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SEJE DELOVNIH TELESA 
 
 
 

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

Ponedeljek, 26.3.2018 ob 15.00 
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Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 

 
Številka: 9000-0001/2018- 

         Datum: 19.3.2018 
 
 

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

 
 
 

18. sejo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ, ki bo v ponedeljek, 26.3.2018, ob 15. uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 17. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

ter javnih financ z dne 11.12.2017, 
2. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2017 – predlog, skrajšan postopek, 
3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne - predlog, prva obravnava in Odlok o 

ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne – predlog, prva obravnava. 
4. 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, 
- Prof. dr. Boštjan Brezovnik, Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor – po telefonu, 
- 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: 9000-0005/2017-13 
         Datum:11 12. 2017 

 
 

Z A P I S N I K  
 

17. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter 
javnih financ, ki je bila v ponedeljek, 11. decembra 2017 ob 15. uri v prostorih 

Občine Gorje. 
 
Prisotni člani:   Ivan Ratek, Branko Banko, Danijela Mandeljc, Janez Kosmač 
Odsotni člani:   Bojan Jakopič - opravičeno 
Ostali prisotni: Martina Hribar Brus – občina Gorje, Miha Janša – Dom Dr. Janka Benedika 

Radovljica 
 
Uvodoma je predsednik pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlagal je sledeči 
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. 
 
Dnevni red so prisotni soglasno (4 glasovi ZA) sprejeli. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 16. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti ter javnih financ z dne 08.11.2017 

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

SKLEP:  
Zapisnik 16. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ z dne 08.11.2017 se potrdi. 

 
Točka 2: Soglasje k ceni storitve pomoči na domu 

Obrazložitev predloga soglasja k ceni storitve pomoči na domu je podal računovodja Doma Dr. 
Janka Benedika Radovljica g. Miha Janša. Obrazložil je, da se je v sodelovanju s strokovnimi 
službami občine Gorje uskladil izračun cene storitve pomoči na domu. Glede na prvi predlog so se 
uskladile formule izračunov. Delež sofinanciranja, 71,45%, ostaja enak, kot ga je občinski svet 
sprejel v letu 2012. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP 1:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ predlaga 
Občinskemu svetu Občine Gorje naj da soglasje k predlagani ceni socialne oskrbe pomoči na 
domu. 
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Točka 3: Pobude, predlogi in vprašanja 
Članica odbora je opozorila na problem starejših ljudi, ki bivajo sami. Ker nimajo nikogar, ki bi zanje 
skrbel, naj bi Center za socialno delo preverjal stanje. CSD se odloči za terenski ogled pogosto šele 
po urgiranju občanov ali društev (npr. Rdečega križa). 
Člani odbora predlagajo, da se v občinskem glasilu objavijo kontakti oseb, ki so na voljo za pomoč 
pri čiščenju snega iz privatnih dvorišč.   
 
Predsednik je zaključil s 17. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.  
 
Seja je bila zaključena ob 1515. 

 
Zapisala:                                                                                                            Predsednik odbora  
Martina Hribar Brus, univ. dipl. ekon.                                                                                     Ivan Ratek 
 


