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SEJE DELOVNIH TELESA 
 
 
 

Vabilo in zapisnik Statutarno pravne komisije 
Sreda, 19.4.2017 ob 15.00 

 
 
 

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

Sreda, 19.4.2017 ob 15.30 
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Vabilo in zapisnik Statutarno pravne komisije  
 

Številka: 9000-0002/2017-3 
Datum: 10.4.2017 

 
 

V skladu z 61. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje (UGSO št. 13/2017) sklicujem 
 

9. sejo Statutarno pravne komisije, ki bo v SREDO, 19.4.2017 ob 15.00 uri v 
prostorih občine Gorje 

 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 8.seje. 
2. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega 

sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine Gorje. 
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata 

in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. 
4. 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: 9000-0004/2016-10 
Datum: 14.12.2016 
 

ZAPISNIK 
 

8.seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v SREDO, dne 14.12.2016  
ob 15.30 uri v prostorih občine Gorje. 

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

1. Pregled in potrditev zapisnika 7.seje 
2. Statut Občine Gorje, predlog – prva obravnava 
3. Poslovnik občinskega sveta Občine Gorje, predlog – prva obravnava 
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 predlaganega akta. Plavčak je na 
kratko predstavil razloge za pripravo novega Statuta, pravno podlago in skladnost akta z veljavno 
pravno zakonodajo. Člani komisije so se s predlogom akta strinjali in bistvenih pripomb nanj niso 
imeli ter so po razpravi sprejeli naslednji  
 

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

Glasovanje: 3 ZA 
Sklep je bil sprejet.   
 
Ad3) 
 
Predsednik je v uvodu zaprosil za predstavitev in obrazložitev predlaganega akta. Plavčak je na 
kratko predstavil razloge za pripravo novega Poslovnika občinskega sveta, pravno podlago in 
skladnost akta z veljavno pravno zakonodajo. Člani komisije  so se s predlogom akta strinjali, Hočevar 
pa je predlagal, da se v 30. členu doda določba, da svet o tem odloči z glasovanjem in da se v 42. 
členu črta tekst..z uporabo glasovalne naprave.., s čimer so se strinjali vsi člani komisije. Po razpravi 
sprejeli naslednji  
 

Sklep: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Poslovnika občinskega sveta Občine 
Gorje, skladen z veljavno pravno zakonodajo in predlaga občinskemu svetu Občine Gorje, da ga 
obravnava in sprejme v predlagani obliki.   

Glasovanje: 3 ZA 
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Sklep je bil sprejet.   
 
 
Ad4) Pod to točko razprave ni bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 16.10 uri.   
       
Zapisal: 
Robert Plavčak, tajnik komisije 
 
 

Predsednik komisije: 
Janez Poklukar, l.r. 
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Vabilo in zapisnik Odbora za gospodarstvo varstvo okolja 
in gospodarske javne službe 

 
 

Številka: 9000-2/2017-4 
Datum: 10.4.2017 

 
 
 

Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17 ) sklicujem 

 
 
 

14. sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
ki bo v SREDO, 19.4.2017 ob 15.30 uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika 13. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe. 

2. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema 
zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine 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, 
- Ksenija Mahnič, predstavnica Adriaplina, 
- Robert Plavčak 
.
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Številka: 9000-0001/2017-8 
Datum: 21.3.2017 
 

ZAPISNIK 
 

13. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, ki je 

potekala v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 6B, dne 12.12.2016 ob 15.00 uri 

 
Prisotni: Ivan Hočevar – predsednik, Borut Kunstelj, Dominik Piber, Mihael Klinar, Jože Borse 
Odsotni: / 
Ostali prisotni: Vojko Kapus, Jožica Lužnik, Miha Primožič 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 12. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe, ki je potekala v prostorih Občine Gorje, z dne 12.12.2016 

2. Sklep o ugotovitvi javne koristi 
3. Strategija oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje za obdobje 2015 - 2020 
4. Pobude, predlogi in vprašanja 

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

Točka 1: Potrditev zapisnika 12. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe, z dne 12.12.2016 

Predsednik je predlagal pregled zapisnika. Zapisnik je dal na glasovanje. Zapisnik je bil soglasno 
sprejet. 
 

SKLEP: Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so soglasno 
sprejeli zapisnik 12. seje. 

ZA:5  PROTI:0 
 

Točka 2: Sklep o ugotovitvi javne koristi 
Predsednik je dal besedo Jožici Lužnik, ki je na kratko predstavila problematiko oz. potrebo po 
sprejetju sklepa. Za potrebe pridobitve zemljišč, ki so potrebna za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo 
pločnika, zaradi novega načina sprejemanja elaboratov parcelacij (ki ga je uvedel GURS, dne 
1.3.2017), potrebno gradnjo oz. rekonstrukcijo (v tem primeru rekonstrukcija regionalne ceste R3-
634/1104 Javornik - Gorje) prepoznati kot gradnjo v javno korist, ki naprej omogoča izdelavo 
parcelacije in elaborata za geodetsko upravo. Dve napaki (napaka v parc. št. in manjkajoča parc. 
št.) glede zapisani parc. št. zemljišč bosta odpravljeni v najkrajšem možnem času 
 
Predsednik je odprl razpravo na program. Vprašanj na temo ni bilo. 

SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga občinskemu 
svetu, da sprejme Sklep o ugotovitvi javne koristi. 

Za:5 PROTI: 0 
 
 

Točka 3: Strategija oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje za obdobje 2015 - 2020. 
Predsednik je dal besedo Kapus Vojku (pripravljavcu strategije), ki je predstavil dokument. V 
strategiji so obravnavani ključni elementi, ki zadevajo oskrbo s pitno vodo v Občini Gorje, kot so: 
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pravni okvir oskrbe s pitno vodo, vodni viri, vodovodno omrežje, količine vode, kakovost vode, 
varnost oskrbe, upravljanje vodovodnega sistema in ekonomska učinkovitost oskrbe s pitno vodo. 
Strategija vsebuje analizo obstoječega stanja, predvidevanja glede prihodnjih potreb po vodi in 
možnostih za zadovoljevanje teh potreb, na koncu pa tudi opredelitev ciljev za obdobje do leta 
2020. 
 
Predsednik je odprl razpravo na program. Predsednik v prvi vrsti izpostavil problem poslovnega 
načrta Infrastrukture Bled (za leto 2016), da je le-ta pomanjkljiv (manjkajo opredeljeni cilji, 
kazalniki, osnovna vizija in poslanstva) in da je bil ta sprejet s strani obeh županov brez 
predhodnega posvetovanja na odboru. Strinja se z ugotovitvami Strategije vendar pogreša bolj 
aktivno sodelovanje Infrastrukture Bled ob pripravi Strategije. M. Klinar predlaga namestitev 
števcev na obeh magistralnih iztokih vodovoda iz Občine, denar bi se lahko zagotovil iz sklada. 
Izdelava PZI projektov za vgradnjo števcev je že naročena, iz projekta bo tudi razviden strošek 
izvedbe. J. Borse izpostavil problem priklopa Občine Žirovnice (preko Občine Radovljica) na 
vodovod brez soglasja Občine Gorje. Soglasje Občine Gorje za ta priklop ni bilo podano. Nadalje je 
razprava potekala o vodnem zajetju Zmrlek oz. kakšne so možnosti, da bi tega uporabljalo kot 
stalno zajetje. Vojko neuradno pojasni, da bi bila gradnja novega cevovoda zaradi dolžine cevovoda 
neekonomična. 
M. Klinarja zanima katere so poslovne dejavnosti (Strategija stran 15, tabela 4) oz. ali k tem 
dejavnostim spada tudi kmetijstvo? Kmetijstvo v tem primeru spada med poslovne dejavnosti. Na 
koncu predsednik poudari željo, da bi se več dokumentov podalo v posvetovanje (tudi osnutke) na 
ta odbor in zaključi razpravo s sklepom. 
 

SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga občinskemu 
svetu, da sprejme Strategijo oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje za obdobje 2015 – 2020 in, da se 
do konca 1. polovice leta 2017 pripravi novelacija strategije za leto 2017 in operativni načrt 
porabe sredstev iz amortizacije. 

Za:5 PROTI: 0 
 

Točka 4: Pobude, predlogi in vprašanja. 
M. Klinar pohvali postavitev zabojnika za zeleni odrez v naselju Podhom in izrazi željo po postavitvi 
zabojnikov za pasje iztrebke oz. vsaj vrečk za pasje iztrebke na več lokacijah v naselju Podhom ter, 
da se bo dogovoril za prostor za postavitev oglasne table, če Občina Gorje priskrbi in postavi 
omenjeno tablo. G. Borse je tekom razprave še spraševal ali bo plin vključen v projekt 
rekonstrukcije regionalne ceste R3-634/1104 Javornik – Gorje. Koncesionar za izgradnjo 
plinovodnega omrežja je bil k projektu povabljen. 
 
Predsednik je zaključil sejo. 
Seja je bila zaključena ob 17:30 uri 
 
Zapisala: 
Jožica Lužnik 
 
 Predsednik odbora: 

Ivan Hočevar, l.r. 
  


