
 

1) 
 

 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 15. REDNE SEJE 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Z DNE  

22. 9. 2021 
 
 
 

Predlog sklepa: 
Občinski svet občine Gorje sprejme zapisnik 15. redne seje občinskega sveta Občine Gorje z dne 
22. 9. 2021.



 

Številka: 032-9/2021-12 
Datum:  22. 9. 2021 
 

Z A P I S N I K 
 
15. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 22. september 2021, 
ob 17.00 uri v Gorjanskem domu .  
 
Prisotni: Janez Poklukar (SDS),Urban Jan, Jakopič Pavel, Primož Pretnar, Edvard Torkar, Janez 

Kolenc, Ivan Ratek, Zdenka Repe, župan Peter Torkar 
 

Opravičili: Danijela Mandeljc, Dominik Piber, Anja Bunderla 
 

Poročevalci: / 
 

Novinarji: / 
 

Nadzorni odbor 
občine Gorje: 

 

Občinska uprava  
občine Gorje: 

Primož Tomše Zorč – direktor občinske uprave, Nuša Jesenšek – tajnica OS, Monika 
Breznik, Barbara Whitfield 

 
Seja se je pričela ob 17.00 uri, vodil jo je župan Peter Torkar.  
 
Seja je bila za potrebe izdelave zapisnika posneta na diktafon. 
 
V nadaljevanju je podal poročilo o prisotnosti osmih 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. Odsotnost so opravičili Danijela Mandelj, Dominik Piber in Anja Bunderla.  
 
Za 15. redno sejo so se sestali: 

 Statutarno pravna komisija 

 Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ. 
 
V skladu z 29. členom Poslovnika je za 15. redno sejo Občinskega sveta občine Gorje predlagal naslednji 
dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 9. 6. 2021 

2. Potrditev zapisnika 9. izredne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 28. 7. 2021 

3. Potrditev zapisnika 10. izredne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 1. 9. 2021 

4. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2021 – rebalans I, 
predlog – skrajšan postopek 

5. 
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenjem z divjadjo, predlog – druga 
obravnava 

6. 
Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na smučišču Zatrnik, predlog – prva 
obravnava 

7. Informacije župana 

8. Pobude, predlogi in vprašanja 

 
Župan je svetnike seznanil z dopisom, ki ga je prejel od Inštituta za lokalno samoupravo, javne službe in 
javno zasebno partnerstvo Maribor. Inštitut je pri pregledu gradiva, ki ga je občina objavila v katalogu 
informacij javnega značaja, ugotovil, da Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na 
smučišču Zatrnik, predlog – prva obravnava ni pripravljen v skladu z določili 66. člena Poslovnika Občinskega 



 

sveta Občine Gorje, ki določa, da mora predlog odloka vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in 
njihovo obrazložitev. Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno 
finančnih in drugih posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka. Glede na vsebino odloka mora biti uvodu 
priloženo tudi grafično ali kartografsko gradivo. 
Odlok je vsebinsko usklajen z RTC Zatrnik, vendar izhajajoč iz navedenega je predlog odloka pomanjkljiv, saj 
v uvodu ni podana ocena stanja, cilji in načela ter ocena finančnih posledic, ob tem pa tudi niso pripravljene 
obrazložitve členov. Župan je zaradi zgoraj navedenih dejstev umaknil šesto točko Odlok o koncesiji za 
graditev obstoječih žičniških naprav na smučišču Zatrnik, predlog – prva obravnava iz dnevnega reda.  
 
Ker ni bilo drugih predlogov je župan dal na glasovanje predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 9. 6. 2021 

2. Potrditev zapisnika 9. izredne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 28. 7. 2021 

3. Potrditev zapisnika 10. izredne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 1. 9. 2021 

4. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2021 – rebalans I, 
predlog – skrajšan postopek 

5. 
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenjem z divjadjo, predlog – druga 
obravnava 

6. Informacije župana 

7. Pobude, predlogi in vprašanja 

 
GLASOVANJE: 

ZA 8 
PROTI 0 

Dnevni red je bil sprejet.  
 
TOČKA 1: POTRDITEV ZAPISNIKA 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Z DNE 9. 6. 2021 
 
Ker ni bilo pripomb na zapisnik, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 9. 6. 
2021. 

GLASOVANJE: 
ZA 8 
PROTI  

Zapisnik je bil sprejet.  
 
TOČKA 2: POTRDITEV ZAPISNIKA 9. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Z DNE 28. 7. 2021 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 9. izredne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 28. 7. 
2021. 

GLASOVANJE: 
ZA 8 
PROTI 0 

Zapisnik je bil sprejet.  
 
 
TOČKA 3: POTRDITEV ZAPISNIKA 10. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Z DNE 1. 9. 2021 
 
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 8. izredne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 1. 9. 
2021.  

 



 

GLASOVANJE: 
ZA 8 
PROTI 0 

Zapisnik je bil sprejet.  
 
TOČKA 4: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE GORJE ZA LETO 
2021 – REBALANS I, PREDLOG – SKRAJŠAN POSTOPEK 
 
Uvodno obrazložitev je podala Monika Breznik, višja svetovalka za javne finance, gospodarstvo in družbene 
dejavnosti.  
 
Rebalans I je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ. 
Predsednik Ratek je podal kratko poročilo. 
 
V razpravi je sodeloval svetnik Kolenc.  
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji predloga sklepa:  

Občinski svet občine Gorje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine 
Gorje za leto 2021 – rebalans I. 

GLASOVANJE: 
ZA 8 
PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
TOČKA 5: ODLOK O PORABI KONCESIJSKE DAJATVE ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO, 
PREDLOG – DRUGA OBRAVNAVA  
 
Uvodno obrazložitev je podala Monika Breznik, višja svetovalka za javne finance, gospodarstvo in družbene 
dejavnosti.  
 
Glede na to, da v prvem branju ni bilo pripomb, ravno tako ni bil vložen amandma je župan na glaosvanje 
dal predlog sklepa: 
 

Občinski svet Občine Gorje sprejme predloga Odloka o uporabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo.  

GLASOVANJE: 
ZA 8 
PROTI 0 

Sklep je bil sprejet. 
 
TOČKA 6: INFORMACIJE ŽUPANA 

 Zaključek gradnje parkirišča pri OŠ Gorje in učilnic nad telovadnico 

 Prenova vrtca 

 Srečanje Občina in direkcija za infrastrukturo glede pričetka gradnje ceste Spodnje Gorje - Fortuna 

 Odstop izvajalca  
 
 
 
 
 
 
 



 

TOČKA 7: POBUDE IN VPRAŠANJA 
 
14. REDNA SEJA 
 

VPRAŠANJA, PRIPOMBE, POBUDE – Pavel Jakopič 
1. na Hotunjah, na koncu ceste desno je cesta, ki vodi do ene same hiše. Cesta je v zelo slabem stanju. 
Lastnik hiše prosi, da se cesta primerno uredi.  
 
2. most pri Konavcu; ali se v tej smeri kaj dela? Dogovor je bil, da bodo krajani zbrali podpise in da bo g. 
Zalar speljal naprej.  
 

ODGOVOR – ustni 
1. prosi, da svetnik pride na občino in da se točno pogleda kje ta cesta je.  
 
2. predlagano je bilo, da občani napišejo pobudo, občina pa bi jo poslala na ARSO. Podan bo pisen odgovor.  
 

ODGOVOR – pisni 
1. Makadamska cesta v smeri proti objektu Krnica 77 je bila popravljena. Popravljen je bil tudi del ki gre 
proti Zakovoretu. 
 
2. Občinska uprava Občine Gorje  je na Direkcijo RS za vode, Hajndrihova 28, Ljubljana št. 354-3/2020 z dne 
18. 9.  2020 naslovila dopis, v katerem je bil organ pozvan k nadaljevanju sanacije potoka Buden in zaprošen 
za pojasnilo glede nameravanih ukrepov. Z dopisom je bila posredovana tudi pobuda občanov s podpisi. Na 
zaprosilo, v katerem je bilo nedvomno izkazano pričakovanje odgovora, ni bilo s strani naslovljenega organa 
nobenega odziva v posredovanju želenih informacij.  Na podlagi navedenega je Občinska uprava na pristojni 
organ ponovno naslovila dopis št. 354-3/2021-8 z dne 11. 3. 2021, v katerem je bilo obširneje opisana 
problematika tako glede sanacije potoka Buden ter  da večletno spodkopavanje brežin reke Radovne ogroža 
premoženje občanov, posledično pa bi ob večjih nalivih večji vodostaj in z njo povezana vodna sila  lahko 
ogrozila življenja občanov naselij, ki ležijo ob reki Radovni in da bi bilo na kritičnih mestih v naseljih Krnica, 
Grabče in Podhom nujno izvesti sanacijo obrežja.  V istem dopisu je bil naslovljeni organ opozorjen, da  so 
se posamezni občani obračali tako na Ministrstvo, Direkcijo, kot tudi na izvajalca-koncesionarja,   odgovora 
še manj ukrepanja pa ni bilo. Organ je bil opozorjen, da krši normativne ureditve iz 17. člena Uredbe o 
upravnem poslovanju. Dopis je obsegal grafične priloge z izrisi lokacij problematike z vodnimi telesi ter 
fotografije. Občina Gorje je s strani območnega sektorja za vode Direkcije RS za vode dne 2. 4. 2021 s 
katerim je organ podal odgovor, da je bil z njihove strani opravljen ogled ter da na območju stavbe Krnica 
21 predlaga sanacijo. Hkrati je organ podal pojasnilo da se dela na vodotokih izvajajo na podlagi letnega 
programa. Odgovor je tudi podal ugotovitev, da je vodotok Buden na mnogih delih ob in nad vodotokom 
prekrit z objekti. Občina bo na organ ponovno naslovila dopis zaradi vključevanja problematike v letni načrt. 
 
Z odgovori zadovoljen. 
 



 

 

VPRAŠANJA, PRIPOMBE, POBUDE – Ivan Ratek 
1. cesta za Mercator trgovino v Zgornjih Gorjah, ki gre proti blokom. Predlagal je, da se postavi znak 30. 
 
2. kdaj lahko pričakuje WC v Krnici, na avtobusni postaji? 
 

ODGOVOR – ustni 
Podan bo pisni odgovor.  
 

ODGOVOR – pisni 
1. Območje bo celostno urejano, saj je potrebna tako ureditev fekalnih kot meteornih vodov ter ostale 
infrastrukture.  Pobuda bo posredovana na SPV. 
 
2. V proračunu za leto 2021 so zagotovljena sredstva za postavitev mobilnih sanitarij na dveh lokacijah 
(predvidoma avtobusna postaja Krnica ter vhod v Pokljuško sotesko).  
 
Več gorenjskih občin je bilo zainteresiranih za tovrstne sanitarije, zato je obstajala možnost, da bi bil eden 
izmed skupnih projektov, ki bi jih BSC prijavil na 4. javni poziv LAS Gorenjska košarica, tudi projekt postavitve 
eko sanitarij. Občina Gorje je izrazila interes za sodelovanje v projektu, s katerim bi dobili možnost 
sofinanciranja lesenih sanitarij. V avgustu 2021, ko se je izvajal nabor projektov, le-ta ni bil podprt z 
interesom zadostnega števila občin. Občina Gorje je trenutno v fazi ureditve sanitarij na lokaciji pri vhodu v 
Pokljuško sotesko z lastnimi sredstvi. Postavitev je načrtovana do konca oktobra 2021. 
 
Za lokacijo na avtobusni postaji v Krnici se ugotavlja primernost in vrsta postavitve mobilnih sanitarij  - 
postavitev začasne PVC kabine ali kabine, kot se bo namestila v Pokljuški soteski.   
 
Z odgovori zadovoljen. 
 



 

 

VPRAŠANJA, PRIPOMBE, POBUDE – Janez Poklukar 
1. pri poročilih poslušal od Zalarja. 
 
2. oporni zid na državni cesti. Zakaj niso naredili celotni oporni zid? Dvajset metrov so ga pustili. 
 

ODGOVOR – ustni 
Podan bo pisni odgovor.  
 

ODGOVOR – pisni 
2. Pri opornem zidu je izvajalec na podlagi zagotovljenih sredstev upravljalca ( na katera dva  je občinska 
uprava v preteklih letih naslovila več pobud za obnovo predmetnega opornega zidu in vključitev v letni  
program vzdrževanja) ter projekta izvedel dolžino, kjer je potreba po opornem zidu. Pogodbeni izvajalec je 
bil s strani občinske uprave opozorjen, da je pričetek opornega zidu na stac. 0+540 km potrebno urediti z 
ustrezno prometno signalizacijo, prav tako pa je bil večkrat opozorjen na nanose gramoza ter na 
odvodnjavanje. 
 
Z odgovori zadovoljen. 
 



 

 

VPRAŠANJA, PRIPOMBE, POBUDE – Janez Kolenc 
1. zahvalil se je za obnovo igrišča za Gorjanskim domom. Prosil pa je, če se da popraviti ograjo, ker je podrta 
in beton, ker je na nekaterih delih popokan. Ravno tako je pri OŠ in pri gasilskem domu počen asfalt. Prosi, 
da se vse v enem sklopu popravi.  
 

ODGOVOR – ustni 
1. sredstva v proračunu so, zato bo občinska uprava pristopila k reševanje problema.  
 

ODGOVOR – pisni 
1. V letošnjem letu smo na igrišču ob Gorjanskem domu izvedli zamenjavo dveh tabel za košarko ter na 
novo zarisali igrišče za mali nogomet in košarko.  
V prihodnje se načrtujejo tudi druga obnovitvena dela na in ob igrišču, med drugim popravilo / ureditev 
ograje na zgornji strani igrišča, popravilo korita z vodno pipo na zadnji strani stavbe Gorjanskega doma,… 
Prav tako je v načrtu zalitje asfaltnih razpok na igrišču pri Gorjanskem domu kot tudi na igrišču pri šoli.  
 
DODATNO VPRAŠANJE: Svetnika Kolenca je zanimalo ali se bo vse našteto naredilo že v letošnjem letu?  
Župan mu je odgovoril, da v letošnjem letu najbrž ne, v novem proračunskem letu pa.  
 



 

 

VPRAŠANJA, PRIPOMBE, POBUDE – Urban Jan 
1. problematika s kamperji; želi večji nadzor nad parkiranjem kamperjev na parkirišču pri vežicah.  

 

ODGOVOR – pisni 
1. nadzor nad avtodomi izvaja MIR. 
 
 
DODATNO VPRAŠANJE: Svetnika Jana zanima informacija, ali so bile ugotovljene kakšne kršitve?  



 

 

VPRAŠANJA, PRIPOMBE, POBUDE – Zdenka Repe 
1. opozorila je, da je v Spodnjih Gorjah pri Klemencu nevarna bankina, ker visi.  

 

ODGOVOR – pisni 
1. občinska uprava zapažanja glede vzdrževalnih del (nanosov ob nalivih, bankine signalizacija prepusti) na 
državnih cestah opozarja pogodbenega izvajalca vzdrževalnih del na državnih cestah. 
Seja se je zaključila 9. 6. 2021 ob 19:30 uri.  
 
 
Z odgovorom je zadovoljna.  
 



 

NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI, POBUDE  
 

VPRAŠANJA, PRIPOMBE, POBUDE – Primož Pretnar 
1. zanima ga, kakšne aktivnosti se izvajajo v smeri spremembe prometne ureditve na Poljšici? 
2. poškodba odsevne table na strehi pri Mačku. Zanima ga, ali se je oseba, ki je povzročila škodo, našla? 
Dovolilne po njegovem mnenju ne funkcionirajo.  
3. na sproti Mačka je škarpa, čez katero visijo veje. Nič ni narejeno, da se porežejo.  
4. pokrovi za kanalizacijo pokajo.  
5. pohvalil je vse občanke in občane vasi Poljšica, er so zelo dobro sodelovali pri odmeri ceste.  
 

ODGOVOR – ustni 
1. občinska uprava sodeluje z MIRom in SPVjem. Rešitve se iščejo. Vedno ko se pride do neke rešitve, vedno 
nekomu ni bila v prid. Trenutno ni kvalitetne rešitve, ki bi problematiko celostno rešila. Če ima kdo rešitev, 
naj poda predlog.  
2. tabla je že zamenjana, vendar če je znak postavljen, se pričakuje, da se ga upošteva. V tem primeru 
pomeni, da je nekdo kršil cestno prometne predpise. Najslabše pa je, da če je vedel, da je naredil škodo, je 
vseeno odpeljal naprej.  
3. se bo opravil ogled. 
4. v cesti so različni kanali (internet, elektrika, kanalizacija…) mora vsak operater poskrbeti za svoje pokrove. 
Občinska uprava je bila s strani WTE obveščena, da naj se občane spodbuja k temu, da sami javijo težavo s 
pokrovom. Sredstva za taka popravila imajo operaterji zagotovljena, samo potrebno je javiti.  
 

VPRAŠANJA, PRIPOMBE, POBUDE – Pavel Jakopič 
1. potrebno je narediti prostor za avtodome, ne da se jih samo kaznuje.  
2. pozablja se na majhne projekte. Cesta iz Frnače je ponovno čisto spokana. Spelje naj se kanalizacija in naj 
se jo ponovno asfaltira. Zajetje nad Zabreznom; ko zmanjka elektrike, je naselje takoj brez vode. Ponovno 
naj se zastavi projekt in naj se zajetje uredi. Znamenje v Krnici pri Šmonu naj se uredi. Predlagal je, naj se 
vzpostavi stik z župnikom.  
3. pohvalil je postavitev WC v Pokljuški soteski.  
 

ODGOVOR – ustni 
Odgovori bodo podani pisno. 
 

VPRAŠANJA, PRIPOMBE, POBUDE – Janez Poklukar 
1. zanimalo ga je, zakaj je na Zatrniku 170 novih številk? 
 

ODGOVOR – ustni 
1. občina ni sodelovala pri oštevilčevanju objektov.  
Odgovor na vprašanje je bil podan v gradivu za 13. redno sejo, 14. 4. 2021 ko  
 
 
Po tonskem zapisu: 
Nuša Jesenšek 

Župan Občine Gorje 
          Peter Torkar  
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