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SEJE DELOVNIH TELES 
 
 
 

Vabilo in zapisnik Statutarno pravne komisije 
Ponedeljek, 17.9.2018 ob 14.00 

 
 
 

Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 

financ 
Ponedeljek, 17.9.2018 ob 15.00 

 
 
 

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

Ponedeljek, 17.9.2018 ob 15.30 
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Vabilo in zapisnik Statutarno pravne komisije 
 
 

Številka.:9000-0007/2018 
Datum: 6.9.2018 

 
 

V skladu z 68. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje (UVGO št. 13/2017) 
sklicujem 

 

11. sejo Statutarno pravne komisije, 
ki bo v ponedeljek, dne 17.9.2018 ob 14.00 uri v prostorih Občine Gorje 

 
 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje. 
2. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Gorje – predlog, prva obravnava  
3. Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe 

prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v občinskem 
prostorskem načrtu občine Gorje – predlog, skrajšan postopek 

4. Razno. 
 
 
Prosim za zanesljivo udeležbo. Morebitno odsotnost javite v tajništvo občine. 
 
 
 
 

Predsednik komisije: 
Janez Poklukar, l.r. 

 
 
 
 
 
Vabljeni: 

- Člani komisije, (Poklukar, Mandeljc, Hočevar) 
- Tajnik komisije  

 



6 

Številka: 9000-0005/2017-5 
Datum: 8.11.2017 

 
 

ZAPISNIK 
10. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v sredo, dne 8.11.2017 ob 

14.30 uri v prostorih občine Gorje 
 
Prisotni: Janez Poklukar, predsednik, Ivan Hočevar in Danica Mandeljc.  
Ostali prisotni: Robert Plavčak, občinska uprava. 
 
Predsednik je ugotovil, da so prisotni vsi člani komisije in za sejo predlagal naslednji dnevni 
red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9.seje 
2. Odlok o proračunu Občine Gorje-predlog, prva obravnava  
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske 

javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v 
Občini Gorje – skrajšan postopek, obrazložitev 

4. Razno 
 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Ad1)  
Pripomb na zapisnik ni bilo. Zapisnik je bil soglasno sprejet. 
 
Ad2) 
Predsednik je v uvodu zaprosil za predstavitev in obrazložitev predlaganega akta. Plavčak je na 
kratko predstavil pravno podlago in skladnost akta z veljavno pravno zakonodajo in njegovo 
sestavo. Člani komisije so se s predlogom akta strinjali in pripomb nanj niso imeli ter so po 
razpravi sprejeli naslednji  

Sklep: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Odloka o proračunu Občine 
Gorje za leto 2018, skladen z veljavno pravno zakonodajo in predlaga občinskemu svetu 
Občine Gorje, da ga obravnava in sprejme v predlagani obliki.   

Glasovanje: 3 ZA 
Sklep je bil sprejet.   
 
Ad3) 
Predsednik je v uvodu zaprosil za kratko predstavitev in obrazložitev sprememb predlaganega 
akta. Plavčak je na kratko predstavil razloge za sprejem predlaganega akta in vsebino 
sprememb in dopolnitev. Člani komisije  so se s predlogom akta strinjali.  Po krajši razpravi so 
sprejeli naslednji  
 

Sklep: Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorje – skrajšan postopek, skladen z 
veljavno pravno zakonodajo in predlaga občinskemu svetu Občine Gorje, da ga 
obravnava in sprejme v predlagani obliki.   
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Glasovanje: 3 ZA 
Sklep je bil sprejet.   
 
Ad4) Pod to točko razprave ni bilo. 
 
Seja je bila zaključena ob 14.50 uri.   
 
       
Zapisal: 
Robert Plavčak, tajnik komisije 
 
 
 
 

Predsednik komisije: 
Janez Poklukar, l.r. 
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Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 

 
 

Številka: 9000-0007/2018-1 
Datum: 07. 09. 2018 

 
 

Na podlagi 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/17) sklicujem 

 
 

20. sejo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 
ter javnih financ, 

ki bo v ponedeljek, 17. 09. 2018, ob 15. uri v prostorih Občine Gorje 
 

 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 19. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti ter javnih financ z dne 16. 04. 2018, 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2018 – 

rebalans II, predlog – skrajšan postopek, 
3. 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 Ratek, l.r. 

 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 
- Člani Odbora: Ivan Ratek, Branko Banko, Danijela Mandeljc, Bojan Jakopič, Janez Kosmač, 
- Monika Breznik, direktorica Občinske uprave Občine Gorje, 
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Številka: 9000-0003/2018-5 
Datum: 16. 04. 2018 

 
 

Z A P I S N I K  
19. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

ter javnih financ, ki je bila v ponedeljek, 16. aprila 2018 ob 15. uri v 
prostorih Občine Gorje. 

 
Prisotni člani: Ivan Ratek, Branko Banko, Danijela Mandeljc, Janez Kosmač, Bojan Jakopič 
Odsotni člani: / 
Ostali prisotni: Monika Breznik, Martina Hribar Brus – občina Gorje, Mojca Brejc, Ljudmila 

Zupan – OŠ Gorje, Božena Kolman Finžgar, Saša Jelenc – Knjižnica A. T. Linharta 
Radovljica 

 
Uvodoma je predsednik pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Podal je predlog, da se 
dnevni red spremeni tako, da se 3. in 4. točka obravnava pred rebalansom, da imajo zunanji 
poročevalci prednost.  
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 18. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti ter javnih financ z dne 26.03.2018, 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2018 

– rebalans I, predlog – skrajšan postopek, 
3. Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 

Gorje – enota Vrtec Gorje, 
4. Letna poročila o delu za leto 2017: 

a) JZ Osnovna šola Gorje, 
b) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, 

5. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
Dnevni red in predlog spremembe so prisotni soglasno (5 glasov ZA) sprejeli. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 18. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti ter javnih financ z dne 26.03.2018 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Zapisnik 18. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter 
javnih financ z dne 26.03.2018 se potrdi. 

 
Točka 2: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za 

leto 2018 – rebalans I, predlog – skrajšan postopek 
 
Obrazložitev je podala Monika Breznik. Proračun Občine Gorje za leto 2018 je bil sprejet na 
20. redni seji Občinskega sveta Občine Gorje, dne 13. decembra 2017, rebalans proračuna pa 
je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom. Razlogi za rebalans: 
- uskladitev s stanjem denarnih sredstev na dan 31.12.2017, 
- prejem izračuna sredstev za sofinanciranje investicij za leto 2018, 
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- uskladitev prihodkov in odhodkov (proračunskih postavk) ter NRP-jev. 
Celotni prihodki proračuna Občine Gorje so bili s sprejetim proračunom planirani v višini 
3.031.701,00 €, z rebalansom I pa so planirani v višini 3.047.084,35 €, kar pomeni povečanje 
prihodkov za 15.383,35 € oziroma za 0,51 odstotne točke glede na sprejeti proračun. 
Spremembe na prihodkovni strani: 
- povečanje sredstev iz naslova turistične takse, 
- povečanje prihodkov iz naslova podeljenih koncesij – koncesijska dajatev Adriaplin, 
- povečanje prihodkov iz naslova družinskega pomočnika, 
- povečanje sredstev iz naslova ZFO-1 in 
- povečanje sredstev iz naslova tržne najemnine za stanovanja. 

 
Celotni odhodki proračuna Občine Gorje so bili s sprejetim proračunom planirani v višini 
3.467.400,64 €, z rebalansom I pa so planirana v višini 3.519.457,20 €, kar pomeni povečanje 
odhodkov za 52.056,56 € oziroma za 1,5 odstotne točke glede na sprejeti proračun. V 
nadaljevanju je navedla konkretne spremembe na proračunskih postavkah.  
V razpravi je Branko Banko, vezano na povečanje sredstev za subvencije tržnih najemnin, 
apeliral da se občinska uprava poslužuje postopka ugotavljanja stalnega bivališča na UE. Janez 
Kosmač je povprašal, kdaj se bodo začela dela na relaciji Spodnje Gorje – Fortuna. Odgovorjeno 
je bilo, da pred jesenjo 2018 zagotovo ne.  
 
Prisotni so po razpravi na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 
predlaga Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2018 – rebalans I. 

 
Točka 3: Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 

šola Gorje – enota Vrtec Gorje 
 

Predlog cen je predstavila ravnateljica OŠ Gorje, ga. Mojca Brejc. Trenutno veljavne cene 
programa za Vrtec Gorje veljajo od 1. 9. 2017. V maju 2017, ko se je pripravljal predlog trenutno 
veljavnih cen, vsi podatki, ki vplivajo na ceno niso bili znani. Med tem je vzgojiteljica 
napredovala v naziv,  povišale so se plače na delovnih mestih, ki so bila uvrščena do vključno 
26. plačnega razreda ter povišala se je minimalna premija kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Navedeni razlogi so bistveni, ki vplivajo na 
ceno programa vrtca in so upoštevani v novem izračunu. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ 
predlaga Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme Sklep o določitvi cen programov 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje. 

 
Točka 4: Letna poročila o delu za leto 2017 

a) JZ Osnovna šola Gorje 
 

Vsebinski del poročila je predstavila ravnateljica OŠ Gorje ga. Mojca Brejc, finančni del pa 
strokovna delavka Ljudmila Zupan. Opozorili sta na indekse, ki so precej povišanji, vendar gre 
pri nekaterih postavkah za absolutno nizke zneske povišanj. V razpravi je bilo obrazloženo, da 
so stroški ogrevanja povišani zaradi nakupa plina za ogrevanje vode, ki se izvede vsaki dve leti, 
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povišani stroški za čistilni material so višji zaradi večje količine kupljenega blaga na zalogo pred 
upokojitvijo vodje čistilk, sredstva za regres so povišana zaradi zakonskih določil,… Ga. Brejc je 
izpostavila dve večji investiciji, ki so bosta izvedli med počitnicami, to je dvigalo za kuhinjo in 
obnova tlakov. V pripravi je tudi obnova sanitarij v prizidku, kjer sta dve skupini vrtca. Branko 
Banko je predlagal, da se tudi ta dela izvedejo čim prej, vendar je ravnateljica odgovorila, da 
želi, da se na to temeljito pripravijo in z izvajalcev ujamejo termin, ki je edini možen, torej med 
poletnimi počitnicami. Bojan Jakopič je opozoril na nekaj pomanjkljivosti v telovadnici in sicer: 
parket na nekaterih mestih je neustrezen, vrata v garderobah so poškodovana, oprema za 
odbojko je pomanjkljiva, …. Ga. Brejc se je z navedbami strinjala in meni, da bi bil potreben 
skupen sestanek z zunanjimi uporabniki telovadnice.  
 
Prisotni so po razpravi na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je 
seznanil z letnim poročilom o delu JZ Osnovna šola Gorje za leto 2017. 

 
Točka 4: Letna poročila o delu za leto 2017 

b) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 
 

Poročilo o delu knjižnice v letu 2017 je na kratko predstavila direktorica Božena Kolman 
Finžgar. Knjižnica je poslovala z minimalnim pozitivnim izidom, ki je bil namenjen za nakup 
gradiva. Sicer tudi vsi drugi kazalniki kažejo pozitivno rast. V letu 2017 je bila izvedena sanacija 
razpok, kar je bil še predmet reklamacije. V tem času je bila knjižnica en teden zaprta. 
Direktorica apelira, da bi pred odprtjem nove knjižnice na Bledu (predvidoma v letu 2020) v 
enoti Gorje povečali odpiralni čas na vse dni v tednu z namenom, da bi občani Gorij več 
obiskovali matični knjižnico in manj blejsko. Članica in člani odbora so pohvalili delo zaposlenih 
v knjižnici.  
 
Prisotni so po razpravi na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je 
seznanil z letnim poročilom o delu Knjižnice A. T. Linharta Radovljica za leto 2017. 

 
Točka 5: Pobude, predlogi in vprašanja 

 
Ni bilo razprave. 
 
Predsednik je zaključil z 19. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.  
 
Seja je bila zaključena ob 1600. 

 
 
 
 
Zapisala:                                                                                                            Predsednik odbora  
Martina Hribar Brus, univ. dipl. ekon.                                                                                     Ivan Ratek 
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Vabilo in zapisnik Odbora za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe 

 
 
 

Številka: 9000-7/2018-3 
Datum: 7.9.2018 

 
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) 
 

20. sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe, 

ki bo v ponedeljek, 17.9.2018 ob 15.30 uri v prostorih Občine Gorje 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 19. seje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe z dne 11.6.2018, 
2. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Gorje – predlog, prva obravnava, 
3.  Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe 

prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v občinskem prostorskem 
načrtu Občine Gorje – predlog, skrajšan postopek, 

4. 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, 
 Martina Hribar Brus, Jožica Lužnik 
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Številka: 9000-5/2018-10 
Datum: 11.06.2018 

 
 

ZAPISNIK 
19. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe, ki je bila v sredo, 11. junija 2018 ob 15.30 uri v prostorih Občine 
Gorje, Zgornje Gorje 6b. 

 
 

Prisotni: Ivan Hočevar – predsednik, Borut Kunstelj, Dominik Piber, Mihael Klinar  
Odsoten: Jože Borse 
Ostali prisotni: Dominik Šalamon – Eurocon, Bojan Homec – WTE, Janez Resman - 
Infrastruktura 
 
Seja se je začela ob 15.35 uri. 
Uvodoma je predsednik g. Ivan Hočevar pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Prisotni 
so 4 od 5 odbornikov.   
Predlagal je sledeči 
 
DNEVNI RED: 
1. Pregled zapisnika 18. seje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe z dne 11.12.2017. 
2. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 
3. Poročilo o delu javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2017. 
4. Poročilo koncesionarja WTE za leto 2017. 
5. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
Dnevni red soglasno sprejet. (ZA: 4, PROTI:0) 

 
Točka 1: Pregled zapisnika 18. seje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in 

gospodarske javne službe z dne 11.12.2017. 
 

Pripomb na zapisnik ni bilo. Zapisnik je korektno zapisan.  
 

SKLEP:  
Zapisnik 18. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe z 
dne 11.12.2017 se potrdi. 

ZA: 4 PROTI:0 
Soglasno sprejeto. 
 

Točka 2: Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 
Predsednik g. Ivan Hočevar je predal besedo g. Dominiku Šalamonu (podjetje Eurocon), da je 
na kratko predstavil sam pomeni in sestavo načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja.  
G. Šalamon je povedal, da je načrt razvojna strategija. Predvsem se teži k temu, da bi do leta 
2020 imela vsa gospodinjstva na podeželju zadovoljivo internetno povezavo. Občina načrt 
razvoja mora sprejeti, saj se s tem izkaže javni interes, da se želi omogočiti boljšo opremljenost 
na področju elektronske komunikacije. Pojasnil je da odprto omrežje omogoča večjo 
konkurenco med ponudniki, saj podjetje, ki bo gradilo omrežje ne more biti hkrati tudi 
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ponudnik storitev. S tem se bodo tudi cene na trgu sprostile, omogočeno bo nemoteno delovanje 
elektronskih komunikacij. V odprtem omrežju lahko uporabnik brez težav menja ponudnika. 
Za gradnjo optičnega omrežja sta na voljo dva projekta GOŠO in Rune. Rune je projekt 
opremljanja s odprtim širokopasovnim omrežjem, ki je financiran s strani Evrope, GOŠO pa je 
državni projekt, ki v naši občini subvencionira 37 gospodinjstev. Na teh projektih ne bo 
prijavitelj občina, ravno tako ne vodi razpise in nima dodatnih stroškov, razen neodplačne 
služnosti. Na te projekte se prijavljajo operaterji. 
Sam načrt je sestavljen iz popisa obstoječe javne infrastrukture, seznama načrtovanih investicij 
v infrastrukturo, vključeni so tudi rezultati ankete, ki se je izvedla znotraj občine. Velika večina 
je bila zainteresirana, da se v občini izboljša infrastruktura na področju elektronskih 
komunikacij. Vključen je tudi popis belih lis, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo. 
 
G. Hočevar je odprl razpravo na predstavljen Načrt razvoja odprtega širokopasovnega 
omrežja. 
 
G. Klinarja je zanimalo, ali bodo novo omrežje peljali tudi po daljnovodih. G. Šalamon je razložil, 
da na nekateri območjih drugače ne bo možno. V nadaljevanju je g. Klinarja zanimalo tudi to, če 
se ne bo omrežje širilo po daljnovodih ali se bo na določenih območjih na novo kopalo? G. 
Šalamon je razložil, da se bo najprej uporabilo obstoječo infrastrukturo, le v primeru, da se je 
ne bo dalo uporabiti se bo na novo kopalo. G. Klinarja je zanimalo kako bo s cenami storitev. G. 
Šalamon je pojasnil, da se operaterji že dogovarjajo o samih cenah paketov in da se pripravlja 
osnovni paket optika 50/50, ki naj bi znašal 30 EUR/mesec. V nadaljevanju je bilo razloženo še 
da je optika zmogljivejša, ni odvisna od oddaljenosti in ne od števila priključenih. Ravno tako ni 
težava v primeru udarov strel. 
G. Hočevarja je zanimalo ali bo sedaj tudi na področju elektronskih komunikacij enak sistem, 
kot je že na vodovodu in pri električni energiji, da bo cena sestavljena iz stroška najema 
infrastrukture in stroška ponudnika? G. Šalamon je pojasnil, da bo najem omrežja poravnal 
operater, tako da bo to že zajeto v ceno storitev. Priključnina bo enkraten znesek, ki ga bodo 
poravnali zainteresirani občani in bo znašala max okoli 150 EUR. 
G. Kunsteljna je zanimalo ali bo avtomatsko priključek speljan do vseh objektov v občini. G. 
Šalamon je pojasnil, da bo potegnjena glavna hrbtenica, priključki se bodo gradili le do 
zainteresiranih občanov. Seveda se bo do najbolj oddaljenih ljudi glavno omrežje približalo. V 
nadaljevanju je g. Kunstelj dejal, da je potrebno ljudi informirati, da ne bodo zavedeni. G. 
Šalamon je pojasnil, da pripravljajo informativne sestanke, da bodo občani dovolj zgodaj 
obveščeni o vseh podrobnostih. 
 

SKLEP:  
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 
Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme Načrt razvoja odprtega širokopasovnega 
omrežja za občino Gorje . 

ZA: 4 PROTI: 0 
Soglasno sprejeto. 
 

Točka 3: Poročilo o delu javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2017. 
Poročilo je predstavil direktor javnega podjetja Infrastruktura Bled, g. Janez Resman. Pojasnil 
je da je v letu 2017 podjetje poslovalo uspešno. Prihodki so bili višji od planiranih, odhodki so 
bili malo nižji, tako daje podjetje v letu 2017 poslovalo z dobičkom. Ta dobiček je posledica 
odprave rezervacij, ki so se v bilancah vlekle že 10-15 let. Pojasnil je, da je iz poročila razvidno, 
da se povečuje količina odpadkov, predvsem na podlagi povečanega turizma. 
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G. Hočevar je odprl razpravo na  poročilo. Pojasnil je, da je vesel, da je letno poročilo tako kot 
mora biti, in da je narejeno v skladu z veljavno zakonodajo in standardi. Predlaga direktorju in 
ostalim odbornikom, da vedno vztrajajo na vsebinah, ki jih predpisujejo zakoni in standardi. 
Ponovno je poudaril, da podjetje mora poslovati s pozitivno 0, ker dobiček je dober le za državo, 
ne pa za lokalno skupnost. Predlaga, da naj raje tekom leta naredijo kaj več, tudi če ni planirano. 
G. Klinarja je zanimalo, zakaj ne zamenjajo del cevovoda, če pravijo, da ga je še precej starega in 
azbestnega? Bilo je pojasnjeno, da se dobiček lahko porabi na tistem področju, kjer je bil 
ustvarjen. V nadaljevanju je g. Klinarja zanimalo ali se podjetje seli iz stare lokacije ali ne? G. 
Resman je pojasnil, da se selijo in da trenutno še ne vedo kam. G. Klinar je izpostavil problem 
odlaganja smeti. G. Resman je pojasnil, da je to velik problem in da se občasno, ko se naberejo 
kupi, znajdejo po svoje. Velikokrat pa bodo ob nastalih večjih količinah primorani, da bodo 
naročili odvoz in ga plačati, čeprav je le-ta že plačan. 
 

SKLEP:  
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 
Občinskemu svetu Občine Gorje, da se seznani s poročilom o delu javnega podjetja 
Infrastruktura Bled za leto 2017. 

ZA: 4 PROTI: 0 
 
Soglasno sprejeto. 
 

Točka 4: Poročilo koncesionarja WTE za leto 2017. 
Poročilo je predstavil g. Bojan Homec, ki nadomešča direktorja g. Bizjaka. Pojasnil je, da kar se 
tiče kanalizacije, razen starega dela v Spodnjih Gorjah, je le-ta v dobrem stanju. Kar nekaj 
sistema je na novo zgrajenega. Sam sistem vzdržujejo redno, vsa črpališča čistijo strojno. Na 
čiščenju črpališč je bilo porabljenih cca. 270 ur. Po potrebi se črpalke tudi dvignejo in 
pregledajo. Poleg rednih pregledov opravljajo tudi izredne. Podjetje kupuje nove črpalke, tako 
da je vedno kakšna na zalogi, če bi se katera pokvarila. V letu 2017 se je v Mevkužu opravila 
komplet sanacija črpališč, pridobile so se tudi nove elektro omare. Opravljeno je bilo strojno 
čiščenje kanalizacije v Podhomu, sočasno s čiščenjem je bil izveden tudi pregled s kamero. S 
tem so se ugotovili tudi nepriklopljeni objekti, o katerih je bila obveščena Občina Gorje in tudi 
medobčinski inšpektorat. Pregled priključkov se je pripravil tudi v Mevkužu, Krnici in na 
Višelnici. Investicijsko vzdrževalna dela so bila opravljena tudi na centralni čistilni napravi. 
Zamenjani sta bili dve črpalki, posodobili so računalniško opremo. 
 
G. Hočevar je odprl razpravo na poročilo. 
G. Klinarja je zanimalo kakšno garancijo imajo črpalke? Ali je v letih ali je v prečrpanih kubikih? 
G. Homec je pojasnil,  da imajo črpalke maksimalno 1-2 leti garancije. Zato je tudi 1x mesečno 
črpalka sigurno pregledana. Če se zazna napaka se najprej črpalka popravi, dotrajana se 
zamenja. Črpalk se ne popravlja v nedogled. V nadaljevanju je g. Klinarja zanimalo, koliko je še 
nepriključenih objektov? Točnega podatka ne vodijo, če najdejo nepriključen objekt obvestijo 
Občino Gorje in medobčinski inšpektorat. Vprašanje je bilo tudi glede meteornih vod, ali se 
smejo odvajati v kanalizacijo ali ne. Pojasnjeno je bilo, da v primeru mešanega sistema se lahko 
odvajajo, v samo fekalno kanalizacijo pa ne. Ugotovljeno je bilo, da iz Gorij priteče na mejo z 
Bledom veliko meteorne vode, kar povzroča ne malo težav. 
G. Hočevar je v nadaljevanju pojasnil, da se o samem poročilu težko pogovarja, ker ni videl plana 
za leto 2017. Ravno tako poročilo ne ustreza vsem standardom. Poročilo bi moralo vsebovati 
podatke o prihodkih, stroških, greznice, št. priključeni …. 
G. Homec je pojasnil, da je priključenost širši problem, ker so se občani priključevali brez 
njihove vednosti. 
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G. Hočevar predlaga da pripravijo letni načrt pregledov, čiščenja, … Na podlagi pregledov bi 
občino pravočasno opozorili kje je potrebno izvesti investicije v sisteme, ki so dotrajani in se ne 
bi zgodilo tako kot se je v novem naselju v Spodnjih Gorjah, 

 

SKLEP:  
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga 
Občinskemu svetu Občine Gorje, da se seznani poročilom koncesionarja WTE za leto 
2017. 

ZA:4 PROTI:0 
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

Točka 5: Pobude, predlogi in vprašanja 
G. Klinarja je zanimalo, zakaj take turistično usmerjevalne table? Pojasnjeno je bilo, da so v 
skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji. Da so postavljene s soglasjem direkcije. G. 
Kunsteljna je zanimalo ali je bil narejen razpis za te table. Pojasnjeno je bilo, da te table lahko 
izdelajo le tri podjetja, ki imajo ustrezen certifikat, ker pa gre za postavitev ob državni cesti, to 
lahko storijo le njihovi vzdrževalci. G. Hočevarja je zanimalo od kot je bilo to financirano. 
Pojasnjeno je bilo, da iz pobrane turistične takse. G. Klinarja je zanimalo, kdaj bodo sprovedeni 
odkupi pešpoti v Podhomu. Pojasnjeno je bilo, da so sklepi že dokončni in da je verjetno 
potrebno urediti še pogodbeno. G. Hočevarja je zanimalo, zakaj Vintgar še ni odprt. Pojasnjeno 
je bilo, da je pred vhodom usad ceste, ki pa ne more biti razlog za zaprtje soteske. Drugi razlog 
pa je prisotnost nevarne skale v sami soteski. Med drugim je težava tudi, da so znotraj soteske 
zaprta vrata, ker med Turističnim društvom in Občino bled ni razjasnjeno glede služnosti za 
zemljo, ki jo je kupila Občina Bled. 
 
Seja je bila zaključena ob 16:30 uri. 
 
 
 
 
Zapisala: Predsednik odbora 
Jožica Lužnik  Ivan Hočevar  
 
 
 


