
 
Številka: 032-5/2020-1 
Datum: 23. 6. 2020 

 
Na podlagi 24. člena Statuta Občine Gorje (UGSO, št. 13/17) in 18. člena Poslovnika 

Občinskega sveta Občine (UGSO, št. 13/17), sklicujem 
 

10. redno sejo Občinskega sveta  
Občine Gorje - drugi sklic  

ki bo v sredo, 1. julija 2020, ob 17.00 uri, 
v OSNOVNI ŠOLI GORJE, UČILNICA SLOVNSKEGA JEZIKA  

(prvo nadstropje) 
 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1) Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje z dne 3. 7. 2020 
2) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2020 – 
rebalans I, predlog – skrajšan postopek 
3) Sprememba pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v Občini Gorje, predlog – skrajšan 
postopek 
4) Odlok o občinskih taksah v Občini Gorje, predlog – druga obravnava 
5) Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na 
območju občine Gorje, predlog – druga obravnava 
6) Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža 
Linharta, predlog – druga obravnava 
7) Odlok o izločitvi dela naselja in ustanovitev novega naselja Zatrnik, predlog – druga 
obravnava 
8) Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Gorje, 
predlog – druga obravnava 
9) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, predlog – prva obravnava 
10) Soglasje k ceni storitev pomoči na domu 
11) Letna poročila o delu za leto 2019: 
a) Javni zavod Osnovna šola Gorje 
b) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 
c) Policijska postaja Bled 
d) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica 
12) Ocena izvajanja občinskega programa varnosti 
13) Poročilo o aktivnostih izvajanja operativnega načrta COVID-19 
14) Predstavitev poročila o delavnici – Posvet o razvoju turizma v Gorjah 
15) Kadrovske zadeve: 

a) Imenovanje člana v Knjižnični svet Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 
16) Informacije župana 
17) Pobude in vprašanja 



Vabilu je priloženo gradivo k vsem točkam dnevnega reda. Gradivo je dosegljivo tudi na 
internetni strani: www.gorje.si, v pisni obliki pa tudi na sedežu občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 
v knjižnici A. T. Linharta Radovljica in v enoti Gorje. 
 
 
OBVESTILO ZA ČLANE IN ČLANICE OBČINSKEGA SVETA TER ZAINTERESIRANO JAVNOST 
 
Zaradi zagotavljanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID 19 bo seja sveta potekala v 
Osnovni šoli Gorje, učilnica slovenskega jezika. Učilnica, ob upoštevanju varnostne razdalje 2 
m, sprejme največ 15 ljudi. 
 
V primeru, da imate znake okužbe dihal (nahod, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna 
temperatura, motnje okušanja in vonja, …) in ste bili v stiku z obolelo osebo, se seje ne udeležite 
in izostanek opravičite.  
 
Zainteresirana javnost bo sejo lahko spremljala zvočno v spodnji avli.  
 
Ob prihodu v šolo (glavni vhod), si razkužite roke z razkužilom, ki bo na voljo pri vhodu v šolo 
in ohranjajte priporočeno razdaljo oz. uporabite zaščitno masko. 
 
 
 
 

Peter Torkar 
Župan Občine Gorje 
 
 

 
 

http://www.gorje.si/


Vabljeni: 
- Peter Torkar, župan, 
- Člani občinskega sveta Občine Gorje, 
- Grega Jarkovič, vodja MIRa, k točkama 9, 11 d) in 12, 
- Alen Gril, direktor doma Dr. Janka Benedika Radovljica, k točki 10, 
- Mojca Brejc, ravnateljica Osnovne šole Gorje, k točki 11 a), 
- Božena Kolman Finžgar, direktorica knjižnice A. T. L. Radovljica, k točki 11 b), 
- Boštjan Lenček, komandir Policijske postaje Bled, k točki 11 c), 
- Bojan Jakopič, poveljnik civilne zaščite Občine Gorje, k točki 13, 
- Janez Hudovernik, podpredsednik Turističnega društva Gorje, k točki 14,  
- Drago Bregant, v. d. direktorja Občinske uprave, 
- Občinska uprava. 
 
Novinarji, mediji (po e-pošti): 
- Mateja Rant,  
- Petra Mlakar,  
- Radio Triglav,  
- Romana Erjavec,  
- Romana Purkart,  
- Tinkara Zupan,  
 
Obveščeni po e-pošti: 
- Nadzorni odbor Občine Gorje,  
- Državni svetnik Bogomir Vnučec,  
- Mag. Maja Antonič, načelnica UE Radovljica, 
- Knjižnica (Radovljica, Gorje), 
- Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor. 

 
 


