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Datum:  4. 10. 2021  

 
SEJE DELOVNIH TELES 

 
 
 

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

 
Ponedeljek, 18. 10. 2021 ob 15.00 uri v prostorih Občine 

Gorje 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

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

 

Številka:   032-10/2021-4 
Datum:     8. 10. 2021 
 

Na podlagi 61. in 79. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) 

 

12. sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe, ki bo v ponedeljek, 18. 10. 2021 ob 15. uri 

v prostorih Občine Gorje 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe 

z dne 7. 6. 2021 
2. Uredba o vodovarstvenih območij za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo v občinah Bled, Gorje in 

delu občine Radovljica – informacija 
3. Strategija oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje 2021-2026 
4. Program zimske službe za leto 2021/2022 
5. Pobude, predlogi in vprašanja 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, prosimo, da nam sporočite na telefon 04 575 18 00. 
 

POMEMBNO OBVESTILO! 
Ob prihodu v občinske prostore si obvezno nadenite zaščitno masko in si razkužite roke z razkužilom, ki bo 
na voljo pri vhodu v občinske prostore. 
 
Obvezno je izpolnjevanje PCT pogoja za svetnice in svetnike občinskega sveta, za zaposlene v občinski upravi 
in za zainteresirano javnost. 
 
V primeru, da imate znake okužbe dihal (nahod, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, 
motnje okušanja in vonja, …) ali ste bili v stiku z obolelo osebo, se seje ne udeležite in izostanek opravičite. 

 
 
 Predsednik gospodarstvo, varstvo okolja 
 in gospodarske javne službe: 

Edvard Torkar, l.r. 
 
 
Vabljeni: 
- Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe: Edvard Torkar, Pavel Jakopič, 

Dominik Piber, Jakob Por, Uroš Soklič,  
- Jožica Peljhan, Infrastruktura Bled, k točki 2, 
- Vojko Kapus, k točki 3, 
- Štefan Korošec, Infrastruktura Bled, k točki 4, 
- Drago Bregant, Primož Tomše Zorč - občinska uprava.



 

 

Številka: 032-6/2021-7 
Datum: 07. 06. 2021 
 

ZAPISNIK 
 

11. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 

ki je bila v PONEDELJEK, dne 07. 06. 2021 

ob 16,00 uri, na povezavi ZOOM. 
 
Prisotni: Edvard Torkar (predsednik), Pavel Jakopič (podpredsednik), Dominik Piber, Jakob Por, Uroš Soklič 
   
Ostali prisotni:  
- Drago Bregant (OU) 
- Monika Breznik(OU) pri 4. točki 
- pri 5. in 6. točki Igor Petek za podjetje EKOGOR d.o.o. 
- Pri 7. točki Janez Resman, direktor Infrastruktura Bled 

 
Seja se je začela ob 16:00, s strani predsednika ter OU pojasnjen načinu sodelovanja na videokonferenci, v 
razpravah ter glasovanju. Dogovori se da bo glasovanje glasovno in z dvignjeno roko.  
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe z dne 12. 04. 2021 

2. Seznanitev s popravljenim programom opremljanja zemljišč v Občini Gorje 
3. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju 

Občine Gorje, predlog – skrajšan postopek 
4. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenjem z divjadjo, predlog – prva 

obravnava 
5. Uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
6. Letno poročilo družbe EKOGOR d.o.o. za leto 2020 
7. Letno poročilo javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2020 
8. Pobude, predlogi in vprašanja 

ZA: 5 PROTI: 0 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Točka 1: Potrditev zapisnika 10. redne seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe z dne 10. 04. 2021 
Pripomb na zapisnik ni bilo.  
 

SKLEP: Zapisnik 10. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe z dne 10. 04. 
2021 se potrdi. 

ZA: 5  PROTI: 0 
 
Točka 2: Program opremljanja zemljišč v Občini Gorje – seznanitev s popravljenim elaboratom 
Predsednik je v uvodu zaprosil za predstavitev in obrazložitev popravkov. Poročevalec Drago Bregant je na 
kratko predstavil predlog Odloka ter njegovo pravno podlago. Potekala je kratka razprava. 
Pri korekciji elaborata je bil dodatno ugotovljeno, da je bil obračun investicije v CČN Bled naknadno preverjen 
tudi v Programu opremljanja občine Bled in sprejeta je bila odločitev, da se način vključitve tega stroška 
poenoti, saj gre za isti objekt. Upoštevan je strošek, ki je opredeljen v dokumentu FINANČNI IN PRAVNI 
ELABORAT ZA DELITEV PREMOŽENJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH 
VODA V OBČINI BLED IN OBČINI GORJE (ODVETNIŠKA PISARNA MUŽINA IN PARTNERJI d.o.o., Brdnikova 44, 
1000 Ljubljana, v sodelovanju z INŠTITUTOM ZA JAVNO FINANČNO PRAVO, Dunajska cesta 156, 1000 
Ljubljana; Ljubljana, december 2011), ki znaša za CČN 3.620.544,98 EUR. Pri tem je upoštevan delež Občine 



 

 

Gorje 22,1% in Občine Bled 77,9%, kot velja tudi za kanalizacijsko omrežje. Upoštevajoč to uskladitev znaša 
obračunski strošek za kanalizacijsko omrežje 4.445.010,40 EUR (približno 400.000 EUR manj kot je bilo 
upoštevano v elaboratu ob prvi obravnavi), kar pomeni tudi popravek stroška na enoto mere, in sicer: Cpo = 
6,207 in Cto = 22,060. 
Uskladitev končno pomeni za povprečnega zavezanca v občini Gorje približno 300 EUR nižji komunalni 

prispevek.    

 

SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je Program opremljanja zemljišč 
v Občini Gorje obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki. 

Za: 5 PROTI: 0  
 
Točka 3: Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na 
območju Občine Gorje, predlog – skrajšan postopek 
Predsednik je v uvodu zaprosil za predstavitev in obrazložitev predlaganega akta.  
Poročevalec Drago Bregant je na kratko predstavil predlog Odloka ter njegovo pravno podlago. Potekala je 
kratka razprava. 
Predpisi ki določajo normativno podlago za komunalno oskrbo in zagotavljanje finančnih virov za opremljanje 

stavbnih zemljišč so: 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, štev. 61/17;  ZUreP-2) 

- Gradbeni zakon( Uradni list RS, štev. 61/17, 72/17) 

- Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka 

za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 

30/19 – popr. in 34/19)  

Opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo predstavlja dejavnost, ki jo v skladu z zakonom izvaja 

občina in se financira iz komunalnega prispevka, proračunskih sredstev občine in drugih virov. 

 

Veljaven Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine 

Gorje (Uradni list RS, št. 94/08, 44/09 in UGSO 14/16) obravnava posamezne vrste komunalne opreme, 

določa obračunske območja, skupne in obračunske stroške ter ostala merila za odmero. 

 

Z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/2017), Uredbe o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 in 34/19- 

v nadaljevanju uredba) in Pravilnika za odmero komunalnega prispevka) za obstoječo komunalno opremo na 

osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni 

list RS, št. 66/2018 – v nadaljevanju pravilnik), je nastala obveza občin, da obstoječo področno zakonodajo 

odmere komunalnega prispevka v predpisanem roku uskladijo z določbami spremenjene zakonodaje. 

Predpisani rok za uskladitev z novo zakonodajo je dve leti po njihovi uveljavitvi. Za celotno uskladitev 

omenjenega odloka z novo zakonodajo je bil izdelan nov program opremljanja. 

 

Odlok predstavlja podlago za odmero komunalnega prispevka, sredstva zbrana z odmero komunalnega 

prispevka pa so namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter s tem ključna sredstva za razvoj 

občine. 

 

SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je Odlok o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Gorje, predlog – skrajšan 
postopek obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki. 

Za: 5 PROTI: 0  
 
 
 
 



 

 

Točka 4: Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenjem z divjadjo, predlog – prva 
obravnava 
Predsednik je v uvodu zaprosil za predstavitev in obrazložitev predlaganega akta.  
Poročevalka Monika Breznik je na kratko predstavila predlog Odloka ter njegovo pravno podlago. V skladu s 
27. členom Zakona o divjadi in lovstvu medsebojna razmerja v zvezi z izvrševanjem koncesije uredita 
koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo. Koncesijsko dajatev morajo koncesionarji poravnati v 
tekočem letu za preteklo leto na poseben podračun pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Prve koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo je ministrstvo z lovskimi družinami sklenilo 
v letu 2009, koncesijske dajatve pa so občine prejele v letu 2010. Posamezna občina prejme sorazmerni del 
pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Iz naslova koncesij Občina Gorje 
prejme sredstva od lovske družine Bled. V letih od 2010 do 2020 je Občina iz tega naslova prejela 793,89  to 
je v letnem povprečju med 75 in 79 €. Zakon o divjadi in lovstvu v 29. členu določa, da je 50 % koncesijske 
dajatve prihodek proračuna Republike Slovenije in 50 % prihodek proračuna občine. Koncesijsko dajatev za 
posamezno lovišče za koncesijsko obdobje izračuna Zavod za gozdove Slovenije. Občina Gorje bo namenska 
sredstva iz koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo porabila za izvajanje ukrepov varstva 
in vlaganj v naravne vire.  
 
Potekala je kratka razprava. 

SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je Odlok o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Gorje, predlog – skrajšan 
postopek obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki. 

Za: 5 PROTI: 0  
 
Točka 5: Uveljavitev spremembe cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
Predsednik je v uvodu zaprosil za predstavitev in obrazložitev predlagane točke dnevnega reda. Kot 
poročevalec je nastopil Igor Petek za podjetje EKOGOR d.o.o. , ki je koncesionar za izvajanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. Trenutna težava, s katero se sooča 
podjetje Ekogor d.o.o. pri obratovanju CERO Mala Mežakla, še vedno ostaja zagotovitev ustrezne končne 
oskrbe za v procesu obdelave nastale lahke frakcije, izvoza le te zato nastajajo dodatni stroški- povečanje 
stroška je tako za 36,5 EUR/t. Dodaten strošek predstavlja povišanje osnovnih plač. 
 

SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je Uveljavitev spremembe cene 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da akt 
obravnava in ga sprejme. 

Za: 5 PROTI: 0  
 
Točka 6: Letno poročilo družbe EKOGOR d.o.o. za leto 2020 
Predsednik je v uvodu zaprosil za predstavitev in obrazložitev predlagane točke dnevnega reda. Kot 
poročevalec je nastopil Igor Petek za podjetje EKOGOR d.o.o.  
 

SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je obravnaval Letno poročilo 
družbe EKOGOR d.o.o. za leto 2020 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. 

Za: 5 PROTI: 0  
 
Točka 7: Letno poročilo javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2020 
Predsednik je v uvodu zaprosil za predstavitev in obrazložitev predlagane točke dnevnega reda. Kot 
poročevalec je nastopil Janez Resman, direktor Infrastruktura Bled. 
Sledila je kratka razprava 
 

SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je obravnaval Letno poročilo 
družbe Infrastruktura Bled za leto 2020 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme. 

Za: 5 PROTI: 0  
 



 

 

Točka 8: Pobude, predlogi in vprašanja  
Edvard Torkar je postavil vprašanje na podlagi česa je nekdo ogradil del zemljišča pri blokih v Spodnjih Gorjah 
med vrtički. Dobil je odgovor Breganta, da je OU prejela prošnjo občana za ureditev prostora za igro pri bloku 
Sp. Gorje 208 z najemno pogodbo. Občanu je bilo pisno pojasnjeno, da je parcela št. 247/5 v letošnjem letu 
v celoti postala v lasti občine Gorje s čimer so posledično stekli postopki za celostno ureditev parcele oziroma 
območja. Občina že pripravlja prve idejne zasnove ureditve prostora v park za aktivno preživljanje in druženje 
vseh generacij. Občina pred celostno ureditvijo nima predvidenih sredstev za ureditev prostora. Trenutni 
uporabniki z občino nimajo sklenjenih najemnih pogodb, zato zaradi enake obravnave tudi njemu ne mora 
izdati najemne pogodbe, dobil pa je odgovor da lahko  na svoje stroške uredite nezaseden del zemljišča v 
prostor za igro do pričetka celostne ureditve, mora pa upoštevat in spoštovati že urejene vrtičke in v izogib 
povzročanju škode na njih mora poskrbeti za zaščito.  
 
Dominik Piber je apeliral na občinsko upravo, da pravočasno pred začetkom gradnje in obnove infrastrukture 
v Spodnjih Gorjah seznani občane na katere gradnja neposredno vpliva glede dostopa do svojih nepremičnin. 
Sledila je razprava glede načrtovane gradnje glede etapnosti, faznosti ter koordinacije zagotovitve parkiranja, 
deponij in podobno. 
 
Predsednik je zaključil 11. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo. 
Seja je bila zaključena ob 17:32 uri. 
 
 
 
Zapisal: 
Drago Bregant 
 
 
 

Predsednik gospodarstvo, varstvo okolja 
in gospodarske javne službe: 

Edvard Torkar 
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