SEJE DELOVNIH TELES
Vabilo in zapisnik Odbora za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe
Ponedeljek, 10.6.2019 ob 15.00 uri
Vabilo in zapisnik Odbora za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
Ponedeljek, 10.6.2019 ob 15.30 uri
Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti ter javnih
financ
Torek, 11.6.2019 ob 15.00 uri
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Vabilo in zapisnik Odbora za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe
Številka: 9000-6/2019-6
Datum: 4.6.2019

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017)

4. sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe, ki bo v ponedeljek, 10.6.2019, ob 15.00 uri
v prostorih Občine Gorje.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje
2. Poročilo o delu javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2018
3. Pobude, predlogi in vprašanja

V primeru, da se seje ne boste udeležili, prosimo, da nam sporočite na telefon 04 575 18 00.

Predsednik gospodarstvo, varstvo okolja
in gospodarske javne službe:
Edvard Torkar, l.r.

Vabljeni:
Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe: Edvard Torkar, Pavel
Jakopič, Dominik Piber, Jakob Por,
Janez Resman, Infrastruktura Bled d.o.o.,
Urša Zakrajšek, občinska uprava.
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Številka: 9000-4/2019-10
Datum: 8.4.2019

ZAPISNIK
3. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe, ki je bila v ponedeljek, dne 8.4.2019 ob 15.00 uri, v prostorih Občine
Gorje.
Prisotni: Edvard Torkar (predsednik), Pavel Jakopič (podpredsednik), Dominik Piber, Jakob
Por
Odsotni: /
Ostali prisotni: Urša Zakrajšek (OU), Janez Resman in Irena Gogala(Infrastruktura Bled
d.o.o.)
Seja se je začela ob 15.00 uri.
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje,
2. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Gorje.
3. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo v občini Gorje.
4. Pobude, predlogi in vprašanja.
ZA: 3 PROTI: 0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje
Pripomb na zapisnik ni bilo.
SKLEP: Zapisnik 2. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe z dne 18.2.2019 se potrdi.
ZA: 4 PROTI: 0
Točka 2: Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine
Gorje
Predsednik je predal besedo ga. Gogala, ki je na kratko predstavila Elaborat o oblikovanju
cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst
komunalnih odpadkov na območju občine Gorje. Oblikovanje cen predpisuje Uredba o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja, obvezno je potrjevanje cene, v koliko pride pri izračunu cene do odstopanja
v velikosti 10%. V preteklem obdobju je prišlo do povečanja količine odpadkov, prišlo je tudi
do porasta cen energentov, povečale so se tudi plače po kolektivni pogodbi, zato prihaja do
dodatnih stroškov. Posledično se rahlo povečujejo tudi cene storitev. Ne glede na to, da ne
prihaja do razlike 10 %, se zaradi usklajenosti cen in stroškov vseeno predlaga uskladitev
cene za uporabnike.
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V razpravi je g. Piber predlagal, da se pripravi primerjava cen po okoliških občinah.
Predstavnika Infrastrukture Bled d.o.o. sta pojasnila, da primerjave s sosednimi občinami ne
dajejo prave slike, saj imajo občine različne standarde glede izvajanja javne službe in tudi
drugačne geografske značilnosti.
G. Torkar je podal vprašanje glede terminskega plana preselitve zbirnega centra na Mlino.
Pojasnilo je podal g. Resman, da upravna stavba zaenkrat ostaja na obstoječi lokaciji, selil naj
bi se mini zbirni center, ki je urejen na Rečiški cesti ob upravni stavbi Infrastrukture Bled
d.o.o. Lokacije za mini zbirni center se iščejo. Preselitev objektov Infrastrukture na lokacijo
Mlino je pogojena z izgradnjo blejske južne obvoznice zaradi zagotavljanja dostopa.
SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je
obravnaval Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Gorje in
Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Gorje in predlaga
občinskemu svetu, da ju sprejme v predlagani obliki.
Za: 4 PROTI: 0
Točka 3: Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v občini Gorje
Predsednik je predal besedo ga. Gogala, ki je na kratko predstavila Elaborat o oblikovanju
cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gorje.
Oblikovanje cen predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, obvezno je potrjevanje cene, v koliko
pride pri izračunu cene do odstopanja v velikosti 10%. Cena je sestavljena iz dveh postavk,
omrežnine (cena infrastrukture) in vodarine (cena storitve). V preteklem obdobju je prišlo
do porasta cen energentov, povečale so se tudi plače po kolektivni pogodbi, zato prihaja do
dodatnih stroškov. Posledično se rahlo povečujejo cene vodarine, medtem ko se cena
omrežnine znižuje. Ne glede na to, da ne prihaja do razlike 10 %, se zaradi usklajenosti cen
in stroškov vseeno predlaga uskladitev cene za uporabnike.
G. Piber je predlagal, da se predstavi podatek koliko uporabnikov je še na pavšalu oz. koliko
vodomerov je potrebno še vgraditi.
G. Piber predlaga, da se preveri stanje zajetja Zmrzlek in da se ga poskuša spustiti v omrežje.
G. Resman je poudaril pomembnost ukinitve klora na zajetju Ovčje jame in ureditev UV
dezinfekcije.
SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe je
obravnaval Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v občini Gorje in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme
v predlagani obliki.
Za: 4 PROTI: 0
SKLEP: Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga
županu, da pristopi k sanaciji zajetja Zmrzlek, dokončanju vodohrana Zabrezno ter
ukinitvi kloriranja in uvedbi UV obdelave vode iz zajetja Ovčje jame.
Za: 4 PROTI: 0
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Točka 4: Pobude, predlogi in vprašanja
1. Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga, da se
gradivo za občinske seje pošilja v elektronski obliki ter da se svetnikom zagotovi tablice
za pregled gradiva.
2. G. Jakopič je izpostavil, da na Zabreznem smrdi kanalizacija.
Predsednik je zaključil 3. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.
Seja je bila zaključena ob 16.15 uri.
Zapisala:
Urša Zakrajšek

Predsednik gospodarstvo, varstvo okolja
in gospodarske javne službe:
Edvard Torkar, l.r.
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Vabilo in zapisnik Odbora za prostorsko
planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
Številka: 9000-6/2019-4
Datum: 4.6.2019

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017)

3. sejo Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami, ki bo v ponedeljek, 10.06.2019, ob 15.30 uri
v prostorih Občine Gorje.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Odbora za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami z dne 18.2.2019,
2. Premoženjsko pravne zadeve:
a) Predlog za prodajo solastniškega dela Občine Gorje,
3. Pobude, predlogi in vprašanja.

V primeru, da se seje ne boste udeležili, prosimo, da nam sporočite na telefon 04 575 18 00.

Predsednica odbora za prostorsko planiranje
in gospodarjenje z nepremičninami:
Zdenka Repe, l.r.

Vabljeni:
Člani Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami: Zdenka Repe, Primož
Pretnar, Pavel Jakopič, Boštjan Komar, Dušan Bremec,
Drago Bregant, občinska uprava.
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Številka: 9000-1/2019-23
Datum: 18.2.2019

ZAPISNIK
2. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami, ki je bila v ponedeljek, dne 18.2.2019 ob 15.00 uri,
v prostorih Občine Gorje
Prisotni: Zdenka Repe - predsednica, Pavel Jakopič, Drago Bregant, Primož Pretnar (prisoten od 2.
točke dalje)
Odsotni: Boštjan Komar
Ostali prisotni: Urša Zakrajšek (OU)
Seja se je začela ob 15.00 uri.

Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
5. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje,
6. Premoženjsko pravne zadeve:
a) predlog uskladitve poteka meje občine Gorje z občino Kranjska Gora in občino
Bled,
b) ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 717/7 k.o. Zgornje Gorje,
7. Pobude, predlogi in vprašanja.
ZA:3 PROTI: 0
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Točka 1: Pregled in potrditev zapisnika 1. redne seje
Pripomb na zapisnik ni bilo.
SKLEP: Zapisnik 1. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami
z dne 24.1.2019 se potrdi.
ZA:3 PROTI: 0

Točka 2: Premoženjsko pravne zadeve
a) predlog uskladitve poteka meje občine Gorje z občino Kranjska Gora in občino Bled
Predsednica je predala besedo ga. Zakrajšek, ki je podala obrazložitev predlagane spremembe
predloga poteka meje občine Gorje z občino Kranjska Gora in občino Bled. Ministrstvo za okolje in
prostor, Geodetska uprava RS v sklopu projekta Program projektov eProstor izvaja postopek
usklajevanja mej občin z mejami parcel. Geodetska uprava RS je tako z dopisom obvestila Občino
Gorje, da je pripravila predlog poteka mej občin glede na meje parcel v zemljiškem katastru v skladu
z 27. členom Zakona o spremembah zakona o evidentiranju nepremičnin in pozvala občino, da se
opredeli do poslanega predloga oziroma da posreduje spremembe predloga poteka mej. Med Občino
Gorje in Občino Kranjska Gora ter Občino Gorje in Občino Bled je glede predloga poteka mej potekalo
usklajevanje. Predlagana je sprememba predloga poteka meje med občino Gorje in občino Kranjska
Gora na dveh območjih, in sicer v dolini Radovne, kjer se občinska meja premakne tako, da cesta, ki
je kategorizirana z odlokom Občine Kranjska Gora, tudi lokacijsko spada v občino Kranjska Gora.
Drugo območje je območje heliporta pri Triglavskem doma na Kredarici. Tudi tu se meja premakne
tako, da lokacijsko spada v občino Kranjska Gora in tako predstavlja zaokroženo enoto urejanja
prostora. Ravno tako je na dveh območjih predlagana sprememba poteka meje med občino Gorje in

10

občino Bled. Prvo območje predstavlja dvorišče stanovanjske hiše, ki se nahaja v občini Bled. Tu se
meja premakne tako, da tudi dvorišče spada v občino Bled. Drugo območje predstavlja območje med
železnico in poslovno cono, kjer se meja korigira tako, da poteka po železnici. Posledično vse parcele,
ki so severno od železnice, spadajo v občino Gorje. Predsednica je dala predlog uskladitve poteka
občinskih mej v obravnavo. Razprave ni bilo.
SKLEP: Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je obravnaval
predlog uskladitve poteka meje občine Gorje z občino Kranjska Gora in predlaga občinskemu
svetu, da soglaša z uskladitvijo poteka meje med občino Gorje in občino Kranjska Gora, po
predlogu kot je razviden iz obrazca »Sprememba občinske meje«, ki je sestavni del tega
sklepa.
ZA:4 PROTI: 0
SKLEP: Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je obravnaval
predlog uskladitve poteka meje občine Gorje z občino Bled in predlaga občinskemu svetu, da
soglaša z uskladitvijo poteka meje med občino Gorje in občino Bled, po predlogu kot je
razviden iz obrazca »Sprememba občinske meje«, ki je sestavni del tega sklepa.
ZA:4 PROTI: 0
b) ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 717/7 k.o. Zgornje Gorje
Predsednica je predala besedo ga. Zakrajšek, ki je podala obrazložitev glede ukinitve statusa javnega
dobra na parc. št. 717/7 k.o. Zgornje Gorje. Občina Gorje je bila s strani Okrajnega sodišča Radovljica
obveščena, da poteka postopek vzpostavitve etažne lastnine za stanovanjsko stavbo z ID. št. stavbe
2187-627 z naslovom Zgornje Gorje 19. Pri nepremičninah s parc. št. 717/6 in parc. št. 717/7 k.o.
2187 Zgornje Gorje je vpisana zaznamba javnega dobra. Ker je evidentno, da nepremičnina s parc. št.
717/7 k.o. 2187 Zgornje Gorje v naravi ne predstavlja javnega dobra (to je stvar, ki jo v skladu z
njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo – t.i. splošna raba), ampak obstoječe
stopnišče stavbe Zgornje Gorje 19, se predmetna nepremičnina izvzame iz javnega dobra.
Predsednica je dala predlog ukinitve statusa javnega dobra v obravnavo. Razprave ni bilo.
SKLEP: Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je obravnaval
predlog ukinitve statusa javnega dobra na parceli št. 717/7 k.o. in predlaga občinskemu svetu,
da sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 717/7 k.o. Zgornje Gorje v
predlagani obliki.
ZA:4 PROTI: 0
Točka 3: Pobude, predlogi in vprašanja
Razprave ni bilo.
Predsednica je zaključila 2. sejo in se prisotnim zahvalila za udeležbo.
Seja je bila zaključena ob 15.30 uri.
Zapisala:
Urša Zakrajšek

Predsednica odbora za prostorsko planiranje
in gospodarjenje z nepremičninami:
Zdenka Repe, l.r.
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Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti ter javnih
financ
Številka: 9000-6/2019-3
Datum: 06.06.2019

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017)

3. sejo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
ter javnih financ, ki bo v torek, 11.6.2019 ob 15.00 uri
v prostorih Občine Gorje.
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti ter javnih financ z dne 9.4.2019,
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto
2019 – rebalans I – 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 za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ: Ivan Ratek,
Zdenka Repe, Danijela Mandeljc, Bojan Jakopič, Janja Hvala,
Monika Breznik, Martina Hribar Brus, občinska uprava.
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Številka: 9000-4/2019-11
Datum: 9. 4. 2019

ZAPISNIK
2. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
ter javnih financ, ki je bila v torek, 9. aprila 2019 ob 15. uri v prostorih
Občine Gorje.
Prisotni člani:
Ivan Ratek, Zdenka Repe, Danijela Mandeljc, Bojan Jakopič, Janja Hvala
Odsotni člani:/
Ostali prisotni:
Mojca Brejc, Ljudmila Zupan – OŠ Gorje, Božena Kolman Finžgar, Saša
Jelenc – Knjižnica A. T. Linharta, Monika Breznik, Martina Hribar Brus – občina
Gorje
Uvodoma je predsednik pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlagal je sledeči
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 1. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti ter javnih financ z dne 23.01.2019,
2. Zaključni račun proračuna občine Gorje za leto 2018 – predlog, skrajšan postopek,
3. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o
ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne –
druga obravnava,
4. Letna poročila o delu za leto 2018:
a. JZ Osnovna šola Gorje,
b. Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica,
5. Pobude, predlogi in vprašanja.
Dnevni red so prisotni soglasno (5 glasov ZA) sprejeli.
Na predlog predsednika, da se obravnava točk dnevnega reda zamenja tako, da bo 4. točka
dnevnega reda obravnavana takoj za potrditvijo zapisnika, da zunanjim poročevalkam ne bo
potrebno čakati, so prisotni soglasno (5 glasov ZA) sprejeli
SKLEP:
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ
spremeni obravnavo točk dnevnega reda tako, da se 4. točka dnevnega redu
obravnava pred 2. točko.
Točka 1: Potrditev zapisnika 1. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti ter javnih financ z dne 23.01.2019
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli
SKLEP:
Zapisnik 1. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter
javnih financ z dne 23. 01. 2019 se potrdi.
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Točka 2: Zaključni račun proračuna občine Gorje za leto 2018 – predlog, skrajšan
postopek
Kratko obrazložitev k zaključnemu računu je podala Monika Breznik. Podane so bile
informacije v zvezi z največjimi prihodki in odhodki oz. investicijami v letu 2018.
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli
SKLEP1:
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ
predlaga občinskemu svetu Občine Gorje da sprejme Zaključni račun proračuna
Občine Gorje za leto 2018.
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli
SKLEP2:
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je
seznanil s Poročilom o realizaciji načrta o ravnanju z nepremičnim premoženjem
Občine Gorje za leto 2018.
Točka 3: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in
Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske
lekarne – druga obravnava
Kratko obrazložitev je po telefonski zvezi podala mag. Romana Rakovec, direktorica Zavoda
Gorenjske lekarne. Poleg formalnosti postopka obravnave predlogov Odlokov v drugi
obravnavi je bilo pojasnjeno, da se lekarna na Bledu vodi pod nazivom »Lekarna Zlatorog«.
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli
SKLEP1:
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ
predlaga Občinskemu svetu Občine Gorje da sprejme Odlok o ustanovitvi javnega
lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne.
Prisotni so na predlog predsednika (5 glasov ZA) sprejeli
SKLEP2:
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ
predlaga Občinskemu svetu Občine Gorje da sprejme Odlok o ustanovitvi sveta
ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne.
Točka 4: Letna poročila o delu za leto 2018
a) JZ Osnovna šola Gorje,
Poročilo za leto 2018 je na kratko predstavila ravnateljica Mojca Brejc. Bistvenih odstopanj
od načrta ni bilo. V razpravi je izpostavila potrebne prihodnje investicije v vrtcu, predvsem
dvigalo, garderobe v pritličju ter obnovo tlakov v spodnjih igralnicah. Prav tako se bile
izpostavljene potrebne investicije za šolo, to so prostori nad telovadnico, celostna ureditev
šole s parkirišči in kolesarnico, parket v telovadnici.
Prisotni so 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 2018.
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Točka 4: Letna poročila o delu za leto 2018
b) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica,
Poročilo za leto 2018 je na kratko predstavila direktorica Božena Kolman Finžgar. Knjižnica
Gorje je bila poslovno in finančno uspešna, v okviru načrta in na ravni prejšnjih let oz. z
rahlim porastom kazalnikov. V razpravi je bil predstavljen projekt nove knjižnice na Bledu,
ki bo v najboljšem primeru zaključen v juniju 2020.
Prisotni so 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 2018.

Ni bilo razprave.

Točka 6: Pobude, predlogi in vprašanja

Predsednik je zaključil z 2. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.
Seja je bila zaključena ob 16 uri.

Zapisala:
Martina Hribar Brus, univ. dipl. ekon.

Predsednik odbora
Ivan Ratek
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