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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 5. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA, KI BO 13. 6. 2019  

 

 

 
Ob pregledu zapisnika 4. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 11. 
4. 2018 ugotavljamo naslednje: 
 
 
Izvrševanje sklepov 4. redne seje: 
Sklep št. 31: sprejeto poročilo o izvrševanju sklepov in potrjen zapisnik 3. redne seje z dne 
20. 12. 2019 ter druge korespondenčne seje 
Sklep št. 32: sprejet Zaključni račun proračuna občine za leto 2018 
Sklep št. 33: sprejeto Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018 
Sklep št. 34: sprejet Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana 
Sklep št. 35: sprejet Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini  
Sklep št. 36: sprejet Letni program športa za leto 2019 
Sklep št. 37: sprejet osnutek Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami  
odpadkov 
Sklep št. 38: sprejet osnutek Odloka o javni gasilski službi v občini 
Sklep št. 39: sprejet Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Sklep št. 40: sprejet Elaborat o cenah GJS oskrbe s pitno vodo 2019  
Sklep št. 41: sprejet Sklep o subvenciji cene storitev GJS oskrba s pitno vodo 
Sklep št. 42: sprejet Elaborat o cenah storitev GJS odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske vode  
Sklep št. 43: sprejet Sklep o subvencioniranju cene storitev GJS odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode  
Sklep št. 44: podano pozitivno mnenje k imenovanju Izidorja Selaka za ravnatelja Osnovne 
šole Ivana Tavčarja Gorenja vas za naslednje mandatno obdobje 
Sklep št. 45: sprejet odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na 
področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle na območju občine 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 46: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi 
zapisnik 4. redne seje, ki je bila 11. 4. 2019 ter poročilo o glasovanju na 2. 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 4. redni seji. 
 
 
K 3. točki 

Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in predlog 
Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne z 
obrazložitvami sta priložena v gradivu. Obravnavana in predlagana občinskemu svetu v 
sprejem sta bila tudi na 3. seji odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo 30. 5. 2019, 
izvleček zapisnika je priložen. 
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PREDLOG SKLEPA ŠT. 47: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Odloka o ustanovitvi javnega 
lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne v predloženem besedilu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 48: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Predlog Odloka o ustanovitvi sveta 
ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne v predloženem besedilu.  
 
 
K 4. točki 
Poročilo o vplivih na okolje Rudnika Žirovski vrh za leti 2017 in 2018 je samostojna priloga v 
gradivu in bo podrobneje predstavljeno na seji. 
 
Občinski svet se poročilom seznani. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 49:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se je seznanil s poročilom o vplivih na okolje 
Rudnika Žirovski vrh za leti 2017 in 2018 v predloženem besedilu. 
 
 
K 5. točki 
Analize Upravne enote Škofja Loka o delovanju Krajevnega urada Gorenja vas v letu 2018 so 
priložene v gradivu, podrobneje pa jih bo na seji predstavil načelnik Upravne enote mag. 
Bojan Miklavčič. 
 
Občinski svet se poročilom seznani. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 50:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se je seznanil s Poročilom o poslovanju 
Krajevnega urada Gorenja vas v letu 2018. 
 
 

K 6. točki 
Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju Občine Gorenja vas – Poljane 
je v prilogi, na seji pa ga bo podrobneje predstavil komandir Policijske postaje Škofja Loka 
Sašo Eniko.  
 

Občinski svet se poročilom seznani. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 51:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se je seznanil s Poročilom Policijske postaje 
Škofja Loka o varnosti na območju Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2018.  
 

 

K 7. točki 
Poročilo skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2018 je v 
prilogi, na seji pa ga bo podrobneje predstavil vodja medobčinskega inšpektorata mag. 
Stanislav Bele.  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 52:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se je seznanil s Poročilom skupne občinske 
uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2018. 
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K 8. točki 
Letno poročilo poslovodstva o poslovanju STC Stari vrh, d.o.o., je priloženo v gradivu. 
Dne 30. 5. 2019 ga je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo in predlagal občinskemu svetu 
v seznanitev, zapisnik seje odbora je v priložen. 
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 53: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se je seznanil z Letnim poročilom o poslovanju 
STC Stari vrh v letu 2018 v predloženem besedilu. 
 

 

 

K 9. točki 
Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v občini in 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 2019 za območje Občine Gorenja vas-Poljane 
obrazložitvami sta samostojna priloga v gradivu. Obravnaval in predlagal občinskemu svetu v 
sprejem ju je tudi odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja na svoji seji dne 30. 5. 
2019, zapisnik seje odbora je priložen v gradivu.  
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 54: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o ravnanju s 
komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas – Poljane v 
predloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 55:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov 2019 za območje Občine Gorenja vas-Poljane. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 56:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o cenah storitev obvezne 
gospodarske javne službe zbiranje komunalnih odpadkov v Občini Gorenja vas - Poljane v 
predloženem besedilu. 
 
 
 
K 10. točki 
Predlog odloka o javni gasilski službi v Občini Gorenja vas – Poljane in predlog odloka o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Gorenja vas – Poljane z 
obrazložitvami sta samostojna priloga v gradivu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 57:  
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme predlog Odloka o javni gasilski službi v 
Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 58:  
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme predlog Odloka o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami na območju Občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
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K 11. točki 
Poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2018 je samostojna 
priloga v gradivu. Priložen je tudi zapisnik zadnje seje nadzornega odbora, na katerem je bilo 
poročilo potrjeno. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 59:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo nadzornega odbora občine o 
pregledu poslovanja občine v letu 2018  v predloženem besedilu. 
 
 
K 12. točki 
Poročilo o delu Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina za leto 2018 je samostojna 
priloga v gradivu. Obravnaval in predlagal občinskemu svetu v sprejem ga je tudi odbor za 
gospodarstvo občine Gorenja vas – Poljane na svoji seji dne 30. 5. 2019, zapisnik seje je 
priložen v gradivu k točki 8. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 60:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o delu Zavoda za turizem in 
kulturo Poljanska dolina za leto 2018 v predloženem besedilu. 
 
 
K 13. točki 
Poročilo o izgradnji športne dvorane Gorenja vas z zunanjimi športnimi in prometnimi 
površinami je samostojna priloga v gradivu.  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 61:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o izgradnji športne dvorane 
Gorenja vas z zunanjimi športnimi in prometnimi površinami v predloženem besedilu. 
 
 
K 14. točki 
Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov 
sklad z obrazložitvami je samostojna priloga v gradivu. Obravnaval in predlagal občinskemu 
svetu v sprejem ga je tudi odbor za šolstvo, kulturo in šport na svoji seji dne 3. 6. 2019, 
zapisnik seje je priložen v gradivu. 

 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 62:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja 
nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad v predloženem besedilu. 
 
 
K 15. točki 
Na osnovi odloka o izdajanju občinskega glasila občine Gorenja vas – Poljane mora 
uredništvo Podblegaških novic enkrat letno poročati občinskemu svetu o svojem delu. 
Poročilo urednice za leto 2018 je priloženo v gradivu.  
 

PREDLOG SKLEPA ŠT. 63: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo o delu uredništva Podblegaških 
novic za leto 2018 v predloženem besedilu. 
 
Pripravila: 

- E. Rakovec        Milan ČADEŽ, l.r. 


