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SEJE DELOVNIH TELES 
 
 

Vabilo in zapisnik Odbora za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 

Ponedeljek, 18.2.2019 ob 15.00 uri 
 

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

Ponedeljek, 18.2.2019 ob 15.30 uri 
 

Zapisnik Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 

 
Zapisnik Statutarno pravne komisije 
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Vabilo in zapisnik Odbora za prostorsko 
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 

 

Številka: 9000-1/2019-12 
Datum: 12.2.2019 

 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) 

 
 
 

2. sejo Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami, ki bo v sredo, 18.02.2019, ob 15.00 uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje, 
2. Premoženjsko pravne zadeve: 

a) predlog uskladitve poteka meje občine Gorje z občino Kranjska Gora in občino 
Bled,  
b) ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 717/7 k.o. Zgornje Gorje, 

3. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, prosimo, da nam sporočite na telefon 04 575 18 00. 
 
 
 
 
 Predsednica odbora za prostorsko planiranje 

in gospodarjenje z nepremičninami: 
Zdenka Repe, l.r. 

 
 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 
- Člani Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami: Zdenka Repe, Primož 

Pretnar, Pavel Jakopič, Boštjan Komar, Drago Bregant, 
- Urška Zakrajšek, Martina Hribar Brus – občinska uprava. 
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Številka: 9000-1/2019-9 
Datum: 24.1.2019 
 

ZAPISNIK 
1. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 

nepremičninami, ki je bila v sredo, dne 23. 1.2019 ob 16.00 uri, v 
prostorih Občine Gorje 

 
Prisotni: Zdenka Repe - predsednica, Primož Pretnar, Pavel Jakopič, Boštjan Komar, Drago 
Bregant 
Odsotni: / 
Ostali prisotni: Peter Torkar, Urša Zakrajšek 
 
Seja se je začela ob 16.20 uri. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 
1. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2019, predlog 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 

Občine Gorje – dopolnjen osnutek 
3. Pobude, predlogi in vprašanja. 

ZA:5  PROTI:0 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

Točka 1: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2019, predlog 
Predsednica je predala besedo ga. Zakrajšek, ki je na kratko razložila kako je pripravljen 
Odlok o proračunu občine Gorje za leto 2019. Predstavila je koliko ima občina planiranih 
prihodkov in odhodkov ter večje investicije, ki so planirane v občini Gorje v letu 2019. 
Predsednica je dala Odlok o proračunu občine Gorje za leto 2019, predlog – prva obravnava 
v obravnavo. V razpravi so bila postavljena konkretna vprašanja na posamezno predvideno 
investicijo, na katera je bila podana obrazložitev s strani ga. Zakrajšek in g. župana. Dodatnih 
predlogov ni bilo. 
 

SKLEP: Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je Odlok 
o proračunu občine Gorje za leto 2019, predlog – prva obravnava obravnaval in 
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki. 

ZA:5  PROTI:0 
 

Točka 2: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Gorje – dopolnjen osnutek 

Predsednica je predala besedo ga. Zakrajšek, ki je na kratko predstavila spremembe in 
dopolnitve. Občinski svet Občine Gorje je marca 2014 sprejel in uveljavil Občinski prostorski 
načrt občine Gorje (v nadaljevanju OPN Gorje), ki obsega strateški in izvedbeni del. Po 
sprejetju se je Občina Gorje, zaradi velikega zanimanja občanov in skladno s področno 
zakonodajo odločila, da pristopi k spremembam in dopolnitvam OPN Gorje. Spremembe in 
dopolnitve OPN obsegajo spremembe in dopolnitve OPN, ki izhajajo iz izraženih in 
utemeljenih razvojnih potreb prebivalcev in pravnih oseb, podanih v obliki pobud v času po 
sprejetju OPN Gorje in so po strokovni presoji pripravljavcev OPN in nosilcev urejanja 
prostora ocenjene kot sprejemljive, tematske spremembe in dopolnitve OPN Gorje, ki se 
nanašajo na izboljšanje posameznih vsebin in izhajajo iz strokovnih podlag ter iz sistemskih 
in internih strokovnih pobud, odpravo ugotovljenih nejasnosti v besedilnem in grafičnem 
delu OPN Gorje ter odpravo neskladij v posameznih delih besedilnega in grafičnega dela OPN 
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Gorje. Spremembe OPN se v večini nanašajo na izvedbeni del OPN, v strateškem delu se je 
dodala samo nova strokovna podlaga s področja geologije. 
Predsednica je dala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Gorje – dopolnjen osnutek v obravnavo. 
G. Bregant je podal sledeče predloge: 
- pomožni objekti - ali je smiselno, da so oblikovanje in nakloni pomožnih objektov v 

skladu z glavnim objektom,  
- prevetriti določila, ki so že navedena v drugih predpisih, smiselnost navajanja le-teh (npr. 

javna razsvetljava – barva spektra), 
- ohraniti varovalni pasove v odloku, 
- oblika frčad, dopuščanje tudi trapeznih frčad. 
 
Ga. Zakrajšek je pojasnila, da se podani predlogi smatrajo kot predlogi/pripombe v javni 
razgrnitvi in da se bo do njih po zaključni javni razgrnitvi zavzelo stališče ali se upoštevajo 
oz. se bo podala obrazložitev zakaj se ne upoštevajo. 
 
Drugih predlogov ni bilo. 

SKLEP: Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta občine Gorje – 
dopolnjen osnutek obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme z 
upoštevanjem  predlogov odbora. 

Za:5 PROTI: 0 
Točka 3: Pobude, predlogi in vprašanja 

 
Razprave ni bilo. 
 
 
Predsednica je zaključila 1. sejo in se prisotnim zahvalila za udeležbo. 
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri. 
 
 
Zapisala: 
Urša Zakrajšek 
 
 
 
 
 
 
 
 Predsednica odbora za prostorsko planiranje 

in gospodarjenje z nepremičninami: 
Zdenka Repe, l.r. 
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Vabilo in zapisnik Odbora za gospodarstvo, 
varstvo okolja in gospodarske javne službe 

 
Številka: 9000-1/2019-11 

Datum: 12.2.2019 
 
 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) 

 
 
 

2. sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe, ki bo v ponedeljek, 18.02.2019, ob 15.30 uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje, 
2. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Gorje za leto 2019, 
3. Program zimske službe na območju občine Gorje za leto 2019, 
4. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, prosimo, da nam sporočite na telefon 04 575 18 00. 
 
 
 
 
 
 Predsednik gospodarstvo, varstvo okolja 
 in gospodarske javne službe: 

Edvard Torkar, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 
- Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe: Edvard Torkar, Pavel 

Jakopič, Dominik Piber, Jakob Por, Janez Hudovernik, 
- Štefan Korošec, Infrastruktura Bled 
- Urša Zakrajšek, občinska uprava. 
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Številka: 9000-0001/2019-8 
Datum: 24.1.2019 
 

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

službe, ki je bila v sredo, dne 23. 1.2019 ob 15.00 uri, v prostorih 
Občine Gorje. 

 
Prisotni: Edvard Torkar - predsednik, Pavel Jakopič, Jakob Por, Janez Hudovernik 
Odsotni: Dominik Piber 
Ostali prisotni: Peter Torkar, Urša Zakrajšek 
 
Seja se je začela ob 15.15 uri. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
4. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2019, predlog 
5. Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini 

Gorje v letu 2019 
6. Pobude, predlogi in vprašanja. 

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

Točka 1: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2019, predlog 
Predsednik je predal besedo ga. Zakrajšek, ki je na kratko razložila kako je pripravljen Odlok 
o proračunu občine Gorje za leto 2019. Predstavila je koliko ima občina planiranih prihodkov 
in odhodkov ter večje investicije, ki so planirane v občini Gorje v letu 2019. Predsednik je dal 
Odlok o proračunu občine Gorje za leto 2019, predlog – prva obravnava v obravnavo. V 
razpravi so bila postavljena konkretna vprašanja na posamezno predvideno investicijo, na 
katera je bila podana obrazložitev s strani ga. Zakrajšek in g. župana. Dodatnih predlogov ni 
bilo. 

SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je Odlok o 
proračunu občine Gorje za leto 2019, predlog – prva obravnava obravnaval in 
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki. 

ZA:4  PROTI:0 
 

Točka 2: Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih 
površin v občini Gorje v letu 2019 

Predsednik je predal besedo ga. Zakrajšek, ki je na kratko predstavila izvedbeni progam, kaj 
predstavlja redno vzdrževanje občinskih cest in katere investicije so predvidene. Predsednik 
je dal Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini 
Gorje v letu 2019 v obravnavo. Razprave ni bilo.  

SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je 
Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini 
Gorje v letu 2019 obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v 
predlagani obliki. 

Za:4 PROTI: 0 
 

Točka 3: Pobude, predlogi in vprašanja 
G. Por je podal vprašanje glede jezu pri Vintgarju, ki ga je delno odneslo v novembru 2018, 
in sicer ali se je izkazal kakšen interes, da se zadeve uredijo. Pojasnjeno je bilo, da je bil s 
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strani VGP, ki je izvajalec javne službe, podan odgovor, da je popravilo jezu v domeni lastnika 
mHE. Preverilo se bo na VGP, ali so kaj kontaktirali lastnika in se bo odgovor podal naknadno. 
 
G. Jakopiča je zanimalo, kaj se dogaja z mostom v Krnici. Pojasnjeno je bilo, da most 
predstavlja državno cesto in je v pristojnosti Direkcije RS za infrastrukturo. Glede n zadnje 
razpoložljive informacije, se pripravlja projektna dokumentacija za rekonstrukcijo mostu. 
 
 
Predsednika je zaključil 1. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo. 
Seja je bila zaključena ob 16.20 uri. 
 
 
Zapisala: 
Urša Zakrajšek 
 
 
 
 Predsednik gospodarstvo, varstvo okolja 
 in gospodarske javne službe: 

Edvard Torkar, l.r. 
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Zapisnik Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 

 
         Številka: 9000-1/2019-6 
         Datum: 23. 1. 2019 

 

Z A P I S N I K  
1. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

ter javnih financ, ki je bila v sredo, 23. januarja 2019 ob 15. uri v 
prostorih Občine Gorje. 

 

Prisotni člani: Ivan Ratek, Zdenka Repe, Danijela Mandeljc, Bojan Jakopič, Janja Hvala 
Odsotni člani: / 
Ostali prisotni: Monika Breznik, Martina Hribar Brus – občina Gorje 
 
Uvodoma je predsednik pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlagal je sledeči 
DNEVNI RED: 
7. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2019, predlog, 
8. Stanovanjski program za leto 2019, 
9. Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v letu 2019, 
10. Letni program športa v letu 2019, 
11. Letni načrt porabe turistične takse v letu 2019, 
12. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
Dnevni red so prisotni soglasno (5 glasov ZA) sprejeli. 
 

Točka 1: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2019, predlog 
Kratko obrazložitev predloga proračuna je podala Monika Breznik. Izpostavila je večje 
investicije, zakonsko določene izdatke in prejemke. Zaradi novembrskih lokalnih volitev 
proračun za 2019 še ni bil sprejet zato se občina začasno financira – sklep velja do 31.3.2019. 
V razpravi so bila izpostavljena konkretna vprašanja na katera je bila podana obrazložitev. 
Bojan Jakopič je opozoril na plan nakupa in prodaje zemljišč, iz katerega so izpadla nekatera 
zemljišča, za katera se ve, da promet z njimi še ni bil realiziran. Plan razpolaganja s 
premoženjem se bo osvežil in dopolnil. Zdenka Repe je podala pobudo, da se sredstva na 
postavki Športna rekreacija in šport invalidov 20080106 poveča iz 4.000 EUR na 6.000 EUR. 
Obrazložila je, da rekreativno športno udejstvovanje v vseh starostnih skupinah upada tudi 
zaradi omejenih finančnih sredstev. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 
predlaga občinskemu svetu, da se sredstva za Športno rekreacijo in šport invalidov 
povečajo iz 4.000 EUR na 6.000 EUR.  

 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 
predlaga Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme predlog Odloka o proračunu 
Občine Gorje za leto 2019 z upoštevanjem predloga odbora. 
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Točka 2: Stanovanjski program za leto 2019 
Kratko obrazložitev k stanovanjskemu programu je podala Monika Breznik. V razpravi so 
bila pojasnjena podana vprašanja članov odbora. Dodatnih predlogov ni bilo.  
 
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je 
seznanil s predlogom Stanovanjskega programa za leto 2019 in predlaga občinskemu 
svetu, da ga sprejme v predlagani obliki. 

 
Točka 3: Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2019 

Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik. Na to točko dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je 
seznanil s predlogom Letnega izvedbenega načrta financiranja kulture v Občini Gorje 
v letu 2019 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki. 

 
Točka 4: Letni program športa Občine Gorje za leto 2019 

Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik. Zdenka Repe je podala predlog povišanja na 
postavki Športna rekreacija in šport invalidov. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je 
seznanil s predlogom Letnega programa športa Občine Gorje za leto 2019 in predlaga 
občinskemu svetu, da ga sprejme s predlogom odbora, da se sredstva za Športno 
rekreacijo in šport invalidov povečajo iz 4.000 EUR na 6.000 EUR. 

 
Točka 5: Letni načrt porabe turistične takse v letu 2019 

Kratko obrazložitev k letnemu načrtu porabe turistične takse je podala Martina Hribar Brus. 
V razpravi so bila pojasnjena podana vprašanja članov odbora. Dodatnih predlogov ni bilo.  
 
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je 
seznanil s predlogom Letnega načrta porabe turistične takse v letu 2019 in predlaga 
občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki. 

 
Točka 6: Pobude, predlogi in vprašanja 

Ni bilo razprave. 
 
Predsednik je zaključil s 1. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.  
 
Seja je bila zaključena ob 1555. 

 
 
Zapisala:                                                                                                  Predsednik odbora  
Martina Hribar Brus                                                                  Ivan Ratek
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Zapisnik Statutarno pravne komisije 
 

Številka: 9000-0001/2019-7 
Datum: 23. 01. 2019 

 

ZAPISNIK 
1. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v sredo, 23. 01. 2019 ob 

16.00 uri v prostorih občine Gorje 
 
Prisotni: Janez Poklukar, predsednik, Danica Mandeljc in Urban Jan 
Ostali prisotni: Monika Breznik 
 
Predsednik Janez Poklukar je uvodoma pozdravil vse prisotne, ugotovil sklepčnost in 
predlagal naslednji 
DNEVNI RED: 
1. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2019, predlog, 
2. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
Ker pripomb na dnevni red ni bilo, so člani komisije, soglasno (s 3 glasovi ZA), sprejeli 
predlagani dnevni red. 
 

Točka 1: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2019, predlog 
Predsednik je v uvodu zaprosil za predstavitev in obrazložitev predlaganega akta. Monika 
Breznik je na kratko predstavila pravno podlago in skladnost akta z veljavno pravno 
zakonodajo in njegovo sestavo. Člani komisije so se s predlogom akta strinjali in niso imeli 
pripomb. 
 
Po razpravi so prisotni soglasno (3 ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP: 
1. Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Odloka o proračunu Občine 

Gorje za leto 2019 skladen z veljavno pravno zakonodajo in predlaga občinskemu 
svetu Občine Gorje, da ga obravnava in sprejme v predlagani obliki.   

 
Točka 2: Pobude in predlogi 

 
Ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.20 uri. 
 
 
Zapisala: 
Monika Breznik 
 

Predsednik komisije 
Janez Poklukar 

 


