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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 6. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 29. 9. 2011  

 

K 1. točki 
Letno poročilo Razvojne agencije Sora, d.o.o. za leto 2010 je samostojna priloga v gradivu. Poročilo 
bo na seji predstavljeno s strani direktorja Razvojne agencije Sora, d.o.o., Roka Šimenca. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 57: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani z Letnim poročilom Razvojne agencije Sora, 
d.o.o. za leto 2010 v predloženem besedilu.  
  
K 2. točki 
Ob pregledu zapisnika 5. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 21. 6. 2011 
in poročila o izidu glasovanja na 1. korespondenčni seji, ki je potekala do 6. 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 5. redne seje: 
Sklep št. 45: sprejet osnutek Odloka o OPPN za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas, v javni 
razgrnitvi od 4. 7. do 5. 8. 2011 z javno obravnavo 7. 7. 2011 
Sklep št. 46: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 4. redne seje 
Sklep št. 47: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu za leto 2011  
Sklep št. 48: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča 
Sklep št. 49: sprejet Popravek Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne 
spomenike lokalnega pomena 
Sklep št. 50: sprejet osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odloka o 
ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske 
lekarne 
Sklep št. 51: sprejeta pravilnika o pokopališkem redu za pokopališči Lučine in Sovodenj  
Sklep št. 52: sprejet Predlog zvišanja cen vzgojno varstvenih programov v vrtcih  
Sklep št. 53: seznanitev s Poročilom o poslovanju STC Stari vrh d.o.o. v letu 2010 
Sklep št. 54: seznanitev s Poročilom o poslovanju Bioenergetike Todraž d.o.o. v letu 2011 
Sklep št. 55: podano pozitivno mnenje k imenovanju mag. Matjaža Eržena za direktorja Knjižnice 
Ivana Tavčarja Škofja Loka 
 
Izvrševanje sklepa 1. korespondenčne seje: 
Sklep št. 56: podano soglasje k imenovanju Jožeta Veternika za direktorja Osnovnega zdravstva 
Gorenjske 
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 58: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 
5. redne seje, ki je bila 21. 6. 2011, in poročilo o izidu glasovanja na 1. korespondenčni seji, ki je 
potekala do 6. 9. 2011, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o njihovem izvrševanju pa je 
potrebno poročati. 
 
K 4. točki 
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SVP 58-1 Srednja vas – 
Poljane (vzhodni del) z obrazložitvami in grafično situacijo je samostojna priloga v gradivu. Predlog 
odloka je obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja. Zapisnik seje Odbora je 
priloga v gradivu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 59: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje SVP 58-1 Srednja vas – Poljane (vzhodni del) v predloženem besedilu.  
 
K 5. točki  
Samostojna priloga v gradivu so: 

- Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh 
na okolje za leto 2010, 

- Letno poročilo o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh 
na okolje za leto 2010 (povzetek) in 

- Nadzor radioaktivnosti okolja Rudnika urana Žirovski vrh med izvajanjem končne ureditve 
odlagališč Jazbec in Boršt ter Ocena izpostavljenosti prebivalcev v vplivnem okolju Rudnika 
urana Žirovski vrh (povzetek poročila za leto 2010). 

Poročilo bo na seji predstavljeno s strani predstavnikov Rudnika Žirovski vrh d.o.o..  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 60: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani z Letnim poročilom o izvajanju varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in o vplivu Rudnika Žirovski vrh na okolje za leto 2010 v predloženem besedilu.  
 
K 6. točki 
Samostojna priloga v gradivu je Letno poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata za leto 2010. 
Poročilo bo na seji predstavil mag. Viktor Mikek.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 61:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani z Letnim poročilom o delu Medobčinskega 
inšpektorata za leto 2010 v predloženem besedilu.  
 
K 7. točki 
Samostojna priloga v gradivu je Poročilo o delu uredniškega odbora Podblegaških novic za leto 2010. 
Poročilo bo na seji predstavila, urednica Milka Bizovičar. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 62:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o delu uredniškega odbora 
Podblegaških novic za leto 2010 v predloženem besedilu. 
 
 
K 8. točki  
Član občinskega sveta Leopold Kržišnik, Predmost 32, Poljane, izvoljen na listi Slovenske demokratske 
stranke v 1. volilni enoti, je dne 29. 6. 2011 predložil odstopno izjavo, kar je razlog za prenehanje 
njegovega mandata. Mandat člana občinskega sveta preneha z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so 
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nastali razlogi za prenehanje mandata. Svetnik v odstopu, Leopold Kržišnik, se je pisno nepreklicno 
odpovedal pravici do tožbe zaradi prenehanja mandata svetnika po 37.a členu Zakona o lokalni 
samoupravi. V skladu s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah mandat člana občinskega sveta preide 
na naslednjega kandidata z liste kandidatov Slovenske demokratske stranke v 1. volilni enoti. 
Kandidatka, na katero preide mandat člana občinskega sveta je Marija Pisk, ki pa je podala pisno 
nepreklicno izjavo, da funkcije članice občinskega sveta ne sprejema, zato mandat preide na 
naslednjega kandidata z liste Slovenske demokratske stranke – SDS v 1. volilni enoti, in sicer na Alič 
Cirila, Murave 16, Poljane. 
Svetnik v odstopu, Leopold Kržišnik, je bil tudi član Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe, Statutarno pravne komisije ter Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, zato je 
potrebno imenovati nadomestne člane v navedenem odboru oz. komisijah.  
Zgoraj navedene zamenjave člana občinskega sveta, odbora in komisij je obravnavala Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki občinskemu svetu predlaga v sprejem naslednje 
predloge sklepov: 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 63: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da Leopoldu Kržišniku, Predmost 32, Poljane, 
izvoljenemu na listi Slovenske demokratske stranke v 1. volilni enoti, zaradi podane odstopne izjave 
preneha mandat člana občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 64: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da se je svetnik v odstopu, Leopold Kržišnik, 
Predmost 32, Poljane, pisno nepreklicno odpovedal pravici do tožbe zaradi prenehanja mandata 
svetnika po 37.a členu Zakona o lokalni samoupravi, zato mandat člana občinskega sveta preide na 
naslednjega kandidata z liste kandidatov Slovenske demokratske stranke v 1. volilni enoti. Ker je 
naslednja kandidatka na listi kandidatov Slovenske demokratske stranke v 1. volilni enoti, Marija Pisk 
podala pisno nepreklicno izjavo da funkcije članice občinskega sveta ne sprejema, mandat preide na 
naslednjega kandidata z liste Slovenske demokratske stranke – SDS v 1. volilni enoti, in sicer na Alič 
Cirila, Murave 16, Poljane. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 65: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane ugotavlja, da Leopoldu Kržišniku, Predmost 32, Poljane 
preneha mandat člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Statutarno pravne 
komisije ter Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za člana Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe, člana Statutarno pravne komisije ter člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja imenuje Alič Cirila, Murave 16, Poljane. 
 
K 9. točki 
Članica Nadzornega odbora občine je bila žal tudi pokojna Silva Klemenčič, Poljanska cesta 104, 
Gorenja vas, zato mora občinski svet imenovati nadomestnega člana Nadzornega odbora. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da občinski svet sprejme naslednji 
sklep: 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 66: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za članico Nadzornega odbora imenuje Bojano Avguštin, 
Predmost 40, Poljane. 

 
 
Pripravila: 
Barbara Bogataj 
Vodja obč. uprave 


