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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 032-004/2018- 
Datum: 14. 6. 2018 
 
 

Z A P I S N I K 
 
21. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 14. junija 2018, s pričetkom ob 
18. uri v mali dvorani Sokolskega doma Gorenja vas. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janez Arnolj, Irena Tavčar, Janez Pelipenko, Stanko Bajt, Štefka 
Jeram, Zvonko Dolinar, Helena Gorjan, Mirjana Možina, Franci Fortuna, Marija Jereb, Dunja Škofic, Ciril 
Alič, Jurij Krvina, Anton Debeljak, Tilka Vučko, Lucija Kavčič  
 
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA OBČINSKEGA SVETA: Žan Mahnič 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Jana Kristan, Nataša Kopač, Kristina Knific, 
Barbara Bogataj, občinska uprava; mag. Bojan Miklavčič, Upravna enota Škofja Loka; Sašo Eniko, Policijska 
postaja Škofja Loka; Dean Stepančič, Medobčinski inšpektorat in redarstvo; Tomaž Trobiš, STC Stari vrh 
d.o.o.; Silvo Pivk, nadzorni odbor; Tomaž Mikolič, Altus consulting, d.o.o.; Gvido Modrijan, Structura, 
d.o.o.; Lucija Zakeršnik, CSS Škofja Loka; Mateja Rant, Gorenjski glas, Jana Jenko, Radio Sora   
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku seje 
prisotnih 15 članov občinskega sveta.  
 
Župan predlaga v potrditev naslednji 
 
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta z dne 12. 4. 2018 in poročila o glasovanju na 4. 
korespondenčni seji  

2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Poročilo Upravne enote Škofja Loka o delovanju Krajevnega urada Gorenja vas v letu 2017 
4. Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju Občine Gorenja vas – Poljane v letu 

2017 
5. Poročilo skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2017 
6. Poročilo o poslovanju STC Stari vrh, d.o.o., za leto 2017 
7. Končno poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2017 
8. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča 
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018 

in Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018 
10. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
11. Soglasje k ceni za izvajanje programov Pomoč družini na domu 
12. Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Gorenja vas – Poljane 
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda 
14. Osnutek Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se 

sofinancirajo iz proračuna občine Gorenja vas – Poljane 
15. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 

za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane 
16. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorenja vas – Poljane 
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17. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v svet zavoda OŠ Jela Janežiča in v svet zavoda Glasbena 
šola Škofja Loka ter imenovanje nadomestnega člana občinske volilne komisije 

18. Razno  

 
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je bil potrjen 
soglasno. 
 
 
K 1. točki 
Ob pregledu zapisnika 20. redne seje občinskega sveta Občine Gorenja vas - Poljane z dne 12. 4. 2018 
ugotavljamo naslednje: 
 

Neizvršeni sklepi iz predhodnih sej: 
Sklep št. 220: menjava zemljišč, k.o. Gorenja vas – Mateja Železnikar  
Sklep št. 239: menjava zemljišč v lasti Oblak Janeza, Zadobje  
Sklep št. 246: menjava zemljišč v k.o. Gorenja vas v lasti Eržen Ljudmile  
Sklep št. 249: brezplačni prenos lastninske pravice na delu zemljišč parc. št. 445/2, 432, 458, 450, 459/1 
in 459/8, k.o. Podvrh  
Sklep št. 45: sklep o menjavi zemljišč Franca Jeram – Krnice pri Novakih 
Sklep št. 62: menjava zemljišč v lasti Branka Gantarja, k.o. Leskovica 
Sklep št. 109: nakup zemljišč Mateja Dolinarja v k.o. Dobje 
Sklep št. 122: sprejet sklep o prodaji zemljišč Cenetu Polajnarju v k.o. Hotavlje 
Sklep št. 140: soglasje k prodaji dela zemljišč Petru Cvirnu v  k.o. Dobje 
Sklep št. 150: menjava zemljišč s Francem Jelovčanom v k.o. Leskovica 
Sklep št. 172: prodaja zemljišč Branko Prelog, Kopačnica 
Sklep št. 193: prodaja zemljišč Juriju Černigoju, k.o. Gorenja vas 
Sklep št. 208: menjava zemljišč z Danilom Jezeršek, k.o. Hotavlje 
Sklep št. 224: prodaja v k.o. Dobje Primožu  Rihtaršiču 
Sklep št. 225: prodaja v k.o. Trebija Tavčar Vinku in Ljudmili 
Sklep št. 226: prodaja v k.o. Hotavlje Mateju Mohorič 
Sklep št. 227: menjava zemljišč z Jožefom Peterneljem, k.o. Podobeno 
 
Izvrševanje sklepov 20. redne seje: 

Sklep št. 228: sprejet zapisnik 19. redne seje, ki je bila 15. 2. 2018 
Sklep št. 229: sprejet osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne  
Sklep št. 230: sprejet osnutek odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gor. lekarn  
Sklep št. 231: sprejet Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2017  
Sklep št. 232: sprejet osnutek Odloka o turistični taksi v Občini Gorenja vas – Poljane  
Sklep št. 233: sprejet osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  
Sklep št. 234: sprejeto Poročilo o delu Zavoda Poljanska dolina v letu 2017  
Sklep št. 235: sprejeta Strategija razvoja zdravstva na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, 
Železniki in Žiri za obdobje 2017-2030  
Sklep št. 236: sprejet Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske GJS zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov in Sklep o cenah storitev  
Sklep št. 237: sprejet Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske GJS oskrba s pitno 
vodo in Sklep o cenah storitev z upoštevanjem subvencije omrežnine v višini 23,0743 %  
Sklep št. 238: sprejet Elaborat o oblikovanju cen storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, 
obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami in Sklep o cenah  
Sklep št. 239: imenovan uredniški odbor Podblegaških novic  
Sklep št. 240: podano soglasje k nakupu zemljišč Jureta Dolenca 
Sklep št. 241: imenovanje Mirjane Možina za članico sveta OZ Gorenjske 
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Sklep št. 242: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme poročilo o izvrševanju sklepov in potrdi zapisnik 20. 
redne seje, ki je bila 12. 4. 2018, ter poročilo o glasovanju na 4. korespondenčni seji, s tem da se morajo 
neizvršeni sklepi izvršiti, o izvrševanju pa je potrebno poročati. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki 
Franci Fortuna vpraša, če potekajo še kakšne aktivnosti v zvezi z gradnjo doma starejših v občini. Župan 
pojasni, da je v občinskem prostorskem načrtu določena lokacija za dom starejših, da je v stalnem 
kontaktu z direktorico CSS v Škofji Loki in predlaga, da se komisija ponovno sestane in se seznani s 
trenutnim stanjem na tem področju.  
Irena Tavčar opozori na ekološki otok v Javorjah na katerem se neustrezno odlagajo odpadki in poda 
pobudo občanov za izvedbo nadzora nad odlaganjem odpadkov s strani medobčinskega redarstva. 
Helena Gorjan: 
- opozori na odstranjen znak za omejitev hitrosti na cesti iz Hotavelj proti Kopačnici; 
- vpraša kdaj je previdena obnova mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi. Župan odgovori, da v letu 

2020; 
- vpraša ali je predvidena oddaja lokala v kletnih prostorih Sokolskega doma v najem;  
- vpraša ali so tudi v naši občini težave glede prevzema in odvoza embalaže in poda pobudo, da se občane 

še dodatno osvešča na področju ravnanja z embalažo in racionalnega obnašanja ob nakupu izdelkov s 
čim manj embalaže. 

Janez Arnolj: 
- predlaga, da se v vseh krajevnih skupnostih zagotovijo enotna in večja plakatna mesta z namenom 

boljše urejenosti plakatiranja in plakatnih mest; 
- vpraša ali bo pri ceni priključnine na odprto širokopasovno omrežje prišlo še do spremembe in meni, da 

razpis ni dal upravljavcu pristojnosti, da sam določa ceno priključnine.  
Stanko Bajt: 
- vpraša kdaj je predviden začetek ureditve avtobusne postaje na Sovodnju. Župan odgovori, da je v 

podpisu pogodba z izbranim izvajalcem, Topos Hotavlje d.o.o., ki bo pričel z deli v drugi polovici poletja; 
- poda pobudo krajanov, da se rezultati volitev v državni zbor za volišča v občini objavijo v Podblegaških 

novicah.  
Ciril Alič poda pobudo, da se, ob pripravi idejnega projekta za nadzidavo šole v Javorjah, izdela še rešitev 
s podaljšanjem objekta na način, da bi se pridobila k objektu še nova telovadnica. 
 
 
K 3. točki 
Poročilo o poslovanju krajevnega urada Gorenja vas v letu 2107 predstavi načelnik Upravne enote Škofja 
Loka, mag. Bojan Miklavčič. 
 
Sklep št. 243: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o poslovanju krajevnega urada Gorenja 
vas v letu 2107. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 4. točki 
Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2017 
predstavi komandir Policijske postaje Škofja Loka, Sašo Eniko. 
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Sklep št. 244: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom Policijske postaje Škofja Loka o varnosti 
na območju Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2017. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 5. točki 
Poročilo skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo Vrhnika za leto 2017 predstavi 
vodja občinskega redarstva, Dean Stepančič. 
 
Sklep št. 245: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom skupne občinske uprave Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo za leto 2017. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Letno poročilo o poslovanju STC Stari vrh, d.o.o. predstavi direktor družbe, Tomaž Trobiš. 
 
Na vprašanje Mirjane Možina Tomaž Trobiš odgovori, da so vse dolgoročne obveznosti do banke HETA v 
letu 2018 poravnane, nekaj še odprtih kratkoročnih obveznosti bo saniranih v prihodnjih mesecih. 
Jurij Krvina priporoči izdelavo simulacije prevrednotenja osnovnih sredstev, kar bo vplivalo tudi na 
amortizacijo in izkaz poslovnega izida. Tomaž Trobiš pove, da je simulacija izdelana do leta 2020 že zaradi 
pridobivanja kratkoročnih i dolgoročnih kreditov, da pa bo potrebno zadevo temeljito pogledati tudi z 
vseh davčnih vidikov. 
 
Sklep št. 246: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani z letnim poročilom o poslovanju STC Stari vrh, 
d.o.o. v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2017 predstavi predsednik 
nadzornega odbora, Silvo Pivk. 
 
Jurij Krvina vpraša ali je s sklenjenima aneksoma h gradbeni pogodbi za knjižnico v Sokolskem domu 
pogodbena vrednost povečana za 20%. Silvo Pivk pojasni, da se je s prvim aneksom podaljšal le rok 
izvedbe, z drugim pa so se sklepala dodatna in manj dela. Glede nato, da je bilo manj del več kot dodatnih 
del, se je posledično pogodbena vrednost znižala. 
 
Sklep št. 247: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo nadzornega odbora občine o pregledu 
poslovanja občine v letu 2017 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, en član se je glasovanja vzdržal. Sklep je 
bil sprejet. 
 
 
K 8. točki 
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča 
predstavi Tomaž Mikolič, Altus consulting, d.o.o.. 



  Občina Gorenja vas – Poljane                          14. 6. 2018 

 
5 

Sklep št. 248: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jela Janežiča in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 9. točki 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018 
predstavi Jana Kristan. 
 
Mirjana Možina vpraša zakaj niso povečani prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od 
fizičnih oseb, glede na to, da je FURS že izdala odločbe. Jana Kristan odgovori, da bo v tem primeru nekaj 
rezerve na prihodkovni strani proračuna. 
Jurij Krvina vpraša zakaj so zmanjšana sredstva za gradnjo kanalizacije Tabor. Elizabeta Rakovec pojasni, 
da bo javno naročilo izvedeno v poletnih mesecih, pričetek del je nato načrtovan v jesenskih mesecih, 
tako da se bo poraba večine sredstev za gradnjo šele v letu 2019. 
Zvonko Dolinar vpraša zakaj so povečana sredstva za ureditev avtobusnega postajališča na Sovodnju. 
Elizabeta Rakovec pojasni, da je bila v proračunu načrtovana sredstva na podlagi projektantskega 
predračuna. V vmesnem času je bilo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del. Izbrana ponudba je 
bila višja od projektantske ocene, zato so v rebalansu sredstva povečana.  
Janez Arnolj predlaga v razmislek glede izvajanja zimske službe v smeri zniževanja stroškov v prihodnje. 
 
Sklep št. 249: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, en član se je glasovanja vzdržal. Sklep je 
bil sprejet. 
 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2018 predstavi Barbara 
Bogataj. 
 
Sklep št. 250: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Gorenja vas – Poljane za leto 2018. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, en član se je glasovanja vzdržal. Sklep je 
bil sprejet. 
 
 
K 11. točki 
Predlog cene za izvajanje programov Pomoč družini na domu predstavi Lucija Zakeršnik, CSS Škofja Loka. 
 
Jurij Krvina predlaga razmislek o vzpostavitvi dnevnega varstva za starejše v sodelovanju s CSS Škofja Loka. 
Lucija Zakeršnik pove, da se je že testiral interes za dnevno varstvo v občini, vendar trenutno še ni 
zadostnega števila potencialnih uporabnikov. 
 
Sklep št. 251: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane daje soglasje k predlogu cene za izvajanje programov Pomoč 
družini na domu od 1. 6. 2018 dalje v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 10. točki 
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča predstavi Gvido Modrijan, Structura d.o.o.. 
 
Glede na pomisleke, ki jih izrazi nekaj članov občinskega sveta, Gvido Modrijan pojasni, da nov odlok 
poenostavlja in določa preglednejši postopek odmere NUSZ. Občina iz naslova sprememb odloka ne bo 
pridobila dodatnih prihodkov, razlog sprememb ni finančne narave. Nekaterim zavezancem se bo odmera 
NUSZ 2019 v primerjavi z letom 2018 spremenila, vendar finančni učinek sprememb na občinski proračun 
ne bo pozitiven, temveč negativen. 
 
Anton Debeljak predlaga, da se pred vročitvijo odločb zavezancem po novem odloku v Podblegaških 
novicah objavi predstavitev izračuna NUSZ po novem odloku. 
 
Sklep št. 252: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 10 članov občinskega sveta, en član je glasoval PROTI, 5 članov se je 
glasovanja vzdržalo. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 12. točki 
Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Gorenja vas – Poljane predstavi Janez Pelipenko. 
 
Sklep št. 253: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme predlog Odloka o turistični taksi v Občini Gorenja vas 
– Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 13. točki 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih voda predstavi 
Ciril Alič. 
 
Sklep št. 254: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
odvajanju in čiščenju odpadnih voda na območju Občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 14. točki 
Osnutek Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se 
sofinancirajo iz proračuna občine Gorenja vas – Poljane predstavi Nataša Kopač. 
 
Na vprašanje Jurija Krvine zakaj je potrebno imenovanje še dodatne strokovne komisije Nataša Kopač 
pojasni, da se je v tem primeru sledilo priporočilom notranje revizije, ki trdi, da je odbor občinskega 
sveta politični organ, medtem ko naj bi komisija kot strokovni organ izvedla postopek dodeljevanja 
sredstev skladno z javnim razpisom. 
 
Sklep št. 255: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme osnutek Pravilnika o vrednotenju programov na 
področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Gorenja vas – 
Poljane, in ga daje v enomesečno javno obravnavo. 
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ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 15. točki 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za 
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas – Poljane predstavi Ciril Alič. 
 
Sklep št. 256: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini 
Gorenja vas - Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 16. točki 
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorenja vas – Poljane 
predstavi Barbara Bogataj. 
 
Sklep št. 257: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane sprejme Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za 
lokalne volitve v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 17. točki 
Predloga za imenovanje članov svetov Osnovne šole Jela Janežiča ter Glasbene šole Škofja Loka ter 

predstavi Barbara Bogataj. 

Sklep št. 258: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika ustanovitelja v svet zavoda OŠ Jela Janežiča 
za naslednje mandatno obdobje imenuje Jurija Krvino, Poljanska cesta 7, Gorenja vas. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta, en član se je glasovanja vzdržal. Sklep je 
bil sprejet. 
 
Sklep št. 259: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane za predstavnika ustanovitelja v svet zavoda Glasbena šola 
Škofja Loka za naslednje mandatno obdobje imenuje Žana Mahniča, Blegoška ulica 20, Gorenja vas. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
Predlog za razrešitev dosedanjega člana občinske volilne komisije, na podlagi podane odstopne izjave in 
imenovanje nove članice občinske volilne komisije predstavi Barbara Bogataj. 
 
Sklep št. 260: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane razreši dosedanjega člana občinske volilne komisije, Borisa 
Bogataja, Trata 75, Gorenja vas, in imenuje novo članico občinske volilne komisije, Nado Štravs, Volča 23, 
Poljane nad Škofjo Loko. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 18. točki 
Elizabeta Rakovec pove, da je svet Zavoda Poljanska dolina zaprosil občinski svet za izdajo predhodnega 
soglasja k imenovanju direktorice zavoda. Na javni razpis je prispela le ena prijava, Lucije Kavčič, Žirovski 
Vrh Sv. Urbana 15, Gorenja vas. Na podlagi prejete prijave na javni razpis ter predhodnega soglasja 
občinskega sveta bo predlog za imenovanje direktorice zavoda obravnaval svet zavoda. 
 
Sklep št. 261: 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane daje soglasje k imenovanju Lucije Kavčič, Žirovski Vrh Sv. 
Urbana 15, Gorenja vas, za direktorico Zavoda Poljanska dolina, in sicer za čas trajanja petletnega 
mandata.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

 
Seja se zaključi ob 21.35 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj        

Milan Janez Čadež 
Župan 

 

 


