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I.1) 
 

 
 

PREGLED IN POTRDITEV 

ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 
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Številka: 9000-1/2019-24 
         Datum: 20.2.2019  
 

Z A P I S N I K 
 
3. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 20. 
februarja 2019, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje. 
 

Prisotni:  Janez Poklukar (SDS), Jakopič Pavel, Dominik Piber, Primož Pretnar, 
Edvard Torkar, Janez Kolenc, Urban Jan, Ivan Ratek, Danijela 
Mandeljc, Anja Bunderla, Zdenka Repe, župan Peter Torkar. 

Odsotni: / 
Poročevalci: Štefan Korošec, vodja program – Infrastruktura Bled. 

Novinarji: RTV SLO, Nova24TV. 
Občinska uprava  

občine Gorje: 
Martina Hribar Brus – v. d. direktorice OU, Monika Breznik, Urša 
Zakrajšek, Nuša Jesenšek – tajnica OS. 

Zainteresirana javnost 
 
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 na spletni strani Občine Gorje in posredovano k vsem točkam dnevnega reda.  
Svetniki so na mizo dobili še zapisnik 2. seje Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami in zapisnik 2. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja 
in gospodarske javne službe.  
Preden je župan nadaljeval s sejo, je povedal, da je v gradivu pri točki II.1 prišlo do tipkarske 
napake. Pravilno se glasi »UPRAVNEGA sodišča« in ne »USTAVNEGA«, kot je navedeno v 
gradivu. Popravi se tudi sklep; beseda »ustavnega« se spremeni v »upravnega«.  
 
V skladu z 28. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je občinski svet pred sprejemom 
dnevnega reda najprej odločal o sprejemu zapisnika 2. redne seje, z dne 9.1.2019 in 
zapisnika 1. izredne seje, z dne 4.1.2019. 
 
Svetniki so najprej odločali o zapisniku 2. redne seje. 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, 9.1.2019. 

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

Zapisnik je bil sprejet.  
 
Nato so glasovali še o zapisniku 1. izredne seje.  
Svetnico Anjo Bunderla je zanimalo, zaradi katerih osebnih podatkov je bila seja zaprta? 
Dobila je informacijo, da je občinski svet na seji gledal njene posnetke in slike. Na kakšen 
način so bili pridobljeni ti posnetki in fotografije? Zakaj je bila seja zaprta za javnost?  
Župan jo je pozval, da poda pripombo na zapisnik.  
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Ker ni bilo drugih pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta 
Občine Gorje, z dne 4.1.2019. 

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI 1 

Zapisnik je bil sprejet.  
 
Za tretjo sejo Občinskega sveta Občine Gorje se določi naslednji dnevni red: 

1. Seznanitev s pravnomočno sodno odločbo Upravnega sodišča RS, 
2.  Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2019, predlog - druga obravnava, 
3. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Gorje za leto 2019, 
4. Program zimske službe na območju občine Gorje za leto 2019, 

5. 

Premoženjsko pravne zadeve: 
a) predlog uskladitve poteka meje Občine Gorje z Občino Kranjska Gora in 
občino Bled, 
b) ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 717/7 k.o. Zgornje Gorje, 

6. Informacije župana, 
7. Pobude in vprašanja. 

 
Svetnica Anja Bunderla predlaga, da se na prvo točko dnevnega reda uvrsti »Ponovno 
imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«. Upravno sodišče ji je 
potrdilo mandat svetnice z istim dne, kot so ostali izvoljeni kandidati postali svetniki. Kot 
svetnica ima možnost biti v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Zahteva, 
da se na prvo mesto dnevnega reda uvrsti ta točka.  
 
Župan je dal na glasovanje predlog svetnice Bunderla, da se na dnevni red uvrsti nova točka, 
ki se glasi »PONOVNO IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 
IMENOVANJA«. 
 
GLASOVANJE: 

ZA 2 
PROTI 9 

Predlog ni bil sprejet.  
 
Ker predlog ni bil sprejet, se dnevni red ni spremenil. Ponovno je dal na glasovanje dnevni 
red: 

1. Seznanitev s pravnomočno sodno odločbo Upravnega sodišča RS, 
2.  Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2019, predlog - druga obravnava, 
3. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Gorje za leto 2019, 
4. Program zimske službe na območju občine Gorje za leto 2019, 

5. 

Premoženjsko pravne zadeve: 
a) predlog uskladitve poteka meje Občine Gorje z Občino Kranjska Gora in 
občino Bled, 
b) ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 717/7 k.o. Zgornje Gorje, 

6. Informacije župana, 
7. Pobude in vprašanja. 

GLASOVANJE: 
ZA 9 
PROTI 1 
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Dnevni red je bil sprejet.  
 
TOČKA 1: SEZNANITEV S PRAVNOMOČNO SODNO ODLOČBO UPRAVNEGA 
SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Župan je povedal, da je občina 24. januarja 2019 prejela pravnomočno sodno odločbo 
Upravnega sodišča RS, da se Anji Bunderla potrdi mandat članice Občinskega sveta Občine 
Gorje.  
 
Ker gre za seznanitev občinskega sveta, pri tej točki ni bila predvidena razprava. Župan je 
dal na glasovanje: 

Predlog sklepa: 
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s pravnomočno sodno odločbo Upravnega 
sodišča Republike Slovenije.  

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

 
TOČKA 2: ODLOK O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 2019 – PREDLOG 
DRUGA OBRAVNAVA 
 
V skladu z 79. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Gorje je bil Odlok o proračunu za 
leto 2019 v času od 10. januarja do vključno 8. februarja 2019 v 30-dnevni javni razpravi. 
Predlog so v tem času obravnavala vsa delovna telesa občinskega sveta. Odlok je bil objavljen 
na spletni strani občine, zainteresiranim pa je bil zagotovljen dostop do predloga proračuna 
v prostorih občine. 
 
Župan je tudi ugotovil, da v predpisanem času niso bili vloženi amandmaji na dopolnjen 
predlog proračuna  
 
V skladu s Poslovnikom razprava ni predvidena, zato je župan dal na glasovanje naslednje 
predloge sklepov: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2019. 
2. Občinski svet Občine Gorje sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Gorje za leto 2019. 
3. Občinski svet Občine Gorje sprejme Stanovanjski program za leto 2019. 
4. Občinski svet Občine Gorje sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v 
Občini Gorje v letu 2019. 
5. Občinski svet Občine Gorje sprejme Letni program športa Občine Gorje za leto 2019. 
6. Občinski svet Občine Gorje sprejme Letni načrt porabe turistične takse v Občini 
Gorje v letu 2019. 
7. Občinski svet Občine Gorje sprejme Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest 
in drugih prometnih površin v občini Gorje. 

 
Svetnica Anja Bunderla je povedala, da je od sodišča prejela pravnomočno odločbo, s katero 
ji je sodišče potrdilo mandat svetnice. Od občine ni dobila nobenega predloga za proračun. 
Nihče je ni seznanil z 2. redno sejo, prav tako ji ni bilo poslano gradivo za prejšnje seje. Za 
nazaj zahteva vsa gradiva. Ne more glasovat, ker ne ve o čem se glasuje, ker nima gradiva.  
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GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

Sklepi so bili sprejeti. 
 

TOČKA 3: PROGRAM ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU 
OBČINE GORJE ZA LETO 2019 
 
Uvodno obrazložitev je podal Štefan Korošec, vodja programov pri Infrastrukturi Bled.  
Program zbiranja komunalnih odpadkov je obravnaval tudi Odbor za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe. Podpredsednik odbora Pavel Jakopič je podal kratko 
poročilo. Občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagani sklep.  
 
V razpravi so sodelovali svetniki  
Janez Kolenc je vprašal zakaj je lansko leto iz proračun izpadel kontejnarski samonakladalec 
s hiabom in kombinirano vozilo in pa ali je smetarsko vozilo nadomestno ali dodatno vozilo? 
Štefan Korošec je povedal, da je bil lanskoletni plan nabava kombiniranega vozila. 
Kontejnarski samonakladalec pa je mišljen tako za Gorje, kot za Bled. Kar pa se tiče 
smetarskega vozila, pa je mišljen kot menjava starega smetarja. 
Primož Pretnar je predlagal, da se pri akciji STOP: nepravilno odloženi odpadki ljudi še bolj 
informira, kako se pravilno ločuje.  
Štefan Korošec mu je pojasnil, da je denarna kazen skrajen ukrep. Za enkrat še ni bilo 
nobene sankcije. Ljudje sami pokličejo, zakaj ta znak na kanti. Na tak način se tudi ljudje učijo 
pravilnega odlaganja odpadkov.  
Janeza Poklukarja je zanimalo, kdo je odredil posek drevja pri zajetju Ovčje jame, pri 
»Micnekovi hiši«? 
Štefan Korošec je pojasnil, da Infrastruktura Bled ni posekala teh dreves.  
Ivana Ratka je zanimalo, do kdaj se bodo zbirali kosovni odpadki na Rečici?  
Štefan Korošec je odgovoril, da je bil plan, da se lokacija na Rečici do konca leta 2019 
pospravi in izprazni.  
 
Ker ni bilo drugo razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Program zbiranja komunalnih odpadkov na 
območju Občine Gorje za leto 2019. 

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 
TOČKA 4: PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE 2018-2019 
 
Tudi pri tej točki je uvodno obrazložitev podal Štefan Korošec, vodja programov pri 
Infrastrukturi Bled.  
Točko je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. 
Podpredsednik Pavel Jakopič je podal kratko poročilo in občinskemu svetu predlaga, da 
sprejme predlagani sklep.  
 
V razpravi so sodelovali svetniki: 
Janez Kolenc je opomnil, da je v ceniku še vedno zaračunan Unimog, v programu pa ni 
omenjen. Cene naj se popravijo. Bistveno pa je, da je kvalitetno spluženo.  
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Štefan Korošec je pojasnil, da je unimog rezerva, če se slučajno pokvari drug stroj. Zato je 
cena za unimog tudi v ceniku. 
Primož Pretnar je pohvalil podizvajalca, ki pluži v vasi Poljšica.  
Janez Poklukar je tudi pohvalil podizvajalca, ki pluži in posipa.  
 
Ker ni bilo drugih vprašanj in razprave je župan dal na glasovanje predlog sklepa: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Program zimske službe 2018-2019. 

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

TOČKA 5: PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 
A) PREDLOG USKLADITVE POTEKA MEJE OBČINE GORJE Z OBČINO KRANJSKA 
GORA IN OBČINO BLED 
 
Uvodno obrazložitev je podala Urša Zakrajšek, višja svetovalka za okolje, prostor in 
gospodarske javne službe.  
 
Predlog je obravnaval tudi Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami. Predsednica odbora Zdenka Repe, je podala kratko poročilo in občinskemu 
svetu predlagala, da sprejeme predlagani sklep. 
 
V razpravi je svetnika Ivana Ratka zanimalo ali bo občina nosila kakšne finančne posledice. 
Urška Zakrajšek je povedala, da ne bo finančnih posledic.  
 
Ker ni bilo druge razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

1. Občinski svet Občine Gorje soglaša z uskladitvijo poteka meje med občino Gorje in 
občino Kranjska Gora, po predlogu kot je razviden iz obrazca »Sprememba občinske 
meje«, ki je sestavni del tega sklepa. 
2. Občinski svet Občine Gorje soglaša z uskladitvijo poteka meje med občino Gorje in 
občino Bled, po predlogu kot je razviden iz obrazca »Sprememba občinske meje«, ki 
je sestavni del tega sklepa. 

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 
B) SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA NA PARC. ŠT. 717/7 K.O. 
ZGORNJE GORJE 
 
Tudi pri tej točki je uvodno obrazložitev podala Urška Zakrajšek, višja svetovalka za okolje, 
prostor in gospodarske javne službe.  
 
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je obravnaval to točko. 
Predsednica Zdenka Repe je podala kratko poročilo in občinskemu svetu predlagala, da 
sprejeme predlagani sklep. 
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Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. 
št. 717/7 k.o. Zgornje Gorje v predlagani obliki.  

GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 
TOČKA 6: INFORMACIJE ŽUPANA 
 
- JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA SD OPN 2 
Od 1.2.2019 do vključno 4.3.2019 je možno podati pripombe, predloge, mnenja na dopolnjen 
osnutek SD OPN 2.  
 
- OBJAVA JAVNIH RAZPISOV  
V naslednji številki Gorjanca, ki izide 28.2.2019 in na spletni strani Občine Gorje bodo 
objavljeni naslednji javni razpisi:  
• za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2019 na območju 

občine Gorje  
• sofinanciranje dejavnosti in opreme ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Gorje za leto 

2019 
• sofinanciranje prireditev v občini Gorje v letu 2019 
• sofinanciranje programov mladih v občini Gorje v letu 2019 
• sofinanciranje programov, ki so namenjeni starejšim občanom in se izvajajo v občini 

Gorje v letu 2019 
• sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini Gorje v letu 

2019 
Rok za oddajo vlog na objavljene javne razpise je 29.03.2019. 
 
- DELNA SANACIJA POTOKA BUDEN 
Sanacija se je pričela prejšnji teden v vasi Krnica. Predvideva se, da bodo dela zaključena 
predvidoma konec marca 2019. 
 

TOČKA 7: POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA 
 
2.1. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek 
1. Zanimalo ga je kdaj se bodo pričela dela na državni cesti Spodnje Gorje – Fortuna? 
2. Kdaj se bo pričela sanacija ceste Poljane – Kočna? 
 
ODGOVOR – ustni – župan 
1. Pogodba za sofinanciranje z Direkcijo je podpisana. Na nekaterih mestih je predvidena 

gradnja kanalizacijskega sistema. Kdaj se bo pričela rekonstrukcija pa je odvisno od 
Direkcije in ureditve lastništva.  

2. za cesto od Poljan do Kočne je bil objavljen razpis za izvajalca del. Neizbran izvajalec se 
je na pritožil, zato je postopek še vedno v teku.  

 
2.2. VPRAŠANJE – ustno – Anja Bunderla 
1. Zahtevala je, da se sodba prebere in se o njej razpravlja. Župan, kot zakonit zastopnik, se 

je na sodbo pritožil, ne glede na to, da pritožba ni bila dovoljena. Zanimalo jo je ali bo 



 

23 

župan, kot zakoniti zastopnik občine plačal stroške odvetnika s svojim denarjem ali bodo 
to plačali davkoplačevalci?  

2. Ali so svetniki vedeli za pritožbo? Pritožba pa je bila utemeljena s členi, ki se navezujejo 
na novoustanovljene občine. To je ogromna napaka odvetniške družbe in je popolnoma 
nestrokovno.  

3. zahtevala je, da se ponovno imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja in vse odbore.  

4. svetnica ni bila obveščena o zapisniku 1. redne seje, prav tako ga ni dobila na vpogled. 8. 
januarja je poslala na občinski e-naslov zahtevo, da se popravi zapisnik 1. redne seje. 
Zahtevala je, da se zapisnik popravi in dopolni, ker ni skladen z zvočnim posnetkom.  

5. zanimalo jo je, zakaj ni bilo v roku 15 dni odgovorjeno na njeno zahtevo?  
6. koliko denarja je bilo, za primer Anja Bunderla, porabljenega za sodne stroške? 
7. ali je občina preverila, če so vsi postopki po volitvah skladni z zakoni in če so sklepi 1. in 

2. redne seje veljavi, taki kot so zapisani? 
 
ODGOVOR – ustni – župan 
1. Občina Gorje spoštuje sodbo Upravnega sodišča, zato je tudi ta točka prva na dnevnem 

redu.  
2. občinski svet je dal pooblastilo. 
 
Na vsa ostala vprašanja bo občina odgovorila pisno. 
 
2.3.VPRAŠANJE – ustno – Primož Pretnar 
1. predlagal je, da se uredi javna razsvetljava na Poljšici od h. št. 43 do 45 b oz. do križišča 
Zatrata – Gorje – Bled.  
 
ODGOVOR – ustni – župan 
1. odgovor bo podan pisno.  
 
2.4.VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar 
1. predlagal je, da se pristopi k obnovi ceste Spodnje Laze proti »Pavovcu« in Spodnje Laze – 
Perniki.  
2. »Kofutarjevemu« Janku je sosed, na svojem dvorišču, zložil drva. Gospod pravi, da nima 
pregleda na cesto.  
 
ODGOVOR – ustni – Martina Hribar Brus 
2. inšpektor je opravil ogled in je ocenil, da drva ne ovirajo pregleda na cesto.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 1810. 
 
 
Zapisala: 
Nuša Jesenšek 
 
 
         Župan Občine Gorje 
         Peter Torkar  
 


