OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
OBČINSKI SVET
Številka: 011- /2015-001
Datum: 17. 3. 2015
Na podlagi 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine
(UVG, št. 47/99, Ur.l. RS, št. 80/01)

Gorenja vas – Poljane

SKLICUJEM
4. redno sejo občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane, ki bo
v četrtek, 26. 3. 2015, ob 18. uri
v sejni sobi občine na naslovu Todraž 1
Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta z dne 18. 12. 2014
2. Pobude, predlogi, vprašanja članov občinskega sveta
3. Zaključni račun proračuna občine za leto 2014 (Poročevalka: Nada Dolinar)
4. Odlok o spremembi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje
urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice (Poročevalec: Ciril Alič, predsednik odbora za
prostorsko planiranje in varstvo okolja)
5. Program športa za leto 2015 (Poročevalec: Jurij Krvina, predsednik odbora za šolstvo,
kulturo in šport)
6. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015 (Poročevalec: Ciril Alič,
predsednik odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja)
7. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2015 (Poročevalec: Ciril Alič, predsednik odbora
za prostorsko planiranje in varstvo okolja)
8. Predlog Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode 2015 in Predlog Sklepa
o določitvi višine subvencioniranja cene navedene storitve (Poročevalec: Ciril Alič,
predsednik odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja)
9. Imenovanje članov v komisijo za izbor izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno
in tehnološko vodo (Poročevalka: Kristina Knific)
10. 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
uredništvo Podblegaških novic - po elektronski pošti
Občinska uprava: Barbara Bogataj, Elizabeta Rakovec, Nada Dolinar, Anja Hren,
Kristina Knific

Gradivo v vednost:














KS Gorenja vas - po elektronski pošti
KS Poljane - po elektronski pošti
KS Sovodenj
KS Javorje
KS Trebija
KS Lučine
SDS, Milan Čadež
Nova Slovenija, NSi, Janez Hrovat
SLS Slovenska ljudska stranka, Dušan Pintar
SD, Štefan Benkovič
SMC, Franc Biček
DeSUS, Danijela Titan

