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PREGLED IN POTRDITEV 

ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 17.12.2014 
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Številka: 9000-0010/2014-6 
         Datum: 19.11.2014 
 
 

Z A P I S N I K 
 
3. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 17. decembra 
2014, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje. 
 

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

Opravičili: Ivan Hočevar (SD). 
Poročevalec: Štefan Korošec, vodja programa pri Infrastrukturi Bled,  

Novinarji: Romana Purkart – Radio Triglav Jesenice,  
Člani  

Nadzornega odbora občine Gorje: Metka Bobič, predsednica 
Občinska uprava  

občine Gorje: 
Monika Breznik direktorica OU, Robert Plavčak, Martina Hribar Brus, 
Metod Gaber, 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 
desetih svetnikov in glede na to ugotovil in potrdil sklepčnost. Seje se je opravičil Ivan Hočevar 
(SD). Gradivo za sejo je bilo objavljeno tudi na spletni strani Občine Gorje in posredovano k vsem 
točkam dnevnega reda. Na seji so svetniki dobili še zapisnik Odbora za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe, zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
ter Poročilo o izvajanju strategije razvoja Občine Gorje.  
 
V skladu z 32. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je OS pred sprejemom dnevnega reda najprej 
odločal o sprejemu zapisnika 2. redne seje, z dne 19.11.2014. 
Preden pa so svetniki odločali o sprejemu zapisnika, je župan povedal, da se v zapisnike ne bo več 
pisala celotna razprava, pač pa razprava, ki bo vplivala na spremembe predlaganih sklepov. Prav 
tako pa so na spletni strani občine na voljo posnetki sej Občinskega sveta.  
 
Ker ni bilo pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z 
dne, 19.11.2014. 

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 
Zapisnik je bil sprejet.  
 
Za tretjo sejo sveta je določen naslednji dnevni red: 

1. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2015, predlog - druga obravnava, 

2. 
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Gorje za leto 2015, 

3. Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini 
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Gorje za leto 2015, 

4. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za leto 2015, 

5. Načrt za družbo brez odpadkov (»Zero Waste«) v Občini Gorje, 

6. 
Kadrovske zadeve – imenovanje predstavnika Občine Gorje v Knjižnični svet Knjižnice 
Antona Tomaža Linharta Radovljica, 

7. Informacije župana, 

8. Pobude in vprašanja. 

Ker ni bilo drugih predlogov in razprave, je župan dal na glasovanje predlog dnevnega reda. 
GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 
Predlog dnevnega reda je bil sprejet.  

 
Točka 1: Odlok o proračunu Občne Gorje za leto 2015, predlog – druga obravnava 
 
V uvodni obrazložitvi je župan povedal, da je na podlagi pripomb in predlogov v skladu s 1. 
odstavkom 95. člena Poslovnika Občinskega sveta pripravil dopolnjen predlog proračuna za leto 
2015, v katerem je pojasnil katere pripombe iz javne razprave, oziroma pripombe in predloge 
delovnih teles občinskega sveta upošteval in katere ne ter zakaj ne. Pisne obrazložitve pripomb in 
predlogov so sestavni del predloga proračuna. Odgovori so v gradivu posredovani ob vsakem 
predlogu, v skladu s 1. odstavkom 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje pa je bil 
posredovan dopolnjen predlog proračuna za leto 2015. 
Prav tako je ugotovil, da na dopolnjen predlog proračuna amandmaji v predpisanem času niso bili 
vloženi. Zato je na podlagi določila 96. člena Poslovnika ugotovil, da je proračun usklajen in o njem 
Občinski svet glasuje v celoti. S sklepom s katerim se sprejme proračun, Občinski svet sprejme tudi 
Odlok o proračunu občine. Sočasno s tem sprejme tudi Kadrovski načrt za leto 2015. Poseben sklep 
pa sprejme za Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2015, 
Stanovanjski progam za leto 2015, Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v letu 
2015 in za Letni program športa Občine za leto 2015. 
 
Ker v drugem branju v skladu s poslovnikom razprava ni predvidena, je dal na glasovanje naslednje 
predloge sklepov: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2015. 
2. Občinski svet Občine Gorje sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje 
za leto 2015. 
3. Občinski svet Občine Gorje sprejme Stanovanjski program za leto 2015. 
4. Občinski svet Občine Gorje sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v 
letu 2015. 
5. Občinski svet Občine Gorje sprejme Letni program športa Občine Gorje za leto 2015. 

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 
Sklepi so sprejeti. 
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Točka 2: Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Gorje za leto 2015 
 
Uvodno obrazložitev je podal Metod Gaber, višji svetovalec za okolje, prostor in gospodarske javne 
službe. 
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Poročilo 
je podal podpredsednik Kunstelj.  
 
V razpravi je svetnik Kolenc opozoril na napako v gradivu in sicer vrednost točke za leto 2015, za 
nezazidana stavbna zemljišča znaša 0,000048331 € in ne 0,000048277 €.  
Napaka se je upoštevala in popravila. 
 
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje za leto 2015. 

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

Točka 3: Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih 
površin v Občini Gorje za leto 2015 

 
Uvodno obrazložitev je podal Štefan Korošec, vodja programa pri Infrastrukturi Bled.  
Izvedbeni program vzdrževanja je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe. Podpredsednik Kunstelj je podal kratko poročilo. 
 
V razpravi sta sodelovala svetnika Poklukar st. in Kolenc. Na njuna vprašanja je odgovarjal Korošec  
 
Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih 
prometnih površin v občini Gorje za leto 2015. 

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

Točka 4: Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za leto 
2015 
 
Uvodno obrazložitev je podal Štefan Korošec, vodja programa pri Infrastrukturi Bled.  
Program zbiranja je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe. Podpredsednik Kunstelj je podal kratko poročilo. 
 
V razpravi je sodeloval svetnik Kolenc. Na vprašanje mu je odgovoril Korošec.  
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Po zaključeni razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju 
občine Gorje za leto 2015. 

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 

 
Točka 5: Načrt za družbo brez odpadkov »Zero Waste« v Občini Gorje 
 
Uvodno obrazložitev je podal Štefan Korošec, vodja programa pri Infrastrukturi Bled.  
Načrt je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. 
Podpredsednik Kunstelj je podal kratko poročilo. 
 
V razpravi, ki je sledila so sodelovali Kunstelj, Banko, Kolenc, Piber, Por. Svetnik Kolenc je 
občinskemu svetu predlagal, da se sprejme sklep, da je v Odboru za spremljanje uresničevanja 
zaveze občin na poti do Zero Waste vključen tudi direktor komunalnega podjetja, kot predsednik 
in član Odbora.  
 
Župan je dal na glasovanje predlagan sklep: 

1. Občinski svet Občine Gorje predlaga, da se v Odbor za spremljanje uresničevanja zaveze občin 
na poti do Zero Waste vključi tudi direktorja Infrastrukture Bled, kot predsednika in člana 
Odbora.  

GLASOVANJE: 
ZA 1 
PROTI 6 
Sklep ni sprejet. 
 
Ker ni bilo več razprave, je župan dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: 

1. Občinski svet občine Gorje soglaša s pristopom občine Gorje k članstvu v mednarodni 
strategiji »Zero Waste«. 
2. Občinski svet občine Gorje soglaša in potrjuje Načrt za družbo brez odpadkov (»ZERO 
WASTE«) v občini Gorje. 
3. Občinski svet pooblašča župana občine Gorje za podpis sklepa o članstvu v mednarodni 
strategiji »Zero Waste« ter ostalih listin potrebnih za pristop. 

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

Točka 6: Kadrovske zadeve – imenovanje predstavnika Občine Gorje v Knjižnični 
svet knjižnice A. T. Linharta Radovljica 
 
Uvodno poročilo je podal svetnik Kolenc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
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Razprave pri tej točki ni bilo, zato je župan dal na glasovanje predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje za članico Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 
imenuje Matejo Erman Repe, Spodnje Gorje 105a. 
2. Mandat članice je vezan na mandat ostalih članov Knjižničnega sveta.  

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

Točka 7: Informacije župana. 
 
- VARNE PEŠPOTI 
Župan svetnikom predstavi projekt varne pešpoti. 
 

Točka 8: Pobude, predlogi in vprašanja 
 

2. REDNA SEJA 
 

1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc 

a.) Predlagal je, da OU napiše dopis na Gorenjski Glas, da se je kot svetnik pritožil na to, da v Glasu 
zelo malo piše o Gorjah. 
b.) Predlagal je tudi, da se za 1. 11. organizira parkiranje in aktivira kakšnega gasilca, ki bo usmerjal 
promet na parkirišču.  

ODGOVOR – ustni - župan 

a.) Povedal je, da na to nima vpliva. Predlagal mu je, da pritožbo napiše sam, kot nezadovoljni 
bralec.  
b.) Predlog se bo upošteval. 
Z odgovori je zadovoljen. 
 

2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj 

a.) Povedal je, da je bilo v času petkove prireditve igrišče za Gorjanskim domom zaprto, 
makadamsko parkirišče pa je bilo prepolno in nastal je kaos.  
b.) Odziv občanov na objavo poročila Računskega sodišča ga je presenetil, ker o tem ni vedel nič. 
OU je prosil, da svetnike obvesti, v primeru objave kakšnih člankov. 
c.) Cesto Zgornje Gorje – Poljšica je potrebno sanirati. 
d.) OU je pozval, naj na DRSC pošlje dopis, da uredijo bankine in luknje na državni cesti skozi Gorje.  

ODGOVOR – ustni - župan 

d.) Z vzdrževalcem (Gorenjska gradbena družba) javnih cest je bil opravljen ogled cest.  
c.) Vzdrževanje občinskih cest bo potekalo po programu.  
b.) Občina je 5. novembra po pošti dobila revizijsko poročilo. Še isto jutro so klicali iz STA, da je 
revizijsko poročilo objavljeno na spletni strani računskega sodišča.  
a.) Organizator igre, prireditve mora predvideti približno število obiskovalcev. OU bo v bodoče bolj 
pozorna na ta problem. 
Z odgovori zadovoljen. 
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3. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek 

a.) Predlagal je, da nerešena vprašanja, pobude, vprašanja predlogi iz mandata 2010-2014 
ostanejo in se vodijo še naprej.  
b.) Predlagal je, da se na Pernikih zabetonira plato za kante.  
c.) Cesta na Pernike je tudi zelo slaba. Potrebna je sanacija.  
d.) Pozval je, naj se uredijo lokalne ceste, predvsem udarne jame je potrebno zakrpati.  
e.) Opozoril je, da voda iz pipe smrdi po gnojnici.  
f.) Zanimalo ga je, kdaj bodo v Krnici narejeni priklopi na kanalizacijo? 
g.) Vprašal je, zakaj so izvenšolske dejavnosti prestavljene po tretji uri? 

ODGOVOR – ustni – župan, Metod Gaber, Štefan Korošec 

g.) OU bo poslala vprašanje, zakaj so izvenšolske dejavnosti prestavljene po tretji uri. 
f.) Ko bo občina dobila uporabno dovoljenje za kanalizacijo v Krnici, se bodo občani lahko priklopili 
na kanalizacijo. Gaber je dodal, da pričakuje uporabno dovoljenje še v tem letu.  
e) Korošec je povedal, da Infrastruktura Bled na vsake dva dni vzame vzorce vode. Ker analize na 
zajetju niso skladne s Pravilniki, je še vedno potrebno prekuhavati vode. Opravljen je bil tudi 
zdravstveni inšpekcijski nadzor.  
d.) Korošec je povedal, da so udarne jame v večji meri zakrpane. Svetnike je pozval, da sporočijo, 
če se kakšna udarna jama naredi in jo opazijo. 
c.) Cesta na Pernike je urejena do te mere, da so odseki in korita urejena. 
b.) Župan se zaveda,da bo potrebno narediti plato za kante.  
Z odgovori je zadovoljen, čaka še odgovor od Šole. 
 

4. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Boštjan Komar 

a.) Zanimalo ga je kako je z vaškimi odbori in ali ostanejo isti?  
b). Opozoril je, da sta cesti od Matije do kapelice proti Mevkužu in od Knaka do vrh Zgvavnce v 
slabem stanju. Slednja se zelo poseda. Rečeno je bilo, da je v programu za sanacijo, vendar ni bilo 
nič, ker naj bi Elektro kabliral pod zemljo. 

ODGOVOR – ustni - župan 

a.) Povedal je, da bo v roku 90 dneh, sklican zbor krajanov. Tam se bodo izvolili novi predstavniki.  
b.) Elektro je investicijo preložil na leto 2015, zaradi snegoloma. Opravljen je bil ogled obeh cest. 
Najbolj kritična cesta je pod Knakam.  
Z odgovoroma je zadovoljen.  
 

5. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc 

a.) Zanimalo jo je, kaj se dogaja s cesto proti Elmontu?  

ODGOVOR – ustni - župan 

a.) Odgovoril ji je, da največji problem predstavlja zemlja. Pozval je vse svetnike, da pomagajo pri 
pridobivanju potrebnih soglasjih.  
Z odgovorom je zadovoljna.  
 

6. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por 

a.) Opozoril je, da na vodovodnem delu, ki gre pod Rokovim mostom, manjka izolacija. Pozval je, 
da se to popravi še pred prvim snegom.  
b.) Zaveda se, da ni denarja, pa vendar bi bilo nujno potrebno urediti prepuste na cesti čez Poljane. 
Voda, ob večjih nalivih, dere čez cesto. Prav tako bi bilo potrebno počistiti jaške. 
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ODGOVOR – ustni - župan 

b.) povedal je, da je tudi to cesto pogledal vzdrževalec državnih cest. Opazil je, da vzdrževalci nekaj 
popravljali.  
Župan je dopolnil odgovor in povedal, da je izolacija naročena. Vodovod Vintgar pa se bo saniral v 
letu 2015.  
 

NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE 

1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj 

1. Prosil je, če se lahko pri EKO otoku na Poljšici nasuje pesek, ker so smetnjaki ob dežju čisto 
umazani.  
2. Med starim Eko otokom in prvimi hišami je velika udarna jama. Prosil je, da se jo sanira.  
 

2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar st. 

1. Zanimalo ga je ali bo cena vode, za čas ko jo je bilo potrebno prekuhavati, nižja?  
2. v proračunu so zagotovljena sredstva za pokopališča. Predlaga, da se poti tlakujejo in uredijo.  

ODGOVOR – ustni – župan, podžupanja 

1. Cena vode ne bo nižja.  
2. Zamenjale se bodo pralne plošče pri vežicah. Pokopališče pri cerkvi ( pa je zaščiteno.  
 

3. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Boštjan Komar 

1. Zanimalo ga je, kakšni so dolgoročni načrti z Ovčjimi jamami? 

ODGOVOR – ustni – župan, Štefan Korošec 

1. Stekli so pogovori med župani in Infrastrukturo. Rešitve se iščejo. 
 

4. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc 

1. Zanimalo ga je, kaj je z kanalizacijo čez most v Krnici.  
2. Predlagal je, da se pri Zalokar Slavku postavi luči.  
3. Zanimalo ga je ali imata ostali dve občini (Bled, Radovljica) zagotovljena sredstva v proračunu za 
sanacijo Zmrzleka.  

ODGOVOR – ustni – župan, Štefan Korošec 

1. Most čez reko Radovno je v zelo slabem stanju. DRSC nima sredstev za obnovo mostu. V sklopu 
obnove mostu, je bila mišljena sanacija kanalizacije pod mostom.  
2. Se bo opravil ogled.  
3. Tega podatka nima. Je pa Infrastruktura Bled predlagala sanacijo oz. obnovo Zmrzleka. 
Zdravstveni inšpektor je občini Gorje in Bled naložil, da obnovita Zmrzlek kot rezervni vodni vir.  
 

5. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Jaka Por 

1. Predlagal je, da se od Žalekarja do podvoza namesti javna razsvetljava.  
 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. Opravil se bo ogled.  
 
Seja je bila zaključena ob 1915. 
Zapisala          Župan Občine Gorje  
Nuša Jesenšek         Peter Torkar 


