
 
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE 
O B Č I N S K I   S V E T 
 
Številka: 011-018/2012 
Datum: 10. 12. 2013 
 
Na podlagi 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine  Gorenja vas – Poljane (UVG, št. 47/99, 
Ur.l. RS, št. 80/01) 

 
S K L I C U J E M 

20. redno sejo občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, 
ki bo v ČETRTEK, 19. 12. 2013, ob 18. uri  

v gostilni Sedmica v Gorenji vasi 

 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta z dne 24. 10. 2013 in Poročila o izidu 

glasovanja 4. korespondenčne seje občinskega sveta  
 
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
 
3. Dopolnjeni predlog proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2014  

(Poročevalka: Jana Kristan)  
 
4. Predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo senika kmetije 

Bogataj v Gorenji vasi (Poročevalka: Marjeta Mohorič, Domplan Škofja Loka) 
 
5. Letni program športa v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2014 (Poročevalec: Jože 

Novak, predsednik odbora za šolstvo, kulturo in šport) 
 
6. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja 

s komunalnimi odpadki in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu 
opravljanja GJS ravnanja s komunalnimi odpadki (Poročevalec: Tomaž Pintar, 
predsednik odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja) 
 

7. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske javne službe oskrba s 
pitno vodo in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v 
Občini Gorenja vas-Poljane (Poročevalec: Tomaž Pintar, predsednik odbora) 
 

8. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih javnih služb odvajanje 
in čiščenje komunalne odpadne vode in Sklep o dodelitvi višine subvencionirane cene 
storitev obvezne občinske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 
odpadne vode (Poročevalec: Tomaž Pintar, predsednik odbora)  
 

9. Poimenovanje Sokolskega doma Gorenja vas (Poročevalec: Župan Milan Čadež) 
 

10. Predlog cenika najema grobov, najema poslovilnih objektov in zakupa grobnega polja 
za leto 2012 in Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališče v Javorjah (Poročevalec: 
Tomaž Pintar, predsednik odbora)  

 
11. Promet z zemljišči (Poročevalka: Barbara Bogataj) 

 
12. Razno           ŽUPAN 

Milan ČADEŽ 
          

 



 
 
Vabljeni: 

 člani občinskega sveta 

 načelnik UE Škofja Loka Bojan Miklavčič 

 novinar Radia Sora – po elektronski pošti 

 novinar Gorenjskega glasa – po elektronski pošti 

 novinar Dela – po elektronski pošti 

 novinar Dnevnika – po elektronski pošti 

 novinar RTV Slovenija – po elektronski pošti 

 novinar Podblegaških – po elektronski pošti 

 uredništvo Podblegaških novic – po elektronski pošti 

 Marjeta Mohorič, Domplan, d.o.o. 

 Elizabeta Rakovec, Barbara Bogataj, Jana Kristan, Krisitina Knific - občinska uprava 
 
Gradivo v vednost: 

 Nadzorni odbor – po elektronski pošti 

 KS Gorenja vas – po elektronski pošti 

 KS Sovodenj 

 KS Javorje 

 KS Trebija 

 KS Lučine 

 KS Poljane – po elektronski pošti 

 SDS, Milan Čadež (župan) 

 Nova Slovenija, NSi, Janez Hrovat (član občinskega sveta) 

 LDS,  Darja Prelog 

 SLS Slovenska ljudska stranka, Dušan Pintar 

 SD, Štefan Benkovič 

 DeSUS, Danijela Titan 


