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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 11. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 8. 10. 2020 

 

 
 
Ob pregledu zapisnika 10. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 18. 6. 
2020 ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 10. redne seje: 
Sklep št. 89: potrjen zapisnik 9. redne seje z dne 28. 5. 2020  

Sklep št. 101: seznanitev s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2019. 
Sklep št. 102: seznanitev s Poročilom Policijske postaje Škofja Loka  
Sklep št. 103: sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2020  
Sklep št. 104: sprejeta Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2020  
Sklep št. 105: sprejet osnutek Odloka o predkupni pravici Občine Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 106: sprejet Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra na delu 
nepremičnine parc. št. 2054/1 k.o. 2049 Hotavlje  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 107: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 10. redne seje, ki je bila 18. 6. 2020, 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 10. redni seji. 
 
 
K 3. točki 
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Gorenja vas – Poljane v letu 2020 z 
obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu ter je bil občinskemu svetu tudi že posredovan v 
seznanitev ob koncu julija 2020. 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 108: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Polletno poročilo o izvrševanju proračuna 
občine Gorenja vas – Poljane v letu 2020  v predloženem besedilu. 

 
 
K 4. točki 
Prvi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 je samostojna priloga v 
gradivu. 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 109:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme prvi predlog proračuna občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2021 in ga posreduje v enomesečno javno obravnavo. 
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K 5. točki 
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami je 
samostojna priloga v gradivu. Obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem po 
skrajšanem postopku ga je tudi odbor za šolstvo, kulturo in šport na svoji seji dne 28. 9. 2020. 
Zapisnik seje odbora je v prilog. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 110:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o sofinanciranju letnega programa 
športa v občini Gorenja vas – Poljane po skrajšanem postopku. 
 
 
 
K 6. točki 

Poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2019 je samostojna 
priloga v gradivu.  

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 111:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo nadzornega odbora občine o 
pregledu poslovanja občine v letu 2019 v predloženem besedilu. 
 
 
 
K 7. točki 

Predlog občinskih nagrajencev za leto 2020 je pripravila občinska komisija za priznanja, vključno 
s priloženimi obrazložitvami kandidatov za občinska priznanja. 

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 112:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep, da se za leto 2020 podelijo naslednja 
priznanja občine Gorenja vas – Poljane: 
 

Plaketa občine: 

- Športno društvo Poljane – za organiziranje in razvoj športa v preteklih 50-ih letih, 

 

Priznanja občine: 

- mag. Jurij Kumer - za prispevek k razvoju kmetijstva ter vaške in kulturne podobe 

Hotavelj, 

- Pavel Razložnik – za dolgoletno vodenje štaba Civilne zaščite občine Gorenja vas – 

Poljane, 

- Jože Stržaj – za zgledno pastoralno delo in obnovo sakralnih objektov Župnije Poljane nad 

Škofjo Loko, 

- Čebelarsko društvo Sovodenj – za 60-letno čebelarjenje s kranjsko sivko na sonaraven 

način. 

 

 
 
K 8. točki 

Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v lasti Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2019 je 
priloženo v gradivu.  

 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 113: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb 
v lasti Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2019 v predloženem besedilu. 
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K 9. točki 

Občina je prejela pozive za imenovanje: 
- predstavnika v svet Zavetišča za zapuščene živali Mačji dol, zavetišče za mačke 
- predstavnika v svet OI Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in  
- člana Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje 2021 – 2027. 
Predloge za imenovanje predstavnikov/člana občine bo pripravila Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja na seji, ki bo potekala neposredno pred 11. redno sejo 
občinskega sveta. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 114: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika občine v svet Zavetišča za zapuščene 
živali Mačji dol, zavetišča za mačke imenuje ………….. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 115: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika občine v svet OI Javnega sklada RS 
za kulturne dejavnosti imenuje ………….. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 116: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za člana Razvojnega sveta gorenjske regije za 
obdobje 2021-2027 predlaga ………….. 
 

 
K 10. točki 

Predlog sklepa o odvzemu statusa grajenega javnega dobra z obrazložitvami je samostojna 
priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 117: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega 
dobra na nepremičninah: 

• parc. št. 1460/4 in 1459/2 k.o. 2047 Dobje, 
• parc. št. 1482/18 (del) k.o. 2047 Dobje, 
• parc. št. 978/1 k.o. 2037 Podvrh in 
• parc. št. 986/8 k.o. 2037 Podvrh. 

v predloženem besedilu 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 

- E. Rakovec        Milan ČADEŽ, l.r. 


