
 
 
Številka: 032-02/2021-2 
Datum: 6. 4 2021 
 
 

O B R A Z L O Ž I T V E  
 

k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov za obravnavo  
na 14. redni seji občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane, ki bo 15. 4. 20218 

 
 
 
 
Ob pregledu zapisnika 13. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 11. 2. 2021, 
ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 13. redne seje: 
Sklep št. 126: potrjen zapisnik 12. redne seje z dne 10. 12. 2020 
Sklep št. 127: sprejet letni Načrt dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  
Sklep št. 128: sprej Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest  
Sklep št. 129: sprejeto Poročilo o poteku investicije rekonstrukcije kuhinje v OŠ Poljane in gradnje novega 
prizidka vrtca Agata  
Sklep št. 130: imenovan predstavnik občine v svet javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 
imenuje Gorana Šušnjarja. 
Sklep št. 131: sprejet Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah v k.o. Podvrh, 
Gorenja vs in Lučine 
 
Predlog sklepa št. 132: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 13. 
redne seje, ki je bila 11. 2. 2021, 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 13. 
redni seji. 
 
 
K 3. točki 
Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Gorenja vas – Poljane v letu 2020 je 
samostojna priloga v gradivu. 
 
 
K 4. točki 
Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 je samostojna priloga v gradivu, 
obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem pa ga je tudi nadzorni odbor občine na svoji seji dne 
29. 3. 2021, zapisnik seje odbora je priložen. 
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Predlog sklepa št. 133: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2020 v predloženem besedilu. 
 
 
K 5. točki 
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Jela Janežiča z obrazložitvami je 
samostojna priloga v gradivu, obravnavan pa je bil tudi na 7. redni seji odbora za šolstvo, kulturo in šport 
dne 29. 3. 2021. Zapisnik seje odbora je priložen v gradivu. 
 
Predlog sklepa št. 134: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda OŠ Jela Janežiča v predloženem besedilu. 
 
 
K 6. točki 
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju družinske medicine v mreži 
zdravstvene službe na območju občine Gorenja vas – Poljane je priložen v gradivu, nanaša pa se na širitev 
programa družinske medicine, za 0,5 programa, da bi zagotovili zadosten obseg programov dužinske 
medicine glede na rast števila prebivalstva v občini. K širitvi programa smo že pridobili soglasje Osnovnega 
zdravstva Gorenjske, prav tako je v kratkem pričakovati pozitivno mnenje ZZZS. Odlok je podlaga za objavo 
javnega razpisa za podelitev koncesije, potrdil in predlagal občinskemu svetu v sprejem pa ga je tudi odbor 
za zdravstvo in socialno skrbstvo na svoji seji dne 30. 3. 2021. 
 
 
Predlog sklepa št. 135: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe 
na področju družinske medicine v mreži zdravstvene službe na območju občine Gorenja vas – Poljane v 
predloženem besedilu, ki se objavi po prejemu soglasja ZZZS. 
 
 
K 7. točki 
Predlog odloka o predkupni pravici Občine Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami je samostojna priloga v 
gradivu, obavnaval ga bo tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja, katerega seja bo zaradi 
aktulnega zaprtja zaradi epidemije lahko izvedena 13. 4. 2021. Zapisnik seje odbora bo članom občinskega 
sveta posredovan dan po seji odbora. 
 
 
Predlog sklepa št. 136: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog odloka o predkupni pravici Občine Gorenja 
vas – Poljane. 
 
K 8. točki 
Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2020 je samostojna priloga v gradivu, obravnaval pa ga bo 
tudi odbor za gospodarstvo, katerega seja bo zaradi aktulnega zaprtja zaradi epidemije lahko izvedena 12. 
4. 2021. Zapisnik seje odbora bo članom občinskega sveta posredovan dan po seji odbora. 
 
 
Predlog sklepa št. 137: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2020 v 
predloženem besedilu. 
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K 9. točki 
Letno poročilo STC Stari vrh za leto 2020 je samostojna priloga v gradivu, obravnaval pa ga bo tudi odbor 
za gospodarstvo, katerega seja bo zaradi aktulnega zaprtja zaradi epidemije lahko izvedena 12. 4. 2021. 
Zapisnik seje odbora bo članom občinskega sveta posredovan dan po seji oddbora. 
 
 
K 10. točki 
Elaborat o cenah storitev GJS odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode s sklepom o 
subvencioniranju z obrazložitvami sta samostojna priloga v gradivu, obavnaval ga bo tudi odbor za 
prostorsko planiranje in varstvo okolja, katerega seja bo zaradi aktulnega zaprtja zaradi epidemije lahko 
izvedena 13. 4. 2021. Zapisnik seje odbora bo članom občinskega sveta posredovan dan po seji odbora. 
 
Predlog sklepa št. 138: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne vode 2021 za območje Občine 
Gorenja vas-Poljane v predloženem besedilu. 
 
Predlog sklepa št. 139: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorenja vas-Poljane v 
predloženem besedilu. 
 

 
K 11. točki 
Letni program športa v občini Gorenja vas – Poljane za leto 2021 je samostojna priloga v gradivu 
obravnavan pa je bil tudi na 7. redni seji odbora za šolstvo, kulturo in šport dne 29. 3. 2021. Zapisnik seje 
odbora je priložen v gradivu. 
 
Predlog sklepa št. 140: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Letni program športa v občini Gorenja vas – Poljane 
za leto 2021 obravnavan pa je bil tudi na 7. redni seji odbora za šolstvo, kulturo in šport dne 29. 3. 2021. 
Zapisnik seje odbora je priložen v gadivu. 
 
 
 
 
 
 

Pripravila: 
Elizabeta Rakovec 
direktorica občinske uprave 

  
 
 
 

Milan Čadež 
župan 

 


