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SEJE DELOVNIH TELESA 
 
 
 

Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 

Ponedeljek, 5.6.2017 ob 15.00 
 
 
 

Vabilo in zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 

Ponedeljek, 5.6.2017 ob 15.30  
 
 
 

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

Ponedeljek, 5.6.2017 ob 16.00 
 

 
 
 

Vabilo in zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami 

Ponedeljek, 5.6.2017 ob 16 .00
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Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 

 
Številka: 9000-0003/2017-9 

         Datum: 29. 05. 2017 
 
 

Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradni list RS, št. 5/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) sklicujem 

 
 

14. sejo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ, ki bo v ponedeljek, 5.6.2017, ob 15. uri 

v prostorih Občine Gorje 
 

 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 13. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

ter javnih financ z dne 20.03.2017, 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2017 – rebalans 

I, predlog – skrajšan postopek, 
3. Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota 

Vrtec Gorje, 
4. 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 Ratek, l.r. 

 
 
 
 
Vabljeni: 
- Člani Odbora: Ivan Ratek, Branko Banko, Danijela Mandeljc, Bojan Jakopič, Janez Kosmač, 
- Monika Breznik, direktorica Občinske uprave Občine Gorje, 
- Milan Rejc, ravnatelj OŠ Gorje, k točki 3, 
- Martina Hribar Brus, višja svetovalka II. 
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Številka: 9000-0001/2017-9 
         Datum: 20. 03. 2017 

 
 

Z A P I S N I K  
13. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ, ki je bila v ponedeljek, 20. marca 2017 ob 15. uri v prostorih Občine Gorje. 

 
 
Prisotni člani:   Ivan Ratek, Branko Banko, Janez Kosmač in Danijela Mandeljc 
Ostali prisotni: Nuša Jesenšek, Monika Breznik– občina Gorje 
Opravičeno odsoten: Bojan Jakopič 
 
Uvodoma je predsednik pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlagal je sledeči 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 12. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

ter javnih financ z dne 09.11.2016. 
2. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2016, predlog – skrajšan postopek. 
3. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v Občini Gorje, predlog 

– skrajšan postopek. 
4. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
Dnevni red so prisotni soglasno (4 glasovi ZA) sprejeli. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 12. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti ter javnih financ z dne 09.11.2016 

 
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Zapisnik 12. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ z dne 09.11.2016, se potrdi. 

 
Točka 2: Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2016, predlog – skrajšan postopek 

Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik. Uvodoma je povedala, da se v tabeli Posebni del 
proračuna na strani 15, proračunska postavka 20010344 Materialni stroški skupnega organa – 
skupna občinska uprava Jesenice zmanjša za 10,84 €, proračunska postavka 20010345 Stroški dela 
skupnega organa – skupna občinska uprava Jesenice pa poveča za 10,84 €, kar pa ne vpliva na oddani 
zaključni račun na AJPES. Povedala je, da ZR prikazuje prihodke in druge prejemke ter odhodke in 
druge izdatke občine v proračunskem letu, za katerega je bil proračun sprejet. Izpostavila je največje 
investicijske odhodke v letu 2016 (obnova lokalne ceste pod Višelnico do Mercatorja v Spodnjih 
Gorjah skupaj z izgradnjo pešpoti in javne razsvetljave ter obnovo vodovoda, urejanje ceste na 
Zgornjih Lazah skozi vas, skupaj z javno razsvetljavo in sanacijo opornih zidov), po programski 
klasifikaciji je bilo največ odhodkov na področju izobraževanja, po proračunskih uporabnikih pa je 
bil največji delež odhodkov namenjen za gospodarske javne službe, in sicer slabi 44%, sledijo 
družbene dejavnosti – dobrih 35%. Realizacija odhodkov v bilanci A je znašala 82,20% glede na 
veljavni proračun, prihodkov pa 89,42%, ravno tako na veljavni proračun. Tekoča poraba je 
predstavljala dobrih 71%, investicijska pa slabih 29% odhodkov. Občina Gorje ni zadolžena, na dan 
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31.12.2016 so bile poravnane vse zapadle obveznosti. V kratki razpravi, ki je sledila, je Monika 
Breznik podala tudi vsa dodatna pojasnila. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ predlaga 
Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2016. 

 
Točka 3: Spremembe in dopolnitve Pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v Občini Gorje, 

predlog – skrajšan postopek 
Kratko uvodno obrazložitev glede sprememb in dopolnitev Pravilnika o enkratni pomoči za 
novorojence v Občini Gorje je podala Nuša Jesenšek. Poudarila je, da ni bistvenih vsebinskih 
popravkov. Razlog za spremembo pravilnika je prenehanje poslovanja Poštne banke Slovenije, ki se 
je združila z Novo KBM. Hkrati s to spremembo pa smo skrajšali tudi rok za nakazilo sredstev iz 30 
na 15 dni po pravnomočnosti odločbe. 
 
Po kratki razpravi so prisotni na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ predlaga 
Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme Spremembe in dopolnitve Pravilnika o enkratni 
pomoči za novorojence v Občini Gorje. 

 
Točka 4: Pobude, predlogi in vprašanja 

Ni bilo razprave. 
 
 
Predsednik je zaključil s 13. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 15.20. 

 
 
 
 
 
Zapisala:         Predsednik odbora  
Monika Breznik         Ivan Ratek 
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Vabilo in zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 

 
Številka: 9000-3/2017-11 
Datum: 29.5.2017 
 
 

V skladu z 61. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) 

 

11. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
ki bo v ponedeljek, 5.6.2017 ob 15.30 uri 

v sejni sobi Občine Gorje 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje 

2. Obravnava prispelih predlogov za podelitev priznanj za leto 2017 

3. Predlogi in pobude  

 
 
 
Obrazložitev: 
- gradivo k točki 2 se bo obravnavalo na seji sami   
 
 
 
 
         Predsednik Komisije za MVVI: 
          Janez Kolenc, l.r.  
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Številka: 9000-0007/2017-6 
Datum: 22.3.2017 

 

ZAPISNIK 
 

10. seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je bila v 
sredo, dne 22.3.2017 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje 

 
Prisotni: Janez Kolenc, predsednik, Ivan Ratek, Borut Kunstelj, Jakob Por, Branko Banko. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje 
2. Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje 
3. Obravnava prispelih predlogov  za imenovanje predstavnikov Občine Gorje v Svet šole 

Osnovne šole Gorje 
4. Predlogi in pobude  
 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
AD1) Zapisnik 9. redne seje komisije je bil soglasno sprejet. 
 
AD2) Zapisnik 4. dopisne seje komisije je bil soglasno sprejet. 
 
AD3) 
Predsednik komisije je pojasnil, da je komisija v razpisanem roku prejela 3 predloge za 3 
kandidate in sicer dva njegova predloga in en predlog svetnice Danijela Mandeljc. Za člane sveta 
zavoda so bili predlagani naslednji trije kandidati: Ivan Ratek, Tadeja Hudovernik in Saša Jelenc. 
K predlogom je bilo predloženo tudi soglasje h kandidaturi. Po krajši razpravi je komisija sprejela 
naslednji  

SKLEP:  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu Občine Gorje 
predlaga, da se za predstavnike Občine Gorje v Svet Osnovne šole Gorje imenujejo: 
- Ivan Ratek, Zgornje Gorje 75, Zgornje Gorje 
- Tadeja Hudovernik, Spodnje Laze 1a, Zgornje Gorje 
- Saša Jelenc, Krnica 70 A, Zgornje Gorje 

Glasovanje 5 ZA. Sklep je bil sprejet. 
 
AD5) 
 
Pod to točko ni bilo razprave. 
   
Seja komisije je bila zaključena ob 16.20 uri. 
 
Zapisal: 
Robert Plavčak, tajnik komisije 
 

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

 
Številka: 9000-3/2017-10 

Datum: 26.5.2017 
 
 

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

 
 

15. sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
ki bo v ponedeljek, 5.6.2017 ob 16.00 uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 14. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe. 
2. Strategija oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje za obdobje 2015-2020, revizija maj 2017. 
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, 

 Vojko Kapus, direktor zavoda Marka Kapusa, 

 Robert Plavčak. 
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Številka: 9000-2/2017-6 
Datum: 19.4.2017 

 

ZAPISNIK 
14. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, ki 

je bila v SREDO, 19.4.2017 ob 15.30 uri v prostorih Občine Gorje. 
 
 
Prisotni: Ivan Hočevar – predsednik, Borut Kunstelj, Dominik Piber, Mihael Klinar, Jože Borse. 
Ostali prisotni: Robert Plavčak, Občinska uprava in Ksenija Mahnič, Adria plin. 
 
Za sejo je bil 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. 
 
DNEVNI RED JE BIL SOGLASNO SPREJET. 
 
Ad1) 
Pripomb na zapisnik ni bilo. Zapisnik je bil soglasno sprejet. 
 
Ad2) 
Predsednik je v uvodu zaprosil Plavčaka in Mahničevo za uvodno predstavitev predlaganega akta. 
Plavčak je predstavil pravno podlago in razloge za sprejem predlaganega akta, Mahničeva pa je 
vsebinsko predstavila trenutno stanje in delovanje koncesionarja na območju občine Bled in 
Gorje. V razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani, je bilo izpostavljeno več vprašanj in sicer od cene 
plina, nadaljnji razvoj omrežja na območju občine Gorje in  individualni priključki, na katera je 
odgovorila Mahničeva. Člani odbora so se s predlogom akta strinjali in po razpravi sprejeli 
naslednji 
 

Sklep:  
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga, da občinski svet 
sprejme predlog Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja 
distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje 
Občine Gorje. 

Glasovanje: 5 ZA 
Proti: 0 
Sklep je bil sprejet. 
 
Ad3) 
Klinar je v razpravi opozoril na prometne težave in prigode v času preteklega vikenda ob 
obiskovanju soteske Vintgar. Predlaga, da se skozi naselje Podhom ustrezno uredi promet, saj bo 
drugače za domače uporabnike stanje postalo nevzdržno. Predlaga ureditev kot lansko leto, torej 
enosmerno. Prav tako opozori na neustrezne usmerjevalne table za Vintgar na območju Bled in 
Gorij.  
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Borse se je strinjal z njim in članom pojasnil, da je projekt zamenjave usmerjevalni tabel že 
narejen in da bo letos realiziran. 
 
Plavčak opozori, da bo občina pričela z investicijo urejanja pešpoti in Klinarjeva klanca, ki se bo 
začela v kratkem. Izvajalec je že izbran, čaka se na pravnomočnost odločitve. 
 
Piber je v razpravi opozoril na pretekli vikend in stanje ob obiskovanju Pokljuške soteske, predlaga 
da se občina aktivno vključi v reševanje problematike skupaj z društvom, ki upravlja sotesko.      
 
Seja je bila zaključena ob 16.15 uri. 
 
 
Zapisal: 
Robert Plavčak, univ. dipl. prav. 
 
 
 
 Predsednik odbora: 
 Ivan Hočevar, l.r.  
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Vabilo in zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami 

 
Številka: 9000-0003/2017- 

Datum: 30.5.2017 
 

VABILO 
 

Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradni list RS, št. 5/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14 ) sklicujem 

 

9. sejo 
Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki bo v 

ponedeljek, 5.6.2017 ob 16.00 uri v prostorih občine Gorje  
 
 
Za sejo predlagam naslednje točke dnevnega reda: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje 
2. Premoženjsko pravne zadeve 
3. Razno 
 
 Predsednik odbora: 
 Jakob Por, l.r.  
 
 
Priloga: 

- Gradivo za sejo OS (člani so gradivo že prejeli s sklicem seje) 
 
 
Vabljeni: 

- Vsi člani Odbora 
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Številka: 9000-7/2017-7 
Datum: 21.3.2017 

 

ZAPISNIK 
 

8. seje Odbora 
za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki je bila 

v ponedeljek, dne 20.3.2017 ob 15.30 uri v prostorih Občine Gorje. 
 
Prisotni: Boštjan Komar, podpredsednik,  Pavel Jakopič, Drago Bregant, Urban Mulej. 
Opravičeno odsoten: Jakob Por. 
Ostali prisotni: Robert Plavčak, poročevalec. 
 
Predsednik je uvodoma pozdravil člane odbora in ugotovil, da je odbor sklepčen. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje 
2. Premoženjsko pravne zadeve 
3. Razno 
 
Zaradi opravičene odsotnosti predsednika, je sejo vodil podpredsednik. Dnevni red je bil soglasno 
sprejet. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 7. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami z dne 16. novembra 2016 

 
Podpredsednik je na kratko pregledal sklepe zadnje seje Obora in ugotovil, da so bili sklepi 
izvršeni in realizirani. Člani odbora so zapisnik soglasno potrdili. 
 

SKLEP: Zapisnik 7. seje Odbora se soglasno potrdi. 

ZA:4  PROTI:0 
Sklep je bil sprejet. 
 

Točka 2: Premoženjsko pravne zadeve 
 

Podpredsednik je predal besedo Plavčaku, ki je v uvodu na kratko predstavil posamične točke, ki 
so bile podrobno obrazložene v gradivu in sicer: 

a) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 
b) Menjavo zemljišč 
c) Nakup zemljišča 
d) Prodajo zemljišča 

 
V nadaljevanju je navedene zadeve odbor obravnaval posamično, predstavljeni so bili razlogi in 
potrebe ter uradna cenitev pooblaščenega cenilca.  
 
Člani odbora so v razpravi pridobili vsa pojasnila na svoja vprašanja in bistvenih pripomb na 
obravnavano gradivo niso imeli. Po opravljeni krajši razpravi so sprejeli naslednji  
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SKLEP: Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je obravnaval 
premoženjsko pravne zadeve in jih potrdil ter predlaga občinskemu svetu, da jih sprejme v 
predlagani obliki.  

Za:4 PROTI: 0 
Sklep je bil sprejet. 
 

Točka 3: Pobude, predlogi in vprašanja 
 
Pod to točko posebnih vprašanj ni bilo, zato je Plavčak člane odbora seznanil, da je občina pričela 
s postopkom sprememb Občinskega prostorskega akta in člane odbora povabil k sodelovanju v 
času javne obravnave. Prav tako je člane seznanil, da že poteka postopek sprejema Podrobnega 
občinskega prostorskega akta za širše območje Vintgarja.      
 
Ker drugih pripomb in predlogov ni bilo, je podpredsednik sejo zaključil. 
 
Seja je bila zaključena ob 16.05 uri. 
 
 
Zapisal: 
Robert Plavčak, univ.dipl.prav. 
Višji svetovalec I 
 
 
 
 
 Podpredsednik odbora za prostorsko planiranje 

in gospodarjenje z nepremičninami: 
Boštjan Komar, l.r. 

 


