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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 12. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 10. 12. 2020 

 

 
Ob pregledu zapisnika 11. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 8. 
10. 2020 ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 10. redne seje: 
Sklep št. 107: potrjen zapisnik 10. redne seje z dne 18. 6. 2020 
Sklep št. 108: sprejeto Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine v letu 2020   
Sklep št. 109: sprejet prvi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021  
Sklep št. 110: sprejet Odlok o sofinanciranju letnega programa športa  
Sklep št. 111: sprejeto poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v 
letu 2019 Sklep št. 112: sprejet sklep o podelitvi priznanj nagrajencem občine za leto 2020  
Sklep št. 113: sprejeto Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v letu 2019 besedilu. 
Sklep št. 114: o imenovanju Jane Rojc za predstavnico občine v svetu OI Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti imenuje Jano Rojc. 
Sklep št. 115: o imenovanju Milana Čadeža za člana Razvojnega sveta gorenjske regije  
Sklep št. 116: o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Dobje 
Sklep št. 117: imenovanje Boštjana Pintarja za  sodnika porotnika na Okrožnemu sodišču v 
Kranju  
Sklep št. 118: imenovanje Gašperja Čadeža v svet Zavetišča za zapuščene živali Mačji dol 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 119: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 11. redne seje, ki je bila 8. 10. 2020, in poročila s 4. korespondenčne seje občinskega 
sveta, s tem da se morajo neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je potrebno poročati. 
 
 
K 2. točki 
Samostojna priloga v gradivu so odgovori na pobude in vprašanja članov občinskega sveta, 
podana na 11. redni seji. 

 
 
K 3. točki 
Drugi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 z obrazložitvami in 
analizo pripomb v javni razgrnitvi ter Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2021 sta samostojni prilogi v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 120: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Polletno poročilo o izvrševanju 
proračuna občine Gorenja vas – Poljane v letu 2020  v predloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 121: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 v predloženem besedilu. 
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K 4. točki 
Skladno s 33. členom odloka o javni gasilski službi v Občini Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS, 
43/19) je občinski svet pristojen tudi za sprejem programa varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. V sodelovanju s štabom civilne zaščite in občinskim gasilskim poveljstvom je bil za 
naslednje petletno obdobje pripravljen priloženi Program varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter požarnega varstva za obdobje 2021 – 2025, ki se predlaga občinskemu svetu v 
sprejem. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 122:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Program varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter požarnega varstva za obdobje 2021 – 2025 v priloženem besedilu. 
 
 

K 5. točki 
Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela 
Janežiča Škofja Loka z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Na korespondenčni seji 
pa ga je obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem tudi odbor za šolstvo, kulturo in 
šport. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 123:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka in ga posreduje v 
enomesečno javno obravnavo. 
 
 
K 6. točki 
Obrazložitev predloga soglasja k imenovanju direktorja/direktorice zavoda Poljanska je 
samostojna priloga v gradivu.  

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 124:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane daje soglasje k imenovanju 
…………………………………. za direktorico/direktorja Zavoda Poljanska dolina, in sicer za čas 
trajana petletnega mandata. 

 
 

K 7. točki 
V prilogi je okvirni terminski plan sej občinskega sveta za leto 2021, ki se bo po potrebi 
prilagajal morebitnim omejitvam zaradi aktualne epidemije. 

 
 
 
 
Pripravila: 

- E. Rakovec        Milan ČADEŽ, l.r. 


