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PREGLED IN POTRDITEV 

ZAPISNIKA 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA  

OBČINE GORJE, Z DNE 13.6.2018 
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Številka: 9000-5/2018- 
         Datum: 13.06.2018 

 

Z A P I S N I K 
 

23. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 13. junija 
2018, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje. 
 

Prisotni:  Branko Banko (SD), Ivan Hočevar (SD), Danijela Mandeljc, Boštjan 
Komar, Janez Kolenc, Ivan Ratek, Borut Kunstelj, Jakob Por, Dominik 
Piber, župan Peter Torkar. 

Odsotni: Urban Mulej –upravičil, Janez Poklukar (SDS) – ni upravičil. 
Poročevalci: Dominik Šalamon – predstavnik podjetja Eurocon, Janez Resman – 

direktor Infrastrukture Bled, Bojan Homec – tehnični sodelavec v 
podjetju WTE Kr. Gora, Metka Bobič – predsednica Nadzornega 
odbora Občine Gorje. 

Novinarji: / 
Člani  
Nadzornega 
odbora občine 
Gorje: Metka Bobič. 
Občinska uprava 
občine Gorje: 

Monika Breznik – direktorica OU, Jožica Lužnik, Laura Lepir (obvezna 
šolska praksa) Nuša Jesenšek - 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 Urban Mulej 
se je opravičil, svetnik Janez Poklukar se seje ni opravičil. 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 19. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe, zapisnik 14. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja bo svetnikom poslan naknadno, seja Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami ni bila sklepčna.  
 
V skladu z 28. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je občinski svet pred sprejemom dnevnega 
reda najprej odločal o sprejemu zapisnika prejšnje 22. redne seje, z dne 18.4.2018 in 
zapisnika 4. dopisne seje, ki je trajala od 18.5.2018 do 22.5.2018. 
 
Ker ni bilo pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 22. redne seje Občinskega sveta Občine 
Gorje, z dne, 18.4.2018. 
2. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 4. dopisne seje, ki je trajala od 18.5.2018 
do 22.5.2018.  

 
GLASOVANJE: 

ZA 9 
PROTI / 

Zapisnik je bil sprejet.  
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Za 23. redno sejo sveta je bil določen naslednji dnevni red: 

1. 
Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 

naslednje generacije v občini Gorje, 

2. Poročilo o delu javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2017, 

3. 
Poročilo koncesionarja za izvajanje javne službe čiščenja in odvajanja 
odpadnih voda WTE za leto 2017. 

4. Priznanja Občine Gorje za leto 2018. 

5. 

Končni poročili: 
a) o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna občine Gorje za leto 
2017, 
b) o opravljenem nadzoru Letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje 
za leto 2017. 

6. 
Premoženjsko pravne zadeve: 
a) Soglasje k prodaji solastniškega deleža Občine Gorje. 

7. Informacije župana. 
8. 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: Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij naslednje generacije v Občini Gorje 
 
V uvodni obrazložitvi je Dominik Šalamon, predstavnik Evrocona na kratko predstavil načrt 
razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije. Za 
gradnjo optičnega omrežja sta na voljo dva projekta GOŠO in Rune. Rune je projekt opremljanja 
z odprtim širokopasovnim omrežjem, ki je financiran s strani EU, GOŠO pa je državni projekt, 
ki v gorjanski občini subvencionira 37 gospodinjstev. Načrt je sestavljen iz popisa obstoječe 
javne infrastrukture, seznama načrtovanih investicij v infrastrukturo, vključeni so rezultati 
ankete, ki se je izvedla znotraj občine ter popis belih lis, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno 
upravo.  
 
Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe. Predsednik odbora Ivan Hočevar je podal kratko poročilo 
in občinskemu svetu predlagal, da sprejme predlagani sklep. 
 
V razpravi, ki je sledila, je svetnika Jakoba Pora zanimalo, ali je potrebno Načrt sprejeti zaradi 
lažjega pridobivanja evropskih sredstev. Prav tako v gradivu ni zasledil, da gre za optično 
omrežje. Dominik Šalamon je odgovoril, da bo vzpostavljeno optično omrežje, ker so tudi 
zahteve EU take. Tam, kjer ne bo možna, se bo kopalo po obstoječih cestah.  
 
Ker ni bilo druge razprave in vprašanj, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji 
predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Načrt razvoja odprtih širokopasovnih omrežij za 
občino Gorje. 
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GLASOVANJE: 
ZA 9  
PROTI / 

Sklepi so sprejeti. 
 

Točka 2: Poročilo o delu javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2017 
 
Mag. Janez Resman je predstavil poslovanje Infrastrukture Bled v letu 2017. Povedal je, da je 
pojdete poslovalo dobro. Poslovno leto so zaključili z dobičkom. Dobiček je posledica odprave 
rezervacij, ki so se v bilancah vlekle že 10-15 let. Povedal je, da se količina odpadkov povečuje, 
predvsem zaradi povečanega turizma.  
 
Poročilo je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. 
Predsednik odbora Ivan Hočevar je podal kratko poročilo in občinskemu svetu predlagal, da 
sprejme predlagani sklep. 
 
V razpravi so sodelovali svetniki:  
Ivan Hočevar je pohvalil poročilo. Poudaril je, da mora podjetje poslovati s pozitivno nulo, ker 
je dobiček dober za državo, ne pa za lokalno skupnost. Predlagal je, da se tekom leta naredijo 
ustrezne prerazporeditve oz. da se kaj več naredi, tudi če ni planirano. Prav tako pa morajo biti 
lastniki pozorni na to, za kaj se sredstva porabljajo.  
Jakob Por je izrazil skrb glede kopičenja zalog odpadne embalaže in nagrobnih sveč. Zanimalo 
ga je, kako ima rešeno Infrastruktura. Mag. Janez Resman je odgovoril, da je je problem 
kopičenja odpadkov resen. Problem je, da je na trgu več embalaže, kot je plačane embalažnine. 
Več embalaže pa nastaja zato, ker so zavezanci, ki morajo plačati embalažnino, tisti, ki dajo na 
trg več kot 10 ton embalaže na leto. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo so se pritožile, da 
ne bodo prevzemale embalaže, ki ni plačana. Upravno sodišče je tem podjetjem pritrdilo in dalo 
prav. S kopičenjem embalaže se v Infrastrukturi za enkrat še ne srečujejo in se kopičenja tudi 
ne morejo privoščiti. V primeru kopičenja embalaže, bo Infrastruktura proti plačilu odpeljala 
kakšen kontejner, kljub temu, da je to v neskladju z Uredbo.  
 
Ker ni bilo druge razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Poročilom o delu javnega podjetja 
Infrastruktura Bled za leto 2017. 

GLASOVANJE: 
ZA 9 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

Točka 3: Poročilo koncesionarja za izvajanje javne službe čiščenja in 
odvajanja odpadnih voda WTE za leto 2017 
 
V uvodu je Bojan Homc, strokovno tehnični sodelavec podjetja WTE povedal, da je na čistilno 
napravo Bled priteklo približno 1.600.000 m3 vode. Z dihidracijo je bilo proizvodno približno 
830.000 ton blata, katerega se vozi na sežig v Avstrijo. V samem postopku čiščenja je nastalo 
cca. 12 do 13 ton peska in 15 ton mehanskih odpadkov. Opravljenih je bilo cca. 270 ur. Črpalke 
so redno pregledane in vzdrževane. 
 
Poročilo je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. 
Predsednik odbora Ivan Hočevar je podal kratko poročilo in občinskemu svetu predlagal, da 
sprejme predlagani sklep. 
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V razpravi so sodelovali svetniki: 
Ivan Ratek, ki ga je zanimalo, kdaj bo za Mercatorjem v Zg. Gorjah možen priklop na 
kanalizacijo? Koliko meteorne vode steče v kanalizacijo? Zanimalo ga je tudi, kdaj bo možen 
priklop v Spodnjih Gorjha, pri »Peku« do Petača? Župan Peter Torkar je odgovoril, da je 
projektna naloga za kanalizacijo v Zg. Gorjah narejena, predvidena investicijska ocena pa bo 
narejena drugo leto. Glede ločevanja meteornih od fekalnih voda pa postopek tudi že teče. 
Predvideva se montaža števcev na meji z Bledom. Za Spodnje Gorje se projektna dokumentacija 
pripravlja, skupaj s projektno dokumentacijo za pločnik. Občina čaka na soglasja. Bojan Homc 
je še dodal, da velik problem predstavljajo tudi cestne vode.  
Jakob Por je v poročilu zasledil, da občasno prihaja do okvar, ker ljudje v sistem mečejo stvari, 
ki ne sodijo vanj. Rešitev vidi v tem, da bi ljudi osveščali o tem, kaj sodi v kanalizacijski sistem. 
Mogoče s kakšnim članom v Gorjancu. Bojan Homc je povedal, da se stanje izboljšuje.  
Boštjan Komar je v januarju dobil položnico za malo čistilno napravo, ki je bila obračunana 
glede na porabljeno vodo. Ali je tak obračun pravilen? Bojan Homc je povedal, da je tak obračun 
pravilen.  
Branko Banko je iz poročila zasledil, da približno 100 hiš nima možnosti priklopa na 
kanalizacijo. Kakšen bo pristop reševanja? Bojan Homc je povedal, da med teh 100 hiš sodijo 
tudi take, ki trenutno nimajo možnost priklopa in se bodo lahko priklopile, ko bo kanalizacija v 
tistem delu naselja zgrajena.  
 
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednja 
predloga sklepov:  

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Poročilom koncesionarja za izvajanje javne 
službe čiščenja in odvajanja odpadnih voda WTE za leto 2017. 

GLASOVANJE: 
ZA 9 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

Točka 4: Priznanja Občine Gorje za leto 2018 
 
Kratko poročilo je podal Janez Kolenc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  
 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednja predloga 
sklepov:  

1. PRIZNANJA OBČINE GORJE se podelijo: 
- Ivici Knaflič, Poljče 23 d, Begunje na Gorenjskem, dolgoletni vzgojiteljici v Osnovni šoli 
Gorje, Enota vrtec Gorje, 
- Juriju Repetu, Spodnje Gorje 143, Zgornje Gorje, udeležencu reprezentance v hokeju na 
Zimskih olimpijskih igrah v Koreji 2018,  
- Mihi Dovžanu, Spodnje Gorje 73, Zgornje Gorje, udeležencu biatlonske ekipe na Zimskih 
olimpijskih igrah v Koreji 2018,  
- Jerci Kunšič, Grabče 10, Zgornje Gorje, zlati maturantki, 
2. PRIZNANJA PLAKETA se podelijo:  
- LIP Bled, ob praznovanju 70 letnice delovanja podjetja, 
- GG Bled, ob praznovanju 70 letnice delovanja podjetja, 
- Splošni Bolnišnici Jesenice, ob praznovanju 70 letnice njenega delovanja,  
3. PRIZNANJE ZLATI ZVON se podeli: 
- Dušanu Zalokarju, Podhom 29A, Zgornje Gorje, dolgoletnemu članu PGD Podhom. 
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GLASOVANJE: 
ZA 9 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

Točka 5: Končni poročili 
a) o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Gorje za 
leto 2017 
 
Kratko poročilo o nadzoru Zaključnega računa proračuna za leto 2017 je predstavila Metka 
Bobič, predsednica Nadzornega odbora Občine Gorje.  
 
Ker ni bilo pripomb in razprave je župan 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 2017.  

GLASOVANJE: 
ZA 9 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

b) o opravljenem nadzoru Letnega programa razpolaganja s premoženjem 
Občine Gorje za leto 2017 
 
Kratko poročilo o nadzoru Letnega razpolaganja s premoženje za leto 2017 je predstavila 
Metka Bobič, predsednica Nadzornega odbora Občine Gorje.  
 
Ker ni bilo pripomb in razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru 
letnega razpolaganja premoženja občine Gorje za leto 2017.  

GLASOVANJE: 
ZA 9 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

Točka 6: Premoženjsko pravne zadeve 
a) soglasje k prodaji solastniškega deleža Občine Gorje 
 
Občina Gorje je po Sklepu sodišča o dedovanju po umrli R.I, nazadnje stanujoči Višelnica 6, 
Zgornje Gorje, postala lastnica parcel v deležu v 1/10 do celote in nepremičnine v deležu 1/40 
do celote. V naravi gre za gozdna in kmetijska zemljišča, ki se nahajajo na območju Občine 
Bohinj, v k.o. Bohinjska Češnjica. Občina se je v postopek dedovanja prijavila zaradi tega, ker je 
za imenovano plačevala domsko oskrbo. Preostali lastniki so se odločili, da bi predmetna 
zemljišča prodali, za kar pa potrebujejo tudi soglasje Občine Gorje. Ker občina teh parcel trajno 
ne potrebuje, saj predstavljajo kmetijska in gozdna zemljišča na območju druge občine, ne 
obstojijo nobeni zadržki glede izdaje soglasja k prodaji nepremičnin proti plačilu vrednosti tega 
deleža, saj na ta način občina ne bo oškodovana. V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti je treba stvarno premoženje samoupravnih 
lokalnih skupnosti, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, 
prodati ali z oddajo v najem ali na drug ustrezen način zagotoviti njegovo gospodarno rabo.  
Župan je predlagal, da se pri prodaji upošteva posplošena tržna vrednost teh nepremičnin po 
podatkih GURS, ki po podatkih glede na lastniški delež znaša zaokroženo 7.000,00 EUR.     
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Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami ni bil sklepčen. Je pa kljub 
temu Jakob Por, predsednik Odbora predlagal, da Občina Gorje preveri na Občini Bohinj ali želi 
uveljavljati predkupno pravico. Robert Plavčak je na seji odbora pojasnil, da je to preveril in 
dobil odgovor Občine Bohinj, da ne bo uveljavljala predkupne pravice.  
 
V razpravi, ki je sledila je svetnika Ivana Hočevarja zanimalo koliko je občina plačala oskrbnine 
in koliko bo dobila od prodaje zemljišč? Monika Breznik, direktorica OU je povedala, da je bilo 
plačanega okrog 40.000 €, prihodka od prodaje pa bo okrog 7.000 €.  
 
Ker ni bilo pripomb in razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

1. Občinski svet Občine Gorje daje soglasje k prodaji solastniškega deleža do 1/10 do 
celote nepremičnin s parc. št. 1182/1, parc. št. 1639, parc. št. 1640, parc. št. 1641/1, parc. 
št. 1641/2, parc. št. 1641/3, parc. št. 1642, parc. št. 1643, parc. št. 1653/1, parc. št. 1654, 
parc. št. 1655, parc. št. 1661, parc. št. 1957/218 in parc. št. 1957/219, vse k.o. 2196 – 
Bohinjska Češnjica in 1/40 deleža do celote nepremičnine s parc. št. 1160 k.o. 2196 – 
Bohinjska Češnjica in sicer proti plačilu posplošene tržne vrednosti po podatkih GURS, 
oziroma na podlagi metode neposredne pogodbe, v skladu z določili Zakona, ki ureja 
promet s kmetijskimi zemljišči. 

GLASOVANJE: 
ZA 9 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 

 
Točka 7: Informacije župana 
 
GORJANSKI DOM: prvotni projekt »Kulturno športno rekreacijski center«, ki je bil zasnovan v 
bližini župnijskega hleva ne bo moč realizirati. Občina bo iskala druge rešitve.  
OPPN VRŠČE: na javni obravnavi je bilo podanih kar nekaj pobud in pripomb. Vse so v preverbi 
ali so izvedljive.  
SOTESKA VINTGAR: soteska je še zaprta. Izvedena je bila obnova cestne infrastrukture. Občina 
je dala TD možnost, da občini dajo sredstva za sanacijo ceste v Vintgar ali pa društvo samo, na 
svoje stroške, izvede sanacijo, občina pa priskrbi vsa potrebna soglasja za obnovo. TD se je 
odločil, da sami obnovijo cesto.  
KLINARJEV KLANEC – odkupi: pri Klinarju in Kajžarju je šlo za izravnavo. Na desno stran, po 
klancu navzdol, pri Dežmanovih se postopke odkupa zaključuje, ravno tako pri Zalokarju.  
PROJEKT SPODNJE GORJE – FORTUNA: proti štirim lastnikom zemljišč se je pričel postopek 
razlastitve.  
CESTA PROTI KOČNI: razpisan je bil razpis za izvajalca del.  
 

Točka 8: Pobude, predlogi in vprašanja 
 

DODATNA POJASNILA NA VPRAŠANJA IZ 22. REDNE SEJE 
 
22.1. VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por 
1. ko se je saniral Klinarjev klanec, je bil z dogovorom lastnika narejen makadam oz. neke vrste 
pločnik. Zanimalo ga ali se bo ta del odmeril in odkupil? 
 
Dodatno pojasnilo k vprašanju:  
Vprašanje se je nanašalo na ta del, ki se uporablja kot pločnik od podvoza proti Mlečni cesti. 
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ODGOVOR – ustni – župan 
Občina je stopila v kontakt z Z.D.. Dogovorjeno je, da bo TD financiralo odmero, dogovorjena je 
tudi širina, občina pa bo odkupila.  
 

NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE 23. REDNE SEJE 
 
23.1. VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por 
1. pohvalil je Infrastrukturo Bled, da dobro skrbi za vodohrane. Zanimalo pa ga je, kdo skrbi za 
raztežilnik v Spodnjih Gorjah. Je v zelo slabem stanju, zaraščen, zapuščen. Kdo je lastnik tega 
objekta? 
 
ODGOVOR – ustni – župan 
1. upravljalec raztežilnika je VGP, lastnica parcele pa je G.F. Občina bo obvestila javno službo, 
da pristopi k sanaciji.  
 
23.2. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek 
1. predlagal je, da se pri Lovskih blokih postavi znak »slepa ulica«. Veliko turistov zaide, ker jih 
navigacija tako vodi.  
2. predlagal je, da se v nedeljski ulici postavi znak 30 km/h.  
3. L. A. je prosil, da občina napiše dopis na TNP glede škode, ki jo delajo divje svinje.  
4. predlagal je, da bi občani Gorij in Bohinja imeli zastonj parkirnino.  
5. vprašal je, zakaj se je umaknil znak za merjenje hitrosti pri Gorjanskem domu? 
 
ODGOVOR – ustni – župan 
2. predlagal je, da se v ulico namesti premično tablo, ki meri hitrost in šteje promet.  
3. društvo lastnikov gozdov je predlagal, da bi se tako divjad ustrelilo v večernem času, vendar 
to ni dovoljeno. Država izdaja koncesijo za lovišča.  
4. na Pokljuki se bo moral vzpostaviti red, narediti upravljavski načrt. Kar pa se tiče parkiranja 
pri Šport hotelu in Športnemu centru, zlasti v zimskem času, je vzdrževanje velik zalogaj. 
Parkirišče je v lasti Športnega centra, en del tudi last MORSA.  
5. zadeva je že urejena. Prišlo je komunikacijskega šuma med občino in upravljalcem javne 
razsvetljave.  
 
23.3. VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc 
1. predlagala je, da občina za vsakega, ki mu je plačevala domsko oskrbo, pri sodišču vloži 
zahtevo za nujni delež pri dedovanju.  
 
ODGOVOR – ustni – župan 
1. občina, ki je financirala domsko oskrbo pokojni osebi, vedno vloži zahtevo za nujni delež.  
 
23.4. VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc 
1. v Krnici, pri Skumavcu in naprej, veje silijo na cesto. 
2. za boljšo osveščenost občanov je predlagal, da se v Gorjanca napiše članek o premični merilni 
tabli.  
 
ODGOVOR – ustni – župan 
1. članek se bo objavil.  
 
Seja je bila zaključena ob 1850. 
Zapisala  Župan Občine Gorje 
Nuša Jesenšek  Peter Torkar 
 


