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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 10. 10. 2019  

 

 

 
Ob pregledu zapisnika 5. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 13. 
6. 2019 ugotavljamo naslednje: 
 
 
Izvrševanje sklepov 5. redne seje: 
Sklep št. 46: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 4. redne seje z dne 
11. 4. 2019 ter druge korespondenčne seje 
Sklep št. 47: sprejet odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne  
Sklep št. 48: sprejet odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic zavoda Gorenjske lekarne  
Sklep št. 49: seznanitev s Poročilom o vplivih na okolje Rudnika Žirovski vrh  
Sklep št. 50: seznanitev s Poročilom o poslovanju Krajevnega urada Gorenja vas  
Sklep št. 51: seznanitev s Poročilom Policijske postaje Škofja Loka  
Sklep št. 52: seznanitev s Poročilom skupne uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo  
Sklep št. 53: seznanitev s Poročilom o poslovanju STC Stari vrh 
Sklep št. 54: sprejet Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov 
v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu in s popravki, predlaganimi na seji. 
Sklep št. 55: sprejet Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranje komunalnih odpadkov 2019  
Sklep št. 56: sprejet Sklep o cenah storitev zbiranje komunalnih odpadkov v Občini Gorenja 
vas - Poljane v predloženem besedilu in s popravki, predlaganimi na seji. 
Sklep št. 57: sprejet Odlok o javni gasilski službi v Občini Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 58: sprejet Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  
Sklep št. 59: sprejeto Poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine  
Sklep št. 60: seznanitev s Poročilom o delu Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina  
Sklep št. 61: seznanitev s Poročilom o izgradnji športne dvorane Gorenja vas z zunanjimi 
športnimi in prometnimi površinami  
Sklep št. 62: sprejet Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov 
in plesalcev – Jobstov sklad v predloženem besedilu. 
Sklep št. 63: seznanite Poročilom o delu uredništva Podblegaških novic  
Sklep št. 64: razveljavitev sklepa št. 54 in sprejem Odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu 
na korespondenčni seji 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 65: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 5. redne seje, ki je bila 13. 6. 2019 ter poročilo o glasovanju na 3. korespondenčni 
seji, 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 5. redni seji. 
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K 3. točki 

 
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Gorenja vas – Poljane v letu 2019 z 
obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu ter je bil občinskemu svetu že posredovan v 
seznanitev ob koncu julija 2019. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 66: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Polletno poročilo o izvrševanju 
proračuna občine Gorenja vas – Poljane v letu 2019  v predloženem besedilu. 
 
 
 
K 4. točki 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za 
leto 2019 in Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2019 s poročilom o sklenitvi pravnih poslov so samostojne priloge v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 67:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019 v predloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 68:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019 v predloženem 
besedilu. 
 
 
 
K 5. točki 

Prvi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 je samostojna priloga v 
gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 69:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme prvi predlog proračuna občine Gorenja 
vas – Poljane za leto 2020 in ga posreduje v enomesečno javno obravnavo. 
 

 
K 6. točki 

Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo na območju občine Gorenja vas-Poljane z obrazložitvami je samostojna priloga v 
gradivu, obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem ga je tudi odbor za prostorsko 
planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 30. 9. 2019, zapisnik seje odbora je priložen v 
gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 70:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Gorenja vas-
Poljane in ga posreduje v enomesečno javno obravnavo. 
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K 7. točki 

Predlog občinskih nagrajencev za leto 2019 predlog občinskih nagrajencev je pripravila 
občinska komisija za priznanja, vključno s priloženimi obrazložitvami kandidatov za občinska 
priznanja. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 71: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep, da se za leto 2019 podelijo 
naslednja priznanja Občine Gorenja vas – Poljane: 
 

Plaketa občine: 

- Košarkarski klub Gorenja vas – za razvoj in dosežke v preteklih 50-ih letih, 

- Osnovna šola Ivana Tavčarja, Podružnična šola Lučine – za vpetost v življenje na 

Lučinskem  

 

Priznanja občine: 

- Jerneja Bonča - za sooblikovanje kulturne podobe Poljan, 

- Ciril Istenič – za sooblikovanje duhovne podobe župnije Javorje, 

- Vinko Verčič – za upravljanje vaškega vodovoda Zlati izvir, 

- Steg Poljanska dolina 1 – za širjenje skavtskih vrednot med mladimi na Poljanskem 

 

 
K 8. točki 

Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v lasti Občine Gorenja vas – Poljane v letu 
2018 je priloženo v gradivu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 72: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o poslovanju javnih zavodov in 
družb v lasti Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2018 v predloženem besedilu. 
 
 
 
K 9. točki 

Ob oddaji gradiva za tekočo sejo smo prejeli pobudi za imenovanje predstavnikov 
ustanovitelja v svet zavoda OŠ Poljane in za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet 
zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, saj se svetoma obeh zavodov izteka tekoči mandat. 
 
Predlog kandidatov predstavnikov ustanovitelja bo pripravila komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja in bo predstavljen na seji občinskega sveta. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 73: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika ustanovitelja v svet javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas imenuje: 

1. _______________, 
2. _______________, 
3. _______________. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 74: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika ustanovitelja v svet javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Poljane vas imenuje: 

1. _______________, 
2. _______________, 
3. _______________. 
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K 10. točki 

Prejeli smo odstopno izjavo dolgoletne članice uredniškega odbora Podblegaških novic in 
prve urednice občinskega glasila Podblegaške novice Milke Bizovičar, ki je s svojim minulim 
delom pomembno prispevala h razvoju kakovosti občinskega glasila, pri nastajanju katerega 
je kot zunanja strokovna sodelavka pripravljena sodelovati tudi v prihodnje. 
 
Skladno s 7. členom Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas–
Poljane (Ur. l RS, št. 67/01) župan Občine Gorenja vas – Poljane za nadomestno članico 
uredniškega odbora občinskemu svetu predlaga Jano Oblak, ki bo kot zaposlena v občinski 
upravi lahko kvalitetno prispevala k pripravi aktualnih in celovitih informacij o življenju in delu 
v občini, kar je skladno s 5. členom navedenega odloka glavni namen in cilj izhajanja 
občinskega glasila. 
 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 75:  
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane za članico uredniškega odbora občinskega glasila 
Podblegaške novice imenuje Jano Oblak, Volča 30, 4223 Poljane. 
 
 
K 11. točki 

Delovanje gasilcev kot prvih posredovalcev bo na seji predstavil Matjaž Mohorič, reševalec v 
NMP Škofja Loka in vodja izobraževanja za prve posredovalce. 
 
 
K 12. točki 

Predlog sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra je samostojna priloga v gradivu. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 76:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o odvzemu statusa grajenega 
javnega dobra na nepremičninah: 
- parc. št. 924/2 (del) in 924/4 k.o. 2038 Dolenčice, 
- parc. št. 2064/1 k.o. 2049 Hotavlje, 
- parc. št. 1009/2, 1009/4, 1009/6 k.o. 2055 Stara Oselica in 
- parc. št. 405/6 in 405/7 k.o. 2041 Visoko 

v predloženem besedilu. 
 
 
 
Pripravila: 

- E. Rakovec        Milan ČADEŽ, l.r. 


