I.1)
PREGLED IN POTRDITEV
ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE GORJE, Z DNE 5.10.2016
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Številka: 9000-0004/2016-12
Datum: 20.4.2016

ZAPISNIK
13. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 5. oktobra
2016, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.
Prisotni: Janez Poklukar st. (SDS), Branko Banko (SD), Ivan Hočevar (SD), Danijela
Mandeljc, Boštjan Komar, Ivan Ratek, Borut Kunstelj, Urban Mulej
(18:10), Jakob Por, Dominik Piber, župan Peter Torkar.
Upravičeno odsoten: Janez Kolenc.
Poročevalci: Anže Bizjak – WTE, mag. Janez Resman – direktor Infrastrukture Bled,
Štefan Korošec – strokovni sodelavec Infrastrukture Bled, Metka Bobič
– predsednica NO Občine Gorje.
Novinarji: /
Člani
Nadzornega odbora občine Gorje: Metka Bobič, predsednica NO Občine Gorje.
Občinska uprava
občine Gorje: Monika Breznik – direktorica OU, Jožica Lužnik, Nuša Jesenšek - tajnica
OS.
Seja je bila posneta na diktafon.
Vodil jo je župan Peter Torkar, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil, podal poročilo prisotnosti
desetih svetnikov in glede na to ugotovil in potrdil sklepčnost. Svetnik Janez Kolenc se je opravičil,
svetnik Urban Mulej je prišel na sejo ob 18:10. Gradivo za sejo je bilo objavljeno na spletni strani
Občine Gorje in posredovano k vsem točkam dnevnega reda. Svetniki so na mizo dobili še zapisnik
10. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ, zapisnik
10. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe in zapisni 6. seje
Statutarno pravne komisije.
V skladu z 32. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je občinski svet pred sprejemom dnevnega
reda najprej odločal o sprejemu zapisnika 12. redne seje, z dne 8.6.2016.
Ker ni bilo drugih pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje,
z dne, 8.6.2016.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Zapisnik je bil sprejet.
Za dvanajsto sejo sveta je bil določen naslednji dnevni red:
Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega
1.
omrežja v Občini Gorje, predlog.
2. Polletno poročilo Infrastrukture Bled.
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3.
4.
5.
6.
7.

Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s
pitno vodo v Občini Gorje.
Končni poročili o opravljanjem nadzoru:
a) Zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2015,
b) Letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje.
Odpis dolga iz naslova zapadlih in neplačanih najemnin za neprofitno stanovanje.
Informacije župana.
Pobude, predlogi in vprašanja.

Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje predlog dnevnega reda.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Predlog dnevnega reda je bil sprejet.

Točka 1: Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega
kanalizacijskega omrežja v Občini Gorje
Župan Peter Torkar je v uvodu povedal, da se tehnični pravilnik sprejema za vso javno kanalizacijo
na območju Občine Gorje, ki je v lasti občine, se gradi ali obnavlja v lasti občine in drugih
uporabnikov vodnih virov in proizvajalcev odpadnih in padavinskih vod. Pravilnik določa načela
in kriteriji za uporabo javne kanalizacije, priključevanje, kontrolo, racionalnejše izkoriščanje
kapacitet naprav, zagotavlja ustrezno obratovanje in vzdrževanje sistemov ter pravočasno
obnovo in razvoj.
Dodatno obrazložitev je podal tudi Anže Bizjak, WTE.
Tehnični pravilnik sta obravnavala Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe - predsednik Ivan Hočevar in Statutarno pravna komisija – predsednik Janez Poklukar st..
Oba predsednika sta podala kratki poročili. Občinskemu svetu sta predlagala, da sprejeme
predlagani Tehnični pravilnik.
18:10 – prihod svetnika Urbana Muleja na sejo.
V razpravi so sodelovali svetnik Jakob Por, Ivan Hočevar, Janez Poklukar, Dominik Piber.
Svetnik Jakob Por je predlagal, da se kanalizacija praviloma projektira tako, da se večina
uporabnikov priključi na gravitacijski vod, le izjemoma s tlačnimi vodi preko črpalk. V primeru, da
se uporabnik ne more priključiti gravitacijsko, je potrebno utemeljiti zakaj se ne da.
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje potrdi Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in
uporabo javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.
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Točka 2: Polletno poročilo Infrastrukture Bled
Direktor Infrastrukture Bled, mag. Janez Resman je na predstavil polletno poročilo. Povedal je,
da podjetje pri dejavnosti oskrbe s pitno vodo prikazuje izgubo, pri ravnanju z odpadki,
pokopališču, skupni rabi pa pozitivni rezultat.
V razpravi je sodeloval svetnik Ivan Hočevar. Predlagal je, da se v nekaj stavkih, povsod kjer je
negativni poslovni izid, napiše kateri ukrepi bodo sprejeti, da bo do konca leta pozitivna nula oz.
če je pozitivni rezultat, kam se bo denar investiral.
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Polletnim poročilom Infrastrukture Bled.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 3: Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje
Preden je besedo predal predstavnikoma podjetja Infrastruktura Bled, je župan Peter Torkar
svetnike opomnil na napako pri točki 2.12., stran 51 v gradivu; in sicer se beseda »Občina Bled«
zamenja z besedo »Občina Gorje«.
Uvodno obrazložitev je podal Štefan Korošec, strokovni sodelavec Infrastrukture Bled. Povedal
je, da je elaborat izdelan z namenom oblikovanja cene izvajanja storitev javne službe po enotni
metodologiji, ki jo za vsa območja v državi predpisuje Uredba.
Elaborat je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predsednik Ivan Hočevar. Povedal je, da je Odbor sprejel dva sklepa. Prvi sklep je, da Odbor
predlaga občinskemu svetu, da sprejeme elaborat. Drugi sklep pa, da Občina Gorje ceno vode
subvencionira v višini 50 % povišanja omrežnine, za dobo 1 leta.
V razpravi so sodelovali svetniki Jakob Por, Borut Kunstelj, Branko Banko.
Jakoba Pora je zanimalo zakaj so v tabeli prikazani stroški amortizacija najema javne
infrastrukture in pa stroški obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod? Prav tako ni
zasledil podatka, koliko je vodomerov, kakšne so dimenzije. Ni razvidno, koliko se bo zbralo
omrežnine.
Boruta Kunstlja je zmotilo zvišanje cen. Strinja se s predlaganim sklepom, da Občina Gorje
subvencioniranja ceno omrežnine v višini 50 % povišanja omrežnine.
Župan Peter Torkar je povedal, da so vasi Krnica, Grabče, Zabrezno, Mevkuž, Višelnica dobile
novo vodovodno omrežje, ki jih je občina dala v najem Infrastrukturi Bled.
Štefan Korošec, strokovni sodelavec Infrastrukture Bled je svetniki Jakobu Poru odgovoril, da ima
Infrastruktura Bled v najemu javno infrastrukturo – javni vodovod od Občine Gorje. Kar pa se tiče
hišnih priključkov pa delavci Infrastrukture Bled podatke dobijo pri odjemalcih samih. V Gorjah je
961 gospodinjstev, ki imajo premer vodomera 15 DN, 5 gospodinjstev pa ima premer vodomera
50 DN.
Branka Banka je zanimalo, kakšna je možnost, da bi se obnovili alternativni vodni viri - Zmrzlek,
ki trenutno ni v funkciji? Ali je amortizacija za magistralni vod že rešena?
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Župan Peter Torkar mu je odgovoril, da imajo Ovčje jame in magistralni vod novo ocenjeno
vrednost, to je 52.000 € amortizacije letno. To pomeni, da na Občino Gorje pade 5.000 €, ostalo
pa na Občino Bled in Občino Radovljica. Občina Bled že plačuje amortizacijo, Radovljica za enkrat
še ne. Glede Zmrzleka pa mu je povedal, da je približno 12.000 € stroška elektrike za črpalko, ki
poganja vodo od Grabč do Dolgega brda. Obnova Zmrzleka bi bila draga, bi bila pa velika naložba.
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
Predlog sklepov:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje, ki se prične uporabljati 1.11.2016
po novih predlaganih cenah izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo:
a. Omrežnina:
premer vodomera enota
cena v EUR
DN ≤ 20
kom/mes
7,4809
20 < DN < 40
kom/mes
22,4427
40 ≤ DN < 50
kom/mes
74,8090
50 ≤ DN < 65
kom/mes
112,2135
65 ≤ DN < 80
kom/mes
224,4270
80 ≤ DN 100
kom/mes
374,0450
100 ≤ DN < 150
kom/mes
748,0900
b. Vodarina
m3
0,5261
2. Ceno omrežnine za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, za dobo 1 leta,
subvencionira Občina Gorje, v višini 50 % povišanja omrežnine.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.
Po glasovanju je predsednik Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predsednik Ivan Hočevar, svetnikom povedal, da je Odbor Infrastrukturo Bled prosil, da napiše
razloge za povišanje cen in le te objavi v Gorjancu.

Točka 4: Končni poročili o opravljenem nadzoru:
a) Zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2015
b) Letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje
a) Zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2015
Metka Bobič, predsednica NO Občine Gorje, je svetnikom predstavila poročilo. Povedala je, da
so se določili za podroben pregled štirih postavk. Pri eni pregledani postavki, je NO izdal
priporočilo, na splošno pa NO ni ugotovil morebitnih nepravilnosti in vsa proračunska sredstva v
letu 2015 so bila porabljena učinkovito in gospodarno. Sredstva so bila porabljena v skladu z
nameni, ki jih namenila v proračun.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru
zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2015.
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GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

b) Letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje
Metka Bobič, predsednica NO Občine Gorje je povedala, da je bilo iz posredovanih kartic
poslovanja razvidno, da občina v letu 2015 ni razpolagala s stvarnim in finančnim premoženjem.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru
letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 5: Odpis dolga iz naslova zapadlih in neplačanih najemnin za neprofitno
stanovanje
V uvodni obrazložitvi je Monika Breznik, direktorica OU obrazložila, da lahko župan v letu 2016
odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višine 200,00 EUR. Ker pa so
stroški višji, je v pristojnosti občinskega sveta, kot najvišjega organa lokalne skupnosti, da sprejme
odločitev o odpisu dolga. Predlaga se odpis neizterjanih terjatev v višini 776,05 EUR iz naslova
zapadlih in neplačanih najemnin pri dolžniku, ki je imel v najemu neprofitno stanovanje z
identifikacijsko številko 2187-581-12 in terjatev ni bilo mogoče izterjati
To točko je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih
financ - Ivan Ratek. Predlagal je, da občinski svet sprejeme predlagani sklep.
V razpravi so sodelovali svetnika Borut Kunstelj in Boštjan Komar. Vprašala sta, ali bodo nastali
še kakšni stroški zaradi stanovanja in pa ali se lahko ista stranka vrne v stanovanje?
Monika Breznik, direktorica OU je pojasnila, da kakšnih posebnih stroškov ne bo. Le stanovanje
se bo nekoliko saniralo in popravilo. Glede vprašanja svetnika Boštjana Komarja pa je pojasnila,
da bi se morala stranka ponovno prijaviti na javni razpis, kjer pa so določene omejitve.
Ker ni bilo druge razprave je župan dal na glasovanje naslednji predloge sklepov:
1. Občinski svet Občine Gorje dovoli odpis celotnega dolga v višini 776,05 EUR iz naslova
najemnin za stanovanje z identifikacijsko številko 2187-581-12, stanovanje št. 4 na naslovu
Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 6: Informacije župana
PROJEKT LAZE – na Zgornjih Lazah so se pričela dela (kabliranje elektro vodov, obnova dela
vodovoda). Na novo se bo zgradila javna razsvetljava, cesta pa se bo razširila.
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ASFALTIRANJE CESTE Gorje – Radovna – pričela se je asfaltirati cesta v Radovni, ki se bo priključila
na cesto, ki pelje v Mojstrano.
PEŠPOT ZGORNJE – SPODNJE GORJE – v planu je, da se bo še v letošnjem letu pričela graditi
omenjena pešpot. 10.10. so se odpirale ponudbe za izvajalca del. Če ne bo pritožbe na razpis, bi
se dela lahko pričela že zelo kmalu in bila končna še v letošnjem letu.

Točka 7: Pobude, predlogi in vprašanja
12. REDNA SEJA
12.1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj
1. zanimalo ga je, ali se že ve, kdo je onesnažil Ovčje jame? Kakšna je kvaliteta vode?
ODGOVOR – ustni – župan
1. Občina Gorje je v dogovoru z Občino Bled in Občino Radovljica izstavila račun za amortizacijo
za obdobje od 2010 do 2016, s tem da se plačilo zamakne v leto 2017. Računa sta bila zavrnjena.
Občina Gorje je zato pričela s pravnim postopkom.
Dodaten odgovor župana:
1. Krivca, za onesnaženje Ovčjih jam, se še ni našlo. Opaža pa, da so ljudje postali pozorni.
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NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE
13.1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por
1. zasledil je, da se stanovanje na knjižnico prodaja. Ali je občina zainteresirana za nakup tega
stanovanja?
2. opazil je, da so v proračunu predvidena sredstva za adaptacijo ceste v Podhomu. Ali se bo
investicija izvedla v letošnjem letu?
3. predlagal je, da bi del enosmerne ceste, od Jakovga Ivana pa do korita, spremenila v dvosmerni
promet.
ODGOVOR – ustni – župan
1. v tej hiši so, poleg tega stanovanja, še štiri stanovanja, tako da občina ne razmišlja o nakupu
tega stanovanja.
2. investicija se bo izvedla v letu 2017.
3. bilo je že kar nekaj pobud na to temo. Predlagal je, da se vaški odbor sestane z vaščani. V času
turistične sezone pa se je izkazalo, da je enosmerni tok več kot primeren, ker se je v vasi promet
umiril.
13.2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc
1. stanovalci pri Kunsteljnu, v Spodnjih Gorjah so dali pobudo, da se tam zapre cesta.
2. apel sosedov Bara Petač na Občino Gorje je, da naredi, vse kar je v njeni moči, da bar ne bo dobil
podaljšanega obratovalnega časa.
ODGOVOR – ustni – župan
1. cesta se na tem območju ne more zapreti.
2. Bar Petač ima dovoljenja za obratovanje. Kar pa se tiče obratovalnega časa, pa bo občina
upoštevala želje in pripombe vaščanov. Novemu lastniku oz. najemniku ne bo izdano soglasje za
podaljšan obratovalni čas, ker je bilo v enem letu zabeleženih več kot 7 kršitev.
13.3. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar
1. zanimalo ga je ali bo občina kupila Zadrugo?
ODGOVOR – ustni – župan
1. odgovoril mu je, da bo občina kupila Zadrugo. Potekajo cenitve zemljišč, ki so v lasti občine.
Izvedena bo menjava občinskih zemljišč za stavbo.
13.4. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Branko Banko
1. kdaj bo Rečiška cesta odprta?
ODGOVOR – ustni – župan
1. zadnjo informacijo ki jo ima je, da bodo z deli zaključili 20.10.2016. Uradno podaljšanje zapore
ceste s strani države pa je do 30.10.2016.
Seja je bila zaključena ob 1835.

Zapisala
Nuša Jesenšek, l.r.

Župan Občine Gorje
Peter Torkar, l.r.
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