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PREGLED IN POTRDITEV 
ZAPISNIKA 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  

OBČINE GORJE, Z DNE 28.3.2018 
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Številka: 9000-3/2018-10 
         Datum: 28.03.2018 
 

Z A P I S N I K 
 
21. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 28. marca 
2018, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje. 
 

Prisotni:  Janez Poklukar st. (SDS), Branko Banko (SD), Ivan Hočevar (SD), Danijela 

Mandeljc, Janez Kolenc, Ivan Ratek, Borut Kunstelj, Jakob Por, Dominik 

Piber, župan Peter Torkar. 

Odsotni: Boštjan Komar – opravičeno, Urban Mulej - neopravičeno 

Poročevalci: Romana Rakovec - direktorica JZ Gorenjske lekarne, Janez Resman – 

direktor JP Infrastruktura Bled.  

Novinarji: / 

Člani  

Nadzornega odbora občine Gorje: / 

Občinska uprava občine Gorje: Monika Breznik – direktorica OU, Martina Hribar Brus - tajnica OS. 

Ostali prisotni: / 

 
Seja je bila posneta na diktafon.  
 
Vodil jo je župan Peter Torkar, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil, podal poročilo prisotnosti 
devetih svetnikov in glede na to ugotovil in potrdil sklepčnost. Svetnik Boštjan Komar se je 
opravičil, svetnik Urban Mulej je manjkal neopravičeno. 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 18. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ. 
 
V skladu z 28. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je občinski svet pred sprejemom dnevnega reda 
najprej odločal o sprejemu zapisnikov prejšnjih rednih in dopisnih sej: 
 
20. redne seje, z dne 13.12.2017: 
Ker ni bilo pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z 
dne, 13.12.2018. 

GLASOVANJE: 
ZA 9  

PROTI / 

Zapisnik je bil sprejet.  
 
2. dopisne seje, ki je trajala od 05.01.2018 do 08.01.2018: 
Ker ni bilo pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gorje, 
ki je trajala od 05.01.2018 do 08.01.2018. 
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GLASOVANJE: 
ZA 9  

PROTI / 

Zapisnik je bil sprejet.  
 
3. dopisne seje, ki je trajala od 06.02.2018 do 07.02.2018: 
V razpravi na zapisnik je Borut Kunstelj prosil za obrazložitev glede vsebine 3. dopisne seje. Na seji 
se je namreč obravnavala ukinitev statusa grajenega javnega dobra, za tem pa se je predmetna 
parcela prodajala (objava na spletnih straneh UE Radovljica). Župan Peter Torkar je predlagal, da 
se obrazložitev poda pod točko pobude in vprašanja ali se bo obrazložilo naknadno.  
 
Ker ni bilo drugih pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gorje, 
ki je trajala od 06.02.2018 do 07.02.2018. 

GLASOVANJE: 
ZA 9  

PROTI / 

Zapisnik je bil sprejet.  
 
Za 21. redno sejo sveta je bil določen naslednji dnevni red: 

1. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2017 – predlog, skrajšan postopek, 

2. 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – predlog, prva obravnava in 

Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne – predlog, 

prva obravnava,  

3. Plan dela Infrastrukture Bled za leto 2018, 

4. Informacije župana, 

5.  Pobude, predlogi in vprašanja.  

 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje predlagan dnevni red. 
GLASOVANJE: 
ZA 9 

PROTI / 

Predlog dnevnega reda je bil sprejet.  
 

Točka 1: Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2017 – predlog, skrajšan 
postopek 
 
Obrazložitev je podala Monika Breznik, direktorica občinske uprave. Zaključni račun proračuna 
občine Gorje za leto 2017 izkazuje, da so prihodki znašali 2.839.547 €, kar je 97,18 % veljavnega 
proračuna. Od celotnih prihodkov so bili davki na dohodek in dobiček (dohodnina) v višini 
1.798.440 € in transferni prihodki v višini 252.392 €, od tega finančna izravnava v višini 35.470 € in 
sredstva ZFO 93.405 €, odhodki pa 2.613.881 €. Realizacija odhodkov je bila 88,51 % glede na 
veljavni proračun Proračunski presežek iz bilance A je tako znašal 225.665 €. Večji investicije v letu 
2017 so obnova vodovoda ob pešpoti Spodnje – Zgornje Gorje, izgradnja občinske ceste Podhom 
– Klinarjev klanec skupaj s pešpotjo, obnovo vodovoda in postavitvijo javne razsvetljave, 
zamenjava strehe na OŠ Gorje, nakup zgradbe Zgornje Gorje 7. Občina je v letu 2017 svoje 
obveznosti poravnavala tekoče in v zakonskih rokih. Tekoča poraba je predstavljala slabih 69 %, 
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investicijska pa dobrih 31 % odhodkov. Po programski klasifikaciji je bil lani največji delež 
proračunskih odhodkov namenjen za: izobraževanje – dobrih 30 % – več kot polovico stroška 
predstavljajo oskrbnine v vrtcih, sledijo promet, prometna infrastruktura in komunikacije – dobrih 
16 %, prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost – dobrih 9 %, lokalna 
samouprava – slabih 9%. Po proračunskih uporabnikih pa je bil največji delež odhodkov namenjen 
za družbene dejavnosti – slabih 41 %, sledijo gospodarske javne službe – dobrih 32 %. 
Zaključni račun je obravnaval tudi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 
ter javnih financ. Predsednik Ivan Ratek je po poročilu iz seje Odbora občinskemu svetu predlagal, 
da sprejeme Zaključni račun za leto 2017.  
 

V razpravi je svetnik Branko Banko pripomnil, da na postavki evropskih sredstev ni beležene 
realizacije. Sprašuje, ali Gorenjska ni bila upravičena do nobenih sredstev. Župan Peter Torkar je 
obrazložil, da je šlo v večini za mehke projekte, vendar ima Občina Gorje za urediti še precej 
infrastrukturnih projektov, za katere sredstva niso razpisana oz. v zelo zmanjšani meri. V igri smo 
bili pri financiranju kolesarskih poti, vendar nismo ustrezali kriteriju nagnjenosti terena. Bilo je še 
nekaj prijavljenih projektov, pri katerih smo se sodelovali v partnerstvu z drugimi občinami, vendar 
žal neuspešno.  
 
Ker ni bilo pripomb, je župan dal na glasovanje naslednja sklepa: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2017. 
2. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Poročilom o realizaciji letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2017. 

GLASOVANJE: 
ZA 9  

PROTI / 

Sklepi so sprejeti. 
 
Ker poročevalke k drugi točki dnevnega reda še ni bilo, je župan predlagal zamenjavo zaporedja 
obravnavanih točk, to pomeni prehod na 3. točko. 

 
Predlog zamenjave točk dnevnega reda so svetniki soglasno (9 glasov ZA) sprejeli.  
 

Točka 3: Plan dela Infrastrukture Bled za leto 2018 
 
Poročilo je na kratko predstavil direktor javnega podjetja Infrastruktura Bled mag. Janez Resman. 
Predstavljen plan sta na seji sveta ustanoviteljev obravnavala tudi župana in ga potrdila. Izpostavil 
je vpliv obiskovalec in turistov na območju, kjer deluje podjetje in kar je vplivalo na pripravo plana. 
Konkretno na povečane začasnih zaposlitev v času poletne sezone. Na kratko je predstavil še ostala 
področja, obravnavana v planu za leto 2018.  
 
V razpravi so sodelovali svetniki:  
Ivan Hočevar, ki je izpostavil vprašanje glede virov financiranja za nabavo opreme in orodja v višini 
310.000 €, kajti amortizacijskih sredstev je samo za 50.000 €. Iz plana namreč ni razviden način 
financiranja opreme in orodja. Nadalje je podal pripombo na kadrovski načrt, ki vsebuje samo 
število zaposlenih, ne pa tudi njihove izobrazbe. Nazadnje je izpostavil še planirano izgubo na treh 
dejavnostih, kaj se mu ne zdi smiselno. Janez Resman je pojasnil, da je izguba na vodovodu Gorje 
izkazana zaradi povečanih stroškov vzdrževanja. 
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Janez Kolenc je povprašal glede nabave traktorja in bagra. Janez Resman je pojasnil, da se bo 
traktor v Gorjah zamenjal, ker je sedanji odslužil, bager pa bo na uporabo na več področjih. Ni več 
na voljo toliko izvajalcev, da bi z njimi sklepali pogodbe, kot je bilo to v preteklosti. Svetnik je 
nadalje pripomnil, da so delavci javnega podjetja na praznični dan, 8. februarja, čistili sneg, ki je bil 
naplužen iz pločnikov. Izrazil je dvom, če je bilo to res potrebno izvajati na praznik.  
Ivan Ratek je povprašal glede kadrovskih težav z Marjano Mrak o katerih se je pretežno lahko 
razbralo preko medijev. Pripomnil je, da so za situacijo posredno odgovorni tudi svetniki 
občinskega sveta občine Gorje. Janez Resman je pojasnil, da je zadeva kompleksna in še ni 
zaključena. Delavka je kršila delovane obveznosti, zato je bil sprožen postopek. Zadeva je trenutno 
v reševanju na sodišču. Ivan Ratek je še podal predlog, da se plan zimske službe vsako leto 
obravnava na seji občinskega sveta.  
Borut Kunstelj je izpostavil prošnjo za sprotno obveščanje o aktualnih zadevah, ki se tičejo 
svetnikov, da lahko na terenu suvereno nastopajo pred občani. Poleg tega je izrazil kritiko, da je 
zimska služba letos na Poljšici delala slabše kot prejšnja leta. Zanima ga še stanje glede vodovoda 
Ovčje jame. Obrazložitev je podal župan Peter Torkar in seznanil, da je bil ponovno vzpostavljen 
mrtev rokav. Izvaja se tudi spremljanje vplivov iz strani Pernikov in Pokljuke. Rezultate se pričakuje 
v kratkem. Glede zadev oz. podrobnosti različnih tematik, ki svetnike posebej zanimajo, župan 
povabi, naj pokličejo za dodatne informacije. 
Jakob Por sprašuje glede potrebe sprejema ustreznih predpisov, ki lahko vplivajo na vodovarstvena 
območja. Obrazloženo je bilo, da Odloki obstajajo še iz časa skupne občine Radovljica in je z njimi 
pravna podlaga urejanja tega področja urejena.  
 
Ker ni bilo druge razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Planom dela Infrastrukture Bled za leto 2018. 

GLASOVANJE: 
ZA 8 

PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

Točka 2: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – predlog, prva 
obravnava in Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske 
lekarne – predlog, prva obravnava 
 
Mag. Romana Rakovec, direktorica JZ Gorenjske lekarne, je na kratko predstavila podlago zaradi 
katere sta potrebna sprejema predlaganih Odlokov. Pripravili so jih na Inštitutu v Mariboru, kjer so 
pripravili že predhoden Odlok. V obravnavanih predlogih so navedene podrobne obrazložitve. 
Predloga Odlokov je obravnaval tudi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti ter javnih financ. Predsednik Ivan Ratek je po poročilu iz seje Odbora občinskemu svetu 
predlagal, da sprejeme Odloka v predlagani obliki.  
 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednja predloga 
sklepov:  

1. Občinski svet občine Gorje sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske 
lekarne. 
2. Občinski svet občine Gorje sprejme predlog Odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega 
zavoda Gorenjske lekarne. 
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GLASOVANJE: 
ZA 9 

PROTI / 

Sklepi so sprejeti. 
 

Točka 4: Informacije župana 
 
POROČILO PROJEKTA »STAREJŠI ZA STAREJŠE«: poročilo je podala Danijela Mandeljc, predsednica 
Društva upokojencev Gorje, ki projekt izvaja. Poročilo je bilo objavljeno v gradivu. 
SANACIJA STREHE NA VEŽICAH: sanacija se je bo prvem primernem vremenu v mesecu marcu 
zaključila z montažo snegobranov in zaključnih letev. 
OPPN VRŠCE: postopek sprejema OPPN je še v teku. Zadeva trenutno stoji, ker Civilna iniciativa 
neupravičeno obdolžuje občino neustavnega in nezakonitega postopka. V območju Vintgarja se 
trenutno ureja dovozna pot na začasno parkirišče na Vršče, ki je bila do sedaj primerna le za manjša 
osebna vozila. Investicijo izvaja TD Gorje.  
PROJEKT SPODNJE GORJE - FORTUNA: projekt je v teku. Sedem lastnikov parcel bodo razlastninili 
in to bo začetek del nekoliko zavleklo, verjetno do jeseni. Vzporedno se ureja dokumentacija za 
kanalizacijo.  
OBNOVA OBČINSKIH CEST: Trenutno je objavljen razpis za izvajalca ceste na Zgornjih Lazah. V 
planu je še cesta na Poljšici. V kolikor bo dovolj sredstev, bi bila obnove potrebna še cesta od 
Poljšice proti Zgornjih Gorjam. Tu je problem ureditve vodotoka, katere strošek bi bil na strani 
občine.  
ZAMENJAVA ŠTEVCEV ELEKTRA GORENJSKA: izvajajo se zamenjave števcev, kar povzroča težave 
zaradi premajhne odjemne moči. S tem se izkaže potreba po povečanju odjemne moči in 
posledično do povečanja stroškov omrežnine. Na nekaj občinskih objektih se je zamenjava že 
izvedla.  
 

Točka 5: Pobude, predlogi in vprašanja 
 

DODATNA POJASNILA NA VPRAŠANJA IZ 20. REDNE SEJE 
 

20.6. VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar 

1. z odgovor ni zadovoljen. Zid bi morala popraviti občina, ker je v njeni lasti. 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. v lasti občine je cesta ob zidu, zid pa stoji na zemljišču v lasti župnišča. V kolikor se bo izkazalo 
za potrebo, se bo naredila odmera, da se izkažejo dejanski lastniki določenih parcel. Glede na to, 
da je prejšnji župnik že imel gradbeno dovoljenje za obnovo zidu, kaže na to, da je dejanski lastnik 
župnija, sicer ne bi moglo pridobiti gradbenega dovoljenja.  
 

NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE 
 

21.1. VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj 

1. prosi za pojasnilo glede vsebine 3. dopisne seje 
2. opozoril je na okvarjeno svetilko pri naslovu Poljšica 23 
3. od različnih občanov je slišal pripombe na šolsko prehrano. Pred časom naj bi imeli plesniv kruh. 
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ODGOVOR – ustni – župan 

1. pojasnilo bo pripravljeno in posredovano naknadno  
2. okvaro bomo javili vzdrževalcu javne razsvetljave 
3. glede šolske prehrane bomo za odgovor prosili ravnateljico OŠ Gorje 
 

21.2. VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc 

1. opozoril je na kopičenje odpadkov na lokacijo na ovinku v Krnici, imenovan Smetnjek.  
2. sprašuje kdo ureja sprehajalne poti, kot na primer Rikljeva in Miklavževa pot 
3. prosi za objavo kratkega poročila v občinskem glasilu glede stanja v turizmu v občini Gorje 
4. opomnil je, da je letošnji termin čistilne akcije na dan birme in je to neprimerno, ker veliko 
občanov na akcijo ne bo moglo iti 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. glede stanja na omenjeni lokaciji se bo obvestilo lastnika zemljišča, da območje sanira 
2. poti urejajo delavci Infrastrukture Bled in jih bodo uredili tudi letos, tako da bodo prehodne 
3. poročilo bo objavljeno v naslednji številki Gorjanca, ki bo izšla 26.04.2018 
4. datum čistilne akcije je že v objavi in se bo izvedla s prostovoljci, ki se bodo akcije lahko udeležili 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 1918. 
 
 
Zapisala  Župan Občine Gorje 
Martina Hribar Brus  Peter Torkar 
 

 

 
 

 

 

 


