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SEJE DELOVNIH TELESA 
 

 

 

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

Ponedeljek, 20.3.2017 ob 15.30 
 

 

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

Ponedeljek, 20.3.2017 ob 15.00 
 

 

Vabilo in zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami 

Ponedeljek, 20.3.2017 ob 15.30 
  

 

Vabilo in zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
Sreda, 22.3.2017 ob 16.00 
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Vabilo in zapisnik Odbora za gospodarstvo varstvo okolja 
in gospodarske javne službe 

 

 
Številka: 9000-1/2017-5 

Datum: 13.03.2017 
 
 
 

Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradni list RS, št. 5/2007 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14 ) sklicujem 

 
 
 

13. sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
ki bo v ponedeljek, 20.03.2017 ob 15.30 uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 12. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe. 
2. Sklep o ugotovitvi javne koristi. 
3. Strategija oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje za obdobje 2015 – 2020. 
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 Hočevar, l.r.  
 
 
 
Vabljeni: 
- Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe: Ivan Hočevar, Borut 

Kunstelj, Dominik Piber, Mihael Klinar, Jože Borse, 
- Vojko Kapus, direktor Zavoda Marka Kapusa, Radovljica, 
- Jožica Lužnik. 
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Številka: 9000-0006/2016-9 
Datum: 12.12.2016 
 

ZAPISNIK 
12. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
ki je potekala v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 6B, dne 12.12.2016 ob 

15.00 uri 
 

Prisotni: Ivan Hočevar – predsednik, Borut Kunstelj, Dominik Piber, Mihael Klinar, Jože Borse 
Odsotni: / 
Ostali prisotni: Štefan Korošec, Jožica Lužnik 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 11. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe, ki je potekala v prostorih Občine Gorje, z dne 12.12.2016 
2. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Gorje za leto 2017 
3. Pobude, predlogi in vprašanja 

ZA:4 PROTI:0 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 11. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami z dne 03.11.2015 

 
Predsednik je predlagal pregled zapisnika. Zapisnik je dal na glasovanje. Zapisnik je bil soglasno 
sprejet. 
 

SKLEP: Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so soglasno 
sprejeli zapisnik 10. seje. 

ZA:4  PROTI:0 
 

Točka 2: Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Gorje za leto 2017 
 
Predsednik je dal besedo Štefanu Korošcu, ki je predstavil spremembe v programu zbiranja 
odpadkov na območju občine Gorje za leto 2017. Predstavil je, da je program kopija programa iz 
leta 2016 z manjšimi spremembami. Popravljeno je bilo: št. prebivalcev, pričakovane količine za 
leto 2017, dopolnjene in popravljene so bile definicije povzročitelja, gospodinjstva in uporabnikov. 
Povedal je da so bile določene ločene frakcije dodane – za zbiranje baterij in akumulatorjev. 
Največja sprememba pa je sprememba števila odvozov mešanih odpadkov, ki se bodo od januarja 
naprej pobirali 1x na 21 dni. Na nekaterih delih, večinoma večstanovanjski objekti, bo potrebno 
tudi mešane odpadke pobirati 1x tedensko. V letu 2017 želijo zamenjati viličarja in traktor 
nakladač. 
 
Predsednik je odprl razpravo na program. Predlagano je bilo, da se obvestilo o zbiranju odpadkov 
odda tudi v Gorjanca. Vprašanje je bilo zakaj sta dve postavki za papir in karton. Razloženo je bilo, 
da eno je papirna in kartonska embalaža, drugo pa je prav papir in karton, ki ga Infrastruktura Bled 
proda in s tem zmanjša stroške javne službe. Opozorjeno je bilo na tiskarsko napako na strani 304. 
Izražena je bila želja, da se prikaže dobljen znesek od prodaje papirja, kartona in akumulatorjev. 
Glede na to da gre za program je bilo poudarjeno, da je potrebno zavesti kdaj in kolikokrat se 
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poroča občini Gorje. Ravno tako je potrebno napisati kdaj oziroma v kolikem času uporabniki 
dobijo odgovore na svoja vprašanja in pritožbe.  Pohvaljena je bila ideja centra ponovne uporabe. 
Izraženo je bilo, da s strani občine Gorje ni interesa, da bi vlagali v center ponovne uporabe na 
Rečiški. Razloženo je bilo, da z občine Gorje ni vprašanje ali center ja ali ne, vendar se ne more 
vlagati v prostor, ki je črna gradnja. Drugo vprašanje pa je, glede na vizijo Bleda, če se sploh izplača 
vlagati v ta prostore, glede na to, da se želi podjetje preseliti za Savo k zbirnemu centru.  
 

SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga občinskemu 
svetu, da sprejme programom zbiranja odpadkov na območju občine Gorje za leto 2017. 

Za:5 PROTI: 0 
 

Točka 3: Pobude, predlogi in vprašanja. 
 

Bila je podana pobuda za postavitev zabojnika za zeleni odrez v Podhomu pri koritu.  
 
 
Predsednik je zaključil sejo. 
Seja je bila zaključena ob 15:45 uri 
 
 
Zapisala: 
Jožica Lužnik 
 
 
 
 Predsednik odbora: 

    Ivan Hočevar, l.r. 
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Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 

 
Številka: 9000-0001/2017-3 

         Datum: 10. 03. 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 

 
 
 

13. sejo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter 
javnih financ, ki bo v ponedeljek, 20. 03. 2017, ob 15. uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 12. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

ter javnih financ z dne 09.11.2016, 
2. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2016, predlog – skrajšan postopek. 
3. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v Občini Gorje, 

predlog – skrajšan postopek. 
4. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
 
Članom občinskega sveta je bilo gradivo za 2. točko posredovano 1. marca 2017. 
 
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, 
- Nuša Jesenšek, svetovalka III za upravno in pisarniško poslovanje. 
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Številka: 9000-0006/2016-6 
          Datum: 16. 11. 2016 

 
 

Z A P I S N I K  
 

12. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter 
javnih financ ki je bila v sredo, 16. novembra 2016 ob 15. uri v prostorih Občine 

Gorje. 
 
Prisotni člani: Ivan Ratek, Branko Banko, Danijela Mandeljc, Bojan Jakopič 
Odsotni člani: Janez Kosmač 
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 11. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

ter javnih financ z dne 07.11.2016, 
2. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017, predlog, 
3. Stanovanjski program za leto 2017, 
4. Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2017, 
5. Letni program športa Občine Gorje za leto 2017, 
6. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
Dnevni red so prisotni soglasno (5 glasov ZA) sprejeli. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 11. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti ter javnih financ z dne 07.11.2016 

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

SKLEP:  
Zapisnik 11. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ z dne 07.11.2016 se potrdi. 

 
Točka 2: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017, 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. V 
razpravi so bila podana vprašanja v zvezi z investicijo v šoli, gasilsko lestvijo in stroški mrliško 
ogledne službe, ki se precej povečujejo. Pojasnjeno je bilo, da gre pri šolski investiciji za ureditev 
prostorov nad telovadnico, gasilska lestev je odplačana, stroški mrliško ogledne službe pa so 
zakonsko določeni in občina na njih nima vpliva. Novih predlogov na osnutek proračuna člani 
odbora niso podali.    
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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 predlog Odloka o proračunu za leto 2017 v prvem 
branju. 

 
Točka 3: Stanovanjski program za leto 2017 

Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik. V razpravi je bilo pojasnjeno, da je stanovanje na 
naslovu Zgornje Gorje 43 potrebno obnove, rezervni sklad se oblikuje za stanovanja, ki jih upravlja 
Alpdom, to je za stanovanje na naslovih Zgornje Gorje 43, Spodnje Gorje 23 in za stanovanje na 
Jesenicah. Ivan Ratek predlaga, da se razmišlja o prodaji stanovanja na Jesenicah, ker se ne nahaja 
v občini Gorje. Branko Banko predlaga ureditev neprofitnih stanovanj v zgradbi Zadruge, ki ja 
občina namerava odkupiti. 
 
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 
predlogom Stanovanjskega programa za leto 2017 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme 
v predlagani obliki. 

 
Točka 4: Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2017 

Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik. Na to točko dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
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 
predlogom Letnega izvedbenega načrta financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2017 in 
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki. 

 
Točka 5: Letni program športa Občine Gorje za leto 2017 

Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik. Na to točko dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
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 
predlogom Letnega programa športa Občine Gorje za leto 2017 in predlaga občinskemu svetu, 
da ga sprejme v predlagani obliki. 

 
Točka 6: Pobude, predlogi in vprašanja 

Ni bilo razprave. 
 
Predsednik je zaključil z 12. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.  
 
Seja je bila zaključena ob 1525. 

 
Zapisala:                                                                                                            Predsednik odbora  
Martina Hribar Brus, univ. dipl. ekon.                                                                                     Ivan Ratek 
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Vabilo in zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami 

 
Številka: 9000-7/2017- 
Datum: 2.3.2017 

 
 
 

VABILO 
 

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

 
 

8. sejo 
Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki bo v 

ponedeljek, dne 20.3.2017 15.30 uri v prostorih občine Gorje  
 
 
Za sejo predlagam naslednje točke dnevnega reda: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje. 
2. Premoženjsko pravne zadeve. 
3. Razno. 

 
 
 
 Predsednik odbora: 
 Jakob Por, l.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Gradivo za sejo OS (člani so gradivo že prejeli s sklicem seje) 
- Zapisnik 7. seje 

 
 
Vabljeni: 

- Vsi člani Odbora 
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Številka: 9000-5/2016-10 
Datum: 21.11.2016 

 

ZAPISNIK 
7. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki 

je bila v sredo, dne 16. novembra ob 15.30 uri, v prostorih Občine Gorje. 
 
Prisotni: Jakob Por – predsednik, Pavel Jakopič, Urban Mulej, Drago Bregant 
Odsotni: Boštjan Komar 
Ostali prisotni: Monika  Breznik, Robert Plavčak, Jožica Lužnik 
 
Seji odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ter odbora za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe sta bili združeni. 
 
Predsednika g. Hočevar in g. Por sta se strinjala, da skupaj predelamo točko o odloku o proračunu 
Občine Gorje za leto 2017 – predlog, prva obravnava. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

5. Potrditev zapisnika 6. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami, z dne 03.11.2015 

6. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017 – predlog, prva obravnava 
7. Pobude, predlogi in vprašanja 

ZA:4  PROTI:0 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 6. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami z dne 03.11.2015 

Predsednik je predlagal pregled zapisnika . Obnovil je zapisnik za nazaj. Pripomb na zapisnik ni bilo. 
Ugotovljeno je bilo, da je napisan korektno. Zapisnik je bil soglasno sprejet. 
 

SKLEP: Člani odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami so soglasno 
sprejeli zapisnik 6. seje. 

ZA:4  PROTI:0 
 

Točka 2: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017 – predlog, prva obravnava 
Monika je predstavila sam namen proračuna, sprejem proračuna. Podatki na dohodkovni strani 
so vzeti iz letošnjega leta.  
 
Tema proračuna za OKOLJE IN PROSTOR 

 predvidena sredstva so za spremembo OPNja – povečana so sredstva, ker je več vlog, 
predvidena so še dodatna sredstva za elaborat za kmetijska zemljišča, v sklopu priprav 
sprememb se bodo določila tudi plazljiva območja in definirali pogoje na teh območjih 

Predsednik je odprl razpravo. 
 
Tema pogovora se je ustavila na cesti v Podhomu, glede odvodnjavanja (Klinarjev klanec). Pogovor 
je nanesel na kazni glede prehitre vožnje v Gorjah. Predstavljeno je bilo, da se Občinska uprava 
občine Gorje že dogovarja za nakup premične table »VI VOZITE«, ki bi omogočala tudi vpogled v 
samo statistiko hitrosti. Zanimanje se je pokazalo še glede teme o pokopališki dejavnosti, kjer je 
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bilo s strani Monike Breznik obrazloženo, da se zadeva že ureja in da se bodo vežice dale v najem, 
uredil pa se bo tudi odlok na tem področju, ki ga bo pripravila v sodelovanju z Infrastrukturo Bled. 
 
Drugih pripomb na predlagan proračun ni bilo.  
 

SKLEP: Člani odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami se je seznanil s 
proračunom in predlaga občinskem svetu, da ga sprejme. 

Za:4 PROTI: 0 
 

Točka 3: Pobude, predlogi in vprašanja 
 
Pobud, predlogov  in vprašanj ni bilo. 
 
 
 
Predsednik je zaključil sejo. 
Seja je bila zaključena ob 16.00 uri 
 
 
 
Zapisala: 
Jožica Lužnik 
 
 
 Predsednik odbora za prostorsko planiranje 

in gospodarjenje z nepremičninami: 
Jakob Por, l.r. 
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Vabilo in zapisnik Komisije za mandatna vprašanja 
volitve in imenovanja 

 
 

Številka: 9000-7/2017-3 
Datum: 1.3.2017 

 
 

V A B I L O  
 

V skladu z 59. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradni list RS, št. 5/2007) sklicujem 

 
 

10. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
ki bo v sredo, dne 22. 3. 2017 ob 16.00 uri 

v sejni sobi Občine Gorje 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje. 

3. Obravnava prispelih predlogov za imenovanje predstavnikov Občine Gorje v Svet šole 

Osnovne šole 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: 9000-3/2016-7 
Datum: 31.5.2016 
 

ZAPISNIK 
 

9. seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v 
ponedeljek, dne 30.5.2016 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 8. seje 
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. dopisne seje 
3. Obravnava prispelih predlogov za podelitev priznanj Občine Gorje za leto 2016 
4. Predlogi in pobude  

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
AD1) 
Zapisnik 8. redne seje komisije je bil soglasno sprejet. 
 
AD2) 
Zapisnik 3. dopisne seje je bil soglasno sprejet. 
 
AD3) 
Predsednik je člane komisije seznanil, da je komisija v roku razpisa prejela šest predlogov. Vsi so 
bili posredovani v razpisnem roku, v pisni obliki in na predpisanem obrazcu in v zaprtih kuvertah. 
Komisija je predloge odprla po vrstnem redu dospelosti in ugotovila naslednje predloge: 
- PGD Podhom, je predlagalo podelitev Priznanja Občine Gorje občanu Janezu Kobentarju, 

Podhom 21, 4247 Zgornje Gorje, 
- Danica Mandeljc, je predlagala podelitev Priznanja Občine Gorje Društvu žena in deklet na 

vasi Občin Bled in Gorje, Prežihova cesta 9, 4269 Bled, 
- Danica Mandeljc, je predlagala podelitev priznanja Plakete Občine Gorje Rdečemu križu 

Območni organizaciji Radovljica, lokalni odbor Rdečega križa Gorje, Spodnje Gorje 22, 4247 
Zgornje Gorje, 

- Jože Kosmač, je predlagal podelitev priznanja Zlati Zvon Občine Gorje občanki Mariji Jakopič, 
Spodnje Gorje 236, 4247 Zgornje Gorje,    

- Danijela Mandeljc, je predlagala podelitev priznanja Plaketo Občine Gorje Čebelarskemu 
društvu Bled – Gorje, Zagoriška cesta 10, 4260 Bled, 

- Župan Peter Torkar, je predlagal podelitev Priznanja Občine Gorje za Elo Hudovernik, Spodnje 
Laze 1a, 4247 Zgornje Gorje. 

 
Komisija je obravnavala prispele predloge in po krajši razpravi sprejela naslednji  
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SKLEP: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu Občine Gorje 
predlaga, da podeli naslednja priznanja Občine Gorje za leto 2016, od najnižjega do najvišjega: 
1. Priznanje Občine Gorje se podeli Janezu Kobentarju, Podhom 21, 4247 Zgornje Gorje. 
2. Priznanje Občine Gorje se podeli Društvu žena in deklet na vasi občin Bled in Gorje, Prežihova 
cesta 9, 4260 Bled. 
3. Priznanje Občine Gorje se podeli Eli Hudovernik, Spodnje Laze 1a, 4247 Zgornje Gorje. 
4. Plaketo Občine Gorje se podeli Rdečemu križu Slovenije Območno združenje Radovljica, 
krajevna organizacija Rdečega križa Gorje, Spodnje Gorje 22, 4247 Zgornje Gorje. 
5. Plaketo Občine Gorje se podeli Čebelarskemu društvu Bled – Gorje, Zagoriška cesta 10, 4260 
Bled. 
6. Priznanje Zlati Zvon Občine Gorje se podeli Mariji Jakopič, Spodnje Gorje 236, 4247 Zgornje 
Gorje 

Glasovanje: 5 ZA 
Sklep je bil sprejet.  
    
AD4) 
Pod to točko ni bilo razprave. 
   
Seja komisije je bila zaključena ob 16.10 uri. 
 
Zapisal: 
Robert Plavčak, tajnik komisije 
 
 

Predsednik: 
Janez Kolenc, l.r.         
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         Številka: 9000-7/2017-2 
         Datum: 20.2.2017 
 

Z A P I S N I K 
 

4. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila v 
petek, dne 17.2.3017 med 08.00 in 12.00 uro 

 
Za sejo je bil  predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Poziv za zbiranje predlogov za imenovanje predstavnikov Občine Gorje v Svet šole 
Osnovne šole Gorje 

 
Obrazložitev in predlog sklepa točke dnevnega reda: 
 
Obrazložitev 
 
Dne 3.1.2017 je bilo od Sveta šole Osnovne šole poslano obvestilo, s katerim so Občino obvestili, 
da dne 30.3.2017 zdajšnjemu Svetu poteče mandat. Zato so občino kot ustanovitelja zavoda 
pozvali, da naj posreduje nove predstavnike za 4 letno obdobje. V Svetu ima občina Gorje kot 
ustanovitelj 3 člane. Zato je dolžnost komisije, da po predpisanem postopku predlaga občinskemu 
svetu predlagane kandidate, ki jih nato OS potrdi. 
 
V petek, dne 17.2.2017 je bila med 08.00 in 12.00 uri izvedena dopisna seja komisije in članom 
komisije predlagan v potrditev naslednji sklep:  

Predlog sklepa: 
Potrdi se poziv za zbiranje kandidatov za zbiranje predlogov za imenovanje predstavnika Občine 
Gorje v Svet šole Osnovne šole Gorje. 

 
GLASOVANJE: 

Kolenc ZA                PROTI Elektronska pošta 

Banko  ZA                PROTI Elektronska pošta 

Kunstelj ZA                PROTI Ni glasoval 

Ratek ZA                PROTI Osebno 

Por ZA                PROTI Osebno 

 
Glasovanje: 4 ZA. 
Sklep je bil sprejet. 
 
Zapisal:         Predsednik komisije 
Robert Plavčak, l.r.        Janez Kolenc, l.r. 
 
 


