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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 8. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 27. 2. 2020 

 

 

 
Ob pregledu zapisnika 7. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 12. 12. 
2019 ugotavljamo naslednje: 
 
 
Izvrševanje sklepov 7. redne seje: 
Sklep št. 77: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 6. redne seje z dne 10. 
10. 2019  
Sklep št. 78: sprejet Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020  
Sklep št. 79: sprejeta Načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2020  
Sklep št. 80: sprejet sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje  
Sklep št. 81: sprejet Cenik najema grobov, poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja  
Sklep št. 82: sprejet Sklep o odvzemu statusa javnega dobra v predloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 83: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 7. redne seje, ki je bila 12. 12. 2019, 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 7. redni seji. 
 
 
K 3. točki 
 

Načrt dela na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2020 je samostojna priloga v gradivu, na seji pa ga bo dodatno predstavil 
novoimenovani poveljnik štaba civilne zaščite Primož Kokalj. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 84:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Načrt dela na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 v predloženem 
besedilu. 
 
 
K 4. točki 
 

Letni program športa občine Gorenja vas – Poljane za leto 2020 je samostojna priloga v gradivu, 
obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem ga je tudi odbor za šolstvo, kulturo in šport 
na svoji seji dne 11. 2. 2020, zapisnik seje odbora je priložen gradivu. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 85:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Letni program športa občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2020 v predloženem besedilu. 
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K 5. točki 

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, 
Gorenja vas – Poljane, Žiri, Borovnica, Log – Dragomer, Horjul z obrazložitvami je samostojna 
priloga v gradivu, obravnavale in sprejele pa so ga že vse ostale občine ustanoviteljice. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 86:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Vrhnika, 
Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Borovnica, Log – Dragomer, 
Horjul  v predloženem besedilu. 
 
 
K 6. točki 

Osnutek odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
na območju občine Gorenja vas-Poljane, kot uskladitev z novo gradbeno zakonodajo je bil sprejet 
na lanski oktobrski seji občinskega sveta, izvedena je bila tudi enomesečna javna obravnava ter 
analiza zbranih pripomb, na osnovi česar je bil predlog odloka posredovan v obravnavo odboru za 
prostorsko planiranje na seji dne 27. 1. 2020. Ker pa zaradi udeležbe zgolj dveh članov odbor ni 
mogel sklepčno zasedati, je bila nato izvedena še korespondenčna seja, na kateri je bil sprejet 
sklep o posredovanju predlaganega predloga odloka občinskemu svetu v sprejem. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 87:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Gorenja vas-Poljane 
v predloženem besedilu. 
 
 
K 7. točki 

Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas – 
Poljane je samostojna priloga v gradivu. Prav tako je priložen pregleden prikaz sprememb 
pravilnika glede na veljavni pravilnik, ki je prav tako priložen.  
Pravilnik predstavlja novelacijo obstoječega pravilnika za učinkovitejše izvajanje subvencioniranja 
kulturnih društev, zlasti z upoštevanjem s stani društev prejetih pripomb, saj so bila društva 
pozvana k posredovanju pripomb že pred pripravo noveliranega pravilnika. 
Osnutek novega pravilnika je obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem tudi odbor za 
šolstvo kulturo in šport na svoji seji 4. 11. 2019, kjer je bil še predlagan sprejem odloka po 
dvofaznem postopku. Zapisnik seje odbora je v priložen.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 88:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Pravilnika o sofinanciranju 
programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas – Poljane in ga daje v 
enomesečno javno obravnavo. 
 
K 8. točki 

Občina je prejela poziv za imenovanje predstavnika v novoustanovljeni svet zavoda Gorenjskih 
lekarn. Predlok predstavnika občine bo pripravila komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja na seji, ki bo potekala neposredno pred 8. sejo občinskega sveta. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 89:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika občine v svetu zavoda Gorenjskih 
lekarn imenuje……………………………………….. 

 
 
 
Pripravila: 

- E. Rakovec        Milan ČADEŽ, l.r. 


