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PREGLED IN POTRDITEV 

ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE GORJE, Z DNE 9.1.2019 
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Številka: 9000-10/2018-6 
         Datum: 9.1.2019  
 

Z A P I S N I K 
 
2. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 9. 
januarja 2019, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje. 
 

Prisotni:  Zdenka Repe, Jakopič Pavel, Dominik Piber, Primož Pretnar, Edvard 
Torkar, Janez Kolenc, Urban Jan, Ivan Ratek, Danijela Mandeljc, Janez 
Poklukar (SDS), župan Peter Torkar. 

Odsotni: / 
Poročevalci: Irena Papež, Maja Friedl – Kaliopa, Domen Zalokar – Atelje Prizma. 

Novinarji: / 
Občinska uprava  

občine Gorje: 
Monika Breznik – direktorica OU, Urša Zakrajšek, Nuša Jesenšek – 
tajnica OS. 

Zainteresirana 
javnost: 

 
4 osebe. 

 
Seja je bila posneta na diktafon. 
 
Vodil jo je župan Peter Torkar, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil, podal poročilo 
prisotnosti desetih 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 zapisnik 2. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
V skladu z 28. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je občinski svet pred sprejemom 
dnevnega reda najprej odločal o sprejemu zapisnika prejšnje 1. redne seje, z dne 
12.12.2018. 
 
Ker ni bilo pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine 
Gorje, z dne, 12.12.2018. 

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

Zapisnik je bil sprejet.  
 
Za prvo sejo Občinskega sveta Občine Gorje se določi naslednji dnevni red: 

1. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2019, predlog - prva obravnava, 

2. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Občine Gorje – dopolnjen osnutek, 

3. 
Kadrovske zadeve: 
a) imenovanje delovnih teles in organov Občine Gorje, 

4. Informacije župana, 
5. Pobude in vprašanja. 
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TOČKA 1: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2019, PREDLOG – 
PRVA OBRAVNAVA 
 
Predlog proračuna občine za leto 2019 v bilanci prihodkov in odhodkov predvideva 
3.307.834 € prihodkov in 3.708.034 € odhodkov, kar pomeni, da je v bilanci A proračunskega 
primanjkljaja v višini 400.200 €. Proračunski primanjkljaj iz bilance A in bilance B bo pokrit 
z rezultatom poslovanja, za katerega je predvideno, da bo 400.000 € ter v višini 200 € s 
prejetimi sredstvi v bilanci B.. S tem je proračun uravnotežen. V proračunu za leto 2019 so 
poleg rednih zakonskih obveznosti načrtovane tudi nekatere investicije. Zagotovljena so 
sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj, oziroma 
za investicijske projekte, s katerimi bo občina lahko začela s projekti in tudi kandidirala na 
razpisih za dodatna sredstva, ki bodo za posamične programe na razpolago. Glavne 
investicije v občini Gorje v letu 2019 bodo: 
- sredstva v višini 125.489 € so predvidena za obnovo regionalne ceste s pločnikom 

Javornik – Gorje, v naselju Spodnje Gorje. Sočasno z obnovo je predvidena gradnja nove 
meteorne kanalizacije in cestne razsvetljave ter obnova vodovodnega omrežja. Sočasno 
z obnovo ceste bo potekala gradnja kanalizacijskega sistema z izgradnjo kanalizacije v 
aglomeraciji Podhom, za kar je predvidenih 352.084 € 

- predvidena je ureditev ceste v naselju Poljšica, hkrati z ureditvijo ceste se bo urejalo tudi 
meteorno kanalizacijo, obnovil se bo vodovod ter uredila se bo javna razsvetljava. 
Celotna vrednost investicije znaša 199.213 €. 

- V Mevkužu je predvidena preplastitev ceste ter izgradnja opornega zidu, skupaj v višini 
53.521 €,  

- Obnova zajetja Ovčje jame v višini 260.259€, dokončanje obnove magistralnega 
vodovoda Radovna – raztežilnik 590 v višini 35.710 €, 

- pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo učilnic v OŠ Gorje nad telovadnico. 
Pridobiti in urediti je potrebno dokumentacijo v višini 12.132 €, sama izgradnja pa je 
predvidena v letu 2020.  

- za OŠ Gorje so predvidena sredstva v višini 30.000 € za nakup novega kombija, 
- za nov kulturni dom in zunanja športna igrišča s spremljajočimi površinami je 

predvidena izdelava projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja. Za 
ta projekt so planirana sredstva v višini 50.020 €. 

 
Dodatno obrazložitev je podala Monika Breznik, direktorica OU.  
V razpravi so sodelovali: 
 
Ivan Ratek 
Pobuda 1: zanimalo ga je ali občina namerava kupiti nove računalnike, ker se PP 
20010803 za kar nekaj povečala?  
Župan mu je odgovoril, da je za novo računalniško opremo namenjenih 3.000 €.  
 
Pobuda 2: v vrtcu je potrebno narediti dvigalo.  
Župan: proračunski porabniki so bili pozvani, da pošljejo svoje finančne načete za leto 2019. 
Občina jih je v čim večji meri upoštevala. V primeru, da je iz načrta vidno, da se potrebuje 
načrte in je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se teh sredstev ni upoštevalo v 
proračunu, ker v letošnjem letu ne bo možno pridobiti načrte in gradbeno dovoljenje. 
Preverilo se bo tudi ali je sploh možno postaviti dvižno ploščat.  
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Pobuda 3: kako kaže s kulturno dvorano? Ali bo javna razgrnitev 
Župan: idejna zasnova je narejena. Razpis za pripravo načrtov bo objavljen po sprejetem 
proračunu. Zbirali se bodo ponudniki, ki bodo pripravili projekte za pridobivanje 
gradbenega dovoljenja. Z društvi pogovori že potekajo. Predvideva se tudi javna razprava.  
 
Pobuda 4: PP 20070706 Vzdrževanje spomenikov in verskih objektov. Zakaj je 
postavka tako visoka? 
Župan: naredili se bodo geodetski posnetki in načrti vseh obeležij.   
 

Janez Kolenc: 
Pobuda 1: 40 Tekoči odhodki, 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so se povečali za 
11%. Ali je to odpravnina za R.B.? 
Monika Brezni: ja, povečanje je zaradi odpravnine.  
 
Pobuda 2: PP 20010601 Financiranje političnih strank. Predlaga, da ostane na 700 €.  
Župan: financirajo se samo stranke, ki so bile izvoljene v občinski svet. To je SDS.  
 
Pobuda 3: PP 20010114 Priznanje Občine Gorje. Zakaj se je postavka tako povišala? 
Župan: prejšnje leto je nekaj priznan ostalo in jih ni bilo potrebno naredit. V letu 2019 pa bo 
potrebno narediti vsa priznanja, ki bodo predlagana.  
 
Pobuda 4: PP 20010343 Materialni stroški občinske uprave, konto 4021 Posebni 
materiali in storitve. Zakaj tako povečanje? Naj se zmanjša. 
Monika Breznik: se bo preverilo. 
 
Pobuda 5: PP 20030122 Nakup opreme. Ali obstaja finančni plan? Kje je gorska 
reševalna služba?  
Monika Breznik: že vsa leta se financira tudi gorska reševalna služba. Finančni načrt 
pripravi Gasilska zveza Bled – Bohinj.  
 
Pobuda 6: PP 20040501 Sredstva za vzdrževanje in obnovo šol. Predviden je nov 
kombi, ali gre za zamenjavo obstoječega in ali se bo sedaj vzdrževalo tri kombije in ali 
je potrebno menjati kombi?  
Župan: kombi, ki je predviden za zamenjavo, je letnik 2001 in ni več primeren za vožnjo 
otrok.  
 
Pobuda 7: PP 20050203 Sofinanciranje nege na domu. Zakaj tako povečanje? 
Predlagal je, da to postavko pregleda NO.  
Monika Breznik: pol urne storitve so se izvajale že sedaj. V letu 2017 ni realizacije, ker sta 
bili do sedaj dve proračunski postavki in obe sta bili realizirani. Te transfere je pregledalo 
tudi Računsko sodišče in je predlagalo, da se pol urne storitve tendirajo kot nadstandard. 
 
Pobuda 8: PP 20060103 Sofinanciranje drugih programov. Kdo pa je v šoli 
računalničar? 
Monika Breznik: uporablja se na splošno, v moškem spolu.  
 
Pobuda 9: PP 20070401 Sofinanciranje knjižnične dejavnosti. V njihovem zadnjem 
poročilu so izrazili željo, da bi imeli še dodatne uradne ure.  
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Pobuda 10: PP 20160208 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Prva 
faza je Poljšica. Ne zna si točno predstavljati kje točno je to in kaj je v drugi fazi?  
Župan: prva faza je obnova zgornje plasti že zgrajene fekalne kanalizacije in meteorne 
kanalizacije in postavitev javne razsvetljave skozi vas. V drugi fazi pa je predvidena 
predinvesticijska ocena povezovalnega kanal proti Petelinu,. V primeru, da bo občina 
pristopila k izgradnji povezovalnega kanala, se bo popravljala tudi cesta, ki povezuje križišče 
na Zatrati proti Poljšici do »Mavrna«.  
 
Pobuda 10: PP 20160209 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob regionalnih cestah. 
Ali gre za pomoto, ker piše »gradnja hodnika za pešce«? 
Župan: to je pločnik. 
Pobuda 11: PP 20170202 Oskrba naselij z vodo, OB207-15-0005 Obnova zajetja Ovčje 
jame in MVR. Koliko sodelujejo druge občine, ki uporabljajo to zajetje (Bled, 
Radovljica)? 
Župan: magistralni vodovod in zajetje sta last Občine Gorje.  Kohezijskih sredstev še ni na 
razpolago. Ko bo zajetje obnovljeno, ga bo občina dala v knjige, izdelan bo amortizacijski 
načrt. Višina amortizacije pa gre drugim občina v strošek uporabe. Letna amortizacija pride 
nazaj v proračun.  
Monika Breznik: vodovod se amortizira in se v višini amortizacije mesečno zaračunava 
Infrastrukturi Bled za Občino Gorje in Občino Bled in komunalni Radovljica za občino 
Radovljica. Najemnina se razdeli na odstotke, glede na porabo vode. Vsa ta zbrana sredstva 
se zbirajo na posebnem računu.  
 
Pobuda 11: 20170213 Praznična okrasitev naselji. Novoletna okrasitev je navedena 
tudi na PP 20120303 Promocija in urejanje krajev. Na tej postavki naj se črta besedilo.  
Monika Breznik: ministrstvo za finance je dalo navodila, da mora biti novoletna okrasitev 
na svoji proračunski postavki. Obrazložitev se bo, na PP Promocija in urejanje krajev, 
popravila.  
 
Pobuda 12: Kadrovski načrt. Ali se iščeta dva nova sodelavca?  
Župan: išče se en nov sodelavec. Kadrovski načrt se bo popravil.  
 

Janez Poklukar: 
Pobuda 1: PP 20160208 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, OB207-
19-0003 Obnova ceste Mevkuž. Ali se predvideva širitev ceste v Mevkuž oz. odkupi 
zemljišč? 
Župan: širitev se ne predvideva.  
 
Pobuda 2: PP 20160208 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, OB207-
18-0002 Urejanje LC 012191 Zgornje Laze. Cesto na Spodnje in Zgornje Laze je 
potrebno urediti in obnoviti, ker sta zelo pomembni. Predlaga, da se jih prednostno 
obravnava.  
Župan: z obnovo se po počakalo do sprejetja novega Zakona o Triglavskem narodnem parku.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gorje za 
leto 2019 in ga posreduje v 30-dnevno javno razpravo.  

 
GLASOVANJE: 
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ZA 10 
PROTI / 

 
TOČKA 2: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM 
PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE GORJE – DOPOLNJEN OSNUTEK 
 
Podrobno obrazložitev Odloka so podali pripravljavci OPNja, Irena Papež in Maja Friedl, 
obe iz podjetja Kaliopa in Domen Zalokar iz podjetja atelje Prizma.  
 
V razpravi sta sodelovala svetnik Janez Kolenc in svetnik Janez Poklukar.  
Svetnik Janez Kolenc je v gradivu zasledil, da sta na Zatrniku – Klofutarici zajeti samo dve 
parceli?  
Irena Papež: lastnika teh dveh parcel sta dala pobudo za legalizacijo objekta. Na zemljiščih, 
ki so še prosti, ne bo več možna gradnja.  
Predlagal je tudi, da se: 
Pobuda 1: v 66. členu doda beseda »toplotna črpalka«.  
Odgovor Irena Papež: točno navajanje teh nezahtevnih in enostavnih objektov je povzeto 
po Uredbi, ki je konkretizirala nezahtevne in enostavne objekte.  
Pobuda 2: v 9. točki 67 člena piše, da morajo biti ograje za živali lesene. Ali bo potrebno vse 
žične ograje odstraniti? 
Odgovor Irena Papež in Maja Friedl: 9. točka se ni spreminjala. Lesena ograja se postavi v 
primeru novogradnje.  
Pobuda 3: predlaga, da se 10. točka 135. člena popravi. Ne more biti samo bela fasada.  
Odgovor Maja Friedl: ta člen se nanaša na TNP. Ta določila veljalo samo znotraj TNPja.  
Pobuda 4: opozori na napako v 137. členu in sicer »največja velikost…«, pravilno je 
»najmanjša velikost…«.  
Odgovor: napaka se bo popravila.  
 
Svetnik Janez Poklukar je mnenja, da se pobude niso enakovredno obravnavale, ker pobuda 
Poklukarjev ni bila zajete v tem OPNju. 
Urška Zakrajšek in župan sta mu odgovorila, da so se pobude obravnavale enakovredno. 
Pobuda je bila dana po roku, ki je bil določen za zbiranje pobud za nov postopek sprememb 
OPNja.  
 
Ker ni bilo več pripomb in razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Občine Gorje s pripombami iz razprave.  

GLASOVANJE: 
ZA 9 
PROTI 1 

Sklep je sprejet. 
 
TOČKA 3: KADROVSKE ZADEVE 
A) IMENOVANJE DELOVNIH TELES IN ORGANOV OBČINE GORJE 
 
Poročilo je podal Janez Kolenc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
 
 



20 

Ker ni bilo razprave je župna dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: 

V Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se 
imenujejo:  
1. Ivan Ratek, Zgornje Gorje 75, za predsednika, 
2. Zdenka Repe, Spodnje Gorje 40, za podpredsednico, 
3. Danijela Mandeljc, Spodnje Gorje 22, za članico, 
4. Bojan Jakopič, Spodnje Gorje 129, za člana, 
5. Janja Hvala, Podhom 4a, za članico. 

GLASOVANJE: 
ZA 9 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

V Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe se imenujejo: 
1. Edvard Torkar, Spodnje Gorje 215, za predsednika, 
2. Pavel Jakopič, Krnica 49a, za podpredsednika, 
3. Dominik Piber, Spodnje Gorje 99 a, za člana, 
4. Jakob Por, Podhom 50, za člana, 
5. Janez Hudovernik, Spodnje Laze 1a, za člana. 

GLASOVANJE: 
ZA 9 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

V Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami se imenujejo:  
1. Zdenka Repe, Spodnje Gorje 40, za predsednico, 
2. Primož Pretnar, Poljšica pri Gorjah 40, za podpredsednika, 
3. Pavel Jakopič, Krnica 49 a, za člana, 
4. Boštjan Komar, Mevkuž 29, za člana, 
5. Drago Bregant, Poljšica pri Gorjah 59, za člana. 

GLASOVANJE: 
ZA 9 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

V Statutarno pravno komisijo se imenujejo:  
1. Janez Poklukar, Zgornje Gorje 10 a, za predsednika, letnik 1948, 
2. Danijela Mandeljc, Spodnje Gorje 22, za podpredsednico, 
3. Urban Jan, Mevkuž 5a, za člana. 

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

V Nadzorni odbor Občine Gorje se imenujejo:  
1. Metka Bobič, Poljšica pri Gorjah 28 
2. Tina Urevc, Spodnje Gorje 218 a 
3. Branko Banko, Spodnje Gorje 10 
4. Tadeja Hudovernik, Zgornje Laze 1a 
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5. Anuška Mandeljc, Spodnje Gorje 80c 

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

V Svet lokalnih skupnosti Gorenjska se imenuje: 
1. Francka Korošec, Spodnje Gorje 208. 

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 
TOČKA 4: INFORMACIJE ŽUPANA 
 
- IMENOVANJE PODŽUPANJE 
Za podžupanjo je imenoval svetnico Danijelo Mandeljc, ki bo opravljala enake naloge kot v 
prejšnjih mandatih – zastopanje in predstavljanje Občine na sprejemih in prireditvah, 
sodelovanje v komisijah in odborih ter opravljanje drugih nalog, koordinacija del in nalog s 
področja sociale, sodelovanje z društvi in opravljanje nalog s področja turizma, sodelovanje 
pri pripravi prireditev in drugih dogodkov v Občini. Pripada ji mesečna nagrada v višini 50% 
37. plačnega razreda, katerega vrednost je 1.807,29 € bruto, ker gre za 50% je to 903,65 € 
bruto. Delo bo opravljala nepoklicno. 
 
- SEJE ODBOROV 
Sprejeti predlog proračuna za leto 2019 bo v 30 dnevni javni obravnavi. V tem času ga morajo 
obravnavati delovna telesa občinskega sveta. Predlagal je, da se odbori skličejo v sredo, 
23.1.2019. Termin in uro sej bojo usklajeni z občinsko upravo. 
Naslednja seja je predvidena 20. februarja 2019. 
 
TOČKA 5: POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA 
 
Svetnik Janez Kolenc je predlagal, da se nerešene pobude iz prejšnjega mandata prenesejo 
v ta mandat. 
Župan: naredil se bo presek in stanje pobud iz prejšnjega mandata. 
 
Svetnik Ivan Ratek je opozoril, da je prikazovalnik hitrosti na Hotunjah postavljen v napačno 
smer. 
Župan: prikazovalnik je postavljen prav. Poleg hitrosti, šteje tudi promet v obe smeri. 
 
Seja je bila zaključena ob 1845. 
 
 
Zapisala: 
Nuša Jesenšek 
 
 
         Župan Občine Gorje 
         Peter Torkar  


