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POTRDITEV
ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE GORJE Z DNE 10.4.2019 IN ZAPISNIKA 2.
DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE,
KI JE TRAJALA OD 16.05.2019 DO 17.05.2019
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Zapisnik 4. redne seje
Številka: 9000-4/2019-15
Datum: 10.4.2019

ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 10. aprila
2019, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.
Prisotni: Janez Poklukar (SDS), Jakopič Pavel, Dominik Piber, Primož Pretnar,
Edvard Torkar, Janez Kolenc, Urban Jan, Ivan Ratek, Danijela
Mandeljc, Anja Bunderla, Zdenka Repe, župan Peter Torkar.
Odsotni: /
Poročevalci: Romana Rakovec, direktorica - Gorenjske lekarne, Irena Gogala,
vodja financ– Infrastruktura Bled, Boštjan Omerzel, vodja –
Medobčinski inšpektorat, Boštjan Lenček, komandir – Policijska
postaja Bled, Mojca Brejc, ravnateljica – OŠ Gorje, Božena Kolman
Finžgar, direktorica – Knjižnica A. T. Linharta Radovljica, Metka
Bobič, predsednica – Nadzorni odbor občine Gorje,
Novinarji: Nova24TV.
Občinska uprava Martina Hribar Brus – v. d. direktorice OU, Monika Breznik, Nuša
občine Gorje: Jesenšek – tajnica OS.
Zainteresirana javnost
Seja je bila posneta na diktafon.
Vodil jo je župan Peter Torkar, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil, podal poročilo
prisotnosti enajstih svetnikov in glede na to ugotovil in potrdil sklepčnost. Gradivo za sejo je
bilo objavljeno na spletni strani Občine Gorje in posredovano k vsem točkam dnevnega reda.
Za to sejo se je sestala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Odbor za
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe ter Odbor 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 zapisnika 3. redne seje, z dne 20.2.2019 in
zapisniku 1. dopisne seje, ki je trajala od 12.3.2019 do 13.3.2019.
Svetniki so najprej odločali o zapisniku 3. redne seje.
Svetnica Anja Bunderla je predlagala, da se zapisnik v točki 1: Seznanitev s pravnomočno
sodno odločbo Upravnega sodišča RS doda, da župan ni dovolil razprave in ni prebral sodbe.
Ker ni bilo drugih pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine
Gorje, z dne, 20.2.2019.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Zapisnik je bil sprejet.
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Nato so glasovali še o zapisniku 1. dopisne seje.
Ker ni bilo pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta
Občine Gorje, ki je trajala od 12.3.2019 do 13.3.2019.
GLASOVANJE:
ZA
11
PROTI
0
Zapisnik je bil sprejet.
Za četrto sejo Občinskega sveta Občine Gorje se določi naslednji dnevni red:
Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2018 – predlog, skrajšan
1.
postopek.
Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o
2. ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne
– druga obravnava.
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne
3.
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Gorje.
Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
4.
oskrbe s pitno vodo v občini Gorje.
5 Ocena izvajanja občinskega programa varnosti.
Letna poročila o delu za leto 2018:
a) Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica,
6.
b) Policijska postaja Bled.
c) JZ Osnovna šola Gorje,
d) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica,
7. Program dela Nadzornega odbora Občine Gorje za leto 2019,
Kadrovske zadeve:
a) zamenjava zunanjega člana Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje
8.
z nepremičninami,
b) zamenjava članice Občinske volilne komisije.
9. Informacije župana,
10. Pobude in vprašanja.
Svetnica Anja Bunderla je predlaga, da se doda nova točka dnevnega reda, ki se glasi
»Preklic posebnega pooblastila župana Občine Gorje za zastopanje Občinskega sveta Občine
Gorje v upravnem postopku Anje Bunderla«.
Župan je svetnici pojasnil, da za razširitev dnevnega reda ni izpolnjen 29. člen Poslovnika, ki
pravi, da se predlogi za razširitev dnevnega reda lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po
sklicu seje in je bilo članom izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red.
Predlagal ji je, da napiše predlog točke, ki se bo vključila v predlog dnevnega reda za
naslednjo sejo.
Župan je občinskemu svetu predlagal razširitev 8. točke dnevnega reda, ki bi se po novem
glasila:
Kadrovske zadeve:
a) zamenjava zunanjega člana Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami,
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b) zamenjava članice Občinske volilne komisije.
c) razrešitev člana Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe in
d) razrešitev članice Nadzornega odbora Občine Gorje«.
Povedal je, da sta g. in ga. Hudovernik dne, 5.4.2019 prinesla odstopni izjavi, v kateri
izjavljata, da zaradi osebnih razlogov nepreklicno odstopata od funkcije člana Odbora za
gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe in članice Nadzornega odbora.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je že objavila Poziv za zbiranje
novega člana za Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe in
Nadzornega odbora.
Župan je predlog za razširitev dnevnega reda dal v razpravo.
GLASOVANJE:
ZA
11
PROTI
/
Predlog je bil sprejet.
Na glasovanje je dal nov predlog dnevnega reda:
Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2018 – predlog, skrajšan
1.
postopek.
Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o
2. ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne
– druga obravnava.
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne
3.
službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Gorje.
Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
4.
oskrbe s pitno vodo v občini Gorje.
5. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti.
Letna poročila o delu za leto 2018:
a) Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica,
6.
b) Policijska postaja Bled.
c) JZ Osnovna šola Gorje,
d) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica,
7. Program dela Nadzornega odbora Občine Gorje za leto 2019,
Kadrovske zadeve:
a) zamenjava zunanjega člana Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje
z nepremičninami,
8. b) zamenjava članice Občinske volilne komisije,
c) razrešitev člana Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe,
d) razrešitev članice Nadzornega odbora občine Gorje.
9. Informacije župana,
10. Pobude in vprašanja.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1: ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE GORJE ZA LETO 2018
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah je bil svetnikom v marcu posredovan predlog
Zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2018, z vsemi potrebnimi prilogami.
V skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta se za sprejem Odloka o zaključnem računu
proračuna Občine Gorje za leto 2018 uporabi postopek, ki velja za skrajšani postopek
sprejemanja odlokov.
Dodatno obrazložitev je podala Monika Breznik, višja svetovalka za javne finance,
gospodarstvo in družbene dejavnosti.
Zaključni račun proračuna je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti ter javnih financ. Predsednik Ivan Ratek je podal kratko poročilo.
Po kratki razpravi, v kateri je sodelovala svetnica Anja Bunderla, je župan dal na glasovanje
predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto
2018.
2. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Poročilom o realizaciji letnega načrta
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2018.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklepa sta bila sprejeta.
Ker poročevalke k točki 2 dnevnega reda še ni bilo, je župan predlagal, da občinski svet
preide k točki 3. in nato še k točki 4. dnevnega reda.
Predlog zamenjave točk dnevnega reda so svetniki soglasno (11 glasov ZA) sprejeli.

TOČKA 3: ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA OBVEZNE OBČINSKE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH
ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE GORJE
Uvodno obrazložitev je podala Irena Gogala, vodja finančno računovodske službe pri
Infrastrukturi Bled.
Elaborat je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
Predsednik Edvard Torkar je podal kratko poročilo. Občinskemu svetu je predlagal, da
sprejeme predlagana sklepa.
V kratki razpravi je sodeloval svetnik Janez Kolenc. Po zaključeni razpravi je župan dal na
glasovanje naslednja predloga sklepov:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih
odpadkov na območju občine Gorje.
2. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki v občini Gorje.
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GLASOVANJE:
ZA
7
PROTI
4
Sklepa sta bila sprejeta.

TOČKA 4: ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE OBČINSKE
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI GORJE
Tudi pri tej točki je uvodno obrazložitev podala Irena Gogala, vodja finančno računovodske
službe pri Infrastrukturi Bled.
Elaborat je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
Predsednik Edvard Torkar je podal kratko poročilo. Predlagal je, da se pristopi k sanaciji
vodnega zajetja Zmrzlek in dokončanju vodohrana Zabrezno ter ukinitvi kloriranja in uvedbi
UV obdelave vode iz zajetja Ovčje jame.
V razpravi, ki je sledila, sta sodelovala svetnika Janez Kolenc in Janez Poklukar.
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:
1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje nove predlagane cene izvajanja storitev javne
službe oskrbe s pitno vodo skladno z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gorje:
a. Omrežnina
premer vodomera
enota
cena v EUR
DN ≤ 20
kom/mes 7,1837
20 < DN < 40
kom/mes 21,5511
40 ≤ DN < 50
kom/mes 71,8370
50 ≤ DN < 65
kom/mes 107,7555
65 ≤ DN < 80
kom/mes 215,5110
80 ≤ DN 100
kom/mes 359,1850
100 ≤ DN < 150
kom/mes 718,3700
b. Vodarina
m3
0,5581
2. Cene veljajo od 1.5.2019.
GLASOVANJE:
ZA
8
PROTI
/
Sklepa sta bila sprejeta.

TOČKA 2: ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA
GORENJSKE LEKARNE IN ODLOK O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJIC
JAVNEGA LEKARNIŠKEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Romana Rakovec, direktorica Gorenjskih lekarn.
Odloka je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter
javnih financ. Predsednik Ivan Ratek je podal kratko poročilo.
V kratki razpravi je sodeloval svetnik Janez Poklukar.
Ker ni bilo drugih vprašanj in razprave je župan dal na glasovanje predlog sklepa:
Predlog sklepov:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega
zavoda Gorenjske lekarne.
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2. Občinski svet Občine Gorje sprejme Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega
lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne.
GLASOVANJE:
ZA
11
PROTI
/
Sklepa sta bila sprejeta.

TOČKA 5: OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Omerzel, vodja MIRa.
V razpravi sta sodelovala svetnica Anja Bunderla in svetnik Janez Poklukar.
Ker ni bilo druge razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Oceno izvajanja občinskega programa varnosti.
GLASOVANJE:
ZA
11
PROTI
/
Sklep je sprejet.

TOČKA 6: LETNA POROČILA O DELU ZA LETO 2018
a) Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora
in Žirovnica
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Omerzel, vodja MIRa.
Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto
2018.
GLASOVANJE:
ZA
11
PROTI
/
Sklep je sprejet.

b) Policijska postaja Bled
Uvodno obrazložitev je podal Boštjan Lenček, komandir Policijske postaje Bled.
V razpravi, ki je sledila, sta sodelovala svetnik Ivan Ratek in svetnica Danijela Mandeljc.
Ker ni bilo druge razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Policijske postaje Bled
za leto 2018.
GLASOVANJE:
ZA
11
PROTI
/
Sklep je sprejet.
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c) JZ Osnovna šola Gorje
Uvodno obrazložitev je podala Mojca Brejc, ravnateljica OŠ Gorje.
Poročilo je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter
javnih financ. Predsednik Ivan Ratek je podal poročilo.
V razpravi sta sodelovala svetnika Primož Pretnar in Janez Poklukar.
Ker ni bilo druge razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu JZ Osnovna šola Gorje
za leto 2018.
GLASOVANJE:
ZA
11
PROTI
/
Sklep je sprejet.

d) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica
Uvodno obrazložitev je podala Božena Kolman Finžgar, direktorica knjižnica A. T. Linharta.
Poročilo je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter
javnih financ. Predsednik Ivan Ratek je podal poročilo.
V razpravi sta sodelovala svetnik Janez Kolenc in svetnica Danijela Mandeljc.
Ker ni bilo druge razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Knjižnice Antona
Tomaža Linharta Radovljica za leto 2018.
GLASOVANJE:
ZA
11
PROTI
/
Sklep je sprejet.

TOČKA 7: PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE GORJE
Program dela Nadzornega odbora je predstavila Metka Bobič, predsednica NO.
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni program nadzorov in
predlog finančnega načrta.
Z letnim nadzornim programom mora NO seznaniti občinski svet in župana.
Ker je NO samostojni organ, pri tej točki ni bila predvidena razprava, zato je župan dal na
glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s programom dela Nadzornega odbora
Občine Gorje za leto 2019.
GLASOVANJE:
ZA
11
PROTI
/
Sklep je sprejet.
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TOČKA 8: KADROVSKE ZADEVE
a) zamenjava zunanjega člana Odbora za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami
Uvodno obrazložitev je podal Janez Kolenc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
V razpravi sta sodelovala svetnik Janez Poklukar in svetnica Anja Bunderla.
Po zaključeni razpravi je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
V Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami se imenuje:
Dušan Bremec, Spodnje Gorje 100 a, za člana.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

b) zamenjava članice Občinske volilne komisije
Tudi pri točki je uvodno obrazložitev podal Janez Kolenc, predsednik Komisije za mandatna
vprašanja in imenovanja.
Po kratkem vprašanju svetnice Anje Bunderla je župan dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
V Občinsko volilno komisijo se imenuje:
Nejc Jan, Spodnje Gorje 217a, za člana.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

c) razrešitev člana Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe
Uvodno obrazložitev je podal Janez Kolenc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet občine Gorje razreši Janeza Hudovernika, Spodnje Laze 1a, iz mesta
člana Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
GLASOVANJE:
ZA
11
PROTI
/
Sklep je sprejet.

d) razrešitev članice Nadzornega odbora Občine Gorje
Uvodno obrazložitev je podal Janez Kolenc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
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Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet občine Gorje razreši Tadejo Hudovernik, Spodnje Laze 1a, iz mesta
članice Nadzornega odbora Občine Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
11
PROTI
/
Sklep je sprejet.

TOČKA 9: INFORMACIJE ŽUPANA
-

OBISK MINISTRICE ZA KMETIJSTVO

TOČKA 10: POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA
Pobude in vprašanja 3. redne seje

3.1. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek
1. Zanimalo ga je kdaj se bodo pričela dela na državni cesti Spodnje Gorje – Fortuna?
2. Kdaj se bo pričela sanacija ceste Poljane – Kočna?

ODGOVOR – ustni – župan
1. Pogodba za sofinanciranje z Direkcijo je podpisana. Na nekaterih mestih je predvidena
gradnja kanalizacijskega sistema. Kdaj se bo pričela rekonstrukcija pa je odvisno od Direkcije
in ureditev lastništva.
2. za cesto od Poljan do Kočne je bil objavljen razpis za izvajalca del. Neizbran izvajalec se je
na pritožil, zato je postopek še vedno v teku.

ODGOVOR – pisni – Urša Zakrajšek
1. Pogodba za sofinanciranje z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo
za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika je podpisana. Ob rekonstrukciji ceste
predvidena tudi gradnja kanalizacijskega sistema. Izdelana je projektna dokumentacija za
rekonstrukcijo, trenutno na Direkciji še urejajo lastniška razmerja. Vsa zemljišča, ki so
potrebna za rekonstrukcijo ceste, še niso pridobljena. Začetek rekonstrukcije ceste je
odvisen od Direkcije in ureditve lastniških razmerij.

DODATNA VPRAŠANJA, PRIPOMBA NA ODGOVORE:
Z odgovorom je seznanjen, je v redu.

3.2. VPRAŠANJE – ustno – Anja Bunderla
1. Zahtevala je, da se sodba prebere in se o njej razpravlja. Župan, kot zakonit zastopnik se je
na sodbo pritožil, ne glede na to, da pritožba ni bila dovoljena. Zanimalo jo je ali bo župan,
kot zakoniti zastopnik občine plačal stroške odvetnika s svojim denarjem ali bodo to plačali
davkoplačevalci?
2. Ali so svetniki vedeli za pritožbo? Pritožba pa je bila utemeljena s členi, ki se navezujejo
na novoustanovljene občine. To je ogromna napaka odvetniške družbe in je popolnoma
nestrokovno.
3. Zahtevala je, da se ponovno imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja in vse odbore.
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4. Svetnica ni bila obveščena o zapisniku 1. redne seje, prav tako ga ni dobila na vpogled. 8.
januarja je poslala na občinski e-naslov zahtevo, da se popravi zapisnik 1. redne seje.
Zahtevala je, da se zapisnik popravi in dopolni, ker ni skladen z zvočnim posnetkom.
5. Zanimalo jo je, zakaj ni bilo v roku 15 dni odgovorjeno na njeno zahtevo?
6. Koliko denarja je bilo, za primer Anja Bunderla, porabljenega za sodne stroške?
7. Ali je občina preverila, če so vsi postopki po volitvah skladni z zakoni in če so sklepi 1. in
2. redne seje veljavi, taki kot so zapisani?

ODGOVOR – ustni – župan
1. Občina Gorje spoštuje sodbo Upravnega sodišča, zato je tudi ta točka prva na dnevnem
redu.
2. Občinski svet je dal pooblastilo.
Na vsa ostala vprašanja bo občina odgovorila pisno.

ODGOVORI – pisni – župan
1. Tožena stranka je občinski svet. Ta se je odzval na tožbo in je županu podelil posebno
pooblastilo za opravo vseh procesnih dejanj in zastopanje pred Upravnim sodiščem v tem
postopku. Župan je pooblastil Odvetniško družbo, ki vodi postopke in uporablja pravna
sredstva. Nastali stroški so posledica tožbe, ki jih nosi tožena stranka, to je občinski svet
Občine Gorje. Župan občine Gorje ni stranka v postopku.
2. Odvetniška pisarna ravna v okviru pooblastil tožene stranke.
3. Komisije in odbori so konstituirani in so pričeli z delom.
4. Vsa gradiva in zapisniki (ko jih sprejme občinski svet) so dostopna na spletni strani Občine
Gorje. Trditev, da niste bila obveščena ne držijo.
5. Občinski svet je zapisnik 1. redne seje, brez pripomb, potrdil na 2. redni seji Občinskega
sveta, ki je bila 9.1.2019. Občinska uprava je ponovno poslušala posnetek in ugotovila, da je
na podlagi 46. člena Poslovnika zapisnik skladen z zvočnim zapisom.
6. Za sodne stroške v primeru Anja Bunderla je bilo porabljeno 2.075,58 EUR.
7. Vsi sprejeti akti in postopki temeljijo na določilih Statuta in Poslovnika. Akti so zakoniti in
veljavni.

DODATNA VPRAŠANJA, PRIPOMBA NA ODGOVORE:
1. kot razume, bodo stroške plačali občani. Sodba Upravnega sodišča je bila pravnomočna in
pooblastilo župana preneha. Župan pa vseeno zastopa Občinski svet brez vednosti svetnikov.
Zahteva ponovni odgovor, zakaj župan še vedno, s pooblastilom občinskega sveta, vodi
postopke?
2. želi odgovor ali so svetniki vedeli za pritožbo.
3. meni, da je bila, kot svetnica, nezakonito izločena. Kljub temu so bili sestavljeni odbori. Nima
vprašanja.
4. mnenja je, da bi se ji moralo gradiva in zapisniki sej, na katerih ni bila prisotna, vseeno
poslati. Nima dodatnih vprašanj.
5. zakaj ni bilo v roku 15 dni odgovorjeno na njeno zahtevo, da se dopolni zapisnik 1. redne seje?
Podani so bili trije predlogi za KMVVI. Zapisnik še vedno ni popravljen. 8. 1. 2019 je posredovala
elektronsko pošto z zahtevo, da se zapisnik popravi. Ponovno zahteva, da se zapisnik 1. seje
ustrezno popravi, ker ni skladen z zvočnim posnetkom. Piše, da je občinski svet brez pripomb
sprejel zapisnik 1. redne seje, vendar to ni res, ker je sama 8.1.2019 podala pripombo.
6. do naslednje seje naj se znesek porabljenih sredstev dopolni.
7. ne piše ali je občinska uprava preverila po zakonih. Mnenja je, da niso zakoniti in veljavni,
ker so občinski svet, komisije in odbori nezakonito sestavljeni.
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ODGOVOR – ustni – župan
1. Odgovori na vsa dodatna vprašanja bodo podana pisno.

3.3. VPRAŠANJE – ustno – Primož Pretnar
1. Predlagal je, da se uredi javna razsvetljava na Poljšici od h. št. 43 do 45 b oz. do križišča
Zatrata – Gorje – Bled.

ODGOVOR – ustni – župan
1. Odgovor bo podan pisno.

ODGOVOR – pisni – Urška Zakrajšek
1. Občina pripravlja projektno dokumentacijo za obnovo cest v naselju Poljšica, ki zajema
ceste LC 012061, JP 512982, JP 512983 in JP 512952. Ob obnovi ceste je predvidena tudi
obnova obstoječe in gradnja manjkajoče infrastrukture, tudi javne razsvetljave. Projekt se bo
sofinanciral s sredstvi ZFO. Ker je višina ZFO sredstev vsako leto točno določena in ne
zadostuje za izvedbo celotne investicije, so v letošnjem letu v proračunu zagotovljena
sredstva za izvedbo 1. faze, ki vključuje odseka LC 012061 in JP 512952. V letu 2020 se bo z
investicijo nadaljevalo in uredilo še odseka JP 512982 in JP 512983, kamor spada tudi
območje Poljšica od HŠ 43 do HŠ 45B.

DODATNA VPRAŠANJA, PRIPOMBA NA ODGOVORE:
Z odgovorom je zadovoljen.

3.4. VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar
1. Predlagal je, da se pristopi k obnovi ceste Spodnje Laze proti »Pavovcu« in Spodnje Laze –
Perniki.
2. »Kofutarjevemu« Janku je sosed, na svojem dvorišču, zložil drva. Gospod pravi, da nima
pregleda na cesto.

ODGOVOR – ustni – Martina Hribar Brus
2. Inšpektor je opravil ogled in ocenil, da drva ne ovirajo pregleda na cesto.

ODGOVOR – pisni – Urška Zakrajšek
1. Občina je v letu 2018 izvedla oceno poškodovanosti cest na območju občine. Nobena od
navedenih cest ne spada v razrede poškodovanosti, ki bi zahtevali ureditev oz. obnovo ceste.
Prednostno se bo urejalo cestne odseke, kjer je glede na oceno poškodovanosti obnova
nujna.

DODATNA VPRAŠANJA, PRIPOMBA NA ODGOVORE:
1. ali so zagotovljena sredstva za prenovo ceste na Laze in Pernike? Predlagal je, da občina
kandidira za evropska sredstva.

ODGOVOR – ustni – župan
1. zagotovljenih je nekaj sredstev. Občini Gorje pripada približno 20.000 EUR. Ceste na
Perniki in Laze se skrbno vzdržujejo. Občina je kandidirala na kohezijo in bila za enkrat
uspešna.
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Nove pobude in vprašanja
4.1. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek
1. predlagal je, da se pri blokih za Mercatorjem v Zgornjih Gorjah postavi znak »slepa ulica«.
2. postavitev ogledala na državni cesti, kjer je uvoz/izvoz v/iz Grabč.

ODGOVOR – ustni – župan
Oba predloga se bosta predala inšpekcijski službi.

4.2. VPRAŠANJE – ustno – Anja Bunderla
1. kdaj bodo podani odgovori na pobude, predloge, pripombe na OPN? Kako je s pobudami,
pripombami, ki so bile dane do marca 2018.
2. odpadki pri vodnem zajetju Ovčje jame; v primeru, da gre za nevarne odpadke, ali bo
občina odredila odstranitev teh odpadkov?
3. problematika invazivk v Naturi 2000 in TNPju. Potrebno jih je takoj odstraniti, prav tako
zemljino. Potrebno je obvestiti pristojne.
4. predlagala je, da se ministrstvo za okolje in prostor ponovno pozove, da čim prej sprejme
Uredbo o razširitvi vodovarstvenih obočjih. Dala je pobudo, da se na naslednji občinski seji
o tem seznani svetnike. Prav tako, naj občinska uprava seznani občinski svet, kateri
dokumenti v zvezi s pitno vodo obstajajo. V Strategiji oskrbe s pitno vodo je prebrala
zaskrbljujoč podatek in sicer: »kaže se ekonomska privlačnost v dejstvu, da so sosednje
občine dolgoročno močno odvisne od zajetja Ovčje jama in magistralnega vodovoda
Radovna, kar zagotavlja koncendentu ali zasebnemu partnerju dolgoročno stabilen prihodek
v obliki javno-zasebnega partnerstva ali podelitve koncesije v čisti obliki«.

ODGOVOR – ustni – Urška Zakrajšek, župan
1. v sklopu javne razgrnitve je prišlo čez 40 pripomb. Vse so bile poslane pripravljavcu OPNja.
Opravljen je bil prvi delovni sestanek, na katerem so bile vse pripombe, pobude, …
pregledane. Nekatere pobude so bile malo bolj kompleksne, zato je potrebno več časa za
pripravo odgovorov. Glede pobud, pripomb, ki so bile dane do marca 2018; občina je začela
postopek sprememb in dopolnitev vodit leta 2016. takrat so se zbirale pobude do konca leta
2016. na podlagi teh sprejetih pobud se je naredil osnutek, ta osnutek je šel k vsem
mnenjedajalcem. Med tem pa je občina, na podlagi interesa zasebnega investitorja, začela
razmišljati da bi pristopila k drugim spremembam in dopolnitvam OPNja, ker pobud ni bilo
mogoče več sprejemati. Zato je občina objavila še en poziv za zbiranje pobud. Med tem pa je
ta zasebni investitor odstopil od svoje ideje. Občina se ni odločila za sprejem sklepa za
spremembe in dopolnitve OPNja. Te pobude, ki so bile dane do marca 2018 zato še niso bile
obravnavane. Občina mora najprej zaključiti začet postopek, šele nato bo začela nov
postopek, v katerem bodo obravnavane pobude prejete do marca 2018. Nov postopek se bo
začel takoj, ko se prvi postopek zaključi.
2. če gre za nevarne odpadke, mora inšpektor ukrepati proti lastniku zemljišča. Občina bo
zagotovo poskrbela, da se na stroške lastnika, nevarni odpadki odstranijo. Občina bo dala
vse od sebe in bo tudi primerno ukrepala.
3. občina sodeluje z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske. Potekajo razno razne akcije
osveščanja ljudi. Se pa tudi zgodi, da lastnik zemlje, na katere so invazivke, ne pusti odstranit
le teh.
4. predvideva se, da bo občina do konca aprila 2019 dobila v pregled osnutek nove uredbe.
Po pripombah, ki jih bo dala Občina, pa bo sprejeta Uredba. Glede Strategije oskrbe s pitno
vodo; občina nima namena razpisati koncesijo. V strategiji pa so opisane možnosti
upravljanja z vodovodi.
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4.3. VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc
1. kako poteka projekt Spodnje Gorje – Fortuna? Koliko soglasji še manjka?
2. povečanje mulde pri lovskih blokih.
3. javna razsvetljava v Krnici pri h. št. 7 ne deluje.

ODGOVOR – ustni – župan

1. odkupi zemljišč, ki se še niso izvedli, čakajo na sklep Vlade o ugotovitvi javnega interesa.
Ko bo javni interes ugotovljen, bo država lahko šla v razlastitev.

4.4. VPRAŠANJE – ustno – Pavel Jakopič
1. kaj se bo naredilo s Pokljuško sotesko? Potrebno jo je vzdrževati.
Dodal je še, da zelo težko sedi na sejah občinskega sveta, ker se svet ukvarja s posamezniki
in ne dela za občane.

ODGOVOR – ustni – župan
1. uprava bo preverila status soteske in kakšno vzdrževanje je sploh možno izvesti.

4.5. VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar
1. ali se lahko naredi nov asfalt od »Minija« do »Varlna«?
2. postavitev prometnega znaka »omejitev 30 km/h« pod cerkvijo do table »naselje Poljšica«.
3. na državni cesti Spodnje – Zgornje Gorje razpada škarpa.

ODGOVOR – ustni – župan
2. prosil je, da navede od katere do katere hišne številke naj bo omejitev 30 km/h.
3. občina je že poslala dopis, odziva še ni.
Seja je bila zaključena ob 2020.
Zapisala:
Nuša Jesenšek
Župan Občine Gorje
Peter Torkar
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Zapisnik 2. dopisne seje
Številka: 9000-5/2019-11
Datum: 17.5.2019

ZAPISNIK
2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gorje, ki je trajala
od 16.5.2019 do 17.5.2019 po elektronski pošti.
DNEVNI RED:
1. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavetišča za zapuščene živali.
Dopisna seja je potekala na podlagi 22. člena Poslovnika občinskega sveta.
Vabilo z gradivom ter predlogi sklepov je bilo 16.5.2019 poslano 11 svetnikom po
elektronski pošti.
Na podlagi prispele elektronske pošte je župan ugotovil, da je bila seja sklepčna.

Točka 1: Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavetišča za
zapuščene živali
Svetniki so veljavno glasovali o predlaganih sklepih:
Občinski svet Občine Gorje imenuje predstavnico lokalne skupnosti v Svet zavetišča
za zapuščene živali Barbaro Dežman, Podhom 48a, 4247 Zgornje Gorje.
GLASOVANJE:
Janez Poklukar st.
Anja Bunderla
Danijela Mandeljc
Edvard Torkar
Zdenka Repe
Janez Kolenc
Ivan Ratek
Urban Jan
Pavel Jakopič
Primož Pretnar
Dominik Piber

/
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
/
ZA
ZA
ZA
/

GLASOVANJE
ni glasoval
e-pošta
glasovala na občini
glasoval na občini
e-pošta
e-pošta
ni glasoval
e-pošta
glasoval na občini
glasoval na občini
ni glasoval

Sklep je bil sprejet.
Seja je bila zaključena dne, 17.5.2019.
Zapisala:
Nuša Jesenšek

Peter Torkar
Župan občine Gorje

30

