OBČINA KRANJSKA GORA
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Sluzba za negospodarstvo
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Št. :032-8/2014-2
Datum: 29.12.2014
Odbor za negospodarstvo in jayne službe družbenih dejavnosti
ZAPISNIK
1. seje Odbora za negospodarstvo injavne službe družbenih dejavnosti
kije bila dne 29. decembra 2014 ob 17. Uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Katarina Štravs, Janez Mlinar, Janja Seljak, Blaž Knific, Bojana Potrebuješ, Gregor
Miklič, Matjaž Gracar
Pred samim začetkom seje je strokovna delavka Vlasta Skumavc vsem prisotnim vročila
Sklepe o imenovanju Odbora za negospodarstvo in jayne službe družbenih dej avnosti in
obrazec »Podatki članov Odbora«.
Predsednica Odbora je pozdravila yse navzoče in predlagala naslednji
Dnevni red:
1. Imenovanje podpredsednika-ce Odbora
2. Obravnava predloga Proračuna za leto 2015 (v delu, ki se nanaša na pristojnost
Odbora)
gradivo je dostopno na spletni strani Občine Kranjska Gora
(http://obcina.kranjska-gora.si župan in občinski svet, sklici sej, sklic 3. seje)
3. Razno
ki je bil soglasno sprejet.
—
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ADu Imenovanje podpredsednika-ce Odbora
Za podpredsednika Odboraje bil predlagan Blaž Knific. Po razpravi so člani Odbora soglasno
sprej eli naslednj i
Sklep: Za podpredsednika Odbora za negospodarstvo in jayne službe družbenih
dejavnosti se imenuje Blaž Knific.
AD2/ Obravnava predloga Proračuna za leto 2015 (v delu, kj se nanaša na pristojnost
Odbora)
Strokovna delavka Vlasta Skumavc je predstavila predlog Proračuna za leto 2015 in
odgovorila na nekatera vprašanja, kj So jih imeli člani Odbora.
Na predlog Proračuna ni bilo pripomb.
Člani Odbora soglasno sprej eu naslednji
Sklep: Clani Odbora so se seznanili s predlogom Proračuna Občine Kranjska Gora za
leto 2015 v delu, kj se nanaša na pristojnost Odbora iii k predlogu dajejo pozitivno
mnenje, ter predlagajo Občinskemu svetu, da ga potrdi.

AD3/ Razno
Janez Mlinar je predlagal, da se prouči možnost (morda skupaj z LTO-jem)
zagotovitve sistemskega vodenja pri Ruski kapelici na Vršiču (v mesecu juniju in
juliju). Letos je to prostovoljno opravljal Simon Oblak, in sicer vsak ponedeljek.
Janja Seljak paje izpostavila problematiko zaračunavanja najemnine dvorane KUD
Jaka Rabič na Dovjem drugim uporabnikom oziroma društvom. Strokovna služba
zaprosi KUD Jaka Rabič Dovje-Mojstrana za pojasnilo glede višine najemnine, kdo
potrdi cenik in kje je le-ta objavljen.
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Zapisala:
Vlasta Skumavc-Rabič
višja svetovalka II

Poslano (po el.pošti):
• članom Odbora
• arhivOS
• županu
• direktorici Občinske uprave

Predsednica Odbora
Katarina Stravs, 1.r.

