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PREGLED IN POTRDITEV 
ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  

OBČINE GORJE, Z DNE 25.10.2017 
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Številka: 9000-0004/2017-20 
         Datum: 25.11.2017 
 

Z A P I S N I K 
 
19. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 25. oktobra 
2017, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje. 
 

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

Opravičil: Jakob Por. 
Poročevalci:  

Novinarji: / 
Člani  

Nadzornega odbora občine Gorje: / 
Občinska uprava občine Gorje: Monika Breznik – direktorica OU, Robert Plavčak, Martina Hribar Brus, 

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 
devetih svetnikov in glede na to ugotovil in potrdil sklepčnost. Svetnik Jakob Por se je opravičil. 
Gradivo za sejo je bilo objavljeno na spletni strani Občine Gorje in posredovano k vsem točkam 
dnevnega reda. Svetniki so na mizo dobili še zapisnike: 
- zapisnik 16. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
- zapisnik 15. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 

financ,  
- zapisnik 10. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. 
 
V skladu z 28. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je občinski svet pred sprejemom dnevnega 
reda najprej odločal o sprejemu zapisnika 18. redne seje, z dne 7.6.2017. 
 
Ker ni bilo drugih pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z 
dne, 7.6.2017. 

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

1. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Gorje za leto 2017 – 
rebalans II – predlog, skrajšan postopek, 

2. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2018 – predlog, prva obravnava, 

3. 
Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vršce – 
predlog, prva obravnava, 

4. Soglasje k ceni storitev pomoči na domu, 
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5. 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Gorje in  
Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Gorje,  

6. Poročilo o delu javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2016, 

7. 
Končni poročili Nadzornega odbora Občine Gorje: 
a) o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2016, 
b) o opravljenem nadzoru letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje, 

8. Program dela Nadzornega odbora občine Gorje za leto 2018, 

9. 
Kadrovske zadeve: 
a) imenovanje članov v skupni Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin 
Bled in Gorje - III. mandat, 

10. Informacije župana, 

11.  Pobude, predlogi in vprašanja.  

 
Glede na sklep članov Odbora za negospodarske dejavnosti in javne službe družbenih dejavnosti 
ter javnih financ je občinska uprava od strokovnih služb Doma Dr. Janka Benedika prejela nove 
tabele izračuna cen storitve pomoči na domu. Po pregledu naknadno prejetih tabel je bilo 
ugotovljeno, da so še vedno neusklajene, zato se je župan odločil, da na podlagi četrtega 
odstavka 29. člena, točko 4. SOGLASJE K CENI STORITVE POMOČI NA DOMU umakne iz 
dnevnega reda 19. redne seje občinskega sveta občine Gorje.  
 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje nov predlog dnevnega 
reda. 

1. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Gorje za leto 2017 – 
rebalans II – predlog, skrajšan postopek, 

2. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2018 – predlog, prva obravnava, 

3. 
Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vršce – 
predlog, prva obravnava, 

4. 
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Gorje in  
Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Gorje,  

5. Poročilo o delu javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2016, 

6. 
Končni poročili Nadzornega odbora Občine Gorje: 
a) o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2016, 
b) o opravljenem nadzoru letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje, 

7. Program dela Nadzornega odbora občine Gorje za leto 2018, 

8. 
Kadrovske zadeve: 
a) imenovanje članov v skupni Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin 
Bled in Gorje - III. mandat, 

9. Informacije župana, 

10.  Pobude, predlogi in vprašanja.  

 
GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 
Predlog dnevnega reda je bil sprejet.  
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Točka 1: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje 
za leto 2017 – rebalans II, predlog – skrajšan postopek 
 
Monika Breznik, direktorica OU je v uvodu povedala glavne razloge za rebalans, ki so: 

 uskladitev višine sredstev za dohodnino, finančno izravnavo in kvote sredstev ZFO, 

 zagotovitev dodatnih sredstev za ureditev infrastrukture Podhom – Klinarjev klanec,  

 zagotovitev dodatnih sredstev za zamenjavo strehe na mrliških vežicah, 

 zagotovitev dodatnih sredstev za dokončanje javne razsvetljave Krnica-Hotunje.   
 
Župna Peter Torkar je še dodatno obrazložil razlog za povišanje investicije v Podhomu – Klinarjev 
Klanec.  
 
Rebalans II sta obravnavala Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter 
javnih financ - predsednik Ivan Ratek in Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 
javne službe – predsednik Ivan Hočevar. Oba sta podala kratki poročili in občinskemu svetu 
predlagala, da sprejeme Rebalans II.  
 
Kljub temu, da pri tej točki ni bila predvidena razprava, je župan Peter Torkar svetnikom 
omogočil razpravo. V razpravi sta sodelovala svetnika Janez Kolenc in Ivan Hočevar. Zanimalo ju 
je koliko je Turistično društvo prispevalo k investiciji na Klinarjevem klancu? Župan Peter Torkar 
je odgovoril, da bo TD prispevalo približno 40.000 € za oporne zidove. V oporni zid, ki se je podrl 
med gradnjo investira občina.  
Ivan Hočevar je povedal, da na Odboru ni bilo nobenih dvomov. Zanimalo ga je kakšna je bila 
ponujena cena in za koliko se je cena dvignila v odstotkih? Župan Peter Torkar mu je povedal, da 
v sami investiciji sanacija opornih zidov ni bila predvidena. Prišlo je do priglasitev del, ki jih je 
delal isti izvajalec, ki je kandidiral na javnem razpisu.  
 
Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

1. Občinski svet občine Gorje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Občine Gorje za leto 2017 – rebalans II. 

 
GLASOVANJE: 
ZA 10  
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

Točka 2: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2018, predlog – prva obravnava 
 
Župan Peter Torkar je v uvodu povedal, da postopek za sprejem proračuna urejajo določbe 
Poslovnika o delu občinskega sveta. S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za 
posamezne namene financiranja javne porabe občine. Občinski proračun se sprejme za 
proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun. Predlog 
proračuna mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi 
državnega proračuna. Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog proračuna občine z 
vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne finance. Po predstavitvi predloga proračuna 
opravi občinski svet splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi javna razprava. 
Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 30 dni. V času javne razprave se zagotovi 
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vpogled v predlog proračuna tako, da se sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na 
spletnih straneh občine in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine. V času 
javne razprave obravnavajo predlog proračuna tudi delovna telesa občinskega sveta ter 
zainteresirana javnost. Pripombe in predlogi k proračunu se pošljejo županu. Najkasneje v 15 
dneh po končani javni razpravi o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjen predlog proračuna 
občine in odlok o proračunu občine ter skliče sejo občinskega sveta.       
 
Politika Občine Gorje in predlog proračuna občine za leto 2018 temelji na sprejetem razvojnem 
programu Občine Gorje in na načrtu razvojnih programov, ki je sestavni del tega proračuna.  
 
Predlog proračuna občine za leto 2018 v bilanci prihodkov in odhodkov predvideva 3.172.744 € 
prihodkov in 3.471.443,64 € odhodkov, kar pomeni, da je v bilanci A proračunskega primanjkljaja 
v višini 298.699,64 €. Proračunski primanjkljaj iz bilance A in bilance B bo pokrit s stanjem 
sredstev na zadnji dan leta, za katerega predvidevamo, da bo 300.000 €. S tem je proračun 
uravnotežen. V proračunu za leto 2018 so poleg rednih zakonskih obveznosti načrtovane tudi 
nekatere investicije. Zagotavljajo se 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 2018 bodo: 
- novogradnja fekalnega omrežja Spodnje Gorje – Fortuna v aglomeraciji Podhom v višini 

362.154€, 
- obnova vodovoda ob regionalni cesti Spodnje Gorje – Fortuna v višini 184.000 €, 
- izgradnja javne razsvetljave ob regionalni cesti Spodnje Gorje – Fortuna v višini 35.000 €,  
- sofinanciranje del ob državni cesti za izgradnjo pločnika in meteorne kanalizacije v višini 

66.564 € 
- pričetek postopka za nabavo novega vozila GVV-2 za PGD Podhom v višini 35.000 €,  
- urejanje lokalne ceste na Zgornjih Lazah v višini 173.300 € in dela lokalne ceste v Podhomu v 

višini 200.000 €, 
- pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo učilnic v OŠ nad telovadnico v višini 20.000 €. 

Izgradnja učilnic se predvideva v letih 2019 in 2020.  
 
Dodatno obrazložitev je podala tudi Monika Breznik, direktorica OU.  
 
V razpravi so sodelovali:  
Svetnik Janez Kolenc:  
a) PP 20060401 Sredstva za vzdrževanje in obnovo vrtcev v višini 7.650 €. Predlagal je, da se 
sredstva na tej postavki povišajo.  
b) PP 20010344 Materialni stroški skupnega organa – skupna občinska uprava Jesenice v višini 
7.485 €. Predlaga je, da proračunska postavka ostane taka, kot je bila lansko leto. 
c) PP 20070402 Prireditve v občini v višini 14.750 €. Postavka se je v primerjavi z lanskim letom 
znižala, zato je predlagal, da ostane taka, kot lansko leto.  
d) PP 20030121 Investicijsko vzdrževanje gas. domov in opreme – dvorišče pred Gasilnim 
domov v Zgornjih Gorjah, se poseda. Na tem dvorišču vadijo otroci. Predlaga, da se namenijo 
sredstva za popravilo dvorišča.  
 
ODGOVORI – župan Peter Torkar in direktorica Monika Breznik: 
a) predlog Vrtca je bil proučen. Upoštevana ni bila dodatna garderoba. Občina pa bo zagotovila 
dodatne tri učilnice v šoli. S tem bi bila sproščena ena učilnica za oddelek vrtca. Glede dvigala pa 
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je povedal, da v sami stavbi ni prostora za dvigalo. V kolikor pa bi se naredil zunaj, pa je občina 
vezana na gradbeno dovoljenje.  
c) postavka se je res zmanjšala za 450 €, s tem da so se sredstva za JR za prireditve povečala.  
b) v letošnjem letu se je zaposlil še četrti redar in najel se je avto na metan. Za avto se plačuje 
mesečna najemnina, subvencioniran pa bo tudi iz strani države.  
Svetnika Janeza Kolenca je še zanimalo, ali bo redar zato več prisoten na območju občine Gorje?  
Direktorica Monika Breznik je odgovorila, da bo več prisoten v Gorjah, sam deleže sofinanciranja 
se bistveno ni spremenil. Župan Peter Torkar je še dopolnil, da redarske službe v poletnem času 
veliko pomagajo pri prometnih zastojih in drugih zadevah.  
d) predlagal je, da se naredi skupni ogled dvorišča (svetniki Kunstelj, Ratek, Kolenc). Mnenja pa 
je, da dvorišče ni tako hudo poškodovano, da bi bila potrebna nujna sanacija. Dodatno 
obrazložitev je dodal še svetnik Borut Kunstelj. Povedal je, da je v zemlji zakopana cisterna za 
kurilno olje še iz časov »Špecarije«. Plata se poseda, ker so nad cisterno parkirani kamioni, ki so 
težki 15 ton.  
 
Svetnik Branko Banko:  
a) PP 20030123 Investicije na področju požarnega varstva – zanimalo ga je, koliko leasingov bo 
Občina Plačevala za gasilska vozila? Opozoril je na napako pri NRP OB207-17-0001 Gasilsko vozilo 
GVV-2 za PGD Podhom in ne Gorje.  
 
ODGOVORI – župan Peter Torkar in direktorica Monika Breznik: 
a) Občina bo plačevala dva (2) leasinga. Pol leta bo plačevala za PGD Gorje in celo leto za PGD 
Podhom. Napaka se bo popravila.  
 
Ker ni bilo drugih vprašanj in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2018 in 
ga posreduje v 30-dnevno javno razpravo.  

 
GLASOVANJE: 
ZA 10  
PROTI / 
Sklep je sprejet. 

 
Točka 3: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vršce – predlog, 
prva obravnava  
 
Uvodno obrazložitev je podala pripravljavka OPPNja Vršce, Monika Fink Serša, direktorica 
podjetja NAVA arhitekti. Predstavila je in grafično prikazala dopolnjen osnutek. Povedala je zakaj 
je Turistično društvo (v nadaljevanju TD Gorje) v sodelovanju z občino Gorje pristopila k izdelavi 
OPPN Vršče.  
 
Predlog OPPN Vršce je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami – podpredsednik Boštjan Komar. Občinskemu svetu je predlagal, da se Sklep 
sprejeme v predlagani obliki.  
 
V razpravi so sodelovali svetniki Ivan Hočevar, Janez Poklukar, Janez Kolenc, Urban Mulej  
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Svetnik Ivan Hočevar je izrazil veselje, da se bo končno začelo urejati, žalosti pa ga, da se soteska 
ne ureja kot celota, pač pa parcialno. Mnenja je, da bo potrebno začeti razmišljati o drugači 
ureditvi in nadzoru prometa.  
 
Monika Fink Serša je še dodala, da je Lonely Planet za leto 2018 razglasil 10 najlepših destinacij 
in med njimi je tudi soteska Vintgar.  
 
Župan Peter Torkar je še pojasnil, da se trend prehoda skozi sotesko lahko zmanjša (povišanje 
vstopnine, vodeni ogledi,…). Odvisno od politike TD Gorje oz. upravljalca soteske. Trenutna 
največja težava v Vintgarju je mirujoči promet oz. pomanjkanje parkirnih mest. Povedal je še, da 
bo 6. novembra javna razprava in razgrnitev OPPNja Vršce. Vse svetnike je povabil na javno 
razpravo. 
 
Svetnik Janez Poklukar st. je mnenja, da je vstopnina prenizka. Postojnska jama in druge 
slovenske znamenitosti so kar precej drage. Svetnik Ivan Hočevar je pojasnil, da so cene vezane 
na koncesnino in upravljanje, zato so cene visoke.  
 
Župan Peter Torkar se je strinjal s svetnikom Ivanom Hočevarjem. Škoda je, da se soteska ureja 
parcialno. Vendar pa se že kažejo prvi premiki na bolje. Občina Jesenice je pričela urejati plato za 
fotografiranje iz Dobravske strani. Potekajo dogovori z lastniki Hidroelektrarne za postavitev 
tehničnega muzeja in prikaz stare hidroelektrarne. Ideja je, da bi ogled soteske potekal samo v 
eno smer. Med Občino in TD Gorje potekajo dogovori o prispevku za ureditev prometne in druge 
infrastrukture. Predlog je, da bi TD Gorje namenilo 15 % od prodane vstopnine v občinski 
proračun. 
 
Svetnik Janez Kolenc je zanimalo, kako se bo rešila hiša Erženovih in ali je stranka s tem 
obveščena? Dodal je še pobudo in sicer da bi se pri otroškem igrišču naredilo še travnato igrišče 
za mali nogomet. Monika Fink Sreša je obrazložila, da se bo pot do hiše ohranila. Pripombe in 
predloge pa bo lahko podal na javni razgrnitvi, 6. novembra. Pobuda za travnato igrišče se bo 
zavedala in proučila.  
 
Svetnik Urban Mulej je mnenja, da ta prostorski plan ne ohranja kulturne in naravne dediščine. 
Predlagal je, da se uredijo tudi druge znamenitosti v Gorjah (Poglejska cerkev, Pokljuška 
soteska,...).  
 
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog 
sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme dopolnjeni Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu Vršce – predlog, prva obravnava (s pripombami iz razprave). 

 
GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI  
Sklep je sprejet. 
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Točka 4: Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na 
območju Občine Gorje in Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki 
v Občini Gorje 
 
Mag. Janez Resman, direktor Infrastrukture Bled je v uvodu predstavil in razložil vsebino 
elaborata. Elaborat so pripravili, ker se je znižala cena zbiranja in odvozov odpadkov. Cene naj bi 
se, po predlogu, spremenile s 1.12.2017. 
 
Elaborat in Sklep je obravnaval Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe – predsednik Ivan Hočevar. Predsednik je predlagal, da občinski svet sprejme predlagan 
Elaborat in Sklep za naslednjih 12 mesecev.  
 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju 
Občine Gorje. 
2. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki 
v Občini Gorje za naslednjih 12 mesecev. 

 
GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 
Sklepa sta sprejeta. 
 

Točka 5: Poročilo o delu javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2016 
 
Mag. Janez Resman, direktor Infrastrukture Bled je na kratko predstavil Poročilo o delu za leto 
2016. Povedal je, da so imeli v podjetju revizijo , zato se Poročilo tako pozno obravnava na seji. 
Podjetje je poslovalo uspešno. Narejeno je bilo več kot je bilo planirano.  
 
Poročilo je obravnaval Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe – 
predsednik Ivan Hočevar. Predlagal je, da občinski svet sprejeme predlagani sklep. 
 
V razpravi so sodelovali svetnik Ivan Hočevar, Branko Banko.  
 
Svetnik Ivan Hočevar je pojasnil, da je za zamudo delno kriv Nadzorni svet IB, ker ni sprejel 
poročila. Poročilo ni vsebovalo vseh potrebnih elementov, ki jih določajo slovenski računovodski 
standardi. Predlagal pa je, da bi za občane in ostalo laično prebivalstvo, na koncu poročila, 
naredili povzetek vsebine celotnega poročila. Opozoril pa je tudi na to, da je ZC primarni strošek 
občini. Vsi stroški, ki so nastali, se morajo financirati iz najemnine, ne pa iz sredstev smetarine.  
 
Svetnika Branka Banka je zanimalo kakšni so načrti in cilji z ZC na Rečici? Direktor mag. Janez 
Resman je povedal, da so na ZC Mačkov preselili prešo za stiskanje odpadkov, v kratek bodo tja 
preselili tudi kamijone. Lokacija ZC na Bledu se za enkrat ne bo selila, prav tako se ne bo 
spreminjal delovni čas.  
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Svetniki so pohvalili delovanje ZC, njegovo ureditev, predvsem pa zaposlene v njem. Prav tako so 
veseli, da ZC ostaja na Bledu. Res pa je, da se z dvema lokacijama poveča strošek in to je 
potrebno sprejeti.  
 
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog 
sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil z Letnim poročilom javnega podjetja Infrastrukture 
Bled d.o.o. za leto 2016 

 
GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

Točka 6: Končni poročili Nadzornega odbora Občine Gorje 
a) o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 
2016 
 
V uvodu je Metka Bobič, predsednica NO povedala, da je NO opravil nadzor Zaključnega računa 
proračuna Občine Gorje za leto 2016. Usmerili so se predvsem na ugotavljanje zakonitosti in 
pravilnosti poslovanja, ter smotrnosti, ki zajema ocenjevanje gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti poslovanja. Ugotovili niso nobene nepravilnosti. 
 

b) o opravljenem nadzoru letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje 
 
Pri tej točki je Metka Bobič, predsednica NO pojasnila, da iz poročila o razpolaganju z 
nepremičnim premoženjem k Odloku o zaključnem računu proračuna Občine Gorje za leto 2016 
in s strani nadzorovane osebe danih pojasnil izhaja, da je nadzorovana oseba v proučevanem 
obdobju sklenila pravni posel, katerega predmet je razpolaganje z delom nepremičnine. 
 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednja predloga 
sklepov:  

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru 
zaključnega računa proračuna Občine Gorje. 
2. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru 
letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje. 

 
GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

Točka 7: Program dela Nadzornega odbora Občine Gorje za leto 2018 
 
Predsednica NO, Metka Bobič je v povedala, da bo NO v okviru svojih pristojnosti tudi v letu 2018 
nadzoroval namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev. Nadzorovali bodo Zaključni 
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račun proračuna Občine Gorje za leto 2017, letni nadzor razpolaganja z občinskim premoženjem 
v letu 2017, prav tako bodo sproti spremljali poslovanje občine.  
 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednja predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s programom dela Nadzornega odbora Občine 
Gorje za leto 2018. 

 
GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

Točka 8: Kadrovske zadeve 
a) imenovanje članov v skupni Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občin Bled in Gorje – III. mandat 
 
V uvodu je predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Janez Kolenc 
povedal, da je komisija prejela samo en predlog za člana v skupni Svet. Občinskemu svetu je 
predlagal, da sprejme sklep Komisije.  
 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednja predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje v skupni Svet za preventivno in vzgojo v cestnem prometu Občin 
Bled in Gorje – III. mandat imenuje Jakoba Pora, Podhom 50, Zgornje Gorje.  

 
GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

Točka 9: Informacije župana 
 
KLINARJEV KLANEC: opravljen je bil že manjši pregled, tehnični pregled še sledi.  
VODNO ZAJETJE OVČJE JAME: odpravljajo se posledice slabega vzorčenja vode v Ovčjih jamah. 
Nad vodnim zajetjem je nastal mrtev rokav. V tem rokavu se nahajajo iztrebki, poginule živali. 
Vzeti so bili vzorci iz rokava in sond drenaže. Vzorci se bodo med seboj primerjali. 
REKONSTRUKCIJA CESTE SPODNJE GORJE-FORTUNA – pričele so se aktivnosti in sicer so lastniki 
zemljišč prejeli v podpis pogodbe za odkup zemljišč. Kmalu bo objavljen razpis za izvajalca del. 
Dinamika del pa bo potekala v letu 2019.  
MENJAVA STREHE NA OSNOVNI ŠOLI GORJE: menjava strehe bo potekala v času šolskih počitnic.  
 

Točka 10: Pobude, predlogi in vprašanja 
 

18. REDNA SEJA 

18.1. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek 

1. zanimalo ga je, zakaj so se igrala na Vršcah odstranila?  
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ODGOVOR – ustni – župan 

1. igrala niso imela atesta, ker so jih vaščani naredili sami. Na ogledu je bil tudi inšpektor, ki je 
ugotovil, da so nekateri leseni deli neustrezni in nevarni. Pričenja se tudi letna sezona in to 
območje pri igrišču je v letnem času precej obremenjeno z avtomobili. Ravno tako pa se za to 
območje pripravlja podrobni prostorski načrt Vršce. V načrtu je planirano malo otroško igrišče.  
Z odgovorom je zadovoljen. 
 

18.2. VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj  

1. Spodnje Gorje – Zgornje Gorje ne gori javna razsvetljava, prav tako pod cerkvijo proti Poljšici in 
na Poljšici 23 ne gori svetilka.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. na trasi Spodnje – Zgornje Gorje, je šlo za udar strele. Napaka in sanacija že potekata. Za ostale 
svetilke je uprave že javila vzdrževalcu javne razsvetljave. 
Z odgovorom je zadovoljen. 
 

18.3. VPRAŠANJE – ustno – Branko Banko  

1. ali ima občina analizo, podatke koliko potnikov se pelje z avtobusom na redni liniji Gorje – 
Bled, Radovljica? Sprašuje ali so potrebni tako veliki avtobusi? Predlagal je, da občina naredi 
analizo, koliko potnikov se prevozi in kakšni avtobusi bi bili primerni za relacijo Gorje – Bled, 
Radovljica. 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. občina bo prevozniku rednih linij poslala svetniško vprašanje (ali je narejena analiza prevozov).  
Z odgovorom je zadovoljen. 
 

18.4. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Hočevar  

1. zbirni center Bled; če se bo center zaprl in preselil za Savo, bodo ljudje ponovno odmetavali 
odpadke po gozdovih ali po ekoloških otokih. Predlaga, da občina postavi manjši zbirni center v 
bližini zdajšnjega.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. tudi sam nima nobenih informacij, razen te, da se bo center moral v letu 2017 izseliti iz te 
lokacije.  
Z odgovorom je zadovoljen. 
 

18.5. VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por  

1. zanimalo ga je, ali je izdelan časovni okvir kdaj naj bi bila javna razgrnitev OPPN Vršce in OPN I? 
Ali se razgrnitvi pričakujeta še v letu 2017? 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. za OPPN Vršce so bile dane vse smernice, potrebno pa je narediti še določene študije in jih 
poslati soglasodajalcem. Dodatni odgovori bodo podani pisno.  
Z odgovorom je zadovoljen. 
 

18.6. VPRAŠANJE – ustno – Dominik Piber  

1. cesta na Radolc'o; ali je kaj novega? 

ODGOVOR – ustni – župan 
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1. odgovor po podan pisno. 
Dodaten odgovor: narejena je bila geodetska odmera.  

18.7. VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar st.  

1. cesta na Pokljuko, pri zajetju Ovčje jame; opozoril je, da je cesta čisto skopana.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. cesta spada pod gozdno cesto. Svetniku je predlagal, da se oglasi pri revirnem gozdarju in ga 
opozori na stanje.  
Z odgovorom je zadovoljen. 
 

NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE 
 

19.1. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek 

1. opozoril je na slabo prometno varnost na starem trgu pod cerkvijo. Predlagal je, da se tam 
umiri promet.   

ODGOVOR – ustni – župan 

1. pobuda je bila že proučena. Naredila se bo talna označba, postavile se bodo table.  
 

19.2. VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc 

1. predlagal je, da se igrišče za Gorjanskim domom čisti pogostejše.  
2. urejanje ceste v Krnici pri h.š. 22 proti Hotunjam. Predlagal je tudi, da se tam posekajo 
drevesa, ki se nagibajo na cesto. Ta pobuda je bila enkrat že dana.  

ODGOVOR – ustni – župan 

2.nastajajo precejšnje težave z odvodnjavanjem meteorne vode. Precej je zalednih voda. Glede 
dreves, pa je župan odgovoril, da je bil posek dreves že naročen, vendar izvajalec ni opravil del.  
 

19.3. VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar st. 

1. predlagal je, da bi se od »Zidanka« do križa (državna cesta) uredil enosmerni promet.  
2. predlagal je, da se v Radovni opravi ogled, ker je nekdo, malo naprej od vodnega zajetja, v reko 
nametal kamenje, zato reka teče samo po desni strani. Ali je občina dala soglasje? 
3. zaradi slabe preglednosti je prosil, da se prestavi tabla na pešpoti Zgornje Gorje – Spodnje 
Gorje (državna cesta). 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. predlog se bo preučil 
2. občina v tem primeru ni soglasodajalec.  
3. tabla se bo prestavila. 
 

19.4. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Hočevar  

1. predlagal je, da se na delu ceste pod Višelnico, kjer vrtčevski otroci prečkajo cesto in gredo 
proti  Škratkovi hišici, postavi znak »otroci na cesti« ali pa prehod za pešce. Preglednost je slaba, 
hitrosti pa sorazmerno visoke.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. občina je s tem problemom seznanjena. Problem se pojavlja z lastnikom zemljišč.  
 

19.5. VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc  
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1. zaradi visokih hitrosti, je predlagala, da se večkrat postavi radar.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. občina bo kupila še eno premično tablo, za prikazovanje hitrosti. Za radar pa se bo dala pobuda 
 

19.6. VPRAŠANJE – ustno – Boštjan Komar 

1. javna razsvetljava na parkirišču pri pokopališču ne dela, prav tako v Podhomu 69,  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. odgovor po podan pisno. 
 

19.7. VPRAŠANJE – ustno – Branko Banko  

1. ker je cesta pod železnico mimo Lipa zaprta, je cesta pri avtoparku zelo obremenjena. Graben 
pod železniško progo je nezaščiten. Obstaja nevarnost, da kdo zapelje vanj.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. se bo preučilo.  
 

19.8. VPRAŠANJE – ustno – Urban Mulej  

1. predlagal je, da se na območju Laz, Krnice postavi igrišče.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. praksa je, da se svetnik dogovori za lokacijo, občina pomaga pri umestitvi igral. Opozoril pa je, 
da je potrebno taka igrala vsako leto pregledati in s tem nastajajo stroški. Se pa predvideva, da se 
bodo ob sanaciji Gorjanskega doma, naredila igrala.  
 
Seja je bila zaključena ob 1945. 
 
 
Zapisala         Župan Občine Gorje 
Nuša Jesenšek         Peter Torkar 
 
 

 

 

 
 

 

 


