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

 
Številka: 9000-3/2015-2 

Datum: 13.4.2015 
 
 

Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradni list RS, št. 5/2007 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14 ) sklicujem 

 

3. sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
ki bo v ponedeljek, 20.4.2014, ob 15.30 uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled zapisnika 2. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe. 
2. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Gorje – predlog, 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. 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 
- Robert Bizjak, direktor WTE Kranjska Gora d.o.o. 
- mag. Janez Resman, direktor Infrastrukture Bled d.o.o. 
- Monika Breznik, direktorica občinske uprave  
- Metod Gaber, občinska uprava 
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Številka:9000-10/2014 
Datum: 26.11.2014 

 
ZAPISNIK 

 
2. seje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, ki je potekala v 

prostorih občine Gorje, dne 15.12.2014 ob 15.30 uri 
 
Prisotni člani odbora za gospodarske dejavnosti: Ivan Hočevar - predsednik, Borut Kunstelj - 
podpredsednik, Dominik Piber, Mihael Klinar 
 
Odsotni člani odbora za gospodarske dejavnosti: Jože Borse  
 
Ostali prisotni: Metod Gaber – višji svetovalec za gospodarske dejavnosti, Štefan Korošec – 
Infrastruktura Bled 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 1. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe. 
2. Sklep o vrednosti točke za izračun  nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 

Gorje za leto 2015 
3. Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini Gorje 

za leto 2015 
4. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za leto 2015 
5. Načrt za družbo brez odpadkov (»Zero Waste«) v Občini Gorje 
6. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
Sejo je vodil predsednik odbora za gospodarske dejavnosti Ivan Hočevar. 
Poročevalec na seji občinskega sveta bo Borut Kunstelj. 

SKLEP: Člani odbora za gospodarske dejavnosti so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 

 
Točka 1: Pregled zapisnika 1. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 
javne službe. 
 
Predsednik odbora je predstavil zapisnik 1. Seje odbora in ga dal v razpravo. 
Po razpravi je predsednik odbora predlagal v potrditev naslednji sklep: 

SKLEP 1: Odbor za gospodarske dejavnosti potrjuje zapisnik 1. seje odbora. 

Glasovanje: ZA: 4    PROTI: 0 
 
Točka 2: Sklep o vrednosti točke za izračun  nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Gorje za leto 2015 
 
Predsednik odbora je predstavil vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v Občini Gorje. Metod Gaber je točko dodatno obrazložil.  
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Predsednik odbora je predlagal v potrditev naslednji sklep: 

SKLEP 2: Odbor za gospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi vrednost 
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbenega zemljišča v višini: 
- za zazidana stavbna zemljišča     0,000191869 € 
- za nezazidana stavbna zemljišča 0,000048277 € 

Glasovanje: ZA: 4    PROTI: 0 
 
Točka 3: Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini 
Gorje za leto 2015 
Predsednik odbora je predstavil program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih 
površin. 
Točko je dodatno obrazložil g. Štefan Korošec. 
 
Po obrazložitvi je predsednik dal točko v razpravo.  
 
Po razpravi je predsednik odbora predlagal v potrditev naslednji sklep: 

SKLEP 3: Odbor za gospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme izvedbeni 
program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini Gorje za leto 2015 

Glasovanje: ZA: 4    PROTI: 0 
 
Točka 4: Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za leto 2015 
Predsednik odbora je predstavil program zbiranja komunalnih odpadkov. Točko je dodatno 
obrazložil g. Štefan Korošec. 
 
Po obrazložitvi je predsednik dal točko v razpravo.  
 
G. Klinarja je imel vprašanje glede montažne strehe na zbirnem centru. G Korošec je obrazložil, 
da je znesek 10.000 € strošek za celotno streho, namen montažne strehe pa je za začasno 
shranjevanje opreme in zabojnikov. 
 
G. Hočevar je opozoril na kontradiktorno prikazovanje stroškov investicij. Predlagal je, da se 
denar od zbranega papirja nameni na nadstrešek. Zanimalo ga je, kolikšen je znesek prihodkov 
od zbranega papirja. G Korošec je odgovoril, da letno zberejo cca 300 ton papirja, kar znese 
približno 12.000 €. 
 
Po razpravi je predsednik odbora predlagal v potrditev naslednji sklep 
 

SKLEP 3: Odbor za gospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da potrdi Program 
zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za leto 2015 

Glasovanje: ZA: 4    PROTI: 0 
 

Točka 5: Načrt za družbo brez odpadkov (»Zero Waste«) v Občini Gorje 
Predsednik odbora je predstavil načrt za družbo brez odpadkov »ZERO WASTE«. Točko je 
dodatno obrazložil g. Štefan Korošec. 
 
Po obrazložitvi je predsednik dal točko v razpravo.  
V razpravi so člani odbora podpirali idejo Zero Waste. 
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Po razpravi je predsednik odbora predlagal v potrditev naslednji sklep: 

SKLEP 3: Odbor za gospodarske dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da občina Gorje 
pristopi k članstvu v mednarodno strategijo »ZERO WASTE«, da občina Gorje soglaša in 
potrjuje Načrt za družbo brez odpadkov, ter da pooblasti župana občine Gorje za podpis 
sklepa o članstvu v mednarodni strategiji ZERO WASTE ter podpis ostalih listin potrebnih za 
pristop. 

Glasovanje: ZA: 4    PROTI: 0 
 

Točka 6: Pobude, predlogi in vprašanja. 
G Klinar je opozoril problem širjenja bankin. Predlagal je, da se na ravnih delih bankine izvedejo 
bankine širine največ 50 cm, kar je več pa naj se zatravijo. Opozoril je še na obrezovanje dreves 
v svetlem profilu ceste. 
 
G. Kunstelj je predlagal, da se na ekootok na Poljšici nasuje nekaj peska. 
 
G. Klinar je vprašal, če lahko kmetje oddajo motorno olje na zbirni center. G. Korošec je 
povedal, da motorno olje iz osebne rabe lahko pripeljejo v zbirni center. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.25 uri. 
 
 
 
 
Zapisal: 
Metod Gaber 
 

Predsednik odbora za gospodarske dejavnosti: 
Ivan Hočevar 


