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PREGLED IN POTRDITEV 

ZAPISNIKA 1. IZREDNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 16.12.2015 
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Številka: 9000-0008/2015-5 
         Datum: 16.12.2015 
 
 

Z A P I S N I K 
 
1. izredne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 16. decembra 
2015, ob 15.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje. 
 

Prisotni:  Janez Poklukar st. (SDS), Branko Banko (SD), Ivan Hočevar (SD), 
Danijela Mandeljc, Boštjan Komar, Janez Kolenc, Borut Kunstelj, Ivan 
Ratek, Urban Mulej, Jakob Por, Dominik Piber, župan Peter Torkar. 

Poročevalci: / 
Novinarji: / 

Člani  
Nadzornega odbora občine Gorje: / 

Občinska uprava  
občine Gorje: 

 
Monika Breznik – direktorica OU, Robert Plavčak, Jožica Lužnik, Nuša 
Jesenšek - tajnica OS. 

 
Seja je bila posneta na diktafon.  
 
Vodil jo je župan Peter Torkar, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil, podal poročilo prisotnosti 
enajstih svetnikov in glede na to ugotovil in potrdil sklepčnost. Gradivo za sejo je objavljeno na 
spletni strani Občine Gorje in posredovano k vsem točkam dnevnega reda.  
 
Za prvo izredno sejo sveta je bil določen naslednji dnevni red: 

1. Sklep o dopolnitvi Sklepa o premoženju Občine Gorje. 

 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje predlog dnevnega reda. 
GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 
Predlog dnevnega reda je bil sprejet.  
 

Točka 1: Sklep o dopolnitvi Sklepa o premoženju Občine Gorje  
Uvodno obrazložitev je podal župan Občine Gorje. Povedal je, da je Občinski svet občine Gorje na 
5. izredni seji, dne 23.4.2009 sprejel Sklep o premoženju Občine Gorje (Uradni list, RS št. 33/2009), 
s katerim je v skladu z veljavno zakonodajo razdelil premoženje med Občino Bled in Občino Gorje. 
Izhodišče za razdelitev premoženja je bila premoženjska bilanca Občine Bled na dan 31.12.2006, ki 
jo je občinski svet potrdil z zaključnim računom. 
 
Dne 3.12.2010 je bil objavljen še Popravek tega sklepa, ki pa je bil zgolj redakcijske narave, saj je 
šlo za popravek številke in katastrske oznake parcel in oštevilčenje členov sklepa v prehodnih 
določbah. 
 
V 4. členu tega sklepa je bilo navedeno nepremično premoženje, ki je takrat pripadlo Občini Gorje 
neposredno po njeni legi, premoženje izven njenega območja nepremično premoženje, ki je bilo 
dano v upravljanje.  



 

31 

 

Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o premoženju Občine Gorje pa se sedaj nanaša na dopolnitev 
tega člena, in sicer 3. odstavka 4. člena, z dodatno 7. točko, s katero občinski svet ugotovi, da 
Občini Gorje pripade nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura na 
njenem območju, ki je bila dana v upravljanje javnemu podjetju Infrastruktura Bled d.o.o., v 
vrednosti 1.252.366,73 €.  
 
Na podlagi sprememb slovenskih računovodskih standardov SRS 35 od dne 31.12.2009 dalje ni več 
bilo mogoče voditi kot sredstva v upravljanju navedenega podjetja. Zato je Občina Gorje z 
navedenim podjetjem dne, 6.4.2010 sklenila Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture 
(priloga) za izvajanje naslednjih takratnih dejavnosti: 

- oskrbe s pitno in požarno vodo, 

- zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 

- odlaganje ostankov predelave odpadkov, 

- urejanje in čiščenje javnih površin, 

- pogrebna in pokopališka dejavnost. 
 
S to pogodbo je Občina Gorje na podlagi novo sprejete zakonodaje dala v najem navedeno 
infrastrukturo, ki jo podjetje potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti določeni s sprejetimi predpisi.  
 
Zaradi dokončne ureditve medsebojnih razmerij zlasti na področju oskrbe z vodo med občinami 
Gorje, Bled in Radovljica, je posledično potrebno sprejeti še dopolnitev sklepa v predlagani obliki, s 
katerim se bodo lahko dokončno in formalno pravno uredila še vsa odprta razmerja na tem 
področju. 
 
Dodatno obrazložitev je podal še Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne in 
splošne zadeve . 
 
V razpravi, ki je sledila, so sodelovali svetniki Hočevar, Banko, Por, Kunstelj. Mnenja so bili, da bi se 
ureditev morala zgoditi skupaj s sprejetjem delitvene bilance in ni razumljivo, zakaj se je toliko 
časa čakalo na sprejem tega Sklepa. 
 
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep o dopolnitvi Sklepa o premoženju Občine Gorje.  

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 
Sklep je sprejeti. 
 
Seja je bila zaključena ob 1540. 
 
 
Zapisala         Župan Občine Gorje 
Nuša Jesenšek         Peter Torkar 
 


