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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 4. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 11. 4. 2019  

 

 

Ob pregledu zapisnika 3. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 14. 
2. 2019 ugotavljamo naslednje: 
Izvrševanje sklepov 3. redne seje: 
Sklep št. 20: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 3. redne seje z dne 
20. 12. 2019 
Sklep št. 21: sprejet Odlok o proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2019  
Sklep št. 22: sprejet Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem v Občini Gorenja vas – 
Poljane za leto 2019  
Sklep št. 23: sprejet Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Gorenja vas - 
Poljane za leto 2019  
Sklep št. 24: sprejet 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  
Sklep št. 25: sprejet osnutek Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v 
Občini Gorenja vas – Poljane, izvedena je enomesečna javna obravnava. 
Sklep št. 26: sprejet Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje  
Sklep št. 27: sprejet Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu  
Sklep št. 28: imenovan nov Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
Sklep št. 29: sprejet Sklep o spremembi občinske meje z občino Idrija 
Sklep št. 30: sprejet posamezni program prodaje premoženja za prodajo delnic Gorenjske 
banke  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 31: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 3. redne seje, ki je bila 11. 4. 2019 ter poročilo o glasovanju na 1. 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 3. redni seji. 
 
K 3. točki 

Zaključni račun proračuna občine za leto 2018 z obrazložitvami je samostojna priloga v 
gradivu. Obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem ga je tudi nadzorni odbor 
občine na svoji seji dne 1. 4. 2019, zapisnik seje odbora je priložen v gradivu. Skladno z 
novim zakonom stvarnem premoženju se občinskemu svetu predlaga v sprejem tudi posebno 
poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2018. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 32: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine za leto 
2018 v predloženem besedilu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 33: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o realizaciji načrta 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018. 
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K 4. točki 
Predlog Akta o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana 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 2. 4. 2019, zapisnik seje odbora je priložen v 
gradivu.   
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 34:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Akta o ustanovitvi sveta RCERO 
Ljubljana v predloženem besedilu. 
 
 
K 5. točki 
Predlog odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Gorenja vas – 
Poljane in Letni program športa za leto 2019 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 seji dne 1. 4. 2019, zapisnik seje odbora je priložen v gradivu. Prav 
tako so priložene zbrane pripombe iz javne obravnave odloka z odgovori ter analiza izvajanja 
programa športa v letu 2018.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 35:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog odloka o postopku 
sofinanciranja letnega programa športa v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem 
besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 36:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Letni program športa za leto 2019 v 
Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
 
 
K 6. točki 

Osnutek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v občini in 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 2019 za območje Občine Gorenja vas-Poljane 
obrazložitvami sta samostojna priloga v gradivu. Obravnaval in predlagal občinskemu svetu v 
sprejem ju je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 2. 4. 
2019, zapisnik seje odbora je priložen v gradivu k 4. točki dnevnega reda.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 37:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v občini Gorenja vas – Poljane in ga daje 
v enomesečno javno obravnavo. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 38:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s predloženim Elaboratom o 
oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje 
določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2019 za območje Občine Gorenja vas-Poljane. 
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K 7. točki 
Osnutek odloka o javni gasilski službi v Občini Gorenja vas – Poljane in osnutek odloka o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Gorenja vas – Poljane z 
obrazložitvami sta samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 39:  
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme osnutek Odloka o javni gasilski službi v 
Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu in ga daje v enomesečno javno 
obravnavo. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 40:  
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme osnutek Odloka o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami na območju Občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu in ga 
daje v enomesečno javno obravnavo. 
 
 
K 8. točki 
Samostojna priloga v gradivu sta Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 2019 za območje Občine Gorenja 
vas-Poljane in Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 
v Občini Gorenja vas-Poljane. Obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem ju je tudi 

odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 2. 4. 2019, zapisnik seje 
odbora je priložen v gradivu k 4. točki dnevnega reda. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 41:  
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo 2019, za območje 
Občine Gorenja vas-Poljane v predloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 42:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o cenah storitev obvezne 
gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Gorenja vas-Poljane v predloženem 
besedilu. 
 

--- 
 
V gradivu sta priložena tudi Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode  2019 za 
območje Občine Gorenja vas-Poljane in Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorenja vas-
Poljane. Obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem ju je tudi odbor za prostorsko 
planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 2. 4. 2019, zapisnik seje odbora je priložen v 
gradivu k 4. točki dnevnega reda. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 43:  
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske vode  2019 za območje Občine Gorenja vas-Poljane v predloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 44:  
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. 
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K 8. točki 
V gradivu je priloženo zaprosilo sveta zavoda Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas za 
mnenje k imenovanju ravnatelja, ki mu je priložena prijava na javno objavljeni razpis za 
kandidata Izidorja Selaka. Vlogo bo pred sejo občinskega sveta obravnavala še komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo na seji predlagala končni predlog sklepa. 
 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 45:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane podaja ………………………mnenje k imenovanju 
Izidorja Selaka, roj. 6. 8. 1958, stanujočega Dolenja Dobrava 31, Gorenja vas, za ravnatelja 
Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas za naslednje mandatno obdobje. 

 
 
 
Pripravila: 

- E. Rakovec        Milan ČADEŽ, l.r. 
 
 
 


