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SEJE DELOVNIH TELES 
 

 

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

Ponedeljek, 20.4.2015 ob 15.00 
 

 

 

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

Ponedeljek, 20.4.2015 ob 15.30 
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Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 

 

 

Številka: 9000-0003/2015-1 
         Datum: 10. 04. 2015 
 

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

 
 

3. sejo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti  
ter javnih financ, ki bo v ponedeljek, 20. 04. 2015, ob 15. uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 2. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti ter javnih financ z dne 23.3.2015, 
2. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2014 – predlog, skrajšan postopek, 
3. Letna poročila o delu za leto 2014: 

a. Osnovna šola Gorje, 
b. Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, 

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 
- Milan Rejc, ravnatelj OŠ Gorje 
- Božena Kolman Finžgar, direktorica Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica 
- Monika Breznik, direktorica Občinske uprave Občine Gorje, 
- Martina Hribar Brus, višja svetovalka III za splošne, gospodarske in druge dejavnosti, Občina Gorje 
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Številka: 9000-0002/2015 
          Datum: 23. 03. 2015 

 

Z A P I S N I K  
 

2. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 
ki je bila v ponedeljek, 23. marca 2015 ob 15. uri v prostorih Občine Gorje. 

 
Prisotni člani: Ivan Ratek, Branko Banko, Bojan Jakopič, Janez Kosmač 
Odsotni člani: Danijela Mandeljc - opravičeno 
Ostali prisotni: Martina Hribar Brus – občina Gorje 
 
Uvodoma je predsednik pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlagal je sledeči 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 1. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti ter javnih financ z dne 26.11.2014, 
2. Lokalni program kulture občine Gorje 2015-2018, 
3. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
Dnevni red so prisotni soglasno (4 glasovi ZA) sprejeli. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 1. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti ter javnih financ z dne 26.11.2014 

 
Na zapisnik ni bilo pripomb. Ponovno je bila izpostavljena problematika oz. potreba po 
postavitvi usmerjevalnih tabel za turistične znamenitosti (Janez Kosmač). 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
1. Zapisnik 1. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 

financ z dne 26.11.2014 se potrdi. 

 
Točka 2: Lokalni program kulture občine Gorje 2015-2018 

 
Kratko obrazložitev je podala Martina Hribar Brus. Člani so pohvalil trenutno stanje na 
kulturnem področju v občini Gorje in sodelovanje z društvi in zavodi. Druge razprave ni bilo. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
1. Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je 

seznanil z Lokalnim programom kulture občine Gorje 2015-2018 in predlaga občinskemu 
svetu, da ga sprejme v predlagani obliki. 

 
Točka 3: Pobude, predlogi in vprašanja 

 
Ivan Ratek in Branko Banko sta izpostavila problem sanitarij v delu šole, ki ga uporabljata dva 
oddelka vrtca. Sanitarije niso primerne za otroke iz vrtca in ne zadoščajo za število otrok, kot jih 
trenutno uporablja. 
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Janez Kosmač predlaga, da na primerne načine obveščamo občane Gorij o prireditvah v 
sosednjih občinah, predvsem na Bledu in v Radovljici. V kolikor je možno, predlaga tudi 
organizacijo prevoza na te prireditve.  
 
Predsednik je zaključil z 2. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.  
 
Seja je bila zaključena ob 1530. 

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


