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I.1) 
 

 

 

PREGLED IN POTRDITEV 

ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE  

OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 22.4.2015 
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Številka: 9000-0003/2015-11 
         Datum: 22.4.2015 
 
 

Z A P I S N I K 
 
5. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 25. aprila 2015, 
ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje. 
 

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

Poročevalci: Robert Bizjak – direktor WTE, Janez Resman – direktor Infrastrukture 
Bled, Gregor Jarkovič – inšpektor MIR, Milan Rejc – ravnatelj OŠ Gorje, 
Božena Kolman Finžgar – direktorica Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, 
Jože Veternik – direktor OZG Kranj, Samo Čotar – pomočnik 
komandirja PP Bled,  

Novinarji: Romana Purkart – Radio Triglav Jesenice,  
Člani  

Nadzornega odbora občine Gorje: Metka Bobič – predsednica, Marija Kozomara - članica 
Občinska uprava  

občine Gorje: 
Monika Breznik direktorica OU, 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 
enajstih svetnikov in glede na to ugotovil in potrdil sklepčnost. 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 negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter 
javnih financ, Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Dobili so tudi 
Mnenje o skladnosti sheme de minimis »Dodeljevanje pomoči za razvoj gospodarstva v Občini 
Gorje« ter dopis s sklepi nadzornega sveta in sveta ustanoviteljev Infrastrukture Bled o 
obravnavanju Poročila o poslovanju podjetja za leto 2014 in Plan za leto 2015. 
 
V skladu z 32. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je OS pred sprejemom dnevnega reda najprej 
odločal o sprejemu zapisnika 4. redne seje, z dne 25.3.2015. 
 
Ker ni bilo drugih pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z 
dne, 25.3.2015. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 
Zapisnik je bil sprejet.  
 
Za četrto sejo sveta je določen naslednji dnevni red: 

1. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2014 - predlog, skrajšan postopek, 

2. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Gorje – predlog, 
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skrajšan postopek, 

3. 
Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja in Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini 
Gorje, 

4. 
Poročilo o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2014 ter plan za leto 
2015, 

5. 

Letna poročila o delu za leto 2014: 
a) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in 

Žirovnica, 
b) Skupna notranje revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in 

Žirovnica, 
c) Osnovna šola Gorje, 
d) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica,  
e) Osnovno zdravstvo Gorenjske, 
f) Gorenjske lekarne, 
g) Policijska postaja Bled, 

6. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti, 

7. Informacije župana, 

8. Pobude in vprašanja. 

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

 
Točka 1: Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2014, predlog – skrajšan 
postopek 

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah je bil v marcu svetnikom posredovan predlog 
Zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2014, z vsemi potrebnimi prilogami. 
V skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta se za sprejem Odloka o zaključnem računu 
proračuna Občine Gorje za leto 2014 uporabi postopek, ki velja za skrajšani postopek sprejemanja 
odlokov.  
Dodatno obrazložitev je podala še Monika Breznik, direktorica občinske uprave. 
Zaključni račun proračuna je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti ter javnih financ. Predsednik Ratek je podal kratko poročilo. 
 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2014. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 
 
 
 



 

12 

 

Točka 2: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Gorje – 
predlog, skrajšan postopek 
Uvodno obrazložitev je podala Monika Breznik, direktorica občinske uprave.  
Pravilnik je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. 
Poročilo je podal predsednik Hočevar.  
 
V razpravi je sodeloval svetnik Kolenc.  
 
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v 
občini Gorje. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

Točka 3: Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja in Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda v Občini Gorje 

Uvodno obrazložitev je podal Robert Bizjak, direktor WTE Kranjska Gora.  
Elaborat je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. 
Poročilo je podal predsednik Hočevar.  
 
V razpravi so sodelovali svetniki Komar, Kunstelj, Ratek, Por, Banko, Kolenc. 
 
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja za občino Bled in občino Gorje. 
2. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda v Občini Gorje s predlaganim popravkom cene za izredni odvoz grezničnih gošč, skladno s 
pripombi Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.  

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

Točka 4: Poročilo o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2014 
ter plan za leto 2015 
Janez Resman, direktor Infrastrukture Bled je na kratko povzel Poročilo za leto 2014 in Plan za leto 
2015. 
Poročilo in Plan je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. 
Predsednik Hočevar je podal kratko poročilo.  
 
V razpravi, ki je sledila, je sodeloval svetnik Kolenc.  
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Poročilo o poslovanju javnega podjetja Infrastruktura 
Bled d.o.o. za leto 2014 in se seznani s Planom za leto 2015. 



 

13 

 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 

 
Točka 5: Letna poročila o delu za leto 2014 
 
a) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica 
Uvodno obrazložitev je podal Gregor Jarkovič, občinski inšpektor. 
 
V razpravi ki je sledila sta sodelovala svetnika Kunstelj in Poklukar.  
 
Ker ni bilo drugih pripomb in vprašanj je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gorja in Žirovnica za leto 2014. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

c) Osnovna šola Gorje 
Ravnatelj Milan Rejc je v uvodu predstavil poročilo šole.  
To točko je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ. Predsednik Ratek je podal kratko poročilo. 
 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Javnega zavoda Osnovna šola 
Gorje za leto 2014. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

d) Knjižnica A. T. Linharta Radovljica 
V uvodni obrazložitvi je direktorica Božena Kolman Finžgar predstavila poročilo in delovanje 
knjižnice.  
To točko je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ. Predsednik Ratek je podal kratko poročilo. 
V razpravi sta sodelovala svetnika Banko in Kolenc.  
 
Ker ni bilo drugih vprašan in razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Knjižnice Antona Tomaža Linharta 
Radovljica za leto 2014. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 
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Sklep je sprejet. 
 
Po končani točki je župan Peter Torkar vodenje seje predal podžupanji Danijeli Mandeljc. Župan je 
zaradi drugih neodložljivih obveznosti zapustil sejo.  
 

e) Osnovno zdravstvo Gorenjske 
Jože Veternik, direktor OZG Kranj je v uvodni obrazložitvi predstavil poročilo in poslovanje ZD Bled, 
Bohinj.  
 
V razpravi so sodelovali svetniki Komar, Banko, Poklukar.  
 
Ker ni bilo drugih vprašanj in razprave, je podžupanja dala na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Osnovnega zdravstva Gorenjske 
za leto 2014. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

g) Policijska postaja Bled 
Kratko poročilo o delu policije je predstavil Sašo Čotar, pomočnik komandirja Policijske postaje 
Bled.  
 
V razpravi sta sodelovala svetniki Komar, Mandeljc, Poklukar. 
 
Po končani razpravi je podžupanja dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Policijske postaje Bled za leto 
2014.  

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

f) Gorenjske lekarne 
Romana Rakovec, direktorica Gorenjskih lekarn, se je zaradi seje strokovnega sveta opravičila, zato 
je kratko poročilo podal svetnik Banko, predstavnik Občine Gorje v Svetu zavoda Gorenjskih 
lekarn. Podžupanja je svetnikom predlagala, da v kolikor imajo vprašanja za ga. Rakovec, da jih v 
pisni obliki posredujejo OU, ta pa jih bo posredovala ga. Rakovec.  
 
Predlagala je, da Občinski svet sprejme naslednji predlog sklepa: 

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Gorenjskih lekarn za leto 2014. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
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b) Skupna notranje revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in 
Žirovnica 
Simona Krese, vodja SNRS, se je zaradi neodložljivih obveznosti opravičila, zato je kratko poročilo 
podala Monika Breznik, direktorica OU.  
 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je podžupanja dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Skupne notranje revizijske službe 
občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gorja in Žirovnica za leto 2014. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

Točka 6: Ocena izvajanja občinskega programa varnosti 
Oceno izvajanja občinskega programa varnosti je na kratko predstavil Gregor Jarkovič, občinski 
inšpektor.  
Svetnik Por je dopolnil Oceno izvajanja občinskega programa varnosti v točki 2.1. Ogroženost od 
naravnih nesreč.  
 
Po končani razpravi je podžupanja dala na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

Točka 7: Informacije župana. 
- Predstavitev Poročila projekta Starejši za starejši za leto 2014. 
- Objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2015. 
- Magistralni vodovod 
- Predstavitev varnih pešpoti pod Višelnico 
 

Točka 8: Pobude, predlogi in vprašanja 
 

4. REDNA SEJA 

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

1. Predlagal je, da se rekonstrukcija vodovoda v Vintgarju prične še pred turistično sezono.  
2. Povedal je, da se kanalizacija na pešpoti iz Meger proti Gabercu še vedno izteka na cesto. 
Predlagal je, da se preveri ali so hiše že priklopljene, glede na to, da ima kanalizacija na tem koncu 
že uporabno dovoljenje.  

ODGOVOR – ustni, pisni – župan, Metod Gaber 

1. Dela se bodo pričela še pred sezono. 
1. Dela na obnovi vodovoda na območju Vintgarja so se pričela 13.4.2015 in bodo končana 
predvidoma do 27.4.2015. 
2. Zadevo v zvezi s priklopi na kanalizacijo na območju Meger in Gabrca še preverjamo. 
Z odgovorom na prvo vprašanje je zadovoljen, na drugega še čaka.  
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2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek 

1. Na svetu šole je bil izpostavljen problem sanitarij v delu šole, ki ga uporabljata dva oddelka 
vrtca. Sanitarije niso primerne za otroke iz vrtca in ne zadoščajo številu otrok.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. S problemom je seznanjen. Naredil se bo demografski pregled otrok po letih, zato da se bodo 
pridobili podatki o številu otrok, ki bodo obiskovali vrtec, koliko je trenutno prijavljenih otrok v 
vrtec, koliko jih ni. Iz tega pregleda bo razvidno, kakšna bo zasedenost šole in kakšni oz. v kolikšni 
višini bodo potrebni posegi v šolo.  
Z odgovorom je zadovoljen. 

 

3. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Hočevar 

1. Nadzornega sveta Infrastrukture Bled nihče ne skliče. Prav tako ni podatkov, sodil, o poslovanju 
ne ve nič. Ostaja veliko odprtih vprašanj.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. V letošnjem letu staremu predsedniku Sveta ustanoviteljev poteče mandat. Povedal je še, da 
preden bo prevzel predsedstvo Sveta ustanoviteljev, bo zahteval revizijo poslovanja javnega 
podjetja.  
Z odgovorom je zadovoljen. 

 

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

1. Prosil je, da se pred velikonočno procesijo pomete cesta od Antoniča proti Pančurju. 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. Cesta se bo uredila pred velikonočnimi prazniki. Problem na tej cesti je voda, ki se jo poskuša 
usmeriti iz ceste proti parcelam. Prepusti se mašijo pri vsakem deževju. 
Z odgovorom je zadovoljen. 

 

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

1. Zanimalo ga je, kdaj bo opravljen ogled ceste pod Knakom?  

ODGOVOR – ustni – župan, Metod Gaber 

1. Ogled je bil že opravljen in je že zalito z betonom.  
 

6. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Branko Banko 

1. Predlagal je, da se v Spodnjih Gorjah na sproti Petača, parc. št. 25/3 uredi tako, da ne bo 
mogoče več parkirati na križišču. Kadar je na križišču parkiran avto ali kombi, se na glavno cesto nič 
ne vidi.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. Rešitev vidi v »trobenti« z robniki. 
Z odgovorom je zadovoljen. 

NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE 
 

1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek 

1. Pri otroškem igrišču v Spodnjih Gorjah bi bilo potrebno postaviti ograjo. Na igrišču je polno 
pasjih in mačjih iztrebkov.  
2. Do naslednje seje naj se pripravijo nerealizirane pobude, predlogi in vprašanja.  
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2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Boštjan Komar 

1. Kakšno je stanje požarnih bazenov? 
2. Predlagal je, da se dajo obremenilne table pred mostovi. 
 

ODGOVOR – ustni, pisni – Por, Kunstelj 

1. Požarni bazen v Podhomu je v funkciji. Za ostale požarne bazene po Gorjah pa bo gorjansko 
poveljstvo naredilo seznam v kakšnem stanju so. V primeru, da so bazeni na privatnih zemljiščih, 
bo potreben dogovor z lastniki zemljišč. 
 

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

1. Predlagal je, da se pozove lastnika deponija v Grabnu, da hlode, ki so na pol v vodi, pospravi.  
 

4. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Dominik Piber 

1. Predlagal je, da se rezervoar na Zatrati, pri Jakopič Pavlu, uredi, ker ob intervencijah hitro 
manjka vode. Višelnica nima hidrantnega omrežja.  
 

5. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Urban Mulej 

1. Zanimalo ga je, kakšne namene ima Občina z deležnimi pravicami pri Agrarni skupnosti Kranjska 
dolina, ki jih je dobila po denacionalizaciji?  
 
 
Seja je bila zaključena ob 1850. 
 
Zapisala         Župan Občine Gorje 
Nuša Jesenšek         Peter Torkar 
 


