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SEJE DELOVNIH TELESA 
 

 

Vabilo in zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 

ponedeljek, 7.12.2015 ob 15.00 
 

 

 

 

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

ponedeljek, 7.12.2015 ob 16.00 
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Vabilo in zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 

 
Številka: 90000-0007/2015-3 
Datum: 27.11.2015 

 
 

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

 
 

8. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
ki bo v ponedeljek, 7.12.2015 ob 15.00 uri 

v sejni sobi Občine Gorje 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje 
2. Obravnava prispelih predlogov za sodnike porotnike 
3. Obravnava prispelih predlogov za Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Radovljica 
4. Predlogi in pobude  

 
 
 
 
Obrazložitev: 
- gradivo k točki 2 in 3, se bo obravnavalo na seji sami   
 
 
 
 
 
 
        Predsednik Komisije za MVVI: 
         Janez Kolenc, l.r.  
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Številka: 9000-0002/2015-21 
Datum: 4.11.2015 

 

ZAPISNIK 
7. seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v sredo, 

dne 4.11.2015 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Gorje 
 
Prisotni: Janez Kolenc, predsednik, Ivan Ratek, Borut Kunstelj, Jakob Por in Branko Banko. 
V uvodu je predsednik naprej vse lepo pozdravil in ugotovil sklepčnost ter za sejo predlagal 
naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje 
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne seje 
3. Obravnava prispelih predlogov za predstavnika sveta javnega zavoda TNP 
4. Poziv – Razpis za zbiranje predlogov za sodnike porotnike in JSK Območne enote 

Radovljica 
5. Predlogi in pobude  
 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
AD1) Zapisnik 6. redne seje komisije je bil soglasno sprejet. 
 
AD2) Zapisnik 2. dopisne seje je bil soglasno sprejet. 
 
AD3) 
Predsednik je člane komisije seznanil, da je v roku poziva prispela samo 1 prijava v pisni obliki, 
na predpisanem obrazcu, v zaprti kuverti.  Komisija je predlog odprla in ugotovila, da je bil 
podan predlog za: Jože Skumavec, stanujoč Zgornje laze 21, - predlagatelj Danijela Mandelj, 
Spodnje Gorje 22. 
Ker drugih predlogov ni bilo je komisija sprejela naslednji 

Sklep: 
V svet javnega zavoda TNP se imenuje Jože Skumavec, stanujoč Zgornje Laze 22, Gorje. 

Glasovanje: 5 ZA 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD4) 
Predsednik je člane seznanil, da sta na Občino Gorje prispela dopisa, da naj slednja imenuje 
svojega predstavnika za sodnika porotnika in v svet območne izpostave Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti Radovljica. Zato je komisija sprejela naslednji sklep: 

Sklep: Sprejme in potrdi se poziv, za zbiranje predlogov za imenovanje članov. Rok za zbiranje 
se določi do ponedeljka, dne 16.11.2015. 

Glasovanje: 5 ZA 
Sklep je bil sprejet.  
 
AD5) 
Pod to točko ni bilo razprave.   
Seja komisije je bila zaključena ob 15.50 uri. 
Zapisal: 
Robert Plavčak, tajnik komisije     Predsednik: Janez Kolenc, l.r. 
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Vabilo in zapisnik Odbora za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe  

 

Številka: 9000-7/2015-4 
Datum: 27.11.2015 

 
 

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

 
 

7. sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
ki bo v ponedeljek, 07.12.2015, ob 16.00 uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika 6. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe, z dne 11.11.2015. 
2. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 

Gorje za leto 2016. 
3. Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini Gorje 

za leto 2016. 
4. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za leto 2016. 
5. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Gorje in Sklep o 
spremembi Sklepa o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Gorje. 

6. 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 
- Štefan Korošec – Infrastruktura Bled, 
- Janez Resman –direktor Infrastruktura Bled 
- Jožica Lužnik
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Številka: 9000-0007/2015-2 
Datum: 12.11.2015 

 

Z A P I S N I K  
 

6. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, ki je 
potekala v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 6B, dne 11.11.2015 ob 17.00 

uri. 
 
Prisotni: Ivan Hočevar – predsednik, Borut Kunstelj, Dominik Piber, Jože Borse 
Ostali  prisotni: Monika Breznik, Jožica Lužnik 
Odsotni: Mihael Klinar 
 
Predsednik je uvodoma pozdravil člane odbora, ugotovil, da so sklepčni in prešel na branje 
dnevnega reda. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 5. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe z dne 02.11.2015 
2. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2016 – predlog, prva obravnava 
3. Pobude, predlogi in vprašanja 
 
Predsednik je dal na glasovanje dnevni red. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

SKLEP: Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so soglasno 
sprejeli predlagani dnevni red. 

Glasovanje: ZA: 4    PROTI: 0 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 5. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 
javne službe z dne 02.11.2015 

 
Predsednik je preletel zapisnik 5. seje odbora. Podal zapisnik v razpravo. Na zapisnik ni bilo 
pripomb. 
 

SKLEP 1: Zapisnik 5. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe 
z dne 02.11.2015 je soglasno sprejet. 

Glasovanje: ZA:4 PROTI:0 
 

Točka 2: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2016 – predlog, prva obravnava 
 

Predsednik je besedo predal pripravljavki občinskega proračuna ga. Moniki Breznik. Ga. Breznik 
je predstavila sestavo proračuna. Povedala je, da se proračun sprejema za eno leto in da se 
upoštevajo v njem tako prihodki in odhodki. Opomnila je, da dohodnina, finančna izravnava in 
povprečnina za leto 2016  še niso znani podatki, tako da so v proračunu upoštevane vrednosti iz 
leta 2015. Prav tako še niso znani odstotki oziroma vrednosti sredstev, ki jih bo občina lahko 
koristila po 21. Členu Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 
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57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - 
ZIPRS1415-D in 14/15 - ZUUJFO). 
Predlog g. Hočevarja je bil, da bi sredstva za kmetijstvo povečali. Ga. Breznik je odgovorila, da se 
za enkrat ta sredstva ne bodo povečevala. G. Hočevar je izpostavil tudi vprašanje glede dobička 
na Infrastrukturi Bled d.o.o, če se bo ta dobiček delil in če sta se občini že dogovorili glede 
delitve. To predstavlja velik problem, v primeru, da bi obe občini hkrati zahtevali izplačilo 
dobička, bi potem nastal problem likvidnosti komunalnega podjetja. Ga. Breznik je odgovorila, 
da se o tem še niso pogovarjali. G. Hočevar je ravno tako izpostavil višino subvencije 
koncesionarju WTE Bled, d.o.o. Omenil je, da bi bila subvencija lahko nižja, če bi bil kataster 
urejen in bi s tem imeli popolno sliko glede priklopa na kanalizacijo in glede števila greznic. 
Izpostavil je tudi vprašanje glede kanalščine, ali je odhodek ali prihodek občine? Ga. Breznik je 
odvrnila, da gre za prihodek občine. Pomislek je bil tudi glede tega ali kanalščina predstavlja 
sredstva tako omrežnine kot storitev? Na podlagi tega je g. Hočevar v nadaljevanju zastavil 
vprašanje kaj Infrastruktura Bled in na podlagi katere pravne podlage nakazuje le-to na 
transakcijski račun občine. Ker nobena od zastopnic občine ni poznala odgovora je v 
nadaljevanju g Hočeva izjavil, da se bo sam pozanimal na sestanku na Infrastrukturi Bled. Iz 
vsega navedenega sled, da če nakazujejo denar za čiščenje na Občino je čistilna naprava 
formalno od Občine in ne od WTE-ja. 
V nadaljevanju se je izpostavila postavka za pokopališče in vsi člani odbora se strinjajo, da je 
denar za nadaljevanje obnove vežic potreben. Postavljeno je bilo tudi vprašanje glede prostora 
za raztros. Ali se bo tak prostor zagotovil ali ne? 
Člani odbora so se ustavili tudi pri števnini, dajatvi ki so jo poravnali za pridobitev števcev, da se 
jih lahko odčitava daljinsko. Vprašanje se je nanašalo na smiselnost števcev, saj da so kljub 
enostavnemu delu šele enkrat popisali števce. G. Piber je pojasnil, da se vsak mesec ne bo 
popisovalo števcev, bo pa vsaj vsake tri mesece popis in poračun. 
g. Borse je postavil vprašanje glede denarja na postavki za otoška igrišča. Zanimalo ga je če je 
namenjen samo vzdrževanju otroških igrišč. Ga. Breznik in ga. Lužnik sta odgovorili, da je 
namenjeno vzdrževanju, da je igrala potrebno prebarvati in kupiti nov tobogan in gugalnico, ker 
sta uničena. 
G. Hočevar in g. Kunstelj sta postavila tudi vprašanje glede Zatrnika, kako daleč je ureditev 
plačevanja porabe vode in kdaj bo določen vzdrževalec. Pojasnjeno je bilo, da je problem glede 
lastnika zemljišča in da se Občina trudi zadeve urediti. 
 
Po razpravi je predsednik dal predlog proračuna 2015-2016 na glasovanje. Odborniki so 
soglasno sprejeli predlog proračuna. 
 

SKLEP 2: Odbor  za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 
občinskemu svetu, da sprejme proračun v prvem branju. 

Glasovanje: ZA: 4  PROTI:0 
 

Točka 3: Pobude, predlogi in vprašanja 
 

G. Hočevar je pojasnil, da so Blejci že postavili dopolnilno tablo za Vintgar in da je potrebno 
samo dve dodatni dve dodatni tabli za avte in za kamperje. 
Pojasnjeno je bilo, da se pobuda glede prospektov in glede Gorjanca v TIC od TNP-ja na Bledu 
od že izvaja. G. Borse je predlagal, da bi malo več znamenitosti opisali v prospektih, k bi jih dali 
ravno tako na Bled. G. Borse je povzel tudi sestanek, ki so ga imeli 11.11.2015 na Občini Gorje 
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glede oglasnih tabel, na kratko je tudi omenil, da se menijo za izdelavo karte pohodnih poti z 
marketinško razširitvijo na hrbtni strani, vendar še ni jasno glede financiranja le-te. 
Usmerjevalne table (2 financira občina) – obrazec do 10. decembra 2015 
 
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 
 
Zapisala: 
Jožica Lužnik 
 
 
 

Predsednik odbora:  
Ivan Hočevar 

 


