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SEJE DELOVNIH TELESA 
 
 
 

Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 

Ponedeljek, 11.12.2017 ob 15.00 
 

 
 

Vabilo in zapisnik Odbora za gospodarstvo varstvo okolja 
in gospodarske javne službe 

Ponedeljek, 11.12.2017 ob 15.30 
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Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 

 
Številka: 9000-0005/2017-1 

         Datum: 01. 12. 2017 
 
 

Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradni list RS, št. 5/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) sklicujem 

 
 
 

17. sejo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ, ki bo v ponedeljek, 11. 12. 2017, ob 15. uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 16. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

ter javnih financ z dne 08.11.2017, 
2. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu, 
3. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, prosimo, da nam sporočite na telefon 04 575 18 00. 
 
 
 

Predsednik odbora: 
Ivan Ratek, l.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 
- Člani Odbora: Ivan Ratek, Branko Banko, Danijela Mandeljc, Bojan Jakopič, Janez Kosmač, 
- Sonja Resman, direktorica Doma Dr. Janka Benedika Radovljica, k točki 2, 
- Monika Breznik, direktorica Občinske uprave Občine Gorje, 
- Martina Hribar Brus, višja svetovalka II za splošne, gospodarske in druge dejavnosti, Občina Gorje. 
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Številka: 9000-0005/2017-7 
          Datum: 08. 11. 2017 

 

Z A P I S N I K  
 
16. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 

financ, ki je bila v sredo, 8. novembra 2017 ob 15. uri v prostorih Občine Gorje. 
 
Prisotni člani: Ivan Ratek, Branko Banko, Danijela Mandeljc, Bojan Jakopič in Janez Kosmač 
Ostali prisotni: Monika Breznik – občina Gorje 
 
Uvodoma je predsednik pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlagal je sledeči 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 15. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

ter javnih financ z dne 23.10.2017, 
2. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2018, predlog, 
3. Stanovanjski program za leto 2018, 
4. Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2018, 
5. Letni program športa Občine Gorje za leto 2018, 
6. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
Dnevni red so prisotni soglasno (5 glasov ZA) sprejeli. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 15. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti ter javnih financ z dne 23.10.2017 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Zapisnik 15. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ z dne 23.10.2017 se potrdi. 

 
Točka 2: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2018, predlog 

Kratko obrazložitev predloga proračuna je podala Monika Breznik. Izpostavila je večje investicije, 
zakonsko določene izdatke in prejemke. Konec leta bo v proračunu ostal presežek sredstev, s 
čimer bo pokrit proračunski primanjkljaj v bilancah A in B. V razpravi so bila podana vprašanja v 
zvezi z izdatki za glasbeni šoli in šolske prevoze, izdatki na proračunski postavki Promocija kraja 
Občine Gorje, kratko pojasnilo je bilo podano tudi o delovanju skupnih občinskih organov (MIR in 
SNRS). Novih predlogov na osnutek proračuna člani odbora niso podali. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ predlaga 
Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme predlog Odloka o proračunu za leto 2018 v 
predlagani obliki. 

 
 
 
 



 

7 

Točka 3: Stanovanjski program za leto 2018 
Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik. V obrazložitvi je bilo pojasnjeno, da bomo z 
nakupom zgradbe na naslovu Zgornje Gorje 7, pridobili tri stanovanja ter da bodo v proračunu za 
drugo branje dodatno zagotovljena sredstva za obnovo kopalnice na naslovu Spodnje Gorje 105. V 
razpravi je bilo postavljeno vprašanje glede sofinanciranja tržnih najemnin. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je seznanil s 
predlogom Stanovanjskega programa za leto 2018 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme 
v predlagani obliki. 

 
Točka 4: Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2018 

Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik. Na to točko dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je seznanil s 
predlogom Letnega izvedbenega načrta financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2018 in 
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki. 

 
Točka 5: Letni program športa Občine Gorje za leto 2018 

Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik. Na to točko dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je seznanil s 
predlogom Letnega programa športa Občine Gorje za leto 2018 in predlaga občinskemu svetu, 
da ga sprejme v predlagani obliki. 

 
Točka 6: Pobude, predlogi in vprašanja 

Razprava je bila o OPPN Vršče, dokumentaciji za Gorjanski dom, ki jo pripravlja g. Gabrijelčič ter o 
soteski Vintgar. 
 
 
Predsednik je zaključil s 16. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.  
 
Seja je bila zaključena ob 16.05. 

 
 
 
Zapisala:                                                                                                            Predsednik odbora  
Monika Breznik            Ivan Ratek 
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Vabilo in zapisnik Odbora za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe 

 
Številka: 9000-5/2017-3 

Datum: 26.10.2017 
 
 
 

Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17) sklicujem 

 
 
 

18. sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
ki bo v ponedeljek, 11.12.2017 ob 15.30 uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 17. seje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe z dne 8.11.2017. 
2. Spremembe in dopolnitve Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorje, predlog – 
skrajšani postopek. 

3. Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 – 2021. 
4. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za leto 2018. 
5. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, prosimo, da nam sporočite na telefon 04 575 18 00. 
 
 
 
 
 
 Predsednik odbora: 
 Ivan Hočevar, l.r.  
 
 
Vabljeni: 

 Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe: Ivan Hočevar, Borut Kunstelj, 
Dominik Piber, Mihael Klinar, Jože Borse, 

 Mag. Janez Resman, Štefan Korošec, 

 Jožica Lužnik.  



 

9 

Številka: 9000-0005/2017-8 
Datum: 08.11.2017 
 

 
ZAPISNIK 

17. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe, ki je bila v sredo, 8. novembra 2017 ob 16.00 uri v prostorih Občine 

Gorje, Zgornje Gorje 6b. 
 
 

Prisotni:   Ivan Hočevar – predsednik, Borut Kunstelj, Dominik Piber in Mihael Klinar 
Odsoten:   Jože Borse 
Ostali prisotni: Jožica Lužnik, Monika Breznik 
 
 
Uvodoma je predsednik pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlagal je sledeči 
DNEVNI RED: 
1. Pregled zapisnika 16. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe z dne 23.10.2017. 
2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2018 – PREDLOG, PRVA OBRAVNAVA. 
3. POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA. 

 
Dnevni red so prisotni soglasno (4 glasovi ZA) sprejeli. 
 

Točka 1: Pregled zapisnika 16. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 
javne službe z dne 23.10.2017 

 
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Zapisnik 16. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe z dne 
23.10.2017 se potrdi. 

 
Točka 2: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2018 – predlog, prva obravnava 

 
Kratko obrazložitev predloga proračuna je podala Monika Breznik. Izpostavila je večje 
investicije, zakonsko določene izdatke in prejemke. Konec leta bo v proračunu ostal presežek 
sredstev, s čimer bo pokrit proračunski primanjkljaj v bilancah A in B. V razpravi so bila podana 
vprašanja v zvezi z investicijo Spodnje Gorje – Fortuna. Kratka pojasnila je podala Jožica Lužnik. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu 
svetu Občine Gorje, da sprejme predlog Odloka o proračunu za leto 2018 v predlagani obliki. 
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Točka 3: Pobude, predlogi in vprašanja 
 

G. Klinar je postavil vprašanje glede postavitve javne razsvetljave pred tunelom v Podhomu ter 
kdaj je predvidena otvoritev.  
 
Predsednik je zaključil s 17. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.  
 
Seja je bila zaključena ob 17.05 uri. 
 
 
 
 
Zapisala: Predsednik odbora 
Monika Breznik  Ivan Hočevar 
 
 
 
 


