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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 9. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 20. 12. 2011  

 

 
 
K 1. točki 
Zakon o skladnem regionalnem razvoju nalaga vsem regionalnim agencijam, torej tudi BSC 
Kranj ustanovitev novega regionalnega razvojnega sveta pri regionalnih razvojnih agencijah.  
Svet se ustanovi z Odlokom o ustanovitvi razvojnega sveta Gorenjske regije, ki smo ga skupaj 
z obrazložitvami prejeli s strani BSC Kranj. Del obrazložitev vloge novega razvojnega sveta je 
priložen tudi k točki 10. 
Na seji ga podrobneje predstavil Bogo Filipič, direktor BSC Kranj. Odlok je na svoji seji 
obravnaval tudi odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki predlaga občinskemu 
svetu nadaljnjo obravnavo odloka. Zapisnik seje Odbora je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 87: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi razvojnega 
sveta Gorenjske regije v predloženi vsebini in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
 
K 2. točki 
Odlok občinskem prostorskem načrtu za območje smučišča Stari vrh predvideva sprejem 
občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki bo osnova za pridobitev gradbenih dovoljenj 
za območje urejanja. 
OPPN Zapreval ZAP 70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1 je skladno s podrobnejšo 
namensko rabo namenjeno za turizem. Razlog za pripravo je bila širitev nočitvenih kapacitet 
za potrebe turizma – legalizacija prizidka koče na Starem vrhu in zunanja ureditev;  gradnja 
dveh samostojnih apartmajskih objektov z zunanjo ureditvijo (dostopi in dovozi do objektov 
in zemljišč) in zelenimi površinami; gradnja parkirišč za potrebe vseh gostinsko nastanitvenih 
objektov v območju urejanja; gradnja gospodarske javne infrastrukture in internih dovoznih 
poti; prenova in vzdrževanje obstoječih objektov znotraj območja OPPN. 
Sklep o začetku postopka za sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrt na 
območju Starega vrha je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 19. 11. 2010. Postopek 
sprejemanja OPPN Zapreval je potekal brez večjih posebnosti – pridobile so se potrebne 
smernice, javna razgrnitev je potekala od 3. 6. 2011 do 4. 7. 2011, z vmesno javno obravnavo 
15. 6. 2011, nosilci prostora so nato potrdili predlog omenjenega akta. Obravnaval ga je tudi 
odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja, ki predlaga občinskemu svetu sprejem 
odloka. Zapisnik seje Odbora je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 88: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o Občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za območje  ZAP70 – 2 (BT) Zapreval območje turizma 1 v predloženi 
vsebini. 
 
K 3. točki 
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta POL52-8 (v nadaljevanju 
OPPN Poljane) obsega ureditev okolice Šubičeve hiše in poteka od mostu na začetku centra 
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Poljan, mimo Šubičeve hiše, do dovoza k Osnovni šoli Poljane iz regionalne ceste Gorenja vas 
– Škofja Loka.  
Urejeno območje bi omogočilo varen dostop do šole vsem otrokom in njihovim staršem, 
urejeno cestno infrastrukturo in parkirišča ter boljši celosten izgled Šubičeve hiše, kar je 
pomembna kvaliteta ne samo za krajane Poljan, ampak tudi za turizem.  
Za OPPN Poljane je bila najprej narejena idejna zasnova, katere odgovorni projektant je biro 
Ravnikar/Potokar, in je bila podlaga za nadaljnje dopolnitve. Sklep o pripravi OPPN Poljane je 
bil objavljen v Uradnem listu dne 17. 6. 2011, nato so se pridobile smernice nosilcev urejanja 
prostora, med katerimi je bilo najbolj pomembno, da za območje ni bilo potrebno izdelati 
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Projekt se je uskladil tudi s strokovnimi podlagami 
za prometno infrastrukturo, ki jih je izdelal projektivni biro Lunar, in osnutek akta mora biti 
še pred javno razgrnitvijo potrjen na seji občinskega sveta. Javna razgrnitev odloka se 
skladno z zakonom izvede 7 dni po objavi javnega naznanila in je načrtovana od 27. 2. do 27. 
3. 2012. 
Odlok je obravnaval tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja, ki predlaga 
občinskemu svetu nadaljnjo obravnavo odloka. Zapisnik seje Odbora je samostojna priloga v 
gradivu k 2. točki dnevnega reda. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 89: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja pol 52-8 Poljane območje ZAP70 – 2 v 
predloženi vsebini. Javna razgrnitev se izvede od 27. 2. do 27. 3. 2012, javna obravnava pa 
14. 3. 2012 v kulturnem domu Poljane. 
 
K. 4 točki 
Ob pregledu zapisnika 8. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 20. 
12. 2012, 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. 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. 239: menjava zemljišč v k.o. Trebija – v izvrševanju  
Sklep št. 44: nakup zemljišča parc. št. 122, k.o. Visoko – v izvrševanju 
 
Izvrševanje sklepov 8. redne seje: 
Sklep št. 76: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 7. redne seje 
Sklep št. 77: sprejet Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012 
Sklep št. 78: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa 
skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane 
in Žiri«  
Sklep št. 79: sprejet predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu 
opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
Sklep št. 80: sprejet osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
območje Občine Gorenja vas - Poljane in izvedena enomesečna javna obravnava 
Sklep št. 81: sprejet Lokalni energetski koncept 
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Sklep št. 82: sprejet osnutek Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo in izvedena enomesečna javna obravnava 
Sklep št. 83: sprejet Letni program športa v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2012 
Sklep št. 84: seznanitev s Poročilom Odbora za izgradnjo Doma starejših – je izvršen 
Sklep št. 85: sprejet Cenik najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja za leto 2012  
Sklep št. 86: v svet območne izpostave JSKD Škofja Loka imenovan Valentin Bogataj 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 90: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 8. redne seje, ki je bila 20. 12. 2012, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o 
njihovem izvrševanju pa je potrebno poročati. 
 
K 5. točki 
Samostojna priloga v gradivu so odgovori na pobude in vprašanja članov občinskega sveta, 
podana na 7. redni seji. 
 
K 6. točki 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za Območje občine Gorenja vas-Poljane z obrazložitvami in spremljajočim gradivom je 
samostojna priloga v gradivu. 
 
Odlok je obravnaval tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja, ki predlaga 
občinskemu svetu sprejem odloka. Zapisnik seje Odbora je samostojna priloga v gradivu k 2. 
točki dnevnega reda. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 91: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine 
Gorenja vas-Poljane v predloženi vsebini. 
 
K 7. točki 
Predlog Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini 
Gorenja vas – Poljane in obrazložitev Odloka sta samostojni prilogi v gradivu.  
V času javne obravnave na navedeni predlog odloka nismo prejeli nobene pripombe, zato se 
Občinskemu svetu predlaga sprejem Odloka.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 92  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o porabi koncesijske 
dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženi 
vsebini. 
 
K 8. točki 
Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Gorenja vas-Poljane je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 55 z dne 27.6.2002. Ravnanje z zapuščenimi vozili ni več v pristojnosti občin, 
temveč za izvajanje gospodarske javne službe skrbi država-RS. Vsebina preklica je priložena 
gradivu. 
Preklic odloka je obravnaval tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja, ki predlaga 
občinskemu svetu sprejem odloka. Zapisnik seje Odbora je samostojna priloga v gradivu k 2. 
točki dnevnega reda. 
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 93  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme preklica Odloka o ravnanju z 
zapuščenimi vozili v Občini Gorenja vas-Poljane, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55 z 
dne 27.6.2002, v predloženi vsebini. 
 
K 9. točki 
Predlagana sprememba pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov se nanaša izključno na 12. člen pravilnika, ki določa nagrade za predsednike in 
tajnike krajevnih skupnosti. 
Kot je razvidno iz priloženega gradiva, sedaj veljavnega besedila 12. člena besedila (Pravilnik… - 
Ur. l. RS št. 5, 19. 1. 2007), višina nagrad ni določena za vse tajnike krajevnih skupnosti, ampak le 
za Javorje, Sovodenj, Trebijo in Lučine. V ostalih dveh KS so tajniške naloge opravljali zaposleni v 
občinski upravi, ker pa se za KS Poljane tajniška dela prav tako predvideva opravljati nepoklicno, 
je potrebno ustrezno uskladiti pravilnik.  
Ob tem se v 12. členu še dodaja določba za povračilo potnih stroškov, saj se je doslej za krajevne 
skupnosti smiselno uporabljala določba 8. člena pravilnika, ki povračilo potnih stroškov 
predvideva za občinske svetnike. Prav tako se usklajujejo višine nagrad za predsednike in tajnike 
krajevnih skupnosti, s katerimi se pokrijejo tudi ostali stroški dela v krajevni skupnosti, npr. 
stroški lastnega mobilnega telefona. 
 
Namesto dosedanjega besedila 12. člena obravnavanega pravilnika, ki se glasi: 

»Člani svetov krajevne skupnosti imajo pravico do plačila, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer v višini 20 
EUR neto.  

Predsednikom in tajnikom krajevnih skupnosti, ki v upravi lokalne skupnosti nimajo sklenjenega rednega 
delovnega razmerja, pripada mesečna nagrada za opravljeno delo.  

Neto znesek mesečne nagrade za predsednika krajevne skupnosti Gorenja vas in krajevne skupnosti Poljane 
se določi v višini 140 EUR, za predsednike ostalih krajevnih skupnosti v občini pa v višini 90 EUR.  

Neto znesek mesečne nagrade za tajnike krajevnih skupnosti Javorje, Sovodenj, Trebija in Lučine znaša 70 
EUR.« 

se predlaga novo besedilo 12. člena, ki se glasi: 
 »Člani svetov krajevne skupnosti imajo pravico do plačila, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer v 
višini 20 EUR neto in se poveča za potne stroške. 

Predsednikom in tajnikom krajevnih skupnosti, ki v upravi lokalne skupnosti nimajo sklenjenega 
rednega delovnega razmerja, pripada mesečna nagrada za opravljeno delo, ki se poveča za potne 

stroške. 

Neto znesek mesečne nagrade za predsednika krajevne skupnosti Gorenja vas in krajevne skupnosti 
Poljane se določi v višini 170 EUR neto, za predsednike ostalih krajevnih skupnosti v občini pa v višini 

120 EUR neto. 

Neto znesek mesečne nagrade za tajnike krajevnih skupnosti, ki v upravi lokalne skupnosti nimajo 
sklenjenega delovnega razmerja, znaša 100 EUR neto.« 

Ostala določila navedenega pravilnika ostajajo nespremenjena. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 94  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles 
občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov  v 
predloženi vsebini. 
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K 10. točki 
Imenovanje kandidata za člana v razvojnem svetu Gorenjske regije se navezuje na 1. Točko 
dnevnega reda tekoče seje, obrazložitve pa so samostojna priloga v gradivu. Predlog 
imenovanja je na korespondenčni seji obravnavala tudi komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, poročilo o izidu glasovanja je samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 95  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na predlog Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja za kandidata Občine Gorenja vas – Poljane za člana Razvojnega sveta 
Gorenjske regije imenuje župana Milana Čadeža. 
 
K 11. točki 
Poročili likvidacijskega upravitelja glede likvidacije LTO Blegoš, besedilo sklepa za sprejem in 
dodatni obrazložitvi so samostojna priloga v gradivu. 

Gradivo je svoji seji obravnaval tudi odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki 
predlaga občinskemu svetu v sprejem obe poročili likvidacijskega upravitelja o poteku 
likvidacije in sklep o izbrisu LTO Blegoš iz registra. Zapisnik seje Odbora je samostojna priloga 
v gradivu k 1. točki dnevnega reda. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 96  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o sprejetju Poročila in dopolnitve 
poročila o poteku likvidacije ter izbrisu Lokalne turistične organizacije Blegoš – v likvidaciji, 
Kidričeva cesta 1 a, Škofja Loka iz sodnega registra. 
 

K 12. točki 
Občina Gorenja vas – Poljane je vključena v konzorcij CERO Gorenjska, ki pa v več kot desetletnem 
delovanju ni dal želenih rezultatov, poleg tega so v okviru navedenega konzorcija planirane investicije 
zamudile kohezijska sredstva. Ureditev infrastrukture za mehansko in biološko obdelavo komunalnih 
odpadkov, ki je zahtevana s predpisi za odlaganje odpadkov, je predvidena na za nas oddaljeni 
deponiji Mala Mežaklja, višina investicije, pri kateri bi morala sodelovati tudi naša občina, ni znana. 
 
Zato se predlaga pristop k RCERO Ljubljana,  kjer ni investicijskih stroškov in so manjši transportni 
stroški, zato je predlagana rešitev za Občino Gorenja vas – Poljane bolj racionalna, za takšno rešitev 
pa se je odločila tudi občina Žiri. Dodatna pojasnila bodo posredovana na seji občinskega sveta. 
 
Predlagano rešitev je podrl tudi odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki soglaša s 
podpisom priložene Pogodbe o pristopu občin Gorenja vas-Poljane in  Žiri k skupnemu ravnanju z 
odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. 
Zapisnik odbora je priložen v gradivu k 2. točki dnevnega reda. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 97  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme informacijo pristopu k RCERO Ljubljana in 
pooblasti župana za podpis Pogodbe o pristopu občin Gorenja vas-Poljane  in  Žiri k skupnemu 
ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. 
 

K 13. točki 
Predloga za promet z nepremičninami z obrazložitvami sta samostojna priloga v gradivu.  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 98  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 100/15, k.o. 
Podvrh, v izmeri 80 m2. Parc. št. 100/15, k.o. Podvrh se s sklepom izvzame iz javnega dobra. 
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 99  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se strinja z menjavo dela zemljišča parc. št. 941/5, 
k.o. Dolenčice, ki je javno dobro, za zemljišče parc. št. 500/5, k.o. Dolenčice in prodajo parc. št. 
941/6 k.o. Dolenčice. Parc. št. 941/5 in 941/6, k.o. Dolenčice se s sklepom izvzame iz javnega 
dobra. 
 
 
 
 

Pripravila: 
Elizabeta Rakovec 
 


