
 
 
Številka: 032-  /2021-2 
Datum: 1. 12. 2021 
 
 

O B R A Z L O Ž I T V E  
 

k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov za obravnavo  
na 17. redni seji občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane, ki bo 9. 12. 2021 

 
 
Ob pregledu zapisnika 16. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 7. 10. 2021, 
ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 16. redne seje: 
Sklep št. 154: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 15. redne seje 
Sklep št. 155: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 2021 
Sklep št. 156: sprejet Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem  
Sklep št. 157: sprejet prvi predlog Odloka o proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2022  
Sklep št. 158: sprejet Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 159: sprejet sklep o občinskih nagrajencih za leto 2021  
Sklep št. 160: sprejeto Končno poročilo nadzornega odbora občine za leto 2020 
Sklep št. 161: sprejeto Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Gorenja vas – Poljane v letu 2021  
Sklep št. 162: sprejet Odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe  
Sklep št. 163: sprejet Akcijski načrt izvajanja Zelene sheme Občine Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 164: seznanitev s Poročilom o delu Gasilskega poveljstva občine v letu 2020. 
Sklep št. 165: imenovanje predstavnika občine v svet VIZ OŠ Jela Janežiča  
Sklep št. 166: imenovanje članov sveta Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina 
Sklep št. 167: sprejet Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra  
Sklep št. 168: dopolnitev sklepa o razglasitvi javne infrastrukture na področju kulture 
 
Predlog sklepa št. 169: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 16. 
redne seje, ki je bila 7. 10. 2021, ter 5. in 6. korespondenčno sejo občinskega sveta, 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 16. 
redni seji in na seji občinskega sveta še niso bila odgovorjena. 

 
K 3. točki 
Drugi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 in Načrta razpolaganja z nepremičnim 
in premoženjem z obrazložitvami so samostojna priloga v gradivu. Predlog proračuna je tekom javne 
obravnave na sejah obravnavalo vseh pet odborov občinskega sveta, zapisniki sej so v prilogi oziroma 
objavljeni na spletni strani, prav tako je priložena analiza vseh pripomb, zbranih tekom javne obravnave. 

 
 



Predlog sklepa št. 170: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme drugi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane 
za leto 2021 v predloženem besedilu. 

 
Predlog sklepa št. 171: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2021 in Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2021 v predloženih besedilih. 

 
 

K 4. točki 
Povzetek Strategije razvoja turizma za Škofjeloško območje 2022-2028, je priložen v gradivu, celotno 
gradivo pa je objavljeno na spletni povezavi gradiva za sejo, podrobneje pa jo bodo na seji predstavili 
predstavniki Razvojne agencije Sora. Obravnaval jo bo tudi odbor za gospodarstvo na seji, ki je predvidena 
za 7. 12. 2021. 

 
Predlog sklepa št. 172: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Strategije razvoja turizma za Škofjeloško območje 
2022-2028 v priloženem besedilu. 
 
K 5. točki 
Predlog cen programov vrtcev z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu, na osnovi pisnih predlogov 
obeh osnovnih šol pa ga je obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem tudi odbor za šolstvo, 
kulturo in šport na svoji seji 4. 11. 2021, zapisnik seje je priložen. 
 
Predlog sklepa št. 173: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog cen programov vrtcev v Občini Gorenja vas - 
Poljane v predloženem besedilu. 
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