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SEJE DELOVNIH TELESA 
 

 

Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo, in javne 
službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 

ponedeljek, 21.3.2016 ob 15.00 
 

 

Vabilo in zapisnik Statutarno pravne komisije 
ponedeljek, 21.3.2016 ob 15.00 

 

 

Vabilo in zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami  

ponedeljek, 21.3.2016 ob 15.30 
 

 

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

ponedeljek, 21.3.2016 ob 15.30 
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Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo, in javne 
službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 

 

Številka: 9000-0001/2016-3 
         Datum: 10. 03. 2016 
 
 

Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradni list RS, št. 5/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) sklicujem 

 
 
 

7. sejo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter 
javnih financ, ki bo v ponedeljek, 21. 03. 2016, ob 15. uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 6. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti ter javnih financ z dne 11.11.2015. 
2. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2015 – predlog, skrajšan postopek. 
3. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
 
Članom občinskega sveta je bilo gradivo za 2. točko posredovano 3. marca 2016. 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, prosimo, da nam sporočite na telefon 04 575 18 00. 
 
 
 
 

Predsednik odbora: 
Ivan Ratek, l.r. 

 
 
 
 
 
Vabljeni: 
- Člani Odbora: Ivan Ratek, Branko Banko, Danijela Mandeljc, Bojan Jakopič, Janez Kosmač 
- Monika Breznik, direktorica Občinske uprave Občine Gorje 
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Številka: 9000-0005/2015-__ 
         Datum: 11. 11. 2015 

 

Z A P I S N I K  
 

6. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter 
javnih financ 

ki je bila v sredo, 11. novembra 2015 ob 15. uri v prostorih Občine Gorje. 
 

Prisotni člani: Ivan Ratek, Danijela Mandeljc, Bojan Jakopič, Janez Kosmač 
Odsotni člani: Branko Banko (opravičeno odsoten) 
Ostali prisotni: Martina Hribar Brus, Monika Breznik– občina Gorje 
 
Uvodoma je podpredsednik pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlagal je sledeči 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 5. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti ter javnih financ z dne 10.09.2015, 
2. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2016, predlog. 
3. Stanovanjski program za leto 2016. 
4. Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2016. 
5. Letni program športa Občine Gorje za leto 2016. 
6. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
Dnevni red so prisotni soglasno (4 glasovi ZA) sprejeli. 
 
 
Točka 1: Potrditev zapisnika 5. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti ter javnih financ z dne 10.09.2015 
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Prisotni so na predlog podpredsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Zapisnik 5. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ z dne 10.09.2015 se potrdi. 

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

Kratko obrazložitev predloga proračuna je podala Monika Breznik. Izpostavila je večje 
investicije, zakonsko določene izdatke, povišanje nekaterih postavk zaradi sprememb 
zakonodaje... Bojan Jakopič je izpostavil veliko povečanje sredstev za delo skupnega organa s 
sedežem na Jesenicah. Monika Breznik je obrazložila, da je v predlogu upoštevan finančni načrt 
služb SNRS in MIR. Na povečanje sredstev vpliva sprostitev napredovanj javnih uslužbencev, kar 
vpliva na povečanje stroškov plač. Janez Kosmač je prosil za obrazložitev postavke 
»Nadstandardne storitve pri izvajanju pomoči na domu«. Obrazloženo je bilo, da se iz te 
postavke financirajo povečani materialni stroški zaradi izvajanja polurnih storitev. Pripomnil je, 
da je postavka »Zimsko vzdrževanje cest« precej visoka. Monika Breznik je obrazložila, da je 
predlog oblikovan na podlagi realizacije in z nekoliko rezerve. Izpostavil je tudi postavko 
»Oskrba naselij z vodo« in povprašal, zakaj se ne obnovijo Ovčje jame, pač pa se precej velik 
vložek namenja za vodni vir Zmrzlek. Obrazloženo je bilo, da je potrebno urediti rezervni vodni 
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vir, Ovčje jame pa redno vzdrževati. Janez Kosmač je podal še predlog da se nekaj sredstev iz 
postavke »Vzdrževanje spomenikov in verskih objektov« nameni za aktivno delovanje društev.  
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ predlaga 
Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme predlog Odloka o proračunu za leto 2016 s 
pripombami iz razprave. 

 
Točka 3: Stanovanjski program za leto 2016 

Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik. Na to točko dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je seznanil 
s predlogom Stanovanjskega programa za leto 2016 in predlaga občinskemu svetu, da ga 
sprejme v predlagani obliki. 

 
Točka 4: Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2016 

Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik. Na to točko dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi 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 2016 in 
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki. 

 
Točka 5: Letni program športa Občine Gorje za leto 2016 

Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik. Na to točko dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi 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 2016 in predlaga občinskemu 
svetu, da ga sprejme v predlagani obliki. 

 
Točka 6: Pobude, predlogi in vprašanja 

Bojan Jakopič je podal predlog za postavitev usmerjevalne table za Vintgar na Bledu na križišču 
za Zasip. Avtomobile naj bi se usmerilo levo čez Rečico, kolesarje in pešce pa preko Zasipa. S 
tem bi se izognili zastojem v Podhomu, ki nastajajo zaradi ozke ceste skozi vas.  
 
Predsednik je zaključil s 6. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.  
 
Seja je bila zaključena ob 15.50. 

 
Zapisala:                                                                                                  Predsednik odbora  
Martina Hribar Brus, univ. dipl. ekon.     Ivan Ratek 
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Vabilo in zapisnik Statutarno pravne komisije  
 
Številka: 9000-0001/2016-6 
Datum: 14.3.2016 

 
 

V skladu z 68. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje (Ur. List RS, št. 5/07 in UVGO 
št. 27/2014) sklicujem 

 

4. sejo Statutarno pravne komisije, ki bo v PONEDELJEK, dne 21.3.2016 ob 15.00 
uri v prostorih občine Gorje 

 
 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3.seje 
2. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 

prispevka v Občini Gorje, predlog – skrajšani postopek 
3. Razno 

 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo. Morebitno odsotnost javite v tajništvo občine. 
 
 

 

 
 

Predsednik komisije: 
Janez Poklukar, l.r. 

 
 
 
 

 

Vabljeni: 
- Člani komisije, (Poklukar, Mandeljc, Hočevar) 
- Tajnik komisije  
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Številka: 9000-0006/2015-20 
Datum: 4.11.2015 

 

ZAPISNIK  
3. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v sredo, dne 4.11.2015 ob 15.00 uri v 

prostorih občine Gorje. 
 
Prisotni: Janez Poklukar, predsednik, Ivan Hočevar, Danica Mandeljc  
 
Predsednik je ugotovil, da so prisotni vsi člani komisije in za sejo predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2.seje 
2. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2016, predlog – prva obravnava 
3. Obvezna razlaga 131.čl. OPN Gorje 
4. Razno 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Ad1) 
Pripomb na zapisnik ni bilo. Zapisnik je bil soglasno sprejet. 
 
Ad2) 
Predsednik je v uvodu zaprosil za predstavitev in obrazložitev predloga odloka. Plavčak je na 
kratko predstavil pravno podlago in skladnost akta z veljavno pravno zakonodajo. Člani komisije 
pripomb niso imeli in po razpravi sprejeli naslednji sklep: 

Sklep: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Odloka o proračunu Občine Gorje 
za leto 2016 skladen z veljavno pravno zakonodajo in predlaga občinskemu svetu Občine 
Gorje, da ga sprejme v predlagani obliki.   

Glasovanje: 3 ZA 
Sklep je bil sprejet.   
 
Ad3) 
Plavčak je v uvodu obrazložil razloge in potrebo za obvezno razlago 131. člena OPN Občine 
Gorje. Člani komisije so se s predlogom strinjali in po krajši razpravi sprejeli naslednji  

Sklep: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog obvezne razlage skladen z veljavno 
pravo zakonodajo in predlaga občinskemu svetu Občine Gorje, da ga sprejme v predlagani 
obliki. 

Glasovanje: 3 ZA 
Sklep je bil sprejet. 
  
Ad4) 
Razprave na to točko ni bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 15.20 uri.   
       
Zapisal: 
Robert Plavčak, tajnik komisije 

Predsednik komisije: 
Janez Poklukar, l.r.
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Vabilo in zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami  

 
Številka: 9000-0001/2016-7 
Datum: 14.3.2016 

 
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 prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki bo v 

ponedeljek, dne 21.3.2016 15.30 uri v prostorih občine Gorje  
 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednje točke dnevnega reda: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje 
2. Premoženjsko pravne zadeve 
3. Razno 

 
 
 
 
 Predsednik odbora: 
 Jakob Por, l.r.  
 
 
 
 
 
Priloga: 
Gradivo za sejo OS (člani so gradivo že prejeli s sklicem seje)  
Zapisnik 6. seje 
 
 
Vabljeni: 
Vsi člani Odbora 
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Številka: 9000-0007/2015-1 
Datum: 12.11.2015 
 

ZAPISNIK 
 

6. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, 
ki je bila v sredo, dne 11. novembra ob 16.00 uri, v prostorih Občine Gorje. 

 
Prisotni: Jakob Por – predsednik, Boštjan Komar, Pavel Jakopič, Drago Bregant 
Odsotni: Urban Mulej 
Ostali prisotni: Monika  Breznik, Jožica Lužnik 
 
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 prostorsko planiranje in gospodarjenje z 

nepremičninami z dne 02.11.2015 
2. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2016 – predlog, prva obravnava 
3. Pobude, predlogi in vprašanja 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

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

ZA:4  PROTI:0 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 5. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami z dne 02.11.2015 

Predsednik je predlagal pregled zapisnika . Obnovil je zapisnik zadnje seje, poudaril kateri sklepi 
so bili izvršeni in realizirani. Ugotavljajo, da je korektno napisan in predsednik ga je dal na 
glasovanje. Odborniki so zapisnik soglasno sprejeli. 
 

SKLEP: Člani odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami so soglasno 
sprejeli zapisnik 5. seje. 

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, 
57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - 
ZIPRS1415-D in 14/15 - ZUUJFO). 
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Pregledali so predvsem postavke proračuna, ki se nanašajo na okolje in prostor. Strinjajo se 
glede predvidene postavke za spremembo Občinskega prostorskega načrta. G. Bregant je 
postavil vprašanje glede Zmrzleka. Ga. Breznik mu je razložila, da je Zmrzlek v interesu vseh treh 
občin in da se pogovarjaj o deležih. Pri pogovorih o le teh pa se začne zapletati, saj bi vse občine 
financirale minimalno. Sklep je bil, da je potreben konkreten sestanek, kjer se bi občine soočile 
z dejstvi in problemom vodooskrbe. Ovčje jame bo potrebno obnoviti, zato pa so potrebe po 
rezervnem zajetju vode. 
Vprašanje je bilo tudi glede agregata za črpališče. G. Por je povedal da so se pogovarjali že o 
nakupu novega v okviru zaščite in reševanja za obe občini, lociran bi bil na Infrastrukturi Bled. 
Povedal je, da je ta pobuda ostala brez posluha, ker naj bi bil večji interes vzpostavitev 
Zmrzleka. 
 
Odborniki na ta del proračuna niso imeli pripomb in so predlog poračuna soglasno sprejeli. 

SKLEP: Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami se je seznanil s 
proračunom in predlaga občinskem svetu, da ga sprejme. 

Za:4 PROTI: 0 
Točka 3: Pobude, predlogi in vprašanja 

G. Komar je predlagal, da se občinski svet seznani po kakšni ceni je bila določena nepremičnina 
prodana/kupljena in pogoji pod katerimi je bila prodaja izvedena. 
 
 
Predsednik je zaključil sejo. 
Seja je bila zaključena ob 16.20 uri 
 
 
Zapisala: 
Jožica Lužnik 
 
 
 
 Predsednik odbora za prostorsko planiranje 

in gospodarjenje z nepremičninami: 
Jakob Por 
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Vabilo in zapisnik Odbora za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe  

 
Številka: 9000-1/2016-5 

Datum: 11.3.2016 
 

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

 
 

8. sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
ki bo v ponedeljek, 21.3.2016, ob 15.30 uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 7. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe. 
2. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega 

prispevka v Občini Gorje. 
3. 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 
- Jožica Lužnik 
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Številka: 9000-0008/2015 
Datum: 08.12.2015 

 

Z A P I S N I K  
7. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, ki je 

potekala v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 6B, dne 07.12.2015 ob 16.00 
uri. 

 
Prisotni: Ivan Hočevar – predsednik, Borut Kunstelj, Dominik Piber, Mihael Klinar, Jože Borse 
Ostali  prisotni: Štefan Korošec – Infrastruktura Bled,Irena Gogala – Infrastruktura Bled, Jožica 
Lužnik 
Odsotni: / 
 
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. 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 cenah 
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Gorje. 

6. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 

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

Glasovanje: ZA:5    PROTI: 0 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 6. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 
javne službe z dne 11.11.2015 

Predsednik je podal zapisnik v razpravo. Na zapisnik ni bilo pripomb. 

SKLEP 1: Zapisnik 6. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe 
z dne 11.11.2015 je soglasno sprejet. 

Glasovanje: ZA:5   PROTI:0 
 

Točka 2: Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Gorje za leto 2016. 

Predsednik je podal besedo ga. Lužnik. Ga. Lužnik je obrazložila, da je bilo po pregledu indeksa 
cen življenjskih potrebščin ugotovljeno, da indeks v obdobju od oktobra 2014 do oktobra 2015 
pada in da je povprečni indeks negativen. Da glede na ostale občine, večinoma vrednost točke 
ostaja nespremenjena, zato tudi občinska uprava Občine Gorje predlaga, da vrednost točk 
ostaneta v letu 2016 nespremenjeni. 
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Predsednik je dal predlog v razpravo. G. Hočevar je predlagal, da se poda tudi višina točke v 
predlog sklepa.  

SKLEP 2: Odbor  za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga da 
občinski svet sprejme Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Gorje za leto 2016. 

Glasovanje: ZA:5 PROTI:0 
 

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

Predsednik je dal besedo G. Korošcu. Le ta je predstavil izvedbeni program vzdrževanja občiških 
cest. Program je podan enako kot preteklo leto. Osnova je ostala enaka, ne glede na to, da so se 
nekatere ceste v letu 2015 že obnovile. Na kratko je predstavil kaj vse spada v vzdrževanje 
občinskih cest, omenil je da je zimska služba le delno opisana, ker se je že opisala v poročilu za 
zimsko službo. V poročilu sta opredeljena tako redno vzdrževanje občinskih cest, kot 
investicijsko vlaganje v občinske ceste. Vrednosti v razpredelnicah so povzete iz občinskega 
proračuna. Večjih sprememb v letu 2016 ne bo. 
 
Predsednik je dal točko v razpravo. 
G. Klinar je omenil, da so bankine in brežine vedno problem, da imajo bankine še vedno luknje, 
čeprav je zaposlen dodaten delavec. Meni, da bi lahko delavci sproti zasipali luknje, ko imajo 
redni obhod po cestah. Ravno tako je omenil makadamske poti, kjer je problem zasutih mest za 
odvodnjavanje. Predlaga, da je potrebno večkrat preveriti in očistiti omenjene predele. Korošec 
je odgovoril, da imajo delavci s seboj samo hladno asfaltno maso in da bodo v prihodnje 
poskušali pripraviti par odlagališč peska, da ga bodo imeli pri roki. Kar se tiče čiščenje 
propustov, pa to delavci redno opravljajo.  G. Klinar je v nadaljevanju omenil, da je sicer 
navdušen nad izdelavo muld, razen v Podhomu, ker je po njegovem mnenju prehitro 
zaključena. Lužnikova je odvrnila, da je bila mulda namensko prej zaključena, ker bi drugače 
potrebovali vgraditi tudi jašek. S tem smo omogočili milejše razlivanje po cesti, da ne bi 
prevelika količina vode tekla na Blejsko stran je dodal g. Korošec. G. Kunsteljna je zanimalo, 
zakaj je postavka za prometno signalizacijo tako visoka in kaj je vanjo zajeto. Lužnikova je 
odgovorila, da je to zgolj razbita postavka vzdrževanja občinskih cest, ker v proračunu obstajata 
samo dve postavki (vzdrževanje cest in zimska služba), ostalo je bilo prilagojeno na poročilo za 
leto 2015. Zanimalo ga je še glede nadzora osnih obremenitev. Ali se bo izvajala kontrola? 
Lužnikova je izjavila, da ni seznanjena s tem kako so v preteklosti izvajali ta nadzor. Korošec je 
dopolnil, da se ta nadzor ni izvajal in da bi ga lahko izvajala policija. 
Klinarja je zanimalo kaj se bo delalo v Podhomu. Lužnikova je razložila, da se bo uredila 
meteorna voda in del ceste pod njimi. 
Hočevar je podal pripombo, da tabela  o investicijskem vzdrževanju ni stvar Infrastrukture Bled, 
vendar je stvar občine Gorje. Njegovo mnenje je, da ta del ne sodi v poročilo za vzdrževanje 
občinskih cest. G. Korošec je pripomnil, da po navadi sodelujejo pri investicijskem vzdrževanju 
cest in so zato vključevali ta del v poročilo. G. Hočevar je po zaključeni razpravi še dodal, da je 
program zelo korektno pripravljen, da je upoštevan pravilnik in da drugih pripomb nima. 
 
Predsednik je dal sklep na glasovanje. Sklep je bil soglasno sprejet. 
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SKLEP 3: Odbor  za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 
občinskemu svetu, da sprejme program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih 
površin v občini Gorje za leto 2016. 

Glasovanje: ZA: 5 PROTI:0 
 
Točka 4: Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za leto 2016. 

Program zbiranja komunalnih odpadkov je predstavil G. Korošec. V programu se navezuje na 
pravilnik, kjer so določeni tudi povzročitelji odpadkov. V programu so zavedene vrste odpadkov, 
prevzem odpadkov. Malo več je opisano glede obveznosti uporabe zabojnikov, da ne bo 
prihajalo do pomot. Predstavil je tudi predlog uporabe kuponov za gradbene odpadke (3 kuponi 
po 0,5 m3). Kuponi so bili predlagani iz razloga, ker se je začelo izkoriščati odlaganje tega 
materiala in se ne da nadzorovati kdo, kdaj in koliko pripelje gradbeni material. Kar se tiče 
zabojnikov ostajajo enaki. Z akcijo STOP – nepravilno odloženi odpadki so bili zadovoljni, so pa 
na žalost stvari malo zamrle. Glede pranja zabojnikov ostaja enako. Trudijo se čim bolj 
ozaveščati stranke, preko maila, Facebooka, Gorjanca in tudi na hrbtni strani položnic. V 
programu je zavedena tudi sprememba delovnega časa za pobiranje odpadkov v poletnem 
času. Štefan je omenil, da imajo osno tehtnico, ki jo bodo uporabljali za lastne potrebe. 

 
Predsednik je odprl razpravo na 4. točko. 
 
G. Kunsteljna je zanimalo, kakšna je ta tehtnica? Ali omogoča tehtanje vseh osi hkrati ali samo 
eno. G. Korošec je odgovoril da omogoča tehtanje posamezne osi. G. Kunstelj je v nadaljevanju 
postavil vprašanje, če je to merodajno? G. Korošec je v nadaljevanju ponovno obrazložil, da jo 
bodo uporabljali za njihove lastne potrebe zaradi preše in da če bi želeli merodajno tehtanje 
(vseh osi hkrati) bi morali omogočit krožni promet, kar pa ni v interesu. G Hočevar je dodal, da v 
to nima smisla investirati, ker v zbirališču že obstaja tehtnica in nova ni potrebna. G. Klinar je 
izpostavil problem vikendašov. Zakaj imajo oni samo en zabojnik.  G. Korošec je odgovoril, da 
imajo oni urejeno preko zbirnih mest, ker gre za racionalizacijo odvažanja odpadkov, ker bi 
drugače v primeru odsotnosti strank, morali delavci prevzeti zabojnik ob hiši in ga tja tudi vrniti. 
Na Bledu je ta problem večji, ker EKO otoke zapolnijo vikendaši, v Gorjah tega problema ne 
vidimo. Ko bo urejena kategorizacija ceste na Zatrniku se bo uredil tudi dostop do vikendov in s 
tem rudi odvažanje odpadkov.  
 
Predsednik je dal program na glasovanje. Program je bil soglasno sprejet. 

SKLEP 4: Odbor  za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 
občinskemu svetu, da sprejme program zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine 
Gorje za leto 2016. 

Glasovanje: ZA:5  PROTI:0 
 

Točka 5: Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Gorje in 

Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Gorje. 
Ga. Gogala je predstavila elaborat cen. Razložila je, da je težnja obeh občin, da bi se stroški ločili 
po posameznih občinah. Do sedaj so imeli odvoz odpadkov po enotnem sistemu – enotni 
standardi, enotne cene,… V lanskem letu je občina Gorje izbrala drugega izvajalca za odlaganje 
odpadkov. Glede na želje obeh občin so letos prvič pripravili in izračunali stroške ločeno po  
posameznih frakcijah. Potrebno pa je bilo ločiti tudi stroške dela. Zato so v letošnjem letu 
snemali kamione in s tem dejansko določili koliko časa pobirajo  po posameznih občinah in 
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koliko pride na posamezne frakcije. Nato so določili stroške po deležih. V letu 2016 bodo tako 
cene prvič veljale samo za občino Gorje in so na kilogram nekoliko višje, kar se tiče obračuna pa 
do povečanja stroškov na m3 ne bo prišlo. Za preračun je bilo vzeto povprečno 120 l zabojnik na 
gospodinjstvo. 
Predsednik je odprl razpravo. 

 
G. Klinarja je zanimalo ali so odpadki Vintgarja šteti na občino Gorje. G. Korošec je razložil, da te 
odpadke plačuje turistično društvo. V nadaljevanju je g. Klinarja zanimalo ali se zabojniki 
tehtajo. G. Korošec mu je odgovoril, da se zabojniki ne tehtajo, vendar se čipirajo in s tem 
kontrolira število odvozov. G. Kunstelj je pohvalil in je zadovoljen, da se je naredil zbirnik 
posebej za občino Gorje. Bi pa želel da se stremi k temu, da bodo stroški čim manjši na 
položnicah. G. Hočevar je dodal, da so cene na položnicah odvisne od stroškov odvoza in da se 
ta cena lahko še poveča. Opozoril je tudi na to, da če se bo količina mešanih odpadkov 
zmanjšala, bi lahko zmanjšali stroške odvoza s tem, da bi odvažali le 1x na tri tedne. In če se bo 
ljudi ozaveščalo o ločenem zbiranju odpadkov, se bodo posledično zmanjšale cene za odvoz 
mešanih odpadkov. G. Kunstelj je poudaril, da mešanih odpadkov je že manj, samo se je pa 
povečala plastična embalaža. G Hočevar je odgovoril, da si lahko priskrbi večji zabojnik , ker se 
pri plastiki plača zgolj odvoz in ne sama količina odpada. Pri mešanih odpadkih je pomembna 
količina zaradi same obdelave in odlaganja, kar v nadaljevanju predstavlja strošek. 
Po razpravi so bili sklepčni, da se bodo rezultati pokazali konec leta 2016. 

 
 

SKLEP 5: Odbor  za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 
občinskemu svetu, da se sprejme elaborat cen izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine 
Gorje in da sprejeme Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje. 

Glasovanje: ZA:5 PROTI:0 
 
Točka 6: Pobude, predlogi in vprašanja. 

G. Klinar je predlagal, da bi z RAGOR-jem izdelali karto ledinskih imen za občino Gorje. G. Borse 
je dejal, da že izdelujejo karto tematskih poti in da bi to lahko združili. Predlagali so, da ga. 
Lužnik preveri na RAGOR-ju, kako je z izdelavo take karte. G. Hočevar je izpostavil vprašanje, če 
je za turiste pomembno vključiti ledinska imena na karto pohodnih poti. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17:00 uri. 
 
 
 
 
Zapisala: 
Jožica Lužnik         Predsednik odbora  

Ivan Hočevar, l.r. 


