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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 3. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 14. 2. 2019  

 

 

 
Ob pregledu zapisnika 2. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 20. 
12. 2018 ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 2. redne seje: 
Sklep št. 8: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen  zapisnik 1. redne seje z dne 
4. 12. 2018 
Sklep št. 9: seznanitev s sklepom o začasnem financiranju občine Gorenja vas - Poljane  
Sklep št. 10: potrjen prvi predlog proračuna 2019 
Sklep št. 11: imenovan odbor za gospodarstvo 
Sklep št. 12: imenovan odbor za šolstvo, kulturo in šport  
Sklep št. 13: imenovan za prostorsko planiranje in varstvo okolja  
Sklep št. 14: imenovan odbor za kmetijstvo in gozdarstvo  
Sklep št. 15: imenovan odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo  
Sklep št. 16: imenovan  nadzorni odbor občine Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 17: imenovana statutarno – pravno komisijo  
Sklep št. 18: potrditev financiranja političnih strank v Občini Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 19: Irena Tavčar imenovana v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo 
Gorenjska  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 20: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 2. redne seje, ki je bila 20. 12. 2018, 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 2. redni seji. 
 
K 3. točki 

Drugi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019 z obrazložitvami in 
prilogami, vključno z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki se potrdi s 
samostojnim sklepom, je priložen v gradivu. 
Po sprejemu prvega predloga proračuna za leto 2019 na drugi redni seji 20. 12. 2018 je bila 
izvedena enomesečna javna obravnava, analiza pripomb, zbranih v času javne obravnave, pa 
je prav tako priložena v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 21: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme drugi predlog odloka o proračunu Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2019 v predloženem besedilu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 22: 
Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem v Občini Gorenja vas – 
Poljane za leto 2019 v priloženem besedilu. 
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K 4. točki 
 
Osnutek odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Gorenja vas – 
Poljane z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Obravnaval in predlagal 
občinskemu svetu v sprejem ga je tudi odbor za šolstvo, kulturo in šport na svoji prvi seji 
dne 21. 1. 2019, zapisnik seje odbora je priložen v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 23:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Osnutek odloka o postopku 
sofinanciranja letnega programa športa v Občini Gorenja vas – Poljane in ga daje v 
enomesečno javno obravnavo. 
 
 
K 5. točki 
 
Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS obdelave določenih vrst odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 
2019-2021 z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu, obravnaval ga bo tudi odbor za 
prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 6. 2. 2019, zapisnik seje bo članom 
občinskega sveta poslan po elektronski pošti. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 24:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev GJS 
obdelave določenih vrst odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019-2021 v priloženem besedilu. 
 
 
K 6. točki 

Predlog povišanja cen programov vrtca v Občini Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami je 
samostojna priloga v gradivu. Obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem ga je tudi 
odbor za šolstvo, kulturo in šport na svoji prvi seji dne 21. 1. 2019, zapisnik seje odbora je 
priložen v gradivu k 4. točki dnevnega reda. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 25:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane Predlog povišanja cen programov vrtca v Občini 
Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
 
 
K 7. točki 
Sprememba odloka o svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je priložena v 
gradivu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 26:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v predloženem besedilu. 
 

--- 
 
Občinskemu svetu se zaradi poteka mandata predlaga tudi imenovanje novih članov sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
občine Gorenja vas – Poljane sestavljajo predstavnik sveta lokalne skupnosti ter predstavniki 
uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z 
območja občine Gorenja vas – Poljane.  



3 

 

 
Člane za mandatno dobo štirih let imenuje občinski svet na podlagi predlogov udeleženih 
organizacij ter komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. SPV sestavljajo: 
predstavnik občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, predstavnik društev 
upokojencev na področju Občine Gorenja vas – Poljane (v naslednjem mandatnem obdobju 
predstavnik DU Poljanska dolina), predstavnik Zveze šoferjev in avtomehanikov, predstavnik 
Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, predstavnik Osnovne šole Poljane, predstavnik 
avtošole, predstavnik Policijske postaje Škofja Loka ter predstavnik občinskega redarstva. 
 
V kolikor bo občinski svet predhodno sprejel Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, bo občinskemu svetu v potrditev predlagana 
sestava sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki bo vključevala tudi predstavnika 
upravljavca občinskih cest.  
 
Na podlagi sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter predlogov 
uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu se 
predlaga v sprejem naslednji 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 27 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu v naslednji sestavi: 

1. Irena Tavčar, Javorje 14, Poljane nad Škofjo Loko – predstavnica občinskega sveta, 
2. Marjan Madjar, Volaka 31, Gorenja vas – predstavnik društva upokojencev, 
3. Miroslav Frelih, Gorenja Dobrava 18b, Gorenja vas – predstavnik Zveze šoferjev in 

avtomehanikov Žiri, 
4. Andrej Rezar, Trata 2, Gorenja vas – predstavnik OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, 
5. Edi Bajt, Podjelovo Brdo 18, Sovodenj – predstavnik OŠ Poljane, 
6. Peter Oblak, Poljanska cesta 67, Gorenja vas - predstavnik Avtošole Praktikum, 
7. Boštjan Peternelj, Jazne 27a, 4225 Sovodenj, Škofja Loka – predstavnik Policijske 

postaje Škofja Loka,  
8. Dean Stepančič, Ljubljanska cesta 9, Postojna – predstavnik občinskega redarstva, 
9. Boštjan Kočar, Hruševska cesta 43a, Ljubljana - predstavnik upravljavca občinskih 

cest. 
 
 

K 8. točki 
 
V juliju 2018 je Geodetska uprava (GURS) posredovala vsem slovenskim občinam obvestilo o 
začetku postopka usklajevanja poteka mej občin z mejami parcel, saj je v registru 
prostorskih enot GURSa prihaja do precejšnjih odstopanj, zaradi katerih v  nekaterih primerih 
ni bilo mogoče določiti, v kateri občini se posamična zemljiška parcela nahaja glede na mejo 
iz registra prostorskih enot. GURS je pripravil predlog prikaza občinskih meja, usklajenih na 
parcelne meje in obenem zaprosil občine za pregled pripravljenega prikaza občinskih meja in 
v primeru pripomb njihovo uskladitev s sosednjimi občinami. Pripombe na predlog poteka 
občinskih meja pa GURS lahko upošteva v primeru, da sklep o uskladitvi meje sprejmeta oba 
občinska sveta obeh mejnih občin v enakem besedilu, pri čemer mora vsebino sklepa 
predhodno potrditi GURS. Navedeno je bilo za našo občino usklajeno v primeru meje z 
Občino Idrija v delu poteka preko gozdnih zemljišč, kjer je predlagana meja odstopala od 
doslej uveljavljene meje, saj je celo posegala v sosednjo katastrsko občino Spodnja 
Kanomlja. Na osnovi navedenega je bil GURSu predlagan sklep o uskladitvi meje, ki ga je 
GURS odobril, prav tako pa ga je že potrdil tudi občinski svet Občine Idrija, zato se predlaga 
sprejem sklepa tudi občinskemu svetu Občine Gorenja vas – Poljane. Sestavni del sklepa je 
tudi kartografski prikaz usklajenega poteka meje.  
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 28:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep o spremembi občinske meje z 
občino Idrija v predloženem besedilu. 
 
 
 
Pripravila: 

- E. Rakovec        Milan ČADEŽ, l.r. 
 
 
 


