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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 19. redni seji občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane, ki bo 25. 4. 2022 

 
 
 
Ob pregledu zapisnika 18. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 10. 2. 2022, 
ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 17. redne seje: 
Sklep št. 174: sprejeto 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. 
Sklep št. 175: sprejet osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne 
službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Gorenja vas - Poljane in dan v enomesečno javno 
obravnavo. 
Sklep št. 176: sprejet Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za 
novorojence v občini Gorenja vas – Poljane. 
Sklep št. 177: sprejet Pravilnik o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  
Sklep št. 178: imenovana  nova člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu; kot predstavnika 
Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas je bil razrešen Andrej Rezar in na novo imenovan Janez Špik; kot 
predstavnika občinskega redarstva je bil razrešen Dean Stepančič in imenovan Peter Čerpnjaka. 
Sklep št. 179: sprejet Sklep o odvzemu statusa javnega dobra  
Sklep št 180: sprejet Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture  
Sklep št. 181: sprejet Letni program športa za leto 2022 
 
Predlog sklepa št. 182: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 18. 
redne seje, ki je bila 10. 2. 2022, ter Poročilo o glasovanju na 7. in 8. 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 18. 
redni seji in na seji občinskega sveta še niso bila odgovorjena. 

 
K 3. točki 
Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Gorenja vas – Poljane v letu 2021 je 
samostojna priloga v gradivu. 
 
Občinski svet se s poročilom seznani. 
 



K 4. točki 
Akt o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh, smučarsko turistični center z obrazložitvami je samostojna priloga 
v gradivu. Na svoji seji dne 19. 4. 2022 ga bo obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, zapisnik bo nato 
objavljen v e-gradivu za sejo občinskega sveta. 
Akt v enakem besedilu obravnava tudi občinski svet občine Škofja Loka, na seji občinskega sveta, 
predvideni za 21. 2. 2022. 

 
Predlog sklepa št. 183: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Akt o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh, smučarsko 
turistični center v priloženem besedilu. 
 
 
K 5. točki 
Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 z obrazložitvami je samostojna priloga 
v gradivu. Obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem pa ga je tudi nadzorni odbor občine na 
svoji seji dne 6. 4. 2022. 
 
Predlog sklepa št. 184: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2021  v predloženem besedilu. 
 

 
K 6. točki 
Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne 
pogrebne službe je bil obravnavan na 18. redni seji, čemur je sledila enomesečna javna obravnava. Zbrane 
pripombe bo obravnaval odbor za prostorsko planiranje, predlog odloka za sprejem z obrazložitvami pa 
vključen v elektronsko gradivo seje. 
 
Predlog sklepa št. 185: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o koncesiji za opravljanje obvezne 
občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v predloženem besedilu. 

 
K 7. točki 
Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2021 je samostojna priloga v gradivu, obravnaval pa ga bo 
tudi odbor za gospodarstvo na seji dne 19. 4. 2022. Zapisnik seje odbora bo objavljen v e-gradivu za sejo 
občinskega sveta. 
 
Predlog sklepa št. 186:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2020 v 
predloženem besedilu.  
 

 
K 8. točki 
Letno poročilo STC Stari vrh, d.o.o., za leto 2021 je samostojna priloga v gradivu, obravnaval pa ga bo tudi 
odbor za gospodarstvo na seji dne 19. 4. 2022. Zapisnik seje odbora bo objavljen v e-gradivu za sejo 
občinskega sveta. 
 
Občinski svet se s poročilom seznani. 
 
 
 



K 9. točki 
 
A. 
Zaradi poteka mandata se občinskemu svetu predlaga imenovanje nove sestave občinske volilne komisije, 
katere predlog je pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji seji dne 7. 4. 
2022. Zapisnik seje z obrazložitvami predloga je samostojna priloga v gradivu. 

 
Predlog sklepa št. 187: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane imenuje občinsko volilno komisijo, v naslednji sestavi:  

1. Peter Dolinar, Lučine 18, Gorenja vas - predsednik 
2. Blaž Možina, Dolenja Dobrava 37, Gorenja vas – namestnik predsednika 
3. Polonca Stržinar, Hotavlje 75, Gorenja vas - članica 
4. Ingrid Kokelj Osredkar, Javorjev Dol 3, Sovodenj – namestnica članice 
5. Romana Reberšek, Sestranska vas 27, Gorenja vas – članica 
6. Nada Štravs, Volča 23, Poljane - namestnica članice 
7. Boštjan Biček, Leskovica 8, Gorenja vas – član 
8. Mateja Čadež, Debeni 3b, Gorenja vas – namestnica člana 

Občinska volilna komisija je imenovana za mandatno obdobje štirih let.  
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja 
vas.  

 
B. 
Goran Šušnjar, na 13. redni seji občinskega sveta imenovan predstavnik ustanovitelja v svet javnega 
zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, je 30. 3. 2022 podal izjavo o odstopu iz sveta javnega zavoda 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka. Na podlagi prejete odstopne izjave je Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja pripravila predlog za imenovanje nove predstavnice ustanovitelja v svet 
javnega zavoda. Komisija predlaga, da občinski svet za predstavnico ustanovitelja v svet javnega zavoda 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka imenuje Barbaro Radič, Sestranska vas 14, Gorenja vas. 

 
Predlog sklepa 188: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane z mesta predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda 
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka razreši Gorana Šušnjarja, Hotovlja 20, Poljane nad Škofjo Loko, in za 
predstavnico sveta javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka imenuje Barbaro Radič, Sestranska 
vas 14, Gorenja vas.  
 

C. 
V gradivu je priložen poziv sveta zavoda Osnovne šole Jela Janežiča za mnenje k imenovanju kandidatke 
za ravnateljico mag. Marjete Šmid, ki se je kot edina prijavila na javni razpis za novo mandatno obdobje. 
Poziv bo pred sejo občinskega sveta obravnavala še Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki bo na seji predlagala končni predlog sklepa. 

 
Predlog sklepa 189: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane podaja ……………………… mnenje o kandidatki mag. Marjeti Šmid 
za ravnateljico Osnovne šole Jela Janežiča za naslednje mandatno obdobje. 

 
 
D. 
V gradivu je priložen poziv za imenovanje predstavnika v svet javnega zavoda Osnovnega zdravstva 
Gorenjske za novo mandatno obdobje. Poziv bo pred sejo občinskega sveta obravnavala še Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo na seji predlagala končni predlog sklepa. Ker je bil poziv 



prejet po potrditvi dnevnega reda tekoče seje, bo občinski svet ob potrditvi dnevnega reda odločal o 
dodatni uvrstitvi predloga imenovanja na dnevni red tekoče seje. 

 
Predlog sklepa 190: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da za člana javnega 
zdravstvenega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske za mandatno obdobje od 20. 6. 2022 do 19. 6. 2026 
imenuje …………………... 

 
K 10. točki 
Pobuda občine Kranjska Gora glede prvenstva v nordijskem smučanju 2023, s katerim nas občina zaproša 
za podporo pri načrtovanju zimskih počitnic v času navedenega prvenstva, je samostojna priloga v gradivu. 
Podprl jo je večji del gorenjskih občin, kar predlagamo tudi občinskemu svetu Občine Gorenja vas-Poljane. 
 
Predlog sklepa 191: 
Občinski svet Občine Kranjska Gora predlaga, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v letu 2023 
(zaradi Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki bo v Planici) zimske počitnice za osnovnošolce in 
dijake prilagodi temu dogodku in jih ne načrtuje v času prvenstva. 
 

 
 
K 11. točki 
Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. 
 
Predlog sklepa 192: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra v 
predloženem besedilu. 
 
 
 
 
 
 

Pripravila: 
Elizabeta Rakovec 
 

  
 
 
 

Milan Čadež, l.r. 
župan 

 


