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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 18. redni seji občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane, ki bo 10. 2. 2022 

 
 
 
Ob pregledu zapisnika 16. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 9. 12. 2022, 
ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 17. redne seje: 
Sklep št. 169: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 16. redne seje ter poročilo 5. in 
6. korespondenčne seje občinskega sveta 
Sklep št. 170: sprejet drugi predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022  
Sklep št. 171: sprejet Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022 v  
Sklep št. 172: sprejeta Strategija razvoja turizma za Škofjeloško območje 2022-2028  
Sklep št. 173: sprejet predlog cen programov vrtcev v Občini Gorenja vas - Poljane  
 
Predlog sklepa št. 174: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 17. 
redne seje, ki je bila 9. 12. 2021, 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 17. 
redni seji in na seji občinskega sveta še niso bila odgovorjena. 

 
 
K 3. točki 
Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne 
službe v Občini Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu, vključno z 
zapisnikom seje odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja, na kateri je bil osnutek odloka 
predlagan občinskemu svetu v sprejem. 

 
Predlog sklepa št. 175: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Gorenja vas-Poljane in ga 
daje v enomesečno javno obravnavo. 

 
 
 



K 4. točki 
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini 
Gorenja vas – Poljane z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu, vključno z zapisnikom seje odbora 
za zdravstvo in socialno skrbstvo, na kateri je bil osnutek odloka predlagan občinskemu svetu v sprejem. 
Ker gre za manj zahtevno posamično spremembo in dopolnitev odloka, se skladno s 87. členom poslovnika 
občinskega sveta predlaga sprejem sprememb odloka po skrajšanem postopku. 

 
Predlog sklepa št. 176: 
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini 
Gorenja vas – Poljane v priloženem besedilu. 
 
 
K 5. točki 
Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Gorenja vas – Poljane je bil 
v prvi obravnavi že sprejet na seji občinskega sveta, prav tako je bila izvedena javna obravnava ter 
naknadno je bil poslan še poseben dodatni poziv društvom za posredovanje morebitnih pripomb in 
izboljšav, posebnih pripomb ni bilo, je pa v končni predlog iz priloge vključena pripomba s seje odbora za 
šolstvo, kulturo in šport, naj se pri pogojih sofinanciranja upošteva morebitne omejitve zaradi posebnih 
razmer epidemije. Zapisnik seje odbora je priložen, pravilnik pa bo podlaga za objavo razpisa za dodelitev 
subvencij v letu 2022. 
 
Predlog sklepa št. 177: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
 

 
K 6. točki 
Skladno s 3. členom Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini 
Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 53/05, 5/16, 58/17 in 13/19) Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu (v nadaljevanju: SPV) sestavljajo predstavniki sveta lokalne skupnosti ter uporabnikov 
in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja občine Gorenja vas – 
Poljane. Med drugimi sta člana SPV tudi predstavnika Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas ter 
občinskega redarstva. 
Ker sta ravnatelj Osnovne šole Ivana Tavčarja in vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
predlagala, da se v SPV imenuje nova predstavnika, se občinskemu svetu predlaga, da razreši dosedanja 
člana SPV, Andreja Rezarja in Deana Stepančiča, ter za nova člana SPV imenuje: 
- Janeza Špika, za predstavnika Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, in 
- Petra Čerpnjaka, za predstavnika občinskega redarstva. 
 
 
Predlog sklepa št. 178: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane z mesta člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
v Občini Gorenja vas – Poljane: 
- kot predstavnika Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas razreši Andreja Rezarja in imenuje Janeza 
Špika ter 
- kot predstavnika občinskega redarstva razreši Deana Stepančiča in imenuje Petra Čerpnjaka. 

 
 
 
 
 



K 6. točki 
 

Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra z obrazložitvami je samostojna priloga v 
gradivu. 
 
Predlog sklepa št. 179: 

Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega 
dobra v predloženem besedilu. 
 
 

K 7. točki 
 
V gradivu za sejo je priložen seznam okvirnih terminov sej občinskega sveta do konca tekočega 
mandata. 
 
Na seji bo podana tudi informacija o tekočem stanju projektov občine. 
 
 
 
 

 
Pripravila: 
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