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SEJE DELOVNIH TELESA 
 

 

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

ponedeljek, 6.6.2016 ob 15.00 
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Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 

 

         Številka: 9000-0003/2016-6 
         Datum: 31. 05. 2016 
 
 

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

 
 
 

9. sejo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ, 

ki bo v ponedeljek, 06. 06. 2016, ob 15. uri v prostorih Občine Gorje. 
 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 8. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

ter javnih financ z dne 18.04.2016, 
2. Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – 

enota Vrtec Gorje, 
3. Strategija ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017 – 2021, 
4. Pobude, predlogi in vprašanja. 

 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, prosimo, da nam sporočite na telefon 04 575 18 05. 
 
 

Predsednik odbora: 
Ivan Ratek, l.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 
- Člani Odbora: Ivan Ratek, Branko Banko, Danijela Mandeljc, Bojan Jakopič, Janez Kosmač, 
- Milan Rejc, ravnatelj OŠ Gorje – k točki 3a,  
- 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: 9000-0002/2016-6 
         Datum: 18. 04. 2016 
 

Z A P I S N I K  
8. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ, ki je bila v ponedeljek, 18. aprila 2016 ob 15. uri v prostorih Občine Gorje. 

 
 

Prisotni člani: Ivan Ratek, Branko Banko, Bojan Jakopič, Janez Kosmač  
Upravičeno odsotni: Danijela Mandeljc 
Ostali prisotni: Milan Rejc – OŠ Gorje, Božena Kolman Finžgar, Lidija Kozelj – Knjižnica A. T. 

Linharta Radovljica, Monika Breznik, Martina Hribar Brus – občina Gorje. 
 
Uvodoma je predsednik pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlagal je sledeči 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 7. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

ter javnih financ z dne 21.03.2016, 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2016 – rebalans 

I, predlog, skrajšan postopek, 
3. Letna poročila o delu za leto 2015: 
a) Osnovna šola Gorje, 

b) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, 
4. Poročilo urednice o izdajanju glasila Gorjanc, 
5. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
Dnevni red so prisotni soglasno (4 glasovi ZA) sprejeli. 
Predsednik je predlagal, da se obravnava točk dnevnega reda zamenja tako, da imajo zunanji 
poročevalci prednost, torej se obravnavata najprej 3. in 4. točka. Prisotni so s predlogom soglašali. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 7. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti ter javnih financ z dne 21.03.2016 

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

SKLEP:  
Zapisnik 7. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ z dne 21.03.2016 se potrdi. 

 
Točka 2: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 

2016 – rebalans I, predlog, skrajšan postopek 
 

Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik in izpostavila, da so razlogi za rebalans na investicijski 
strani. Splošna rezervacija je bila porabljena za financiranje ureditve javne razsvetljave v Krnici, ker 
se je v letu 2015 za ta namen planiralo premalo sredstev. BSC je občini za projekt REAAL zaračunal 
še mehke aktivnosti, ki jih je izvedel v letu 2015. V kratki razpravi, ki je sledila, je Monika Breznik 
podala vsa dodatna pojasnila.  
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Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ predlaga 
Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu Občine Gorje za leto 2016 – rebalans I. 

 
Točka 3: Letna poročila o delu za leto 2015 

Točka 3a: Osnovna šola Gorje 
 

Poročilo je predstavil ravnatelj OŠ Gorje g. Milan Rejc. Povzel je, da je bilo šolsko leto 2015/2016 
podobno uspešno kot leto pred tem. Na kratko je predstavil posamezne vsebine poročila. Izpostavil 
je že nekajletni problem s pomanjkanjem prostora za kabinete in dodatne učilnice. Še posebej je 
izpostavil problem združenih učilnic za tehnično in likovno vzgojo, ki bi jih bilo potrebno urediti 
ločeno in premajhen prostor za knjižnico. Ne glede na to, da se število učencev ne povečuje, se je 
dokaj spremenil program, kar zahteva drugačne pogoje (več kabinetov in učilnic). Prostora 
primanjkuje tudi v delu šole, kjer sta urejena dva oddelka enote Vrtca. Za ta del bi predlagal 
dozidavo in nadzidavo obstoječega dela. V razpravi so sodelovali vsi člani odbora na temo 
neizkoriščenih in nedodelanih prostorov nad telovadnico. Monika Breznik je pojasnila, da je 
ocenjena vrednost ureditve tega dela 300.000 €. Prisotnim se je ocena zdela precej visoka in 
menijo, da bi bilo možno prostor urediti z nižjimi stroški. Izpostavljen je bil tudi problem s parkirišči 
pred šolo in vrtcem. Bojan Jakopič meni, da je parkirnih prostorov dovolj za Gorjanskim domom. 
Milan Rejc meni, da bi bilo pri šoli možno obstoječe parkirišče razširiti proti zahodu in promet 
urediti z znaki ter občasnimi redarskimi kontrolami. Branko Banko je izpostavil tri teme: 
učinkovitost elektrarne, ustreznost obstoječe strehe na šoli in stanje na področju socialne 
ogroženosti. Milan Rejc je odgovoril, da elektrarna ne prinaša takšnih dobičkov, kot je bilo 
načrtovano in pričakovano. Na to vpliva predvsem nizka cena odkupa, na katero šola nima vpliva. 
Stanje strehe je zaenkrat solidno, pušča ne, na nekaterih delih pa je popolnoma neizolirana, kar 
povzroča izgube. Monika Breznik je pojasnila, da je bila elektrarna financirana s strani švicarskega 
mehanizma REAAL in je bila del projekta energetske sanacije. Za zamenjavo strehe bi se občina 
prijavila na nov razpis REAAL, vendar se v Švici niso odločili za sofinanciranje, zato projekt sanacije 
strehe zaenkrat še ne bo izveden. Glede socialno ogroženih je Milan Rejc povedal, da hujših težav 
v Gorjah ni. Zaradi nizkega praga za določitev subvencionirane prehrane ima 156 od 257 učencev 
prehrano brezplačno.   
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je seznanil z 
letnim poročilom o delu JZ Osnovna šola Gorje za leto 2015. 

 
Točka 3b: Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 

 
Poročilo Knjižnice A. T. Linharta Radovljica je na kratko predstavila direktorica Božena Kolman 
Finžgar. Povzela je, da se stanje glede na kazalce izboljšuje, povprečje na ravni Slovenije še ni 
doseženo, se pa približujemo in ga želimo preseči. Izpostavila je glavno pridobitev v Gorjah v letu 
2015, dva nova računalnika in povečano obremenitev v gorjanski knjižnici. Želja in težnja knjižnice 
je še vedno sprememba obratovalnega časa in zaposlitev ene osebe (trenutno je v Gorjah ena 
polovična zaposlitev). V razpravi so sodelovali vsi prisotni in pohvalili aktivnosti, ki jih izvaja 
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knjižnica ter sodelovanje z vrtcem in šolo. Lidija Kozelj je povedala, da se je v letu 2016 že začela 
pojavljati prostorska stiska za gradivo, kar rešujejo s shranjevanjem gradiva v Radovljici.  
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je seznanil z 
letnim poročilom o delu Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2015. 

 
Točka 4: Poročilo urednice o izdajanju glasila Gorjanc 

 
Poročilo o izdajanju glasila Gorjanc je pripravila in na kratko predstavila odgovorna urednica 
Romana Purkart. Povzela je, da je Gorjanc glasilo, kjer s prispevki sodelujejo vsa društva in ostali 
akterji na lokalnem nivoju. Z razliko od glasil, ki jih pripravljajo časopisne hiše (na primer Gorenjski 
glas), so prispevki društev brezplačni, lokalni in bolj približani občanom. Janez Kosmač v glasilu 
pogreša več aktualnih informacij o delu občinske uprave in občinskega sveta. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je seznanil s 
poročilom urednice o izdajanju glasila Gorjanc. 

 
 

Točka 5: Pobude, predlogi in vprašanja 
 

Ni bilo razprave. 
 
Predsednik je zaključil z 8. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.30. 

 
 
 
 
 
Zapisala:         Predsednik odbora  
Martina Hribar Brus         Ivan Ratek 
 
 
 


