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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
O B Č I N S K I  S V E T 
 
Številka: 032-005/2019 
Datum: 13. 6. 2019 
 

Z A P I S N I K 
 
5. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 13. junija 2019, s pričetkom ob 
18. uri v poročni dvorani Dvorca Visoko. 
 
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Ciril Alič, Stanko Bajt, Stanislav Bizovičar, Uroš Čadež, Anton 
Debeljak, Zvonko Dolinar, Marija Guzelj, Janez Hrovat, Roman Kokalj, Jurij Krvina, Žan Mahnič, mag. 
Polona Mlinar Biček, Mirjana Možina, Peter Peternel, Marija Prosen, Irena Tavčar  
 
OPRABIČENO ODSOTNI ČLAN OBČINSKEGA SVETA: Martin Oblak 

 
OSTALI PRISOTNI: Milan Čadež, župan; Elizabeta Rakovec, Anja Hren, Kristina Knific, Bernard Strel, 
Barbara Bogataj, občinska uprava; Romana Rakovec, Gorenjske lekarne; Hiacinta Klemenčič, RŽV 
d.o.o., Matej Rupret, Mitja Eržen, Agencija za radioaktivne odpadke; mag. Bojan Miklavčič, Upravna 
enota Škofja Loka; Sašo Eniko, Policijska postaja Škofja Loka; Dean Stepančič, Medobčinski inšpektorat 
in redarstvo Vrhnika; Tomaž Trobiš, STC Stari vrh d.o.o.; Silvo Pivk, nadzorni odbor; Lucija Kavčič, Zavod 
za turizem in kulturo Poljanska dolina; Damjana Peternel, Podblegaške novice; Jana Jenko, Radio Sora 
 
Sejo vodi župan Milan Čadež, ki uvodoma vse prisotne lepo pozdravi ter ugotovi, da je ob začetku seje 
prisotnih 16 članov občinskega sveta.  
 
Župan predlaga v potrditev naslednji 
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta z dne 11. 4. 2019 in poročila o glasovanju na 
2. korespondenčni seji občinskega sveta 

2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta 
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in predlog Odloka 

o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne 
4. Poročilo o vplivih na okolje Rudnika Žirovski vrh za leti 2017 in 2018 
5. Poročilo Upravne enote Škofja Loka o delovanju Krajevnega urada Gorenja vas v letu 2018 
6. Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Gorenja vas – Poljane v letu 

2018 
7. Poročilo skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2018  
8. Poročilo o poslovanju STC Stari vrh, d.o.o., za leto 2018 
9. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v občini in 

Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 
2019 s sklepom o cenah  

10. Predlog Odloka o javni gasilski službi v Občini Gorenja vas – Poljane in osnutek Odloka o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Gorenja vas – Poljane 

11. Končno poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2018 
12. Poročilo o delu Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina za leto 2018 
13. Poročilo o izgradnji športne dvorane Gorenja vas z zunanjimi športnimi in prometnimi 

površinami 
14. Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov 

sklad 
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15. Poročilo o delu uredniškega odbora Podblegaških novic v letu 2018 
16. Razno 

ZA predlagani dnevni red je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Predlagani dnevni red je potrjen 
soglasno. 
 
 
K 1. točki 
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 ter poročilo 1. 
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 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 osnutek Odloka 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 
 
Sklep 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. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 2. točki 
Ciril Alič: 

- posreduje vprašanje več krajanov, kaj lahko naredi oziroma kako lahko ukrepa občina v primeru 
pojava zveri v občini. Župan pove, da je občina, skupaj s sosednjimi občinami, že posredovala dopise 
Ministrstvu za okolje in prostor, župani so se udeležili tudi nujne seje državnega zbora. Po vseh 
posredovanjih tudi širše vpletenih v to problematiko, je ministrica odredila interventni odstrel 
medveda in volka, na podlagi katerega je odrejen tudi odstrel enega volka na območju naše občine.  

- pove, da je prejel pritožbe glede izvajanja rekonstrukcijskih del na cesti proti Javorjam, ki se 
nanašajo na enega od izvajalcev del, in sicer v kakšnem stanju pusti makadamsko vozišče po 
zaključku delovnega dne oziroma, ko dela prekine. 

Roman Kokalj: 
- podpira pobudo po pripravi dolgoročne strategije občine, da bodo tudi občani seznanjeni z 

okvirnimi dolgoročnimi načrti občine; 
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- predlaga, da se zapre promet čez naselje Fužine in se omogoči samo za lokalni promet. Župan 
predlaga skupni sestanek svetov krajevnih skupnosti Trebija in Sovodenj z namenom, da se preveri 
ali se lahko doseže poenoteno mnenje s prebivalci Sovodnja, ki prav tako uporabljajo povezovalno 
cesto. 

Mag. Polona Mlinar Biček opozori, da se je na lokalni cesti Hotavlje – Robidnica v zadnjih letih povečal 
promet in tudi število prometnih nesreč. Kljub na novo postavljenim prometnim znakom, ki opozarjajo 
na nevarnost bi bilo potrebno postaviti še kakšen dodatni znak, predvsem na delu pod šolo ob 
peskokopu, kjer se poseda vozišče, in razmisliti, na kakšen način bi še lahko poskrbeli za večjo varnost 
udeležencev v prometu na tej cesti.  
Mirjana Možina predlaga, da se na naslednji seji občinskega sveta člani seznanijo tudi z zaključnimi 
računi 2018 zavodov in podjetij, katerih soustanovitelj je tudi Občina Gorenja vas – Poljane.  
Stanko Bajt vpraša kako potekajo aktivnosti obnove cest Trebija – Sovodenj in Sovodenj – Javorjev Dol. 
Župan pove, da je za cesto Sovodenj – Javorjev Dol pripravljena predračunska vrednost za dva odseka 
po 500 m, ter da čaka termin sestanka na Direkciji RS za infrastrukturo. Za spodnji del ceste Trebija – 
Sovodenj bo po izdelavi hidravlično hidrološka študija pripravljena vsa potrebna dokumentacija za 
objavo javnega razpisa za izbiro izvajalca del.  
Anton Debeljak: 

- pove, da krajane zanima kdaj je predvidena ureditev zgornjega dela struge Hotoveljščice, ki po 
poplavah v letu 2014 ni bil urejen. Župan predala, da se pripravi poslansko vprašanje, ki ga zastavi 
poslanec Žan Mahnič. 

- vpraša ali je občina že prejela odgovor Pošte na poslani poziv, da se delovni čas v Poljanah ne 
skrajšuje. Župan pove, da še ne. 

Peter Peternel: 
- opozori na vzdrževanje cest saj opazuje, da so mulde polne listja, prav tako niso očiščeni prepusti. 

Župan pove, da za tekoče vzdrževanje cest skrbijo krajevne skupnosti. 
- opozori na parkiranje osebnih avtomobilov obiskovalcev Blegoša na Črnem kalu na način, da je 

lastnikom kmetijskih zemljišč onemogočen dostop do svojih zemljišč. Župan predlaga, da se najde 
rešitev v sodelovanju s Planinskim društvom Škofja Loka. 

- meni, da bi bilo naselja v občini potrebno označiti bolj poenoteno in bolj podrobno, predvsem v 
višje ležečih krajih.  

Žan Mahnič opozori na nevaren izvoz oziroma uvoz s parkirišča pred Kmetijsko zadrugo v Gorenji vasi. 
Janez Hrovat vpraša kakšni so nadaljnji načrti za obnovo dvorca in gospodarskega poslopja na Visokem. 
Župan pove, da je občina uspešno kandidirala na javnem razpisu ministrstva za kulturo in pridobila 
96.000 evrov. V letošnjem letu računa še na sredstva ministrstva za obnovo strehe in v prihodnjem letu 
za obnovo fasade. V načrtu je tudi ureditev vinoteke v kletnih prostorih dvorca. Marija Guzelj predlaga, 
da se ob dvorcu v zimskem času uredi drsališče, Irena Tavčar pa vpraša ali predvidena tudi ureditev 
novega mostu čez reko Soro. Župan pove, da se na podlagi štirih variant novega dostopa do dvorca kot 
najbolj izvedljiva kaže varianta ureditve mostu na lokaciji, na kateri je most že bil. 
Uroš Čadež vpraša o napredku projekta ureditve kolesarskih poti po Poljanski dolini. Župan odgovori, 
da je v izdelavi projektna dokumentacija za daljinske kolesarske poti ob regionalnih cestah, sočasno pa 
se bodo sklepale tudi pogodbe o ustanovitvi služnosti z lastniki zemljišč.     
 
 
K 3. točki 
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in predlog Odloka o 
ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne predstavi Romana 
Rakovec, direktorica Gorenjskih lekarn. 
 
Sklep št. 47: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda 
Gorenjske lekarne v predloženem besedilu.  
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ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep št. 48: 
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega 
lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne v predloženem besedilu.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 4. točki 
Poročilo o vplivih na okolje Rudnika Žirovski vrh za leti 2017 in 2018 predstavi Hiacinta Klemenčič, 
direktorica RŽV d.o.o. 
Seje občinskega sveta sta se udeležila tudi Matej Rupret in Mitja Eržen, Agencija za radioaktivne 
odpadke, ki skrbi za dolgoročni nadzor in redno vzdrževanje odlagališča Jazbec.  
 
Sklep št. 49:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o vplivih na okolje Rudnika Žirovski 
vrh za leti 2017 in 2018. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 

 
 

K 5. točki 
Poročilo Upravne enote Škofja Loka o delovanju Krajevnega urada Gorenja vas v letu 2018 predstavi 
mag. Bojan Miklavčič, načelnik Upravne enote Škofja Loka. 
 
Sklep št. 50:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o poslovanju Krajevnega urada 
Gorenja vas v letu 2018. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 6. točki 
Poročilo Policijske postaje Škofja Loka o varnosti na območju občine Gorenja vas – Poljane v letu 2018 
predstavi Sašo Eniko, komandir policijske postaje Škofja Loka. 
 
Sklep št. 51:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom Policijske postaje Škofja Loka o 
varnosti na območju Občine Gorenja vas – Poljane v letu 2018.  
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 7. točki 
Poročilo skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2018 predstavi Dean 
Stepančič, namestnik vodje skupne uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva. 
 
Sklep št. 52:  
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom skupne uprave Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo za leto 2018. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
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K 8. točki 
Poročilo o poslovanju STC Stari vrh, d.o.o., za leto 2018 predstavi Tomaž Trobiš, direktor STC Stari vrh, 
d.o.o. 
Silvo Pivk, predsednik nadzornega odbora pripomni, da bi bilo potrebno, tudi na priporočilo 
nadzornega odbora, pripraviti poleg letnega poročila tudi primerjalno poročilo poslovanja v 
posameznih sezonah. Tomaž Trobiš pove, da je poročilo po posameznih sezonah od leta 2010 dalje 
pripravljeno, prejela ga je tudi Občina Gorenja vas – Poljane, kot solastnica družbe. 
Jurij Krvina pripomni, da je občina Škofja Loka dala družbi STC Stari vrh, d.o.o. kredit, medtem ko je 
Občina Gorenja vas – Poljane družbo dokapitalizirala, kar je potrebno urediti. Tomaž Trobiš pojasni, da 
je z Občino Škofja Loka sklenjen aneks, da se ne zaračunavajo zamudne obresti do leta 2020, ko bo 
potrebno najti ustrezno rešitev. 
 
Sklep št. 53:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o poslovanju STC Stari vrh, d.o.o., v 
letu 2018. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 9. točki 
Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v občini in Elaborat o 
oblikovanju cen izvajanja storitev GJS zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov 2019 s sklepom o 
cenah predstavi Kristina Knific. 
 
Jurij Krvina izpostavi zaokroževanje volumna zabojnika za npr. pet oseb oziroma 5 x 25 l, kar za 5 l 
preseže zabojnik za 120 l in posledično bi 5-članska družina morala imeti 240 l zabojnik. Pripomni še, 
da v kolikor se bodo z ekoloških otokov umaknili zabojniki za embalažo, se bodo potrebe pri občanih 
povečale za kar bodo morali kupiti večje zabojnike in plačevati višjo tarifo. Kristina Knific pojasni, da je 
edina rešitev, da imajo gospodinjstva dovolj velike zabojnike – v tem primeru občani ne bodo kurili 
odpadkov niti odlagali na ekoloških otokih, na katerih je stanje včasih tako, da so zabojniki prazni, 
odpadki pa odloženi na ekoloških otokih nesortirano v vrečah. V prehodnem obdobju zabojniki za 
embalažo na ekoloških otokih še ostajajo, po prehodnem obdobju pa bo vsa embalaža zbrana v 
individualnih zabojnikih, na ekoloških otokih pa se bodo povečale kapacitete za zbiranje stekla in 
papirja. 
Janez Hrovat pripomni, da iz zapisnika pristojnega odbora ne izhaja ali so bili obravnavni dokumenti 
potrjeni ter poda pripombo, da je v sklepu o cenah v 4. členu napačno navedeno izvajanje gospodarske 
javne službe »oskrba s pitno vodo«, ter vpraša zakaj se odvoz odpadkov ne obračunava po številu oseb 
v gospodinjstvu. Kristina Knific pojasni, da je pristojni odbor obravnavane dokumente potrdil, ter doda, 
da bo 4. člen Sklepa o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranje komunalnih odpadkov 
ustrezno popravljen. Kristina Knific še doda, da državni pravilnik določa obračunavanje odvoza 
odpadkov po volumnu, izjema so večstanovanjski objekti, kjer se lahko obračunava odvoz po osebah. 
Mirjana Možina predlaga, da se v petem odstavku 12. člena črta beseda mesečno v zadnjem stavku. 
Kristina Knific pripomni, da se cena do vključno 5-članskega gospodinjstva, ki ima odvoz odpadkov 
dvakrat mesečno, zniža, medtem ko bodo 6 in več - članska gospodinjstva, ki so do sedaj plačevala 
bistveno manj, vnaprej plačevala nekaj več. Zaokroževanje volumna zabojnikov pa se lahko uredi tudi 
s tehničnim pravilnikom.  
 
Po daljši razpravi Elizabeta Rakovec predlaga da se:  
- v petem odstavku Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini 

Gorenja vas – Poljane 12. člena črta beseda mesečno v zadnjem stavku, 
- odstopanja pri minimalnem volumnu dodelajo skozi tehnični pravilnik, ki bi ga občinskemu svetu 

predlagali v sprejem na naslednji seji. Ker pa mora imeti podlago v odloku, se doda 15. odstavek 12. 
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člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas 
– Poljane, ki se glasil: »Natančnejše določbe glede minimalnih volumnov zabojnikov se določijo s 
tehničnem pravilnikom.«, 

- popravi 4. člen Sklepa o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe zbiranje komunalnih 
odpadkov, in sicer se besedilo »oskrba s pitno vodo« nadomesti z »zbiranje komunalnih odpadkov«. 

 
Sklep št. 54:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi 
vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu in s popravki, predlaganimi 
na seji. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 9 članov občinskega sveta, en član je glasoval PROTI, 6 članov se je 
glasovanja vzdržalo. Sklep je bil sprejet. 
 
Sklep 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. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 12 članov občinskega sveta, 4 člani so se glasovanja vzdržali. Sklep 
je bil sprejet. 
 
Sklep 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 in s 
popravki, predlaganimi na seji. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 11 članov občinskega sveta, en član je glasoval PROTI, 4 člani so se 
glasovanja vzdržali. Sklep je bil sprejet. 
 
 
K 10. točki 
Predlog Odloka o javni gasilski službi v Občini Gorenja vas – Poljane in osnutek Odloka o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Gorenja vas – Poljane predstavi Barbara Bogataj. 
 
Sklep št. 57:  
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Odlok o javni gasilski službi 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. 
 
Sklep št. 58:  
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane sprejme Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami na območju Občine Gorenja vas – Poljane v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 15 članov občinskega sveta od 15 prisotnih. Sklep je bil sprejet 
soglasno. 
 
 
K 11. točki 
Končno poročilo nadzornega odbora občine o pregledu poslovanja občine v letu 2018 predstavi Silvo 
Pivk, predsednik nadzornega odbora. 
 
Na vprašanje Jurija Krvine Silvo Pivk odgovori, da so bila konec prejšnjega mandata zbrana vsa 
priporočila nadzornega odbora občinski upravi o realizaciji in upoštevanju katerih je morala občinska 
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uprava nadzornemu odboru tudi poročati. Nadzorni obor je ob tem tudi ugotovil, da občinska uprava 
sledi njihovim priporočilom in jih upošteva. 
  
Sklep št. 59:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Poročilo nadzornega odbora občine o pregledu 
poslovanja občine v letu 2018 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 12. točki 
Poročilo o delu Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina za leto 2018 predstavi Lucija Kavčič, 
direktorica Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina. 
 
Sklep št. 60:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o delu Zavoda za turizem in kulturo 
Poljanska dolina za leto 2018 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 13. točki 
Poročilo o izgradnji športne dvorane Gorenja vas z zunanjimi športnimi in prometnimi površinami 
predstavi Bernard Strel. 
 
Jurij Krvina pripomni, da se investicije ne izvajajo na način, da se vrednost investicije poveča za 1,1 mio 
evrov in predlaga, da se v poročilu jasno navede kolikšna je bila vrednost pogodbe, ter da vsi v poročilu 
navedeni zneski vsebujejo tudi DDV. Župan pojasni, da so se še ob sami izvedbi investicije iskale rešitve 
skladno s stanjem, ki se je izkazalo šele na terenu, vsa več dela pa so bila evidentirana in predhodno 
usklajena in potrjena izvajalcu za izvedbo.  
 
Sklep št. 61:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o izgradnji športne dvorane Gorenja 
vas z zunanjimi športnimi in prometnimi površinami v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 14. točki 
Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad 
predstavi Anja Hren. 
 
Sklep št. 62:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane sprejme Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih 
mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 15. točki 
Poročilo o delu uredništva Podblegaških novic za leto 2018 predstavi Damjana Peternel, glavna 
urednica Podblegaških novic. 
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Sklep št. 63:  
Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se seznani s Poročilom o delu uredništva Podblegaških novic 
za leto 2018 v predloženem besedilu. 
ZA predlagani sklep je glasovalo 16 članov občinskega sveta. Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
K 16. točki 
Župan člane občinskega sveta seznani, da bo še v mesecu juniju imenoval podžupana občine Antona 
Debeljaka. 
 
 
Seja se zaključi ob 22.30 uri. 
 
 
Zapisala: 
Barbara Bogataj  
         Milan Janez Čadež 

Župan 


