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SEJE DELOVNIH TELESA 
 
 
 

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

Ponedeljek, 23.10.2017 ob 15.00 
 

 
 

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

Ponedeljek, 23.10.2017 ob 15.30 
 
 
 

Vabilo in zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami 

Torek, 24.10.2017 ob 15.00 
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Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 

 
Številka: 9000-0004/2017-4 

         Datum: 16. 10. 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 

 
 
 

15. sejo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ, 
ki bo v ponedeljek, 23. 10. 2017 ob 15. uri 

v prostorih Občine Gorje 
 

 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 14. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

ter javnih financ z dne 05.06.2017, 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2017 – rebalans 

II – predlog, skrajšan postopek, 
3. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu, 
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,  
- Sonja Resman, direktorica Doma Dr. Janka Benedika Radovljica, k točki 3, 
- Monika Breznik, direktorica Občinske uprave Občine Gorje, 
- Martina Hribar Brus, višja svetovalka II. 
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Številka: 9000-0003/2017-15 
         Datum: 05. 06. 2017 
 

Z A P I S N I K  
14. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ, ki je bila v ponedeljek, 05. junija 2017 ob 15. uri v prostorih Občine Gorje. 

 
Prisotni člani:   Ivan Ratek, Branko Banko, Janez Kosmač, Bojan Jakopič in Danijela Mandeljc 
Ostali prisotni: Milan Rejc, Mili Zupan – OŠ Gorje, Monika Breznik, Martina Hribar Brus – 
občina Gorje 
Opravičeno odsoten: /  
 
Uvodoma je predsednik pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlagal je sledeči 
 
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. 
 
Dnevni red so prisotni soglasno (5 glasov ZA) sprejeli. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 13. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti ter javnih financ z dne 20.03.2017 

 
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Zapisnik 13. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 
z dne 20.03.2017, se potrdi. 

 
Točka 2: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2017 

– rebalans I, predlog – skrajšan postopek 
 

Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik in izpostavila ter obrazložila največje spremembe na 
prihodkovni strani: povečanje sredstev iz naslova komunalnih prispevkov in zmanjšanje sredstev iz 
naslova nepovratnih sredstev MKGP za poslovno stavbo. V razpravi je bil obrazložen še plan 
investicijskega vlaganja v OŠ Gorje. Izkazalo se je, da je prioriteta popravilo dotrajane strehe, 
ureditev prostora nad telovadnico se zamakne v leto 2018/2019.  Na ostala vprašanja v razpravi so 
bila podana dodatna pojasnila. 
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Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ predlaga 
Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu Občine Gorje za leto 2017 – rebalans I. 

 
Točka 3: Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – 

enota Vrtec Gorje 
 

Kratko obrazložitev na predlog cen je podal ravnatelj OŠ Gorje g. Milan Rejc. Povišanje cen gre na 
račun stroškov dela – povečanje vplačil v kapitalsko družbo, dodatki na delovno dobo starejših 
zaposlenih, dve odpravnini, bolniške odsotnosti... Mili Zupan je predstavila cene sosednjih vrtcev. 
Tabela cen je priloga tega zapisnika. Izpostavljena je bila neupravičeno visoka razlika med plačo 
vzgojiteljice in pomočnice.  
 
Po kratki razpravi so prisotni na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ predlaga 
Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme Sklep o določitvi cen programov vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje. 

 
Točka 4: Pobude, predlogi in vprašanja 

 
Bojan Jakopič je zastavil vprašanje glede prenosa lastništva Gorjanskega doma: kako je s 
postopkom, kdaj in na kakšen način bo zadeva zaključena.  
 
Odgovor g. Roberta Plavčaka: 
Na osnovi zadnjega sestanka je bil pripravljen nov osnutek Pogodbe o neodplačnem prenosu GD na 
Občino in posredovan predsedniku ŠD v usklajevanje. Po prejemu pripomb se bo predlog dokončno 
uskladil in Pogodba realizirala. 
V tem času je občina že podpisala pismo o nameri o urbanistični zasnovi in izgradnji novega 
večnamenskega Gorjanskega doma v Občini Gorje s prof. Petrom Gabrijelčičem, ki je z občino že 
sodeloval pri prvotni zasnovi tega območja. Naročilo za izvedbo bo dano takoj po sprejetju rebalansa 
proračuna. 
 
 
Predsednik je zaključil s 14. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 15.35. 

 
 
 
 
Zapisala:         Predsednik odbora  
Martina Hribar Brus         Ivan Ratek 

 



 

8 

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

 
Številka: 9000-4/2017-3 

Datum: 13.10.2017 
 
 

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

 
 

16. sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
ki bo v ponedeljek, 23.10.2017 ob 15.30 uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 15. seje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe. 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2017 – 

rebalans II – predlog, skrajšan postopek. 
3. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje in Sklep o cenah 
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Gorje. 

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

 Janez Resman – Infrastruktura, 

 Jožica Lužnik – Občina Gorje. 
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Številka: 9000-2/2017-6 
Datum: 5.6.2017 

 

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

je bila v ponedeljek, 5.6.2017 ob 16.00 uri v prostorih Občine Gorje. 
 
 
Prisotni: Ivan Hočevar – predsednik, Borut Kunstelj, Dominik Piber, Mihael Klinar, Jože Borse. 
Ostali prisotni: Robert Plavčak, Občinska uprava  
 
Za sejo je bil 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. 

 
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: 9000-4/2017-5 
Datum: 13.10.2017 

 
 

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

 
 

10. sejo Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki 
bo v torek, dne 24.10.2017, ob 15.00 uri v prostorih občine Gorje 

 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 9. seje odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 

nepremičninami. 
2. Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vršce – predlog, 

prva obravnava. 
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: 
 Jakob Por, l.r. 
 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 

 Člani Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami 

 Monika Fink, Nava arhitekti, Jožica Lužnik – Občina Gorje 
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Številka: 9000-0003/2017-14 
Datum: 6.6.2017 

 
ZAPISNIK 

9.seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki je 
bila v ponedeljek, dne 5.junija 2017 ob 16.00 uri v prostorih Občine Gorje. 

 
Prisotni: Jakob Por, Boštjan Komar in Pavel Jakopič. 
Opravičeno odsotna: Urban Mulej  in Drago Bregant 
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 8. seje 
2.  Premoženjsko pravne zadeve 
3. Razno 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 8. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami z dne 20. marca 2016 

 
Predsednik 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 8. seje Odbora se soglasno potrdi. 

ZA:3  PROTI:0 
Sklep je bil sprejet. 
 

Točka 2: Premoženjsko pravne zadeve 
 

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

a) Prve spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Gorje za leto 2017 

b) Odkup solastniških deležev na občinski cesti v Vintgar 
c) Prodaja solastniškega deleža na funkcionalnem zemljišču k objektu 
d) Prodajo zemljišča s parc. št. 990/4 k.o. Spodnje Gorje 

 
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:3 PROTI: 0 
Sklep je bil sprejet. 
 

Točka 3: Razno 
 
Ker drugih pripomb in predlogov ni bilo, je predsednik sejo zaključil. 
 
Seja je bila zaključena ob 16.25 uri. 
 
 
Zapisal: 
Robert Plavčak, univ.dipl.prav. 
Višji svetovalec I 
 
 
 
 
 Predsednik odbora za prostorsko planiranje 

in gospodarjenje z nepremičninami: 
Jakob Por, l.r. 

 


