno s 36. členom Odloka o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne 
sluţbe oskrbe s toplotno energijo na območju Gospodarske cone Todraţ se dobavljena 
toplota obračunava na podlagi tarifnega sistema, ki ga sprejme in javno objavi 
koncesionar, ko da nanj soglasje Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane. Občinski 
svet je na 11. redni seji dne 24. 9. 2008 sprejel sklep št. 145, s katerim je pooblastil 
občinsko upravo, da ob spremembi cene energenta poda soglasje na utemeljeno 
predlagano spremembo cene daljinskega ogrevanja, o spremembi cene pa sproti obvešča 
občinski svet. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne sluţbe je na svoji zadnji seji 
predlagal, da občinski svet sprejeme sklep, s katerim prekliče sprejeti sklep št. 145 in da 
soglasje ob utemeljeni predlagani spremembi cene daljinskega ogrevanja, skladno s 36. 
členom Odloka poda občinski svet. 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 54: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o poslovanju 
Bioenergetike Todraţ d.o.o. v letu 2010 v predloţenem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 55: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane prekliče sklep št. 145 z dne 24. 9. 2008. 
Soglasje ob utemeljeni predlagani spremembi cene daljinskega ogrevanja, skladno s 36. 
členom Odloka o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne sluţbe oskrbe s 
toplotno energijo na območju Gospodarske cone Todraţ poda občinski svet. 
 
 
K 11. točki 
Poročilo uredništva Podblegaških novic je samostojna priloga v gradivu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 56: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s poročilom uredništva Podblegaških 
novic v predloţenem besedilu. 
 
 
K 12. točki 
Svet Knjiţnice Ivana Tavčarja Škofja Loka je občine ustanoviteljice, skladno s 14. členom 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjiţnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, zaprosil za izdajo 
soglasja oz. mnenja k izbranemu kandidatu za delovno mesto direktorja Knjiţnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka. Izbrani kandidat je mag. Matjaţ Erţen, stanujoč Ţabnica 67a, Ţabnica. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala zaprosilo za izdajo 
mnenja k imenovanju in predlaga, da občinski svet poda pozitivno mnenje k imenovanju. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 57: 
Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane poda pozitivno mnenje k imenovanju mag. 
Matjaţa Erţena, stanujočega Ţabnica 67a, Ţabnica za direktorja Knjiţnice Ivana Tavčarja 
Škofja Loka.  
 
 
Pripravila: 
Barbara Bogataj 


