
 
 
Številka: 032-6/2022-2 
Datum: 27. 9. 2022 
 

O B R A Z L O Ž I T V E  
 

k točkam dnevnega reda in predlogi sklepov za obravnavo  
na 21. redni seji občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane, ki bo 6. 10. 2022 

 
 
Ob pregledu zapisnika 20. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 9. 6. 2022, 
ugotavljamo naslednje: 
 
Izvrševanje sklepov 19. redne seje: 
Sklep št. 194: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 19. redne seje z dne 25. 4. 2022 
Sklep št. 195: seznanitev s Poročilom skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za 
leto 2021  
Sklep št. 196: sprejet Odlok rebalansu proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2022  
Sklep št. 197: sprejeta Dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2022. 
Sklep št. 198: sprejet Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe odvajanje in čiščenje komunalne vode 2022 
Sklep št. 199: sprejet Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorenja vas - Poljane v predloženem besedilu, pri 
katerem se subvencije določajo v višini, da se sedanja cena storitev za leto 2022 ne spreminja. 
Sklep št. 200: sprejet Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 2022  
Sklep št. 201: sprejet Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov  
Sklep št. 202: seznanitev s Poročilom o izvedbi projekta prizidka vrtca Agata Poljane  
Sklep št. 203: seznanitev s Poročilom o poslovanju javnih zavodov in družb v lasti Občine Gorenja vas – 
Poljane v letu 2021. 
Sklep št. 204: sprejet Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2022  

Sklep št. 205: imenovana predstavnika občine v svetu Zavoda STC Stari vrh  
Sklep št. 206: sprejet Sklep o odvzemu statusa javnega dobra  
Sklep št. 207: podano soglasje k razrešitvi direktorja zavoda Poljanska dolina, Tomaža Trobiša, zaradi 
podane redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
Sklep št. 208: podano soglasje k imenovanju vršilke dolžnosti direktorja Zavoda Poljanska dolina  
 
 
Predlog sklepa št. 209: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 20. 
redne seje, ki je bila 9. 6. 2022, in 9. korespondenčne seje 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 20. 
redni seji in na seji občinskega sveta še niso bila odgovorjena. 

 
 
K 3. točki 
Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine Gorenja vas – Poljane v letu 2022 je samostojna priloga 
v gradivu. 
 
Predlog sklepa št. 210: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Polletno poročilo o izvrševanju proračuna občine 
Gorenja vas – Poljane v letu 2022  v predloženem besedilu. 

 
 
K 4. točki 
Končno poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2021 je samostojna 
priloga v gradivu. 
 
Predlog sklepa št. 211: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Končno poročilo nadzornega odbora občine o 
pregledu poslovanja občine v letu 2021 v predloženem besedilu. 

 
 
K 5. točki 
Predlog občinskih nagrajencev za leto 2022, ki ga je na podlagi predhodno opravljenega javnega razpisa 
pripravila Komisija za nagrajence občine Gorenja vas – Poljane, je priložen v gradivu, in bo na seji članom 
občinskega sveta podrobneje predstavljen. 
 
 
Predlog sklepa št. 212: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme sklep, da se za leto 2022 podelijo naslednja priznanja 
občine Gorenja vas – Poljane: 
 
plaketa: 
Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas – za uspešno in pestro učno – vzgojno delo ter povezanost s 
krajem v preteklih 50. letih, 
Športno društvo Partizan Gorenja vas – ob 100-letnici delovanja društva na športnem in družbenem 
področju; 
 
srebrno priznanje: 
Folklorna skupina Turističnega društva Sovodenj – za 40-letno ohranjanje plesne kulturne dediščine; 
 
bronasto priznanje: 
Gašper Debeljak – za pomemben prispevek k razvoju športa v Poljanah. 
 
 
 
 
 
 
 



K 6. točki 
Letos bodo potekale tudi volitve članov državnega sveta, občinski svet pa mora določiti kandidata za člana 
državnega sveta in elektorja, kot predstavnika občine v volilno telo za volitve članov državnega sveta. 
Dodatne obrazložitve so v prilogi. 

 
 
Predlog sklepa 213: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane za vodenje in ugotavljanje izida tajnega glasovanja o 
predstavnikih občine v volilnem telesu za izvedbo volitev članov državnega sveta ter za določitev 
kandidata za člana državnega sveta imenuje komisijo v sestavi: Janez Hrovat, Roman Kokalj, Marija Prosen. 
 
Predlog sklepa 214:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane je za kandidata za člana državnega sveta določil … 
 
Predlog sklepa 215:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane je za predstavnika občine v volilno telo za volitve članov 
državnega sveta izvolil … 

 
 
 

K 7. točki 
Dan pred oddajo vabila za sejo občinskega sveta smo prejeli pisno zaprosilo za mnenje o kandidatih za 
delovno mesto ravnatelja Glasbene šole Škofja Loka, ki ga mora svet zavoda pridobiti s strani ustanoviteljic 
pred izvedbo imenovanja. 
Zato se bo pred sejo občinskega sveta sestala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
končni predlog sklepa pa bo predlagan na seji. 
 
Predlog sklepa št. 216:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane daje ……..   mnenje h kandidatu/obema kandidatoma za 
ravnatelja Glasbene šole Škofja Loka. 
 
 

 
K 8. točki 
Predlog Sklepa o odvzemu statusa javnega dobra z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. 
 
Predlog sklepa 217: 
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 

 


