
 
 
Številka: 032-5/2022-2 
Datum: 31. 5. 2022 
 

O B R A Z L O Ž I T V E  
 

k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov za obravnavo  
na 20. redni seji občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane, ki bo 9. 6. 2022 

 
 
Ob pregledu zapisnika 19. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 25. 4. 2022, 
ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 18. redne seje: 
Sklep št. 182: sprejeto 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 
Sklep št. 183: sprejet Akt o ustanovitvi Zavoda STC Stari vrh, smučarsko turistični center  
Sklep št. 184: sprejet Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 
Sklep št. 185: sprejet Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne 
dežurne pogrebne službe  
Sklep št. 186: sprejeto Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2021  
Sklep št. 187: imenovana nova občinska volilna komisija 
Sklep št. 188: razrešen predstavnik ustanovitelja v svet zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka Goran 
Šušnjar 
Sklep št. 189: imenovana nova predstavnica ustanovitelja v svet zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja 
Loka Škofja Loka imenuje Barbaro Radič  
Sklep št. 190: podano pozitivno mnenje o kandidatki mag. Marjeti Šmid za ravnateljico OŠ Jela Janežiča  
Sklep št. 191: za predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske se imenuje Jurija 
Krvino 
Sklep št. 192: o podpori prilagoditve zimskih počitnic zaradi Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, 
ki bo v Planici 
Sklep št. 193: sprejet Sklep o odvzemu statusa javnega dobra  
 
Predlog sklepa št. 194: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 19. 
redne seje, ki je bila 25. 4. 2022, 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 19. 
redni seji in na seji občinskega sveta še niso bila odgovorjena. 

 
K 3. točki 
Poročilo skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2021 je samostojna priloga 
v gradivu. 
Predlog sklepa št. 195: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom skupne občinske uprave Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo za leto 2021 v predloženem besedilu. 



 
K 4. točki 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022 in 
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022 z obrazložitvami sta 
samostojni prilogi v gradivu. 
 
Predlog sklepa št. 196: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022 v predloženem besedilu. 
 
Predlog sklepa št. 197: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022 v predloženem besedilu. 

 
 
K 5. točki 
Elaborat o cenah storitev GJS odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode s sklepom o 
subvencioniranju z obrazložitvami sta samostojna priloga v gradivu, obravnaval pa ga je tudi odbor za 
prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 25. 5. 2022, zapisnik seje odbora je priložen v 
gradivu. 
 
Predlog sklepa št. 198: 
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne vode 2022 za območje Občine 
Gorenja vas-Poljane v predloženem besedilu.  
 
Predlog sklepa št. 199: 
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. 

 
 
K 6. točki 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje 
določenih vrst komunalnih odpadkov 2022 za območje Občine Gorenja vas-Poljane je samostojna priloga 
v gradivu, obravnaval pa ga je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 25. 5. 
2022, zapisnik seje odbora je priložen v gradivu. 

 
Predlog sklepa št. 200: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 2022 za območje Občine 
Gorenja vas-Poljane v predloženem besedilu. 
 
Predlog sklepa št. 201: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne 
službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Gorenja vas-Poljane v predloženem 
besedilu. 
 
 
 



K 7. točki 
Poročilo o izvedbi projekta prizidka vrtca Agata Poljane je samostojna priloga v gradivu. 
 
Predlog sklepa št. 202:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani Poročilom o izvedbi projekta prizidka vrtca Agata 
Poljane v predloženem besedilu.  
 

 
K 8. točki 
Poročilo o poslovanju javnih zavodov in družb v lasti Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2021 je 
samostojna priloga v gradivu. 
 
Predlog sklepa št. 203:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o poslovanju javnih zavodov in družb v 
lasti Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2021. 
 
 

K 9. točki 
Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022 z obrazložitvami 
je priložen v prilogi. 
 
Predlog sklepa št. 204:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v letu 2022 v predloženem besedilu. 

 
 
K 10. točki 
Občinski svet je na prejšnji redni seji 15. 4. 2022 sprejel ustanovni akt Zavoda STC Stari vrh, katerega 
soustanovitelj je tudi Smučarska zveza Slovenije. Skladno z 9. členom navedenega akta svet zavoda 
upravlja po dva predstavnika ustanoviteljev in en predstavnik delavcev zavoda. Na osnovi navedenega se 
občinskemu svetu predlaga imenovanje dveh predstavnikov Občine Gorenja vas – Poljane v svetu 
navedenega zavoda. Predlog kandidatov bo pred sejo občinskega sveta pripravila Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo na seji predlagala končni predlog sklepa. 

 
Predlog sklepa 205: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika ustanovitelja v svetu Zavoda STC Stari vrh 
imenuje…………………….in …………………… 

 
K 11. točki 
Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. 
 
Predlog sklepa 206: 
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 



 


