
 

 

 
 

Številka: 9000-9/2019-22 
Datum: 6.11.2019 
 

ZAPISNIK 
6. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe, ki je bila v sredo, dne 6.11.2019 ob 15.30 uri, v prostorih Občine 
Gorje. 

 

Prisotni: Edvard Torkar (predsednik), Pavel Jakopič (podpredsednik), Jakob Por, Uroš Soklič 
Odsotni: Dominik Piber (odsotnost opravičil) 
Ostali prisotni: Urša Zakrajšek (OU), Monika Breznik (OU) 
 
Seja se je začela ob 15.30 uri. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje 
2. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2020, predlog 
3. Pobude, predlogi in vprašanja 

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

Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje 
 

Pripomb na zapisnik ni bilo.  

SKLEP: Zapisnik 5. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe z dne 21.10.2019 se potrdi. 

ZA: 4  PROTI: 0 
 

Točka 2: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2020, predlog 
 

Predsednik je predal besedo ga. Zakrajšek, ki je na kratko razložila kako je pripravljen Odlok o 

proračunu občine Gorje za leto 2020. Predstavila je koliko ima občina planiranih prihodkov in 

odhodkov ter večje investicije, ki so planirane v občini Gorje v letu 2020. Predsednik je dal 

Odlok o proračunu občine Gorje za leto 2020, predlog v obravnavo. G. Torkar predlaga, da se 

povečajo sredstva za ureditev otroških igrišč in da se dodatna sredstva namenijo za ureditev 

in razširitev otroškega igrišča v Spodnjih Gorjah.  

Sestavni del proračuna je tudi Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih 
prometnih površin v občini Gorje za leto 2020. Kratko obrazložitev je podala ga. Zakrajšek. 
Predsednik je dal Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin 
v občini Gorje v letu 2020 v obravnavo. Razprave ni bilo. 
 



 

 

SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je Odlok o 
proračunu občine Gorje za leto 2020, predlog obravnaval in predlaga občinskemu 
svetu, da ga sprejme v predlagani obliki s predlogom iz razprave. 

Za: 4  PROTI: 0 
 

SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je Izvedbeni 
program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini Gorje za leto 
2020 obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki. 

Za: 4  PROTI: 0 
 

Točka 3: Pobude, predlogi in vprašanja 
 

1. G. Por predlaga, da Občina Gorje poda pobudo na Ministrstvo za infrastrukturo za ureditev 
kolesarske steze vzporedno z regionalno cesto Kočna – Spodnje Gorje. 

2. G Torkar predlaga, da se na bivši lokaciji eko otoka v Spodnjih Gorjah uredi parkirišče (cca. 
10 mest). 

3. G. Jakopič predlaga, da se ob ureditvi mosta v Krnici potegne še fekalno kanalizacijo na 
levo stran Radovne.  

 
 
 
Predsednik je zaključil 6. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo. 
Seja je bila zaključena ob 16.30 uri. 
 
 
Zapisala: 
Urša Zakrajšek 
 
 
 
 Predsednik gospodarstvo, varstvo okolja 
 in gospodarske javne službe: 

Edvard Torkar 
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