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SEJE DELOVNIH TELESA 
 
 
 

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

Ponedeljek, 16.4.2018 ob 15.00 
 

 
 
 

Vabilo in zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
Sreda, 18.4.2018 ob 16.00 
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Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 

 
Številka: 9000-0004/2018-2 

         Datum: 09.04.2018 
 
 

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

 
 

19. sejo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter 
javnih financ, ki bo v ponedeljek, 16. 04. 2017, ob 15. uri 

v prostorih Občine Gorje 
 

 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 18. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

ter javnih financ z dne 26.03.2018, 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2018 – 

rebalans I, predlog – skrajšan postopek, 
3. Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota 

Vrtec Gorje, 
4. Letna poročila o delu za leto 2017: 

a) JZ Osnovna šola Gorje, 
b) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, 

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 Ratek, l.r. 

 
 
 
 
Vabljeni: 
- Člani Odbora: Ivan Ratek, Branko Banko, Danijela Mandeljc, Bojan Jakopič, Janez Kosmač, 
- Monika Breznik, direktorica Občinske uprave Občine Gorje, 
- Mojca Brejc, ravnateljica OŠ Gorje, k točki 3 in 4a, 
- Božena Kolman Finžgar, direktorica Knjižnica A. T. Linharta, k točki 4b, 
- Martina Hribar Brus, višja svetovalka II.
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Številka: 9000-0003/2018-4 
         Datum: 26. 03. 2018 

 

Z A P I S N I K  
 

18. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter 
javnih financ 

ki je bila v ponedeljek, 26. marca 2018 ob 15. uri v prostorih Občine Gorje. 
 
Prisotni člani: Ivan Ratek, Branko Banko, Danijela Mandeljc, Janez Kosmač, Bojan Jakopič 
Odsotni člani: / 
Ostali prisotni: Monika Breznik, Martina Hribar Brus – občina Gorje 
 
Uvodoma je predsednik pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlagal je sledeči 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 17. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

ter javnih financ z dne 18.12.2017, 
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. 
 
Dnevni red so prisotni soglasno (5 glasov ZA) sprejeli. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 17. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti ter javnih financ z dne 18.12.2017 

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

SKLEP:  
Zapisnik 17. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ z dne 18.12.2017 se potrdi. 

 
Točka 2: Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2017 – predlog, skrajšan postopek 

 
Obrazložitev je podala Monika Breznik. Zaključni račun proračuna občine Gorje za leto 2017 
izkazuje, da so prihodki znašali 2.839.547 €, kar je 97,18 % veljavnega proračuna. Od celotnih 
prihodkov so bili davki na dohodek in dobiček (dohodnina) v višini 1.798.440 € in transferni 
prihodki v višini 252.392 €, od tega finančna izravnava v višini 35.470 € in sredstva ZFO 93.405 €, 
odhodki pa 2.613.881 €. Realizacija odhodkov je bila 88,51 % glede na veljavni proračun 
Proračunski presežek iz bilance A je tako znašal 225.665 €. Večji investicije v letu 2017 so obnova 
vodovoda ob pešpoti Spodnje – Zgornje Gorje, izgradnja občinske ceste Podhom – Klinarjev klanec 
skupaj s pešpotjo, obnovo vodovoda in postavitvijo javne razsvetljave, zamenjava strehe na OŠ 
Gorje, nakup zgradbe Zgornje Gorje 7. Občina je v letu 2017 svoje obveznosti poravnavala tekoče 
in v zakonskih rokih. Tekoča poraba je predstavljala slabih 69 %, investicijska pa dobrih 31 % 
odhodkov. Po programski klasifikaciji je bil lani največji delež proračunskih odhodkov namenjen za: 
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izobraževanje – dobrih 30 % – več kot polovico stroška predstavljajo oskrbnine v vrtcih, sledijo 
promet, prometna infrastruktura in komunikacije – dobrih 16 %, prostorsko planiranje in 
stanovanjsko komunalna dejavnost – dobrih 9 %, lokalna samouprava – slabih 9%. Po proračunskih 
uporabnikih pa je bil največji delež odhodkov namenjen za družbene dejavnosti – slabih 41 %, 
sledijo gospodarske javne službe – dobrih 32 %  
V razpravi so bila izpostavljena vprašanja glede postavk z nizko realizacijo in postavk s 100 % 
realizacijo. Obrazloženo je bilo, da je nizka realizacija na postavki Promocija kraja posledica 
nezaključenega projekta postavitve informacijskih tabel, ki bo zaključen v letu 2018. Postavke s 
100% realizacijo so tiste, na katerih je bila potrebna prerazporeditev sredstev zaradi večje porabe 
ali so se sredstva z rebalansom usklajevala.  
 
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP 1:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ predlaga 
Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 
2017. 

 
Točka 3: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne - predlog, prva obravnava in 
Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne – predlog, prva 

obravnava 
 

Po telefonski zvezi je kot poročevalec na odboru sodeloval dr. Boštjan Brezovnik, pripravljavec 
obeh predlogov odlokov iz Inštituta za lokalno samoupravo Maribor. Obrazložil je, da sta 
pripravljena predloga uskladitev zakonodaje zaradi novo sprejetega Zakona o lekarniški dejavnosti. 
Bistvenih sprememb glede na sedaj veljavne Odloke ni.  
 
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 predloga odlokov, Odlok o ustanovitvi javnega 
zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske 
lekarne, v predlagani obliki v prvi obravnavi. 

 
Točka 3: Pobude, predlogi in vprašanja 

 
Ivan Ratek je povprašal glede zadeve Vršče. Monika Breznik je obrazložila, da se trenutno ureja 
uvoz na Vršče, ki ga financira Turistično društvo Gorje. Postopek OPPN-ja je še vedno v teku in še 
ni sprejet, tako kot razumejo nekateri občani in izražajo dvome o ustreznem sprejemu dokumenta. 
Janez Kosmač je izpostavil vprašanje glede urejanja ceste na Poljšici, ki je v slabem stanju. Podana 
je bila obrazložitev, da sta letos v planu rekonstrukciji ceste na Poljšici in na Zgornjih Lazah.  
 
Predsednik je zaključil z 18. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.  
 
Seja je bila zaključena ob 1540. 

 
 
Zapisala:                                                                                                            Predsednik odbora  
Martina Hribar Brus, univ. dipl. ekon.                                                                                     Ivan Ratek 
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Vabilo in zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 

 
 

Številka: 9000-4/2018-3 
Datum: 5.4.2018 

 
V skladu z 61. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) 
 

13. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
ki bo v SREDO, dne 18. aprila ob 16.00 uri 

v sejni sobi Občine Gorje 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje 
2. Potrditev zapisnika 8. dopisne seje 
3. Obravnava prispelih predlogov za člane in namestnike OVK Gorje 
4. Predlogi in pobude  

 
 
Obrazložitev: 
- gradivo k točki 3. se bo obravnavalo na seji sami   
 
 
 
 
         Predsednik Komisije za MVVI: 
          Janez Kolenc, l.r.  
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Številka: 9000-0003/2017-  
Datum: 16.10.2017 
 

ZAPISNIK 
12. seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v 

ponedeljek, dne 16.10. 2017, ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Gorje 
 
Prisotni: Janez Kolenc, Branko Banko, Ivan Ratek, Borut Kunstelj in Jakob Por. 
 
V uvodu je predsednik naprej vse lepo pozdravil in ugotovil sklepčnost ter za sejo predlagal 
naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje 
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. dopisne seje 
3. Pregled in potrditev zapisnika 7. dopisne seje 
4. Obravnava prispelih predlogov za volitve elektorja in člana državnega sveta  
5. Predlogi in pobude  

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
AD1) 
Zapisnik 12. redne seje komisije je bil soglasno sprejet. 
 
AD2) 
Zapisnik 6. dopisne seje je bil soglasno potrjen. 
 
AD3) 
Zapisnik 7. dopisne seje je bil soglasno potrjen. 
 
AD4) 
Predsednik je člane komisije seznanil, da je komisija v roku poziva prejela samo en predlog za 
kandidata za elektorja in nobenega predloga za imenovanja kandidata za volitve v državni svet. 
 
Predlog kandidata za elektorja, je podal: 
 

- Predlagatelj občinski svetnik Branko Banko, ki za kandidata za elektorja predlaga Ivana 
Hočevarja, Spodnje Gorje 65d, 4247 Zgornje Gorje. 

 
Komisija je ugotovila, da je bil predlog za kandidata za elektorja vložen v skladu s sprejetimi PRAVILI 
in z vsemi potrebnimi podatki in obveznim soglasjem kandidata. Ker drugih predlogov ni bilo, je 
komisija občinskemu svetu posredovala seznam, oziroma glasovnico enega kandidata za elektorja 
v naslednjem vrstnem redu: 
 

1. Ivan HOČEVAR, stanujoč Spodnje Gorje 65d, 4247 Zgornje Gorje. 
 
Občinski svet na tajnih volitvah izvoli enega elektorja.  
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Volitve za kandidata za člana Državnega sveta se ne izvedejo, ker ni bilo podanega predloga 
kandidatov. 
 
Glasovanje: 5 ZA 
Sklep je bil sprejet.  
    
AD5) 
Pod to točko ni bilo razprave. 
   
Seja komisije je bila zaključena ob 15.55. 
 
 
 
 
Zapisal: 
Robert Plavčak, tajnik komisije 
 
 
 

Predsednik: 
Janez Kolenc, l.r.         
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             Številka: 9000-3/2018-8  
             Datum: 12.10.2017 
 

Z A P I S N I K 
8. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je 

potekala dne 4.4.2018 od 12.00 ure do dne 5.4.2018 do 15.00 ure 
 

Za sejo je bil predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev razpisa za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Gorje za leto 2018 – 

predlog. 
2. Potrditev poziva za zbiranje predlogov za člane in namestnike občinske volilne komisije 

Občine Gorje-predlog. 
 
Članom komisije je bil predlagam v potrditev naslednji sklep:  

1. Predlog sklepa: 
Potrdi se razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Gorje za leto 2018. 

 

2.Predlog sklepa: 
Potrdi se poziv za zbiranje predlogov za člane in namestnike občinske volilne komisije Občine 
Gorje. 

 
 
GLASOVANJE: 

Kolenc ZA                PROTI Elektronska pošta 

Banko  ZA                PROTI Elektronska pošta 

Kunstelj ZA                PROTI Elektronska pošta 

Ratek ZA                PROTI Elektronska pošta 

Por ZA                PROTI Elektronska pošta 

 
Glasovanje: 5 ZA. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Zapisal:        Predsednik komisije 
Robert Plavčak, tajnik komisije, l.r.     Janez Kolenc, l.r. 
   

 

 

 


