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PREGLED IN POTRDITEV 
ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  

OBČINE GORJE, Z DNE 19.4.2017 
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Številka: 9000-0002/2017- 
         Datum: 19.4.2017 
 
 

Z A P I S N I K 
 
17. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 19. aprila 
2017, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje. 
 

Prisotni:  Janez Poklukar st. (SDS), Branko Banko (SD), Ivan Hočevar (SD), Danijela 
Mandeljc od 18.00 ure dalje, Boštjan Komar, Janez Kolenc, Ivan Ratek, 
Borut Kunstelj, Urban Mulej, Jakob Por, Dominik Piber, župan Peter 
Torkar. 

Opravičil: / 

Poročevalci: Mag. Janez Resman – direktor Infrastrukture Bled, Vojko Kapus – 
direktor Zavoda Marka Kapusa Radovljica   

Novinarji: / 
Člani  

Nadzornega odbora občine 
Gorje: / 

Občinska uprava  
občine Gorje: 

 
Monika Breznik – direktorica OU, Jožica Lužnik, Robert Plavčak, Martina 
Hribar Brus, Miha Primožič, Nuša Jesenšek - tajnica OS. 

 
Seja je bila posneta na diktafon.  
 
Vodil jo je župan Peter Torkar, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil, podal poročilo prisotnosti 
enajstih svetnikov in glede na to ugotovil in potrdil sklepčnost. Gradivo za sejo je bilo objavljeno 
na spletni strani Občine Gorje in posredovano k vsem točkam dnevnega reda. Svetniki so na mizo 
dobili še zapisnike: 
- zapisnik 14. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
- zapisnik 9. seje Statutarno pravne komisije. 
 
 V skladu z 28. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je občinski svet pred sprejemom dnevnega 
reda najprej odločal o sprejemu zapisnika 16. redne seje, z dne 22.3.2017. 
 
Ker ni bilo drugih pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z 
dne, 22.3.2017. 

GLASOVANJE: 
ZA  11  
PROTI / 

Zapisnik je bil sprejet.  
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Za sedemnajsto sejo sveta je bil določen naslednji dnevni red: 

1. 
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega 
sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine Gorje, 
predlog – 1. obravnava.  

2. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata 
in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, predlog – skrajšan 
postopek. 

3. 

Letna poročila: 
a) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. 
b) Skupna notranje revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica. 
c) Javni zavod Osnovna šola Gorje. 
d) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica. 
e) Policijska postaja Bled. 

4. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti. 

5. Sklep o pristopu Občine Gorje h konvenciji županov za podnebne spremembe in energijo. 

6. Informacije župana. 

7.  Pobude, predlogi in vprašanja.  

 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje predlog dnevnega reda. 
 
GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 

Predlog dnevnega reda je bil sprejet.  
 

Točka 1: Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko 
območje Občine Gorje, predlog – prva obravnava 
 
Župan Peter Torkar je v uvodu povedal, da je sprejem predlaganega odloka potreben zaradi 
prilagoditve obstoječe koncesijske pogodbe spremenjenim okoliščinam (delitev Občine Bled in 
Občine Gorje) in zaradi uskladitve te pogodbe z veljavnimi predpisi. Občina Gorje je po razdelitvi 
nekdanje Občine Bled na dve občini v skladu z delitveno bilanco vstopila v koncesijsko razmerje s 
koncesionarjem Adriaplin. Glede na to, da je koncesionar razširil svoje omrežje še na območje 
Občine Gorje, je predhodno potrebno tudi na normativni ravni urediti izvajanje te dejavnosti na 
območju občine Gorje ter sprejeti koncesijski akt, ki predstavlja materialnopravno podlago za 
podelitev, oziroma izvajanje koncesije. 
 
Dodatne obrazložitve sta podala Ksenija Mahnič, vodja splošnega sektorja pri podjetju Adriaplin 
in Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne in splošne zadeve.  
 
Predlog Odlok sta obravnavala Statutarno pravna komisija – predsednik Janez Poklukar in Odbor 
za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe – predsednik Ivan Hočevar. Oba 
predsednika sta predlagala, da se predlagani Odlok sprejme.  
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V razpravi je sodeloval svetnik Jakob Por. Opozoril je na napako v osmi alineji 3. člena in sicer piše 
na območju naselja Gorje v občini Gorje. Predlagal je, da se popravi na območju Občine Gorje. V 
16. členu je omenjena Uredba (ES) št. 715/2009. Zanimalo ga je, za katero uredbo gre in ali je 
potrebno spreminjati Odlok v primeru, da se spremeni Uredba? 
 
Ksenija Mahnič mu me odgovorila, da je to povzeto iz energetskega zakona in da Odloka ne bo 
potrebno spreminjati, tudi če se spremeni Uredba. Povedala je tudi, da je v Občini Gorje trenutno 
5 odjemalcev uporabnikov plina in 55 priključkov, ki niso aktivni.  
 
Ker ni bilo druge razprave, je župan dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:  

1. Občinski svet občine Gorje sprejme predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za 
geografsko območje Občine Gorje, s predlogi iz razprave.  

GLASOVANJE: 
ZA 11  
PROTI / 

Sklep je sprejet. 

 
Točka 2: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, predlog 
– skrajšan postopek 
V uvodni obrazložitvi je Boštjan Omerzel, vodja MIRa povedal, da predlagane spremembe in 
dopolnitve na novo urejajo razmerje med občinami ustanoviteljicami skupne občinske uprave. 
Predlagano razmerje ne temelji na številu stalnih prebivalcev po občinah, temveč na analizi dela 
MIRa v obdobju 2009-2016. Iz analiz izhaja, da obseg dela skupne občinske uprave zaradi vpliva 
različnih dejavnikov odstopa od veljavno določenega razmerja. S predlagano spremembo se 
poveča delež Občine Kranjska Gora, kjer je odstopanje od želenega stanja in potreb od obstoječega 
deleža največje. Zahteva ostalih občin, da se obseg opravljenih nalog občinskega redarstva na 
njihovem območju ne zmanjša, temveč da se prilagodi tako, da ustreza deležem sofinanciranja s 
strani posamezne občine, je možno izpolniti z zaposlitvijo še enega redarja, ki ob spremenjenih 
razmerjih ne bi pomenil večje finančne obremenitve občin ustanoviteljic, razen za občino Kranjska 
Gora.  
 
Odlok je obravnavala Statutarno pravna komisija – predsednik Janez Poklukar. Občinskemu svetu 
je predlagal, da se Odlok sprejeme v predlagani obliki.  
 
V razpravi je sodeloval svetnik Janez Kolenc. V gradivu je zasledil, da ima MIR več dela zaradi 
biatlona na Pokljuki in Vintgarja. Drugo leto biatlona na Pokljuki ne bo. Boštjan Omerzel mu je 
odgovoril, da je MIR, s soglasjem občinske uprave, sodeloval z organizatorjem v delu urejanja 
prometa na območju Občine Gorje. Redarji so usmerjali obiskovalce, pazili da niso uporabljali 
obvozov, bližnjic in da je promet tekel tekoče, brez zastojev. Prisotni so bili tudi v Vintgarju in 
Pokljuški soteski. Prav tako pa predvidevajo, da bo prisotnost MIRa, sedaj ko je cesta asfaltirana, 
večja. Inšpektorji pa so preverjali sobodajalce, prijavo Ovčje jame, … želijo si večje prisotnosti v 
okoli šole. Soočajo se s pomanjkanjem kadra. Trije redarji so dali odpoved, dva sta že zasedla 
delovno mesto, čaka ju usposabljanje in izobraževanje, tretji se bo zaposlil v avgustu, septembru 
2017.  
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Ker ni bilo druge pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog 
sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. .  

 
GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

Točka 3: Letna poročila  
a) Medobčinski inšpektorat in redarstvo Jesenice, Gorje, Kranjska Gora 
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Omerzel, vodja MIRa.  
 
V razpravi je svetnik Branko Banko opozoril na visoko živo mejo v Spodnjih Gorjah, na sproti 
»Liznka«, pred avtobusno postajo. Ker živa meja meji na državno cesto, ga je zanimalo, ali ima MIR 
v tem primeru pristojnost, da posreduje.  
 
Boštjan Omerzel mu je odgovoril, da Zakon o cestah predvideva, da za samopreglednost, poleg 
občanov, nadzira redni vzdrževalec  ceste. Vzdrževalec ima možnost in dolžnost, da opozori 
lastnika žive meje, da jo zniža na predpisano višino, če pa ne, pa obvesti občinsko inšpekcijo.  
 
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog 
sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gorja in Žirovnica za leto 2016. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

b) Skupna notranje revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica 
Župan Peter Torkar je v uvodu svetnike seznanil s tem, da v skupni notranje revizijski službi občin 
Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica trenutno ni zaposlenega. Saša Vojvoda, ki je 
vodila SNRS, je zaključila z delovnim razmerjem 31. januarja 2017. Eno leto Občina Jesenice objavlja 
razpise za zapolnitev delovnih mest v SNRS, toda žal neuspešno. 
 
Letno poročilo je predstavila Monika Breznik, direktorica OU. 
 

Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Skupne notranje revizijske službe 
občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gorja in Žirovnica za leto 2016. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
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c) Javni zavod Osnovna šola Gorje 
Na poročevalsko mesto je prisedel Milan Rejc, ravnatelj Osnovne šole Gorje. Na kratko je 
predstavil poročilo šole.  
 
V razpravi so sodelovali svetniki Borut Kunstelj, Ivan Ratek in Janez Poklukar. Svetnika Boruta 
Kunstlja je zanimalo stanje oz. delovanje sončne elektrarne. Ravnatelj mu je odgovoril, da je bilo v 
letu 2016 precej oblačnih dni, zato elektrarna ni proizvedla toliko, kot bi lahko. Napake ni zaznati. 
Svetnika Ivana Ratka je zanimalo, zakaj Poročilo Osnovne šole ni obravnaval pristojni odbor? 
Svetnika Janeza Poklukarja pa je zanimalo, kako lahko prvošolček ponavlja razred. Ravnatelj mu je 
povedal, da so se odločili, da poskusijo z rednim programom. Ker je otrok težko sledil pouku, so se 
skupaj s starš odločili za prilagojen program.  
 
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog 
sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Javnega zavoda Osnovna šola 
Gorje za leto 2016. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

d) Knjižnica Antona Tomaža Linharta  
Kratko poročilo knjižnice je podala Božena Kolman Finžgar, direktorica knjižnice.  
 
V razpravi je sodeloval Janez Kolenc. Povedal je, da redno obiskuje gorjansko knjižnico. Pohvalil je 
obe knjižničarki. Opozoril je, da število članov pada. Božena Kolman Finžgar mu je odgovorila, da 
aktiven član pomeni, da knjižnico obišče vsaj enkrat na leto. Če jo ne obišče v enem letu, še ne 
pomeni, da se je izpisal.  
 
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog 
sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Knjižnice Antona Tomaža Linharta 
Radovljica za leto 2016. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

e) Policijska postaja Bled 
Poročilo Policijske postaje Bled je na kratko predstavil Robert Mencin, komandir PP Bled.  
 
V razpravi je svetnica Danijela Mandeljc vprašala glede drog. V gradivu je zapisano, da na območju 
Gorij niso obravnavali kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi 
drogami. Zanimalo jo je ali je droge res manj ali so prekupčevalci in odvisniki zamenjali lokacijo in 
se »preselili« na Bled? Komandir ji je odgovoril, da so na Bledu beležili precejšen porast droge 
(prekrški), zato predvidevajo, da so se »preselili« na Bled. Vse prisotne je pozval, da v primeru da 
imajo informacije glede drog ali drugih kaznivih dejanjih, naj pokličejo 113 ali anonimno številko. 



 

22 

Župan pa je predlagal, da na Policijski postaji pripravijo obvestilo, kam se občanke in občani lahko 
obrnejo v primeru, da zaznajo kakršno koli kaznivo dejanje. 
 
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog 
sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Policijske postaje Bled za leto 
2016. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

Točka 4: Ocena izvajanja občinskega programa varnosti 
Oceno izvajanja občinskega programa varnosti je predstavil Boštjan Omerzel, vodja MIRa.  
 
V razpravi, ki je sledila, je svetnik Ivan Hočevar povedal, da so na Odboru za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe predlagali, da se v času poletne sezone ponovno razmisli o 
obvozih skozi vas Podhom. Že sedaj prihaja do zastojev, pa se sezona še ni pričela. Župan je 
odgovoril, da se s sodelovanje MIRa že pripravlja ustrezna prometna ureditev, ki bo podobna kot 
je bila v času obnove Rečiške ceste. Svetnik Jakob Por je dodal, da je bil lanski obvoz skozi vas 
Podhom za krajane neugoden. Predlagal je, da se v Podhomu skliče vaščane, povabi se tudi 
Turistično društvo Gorje. Povedal je, da so krajani Podhoma predlagali rešitev; usmerjevalne table 
naj se postavijo tako, da tisti ki se bo pripeljal iz Bleda proti Podhomu, bo usmerjen na Mlečno 
cesto, kot enosmerni promet se uredi od Bijolovih do križišča (Dežmanovih), za domačine bo 
veljalo, da gredo lahko mimo Perona. Tujci, ki gredo v Vintgar bodo usmerjeni na Mlečno cesto 
proti Spodnjim Gorjam.  
 
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog 
sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

Točka 5: Sklep o pristopu Občine Gorje h konvenciji županov za podnebne 
spremembe in energijo 
Gorenjske občine so januarja 2016 na Svetu gorenjske regije sprejele predlog Regionalne razvojne 
agencije BSC Kranj po izdelavi Trajnostnega energetskega načrta Gorenjske. Sinergijski pristop k 
vprašanju trajnostnega razvoja omogoča doseganje boljših rezultatov kot izoliran pristop, saj 
temelji na povezovanju in izmenjavi izkušenj. Prav tako bo načrt spodbujal sodelovanje med 
podjetji, raziskovalnimi ustanovami in lokalnimi skupnostmi. 
BSC Kranj je za izdelavo TEN Gorenjska pridobil EU sredstva v okviru Programa Interreg za 85% 
sofinanciranje izdelave TEN Gorenjska. V februarju 2017 je bilo na Svetu gorenjske regije potrjeno 
15% sofinanciranje s strani lokalnih skupnosti v gorenjski regiji. Občina Gorje bo iz proračuna, za ta 
namen, namenila okrog 500 €. Vseh 18 občin pristopnic bodo namenile okrog 26.000 €, ostalo bo 
financirala EU.  
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Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep o pristopu Občine Gorje h Konvenciji županov za 
podnebne spremembe in energijo in pooblašča župana za podpis pristopnega obrazca. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

Točka 6: Informacije župana 
 
PEŠPOT ZGORNJE-SPODNJE GORJE – projekt se zaključuje. Postavljena bo varovalna ograja, javna 
razsvetljava. 
 
REKONSTRUKCIJA CESTE SPODNJE GORJE-FORTUNA – organizirana je bila javna predstavitev. 
Parcelacija je že narejena. Nekaj soglasij je že podpisanih, nekatere pa bo potrebno obiskati še 
enkrat, skupaj s projektantom.  
 
KLINARJEV KLANEC – na razpis za izvedbo del, so se prijavila štiri podjetja. Projektantska ocena je 
bila okrog 170.000 € neto. Najugodnejšo ponudbo je oddal Vodnogospodarsko podjetje, ki je 
oddalo ponudbo za 141.000 € neto.  
 
PREDSTAVITEV MATICA RAČIČA – nadomeščanje v času porodniškega dopusta. 
 

Točka 7: Pobude, predlogi in vprašanja 
 

16. REDNA SEJA 

16.1. INFORMACIJA – ustno – Jakob Por 

Na območju občine se je pričel izvajati pilotski projekt Učinkovita raba AED - defibliratorjev. Samih 
defibliratorjev v občini je pet. Eden je v Gasilskem domu – PGD Gorje, drug v Spodnjih Gorjah, eden 
bo stalno nameščen v gasilskem domu Podhom ter na vhodu v sotesko Vintgar, peti pa na izstopu 
v sotesko. Izvedeni so bili že tečaji, kjer so se gasilci PGD Gorje in Podhom usposabljali za prve 
posredovalce.  
 

16.2. VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por 

Zanimalo ga je ali je že znan terminski plan gradnje na Klinarjevem klancu v Podhomu? 
 

ODGOVOR – ustni – župan 

Razpis za izvedbo del bo objavljen. Izvajalci lahko svoje ponudbe oddajo do 10. aprila. Svetnika 
Pora je povabil k sodelovanju, koordinaciji in obveščanju vaščanov v času gradnje.  
 
Z odgovorom je zadovoljen. 
 

16.3. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek  

Zanimalo ga je, kdaj bo javna razsvetljava na zgornjem delu Hotunj?  
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ODGOVOR – ustni – župan 

Na tem delu Hotunj je vse urejeno za javno razsvetljavo. Ko se bodo umaknili kandelabri za 
elektriko bo vzpostavljena javna razsvetljava.  
 
Z odgovorom je zadovoljen. 
 

NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE 
 

17.1. VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj 

1. ponovno je opozoril na zelo slabo stanje ceste proti Poljšici.  
 

17.2. VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc  

1. v Krnici na postaji je postavljeno ogledalo, ki ga prekriva predhodna tabla, zato ne služi svojemu 
namenu. Prosil je, da se stanje preveri.  
2. na novi pešpoti iz Spodnjih v Zgornje Gorje je postavljen znak »steza za pešce«. Predlagal je, da 
se ta znak odstrani, zato da bi se tudi kolesarji lahko vozili.  
3. omejitev hitrosti skozi Radovno. 
 

ODGOVOR – ustni – župan 

2. gradnjo je investirala država. Gre za varno pešpot. S časoma se bo občina poskušala dogovoriti 
za postavitev znaka, ki bi omogočal vožnjo tudi kolesarjem.  
3. z občino in direkcijo za ceste potekajo dogovori, da bi skozi Radovno potekala kolesarska pot in 
posledično bi se s tem zmanjšala hitrost.  
 

17.3. VPRAŠANJE – ustno – Urban Mulej  

1. Za Knafelnovo hišo na Hotunjah, kjer poteka stara pot na Zatrnik, priteče veliko vode. Voda je 
pričela spodjedati rob pod garažo.  
2. pot mimo Bosopeta? Zanimalo ga je, če je kaj novega s to potjo? 
3. zanimalo ga je tudi, kdaj je predvidena obnova mostu v Krnici in ceste na Pokljuko? 
 

ODGOVOR – ustni – Ivan Ratek, župan 

1. svetnik Ivan Ratek je povedal, da sta z Robijem Plavčakom dogovorjena, da bosta skupaj šla na 
ogled.   
2. odgovorjeno bo do naslednje seje. 
3. narejena je bila statična ocena mostu. Ocena je bila slaba. S strani direkcije je bila naročena 
projektna dokumentacija, iz katere bo razvidna ocena investicije. Ker drugo leto na Pokljuki ne bo 
tekmovanja v svetovnem pokalu v biatlonu, je večina sredstev, namenjenih za obnovo pokljuške 
ceste, izpadla iz državnega proračuna. Obnovili bodo le najbolj dotrajane odseke ceste.  
 

17.4. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek, Danijela Mandeljc  

1. predlagal je, da se na obe pešpoti postavi koše.  
2. vaščan je prosil, da se v Nedeljski ulici postavi koše. 
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ODGOVOR – ustni – župan 

1. pri vsaki klopci se bo postavil koš za odpadke. Če se bodo postavili koši za pasje iztrebke, se bo 
lastnike psov obdavčilo.  
 
Svetnik Branko Banko je mnenja, da samega odmetavanja pasjih iztrebkov ni tako veliko, kot je 
velik problem nepobiranje pasjih iztrebkov.  
 

17.5. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Hočevar  

1. moti ga, da za vsa letna poročila, ki jih občinski svet dobi v seznanitev, ne dobi mnenja občinske 
uprave. V primeru, da je to poročilo sprejel svet zavoda, ne dobi sklepa in zapisnika. Nihče se v ta 
poročila ne poglobi. Prav tako ne dobi mnenja pristojnega Odbora. Zanima ga, kdo presoja in daje 
mnenje k tem poročilom, glede na to, da gre za občinska sredstva? 
 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. predlog se bo upošteval. 
 
Župan je predstavil novega sodelavca Matica Račiča.  
 
Svetnik Jakob Por je povabil na prevzem novega gasilskega vozila, ki ga je kupilo PGD Podhom.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 1950. 
 
 
Zapisala         Župan Občine Gorje 
Nuša Jesenšek         Peter Torkar 
 
 

 

 
 


