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SEJE DELOVNIH TELESA 
 

 

 

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

ponedeljek, 12.12.2016 ob 15.00 
 
 

Vabilo in zapisnik Statutarno pravne komisije 
Sreda, 14.12.2016 ob 16.00 

 

 

 

ZAPISNIKI DELOVNIH TELES 
 

 

 

Zapisnik Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti ter javnih financ 

 
 

Zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami 
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Vabilo in zapisnik Odbora za gospodarstvo varstvo okolja 
in gospodarske javne službe 

 

Številka: 9000-6/2016-3 
Datum: 05.12.2016 

 
 

Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradni list RS, št. 5/2007 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14 ) sklicujem 

 
 

12. sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
ki bo v ponedeljek, 12.12.2016 ob 15.00 uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 11. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe. 
2. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Gorje za leto 2017. 
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 Hočevar, l.r.  
 
 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 
- Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe: Ivan Hočevar, Borut Kunstelj, Dominik 

Piber, Mihael Klinar, Jože Borse 
- Štefan Korošec – Infrastruktura Bled 
- Jožica Lužnik 



 

6 

Številka: 9000-0005/2016-11 
Datum: 21.11.2016 
 
 

ZAPISNIK 
11. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
ki je potekala v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, dne 16.11.2016 ob 

15.30 uri 
 

Prisotni: Ivan Hočevar – predsednik, Borut Kunstelj, Dominik Piber, Mihael Klinar, Jože Borse 
Odsotni: / 
Ostali prisotni: Monika  Breznik, Robert Plavčak, Jožica Lužnik 
 
Seji odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ter odbora za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe sta bili združeni. 
 
Predsednika g. Hočevar in g. Por sta se strinjala, da skupaj predelamo točko o odloku o proračunu 
Občine Gorje za leto 2017 – predlog, prva obravnava. 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 10. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe, z dne 16.11.2016, 
2. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017 – predlog, prva obravnava, 
3. Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini Gorje 

za leto 2017, 

4. Pobude, predlogi in vprašanja. 

ZA:5 PROTI:0 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Točka 1: Potrditev zapisnika 10. seje gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 

z dne 16.11.2016, 
 

 
Predsednik je predlagal pregled zapisnika . Obnovil je zapisnik za nazaj. Pripomb na zapisnik ni bilo. 
Ugotovljeno je bilo, da je napisan korektno. Zapisnik je bil soglasno sprejet. 
 

SKLEP: Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe so soglasno 
sprejeli zapisnik 10. seje. 

ZA:5  PROTI:0 
 

Točka 2: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017 – predlog, prva obravnava 
 

Monika je predstavila sam namen proračuna, sprejem proračuna. Podatki na dohodkovni strani 
so vzeti iz letošnjega leta.  
 
Predsednik je odprl razpravo. 
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Tema pogovora se je ustavila na cesti v Podhomu, glede odvodnjavanja (Klinarjev klanec). Pogovor 
je nanesel na kazni glede prehitre vožnje v Gorjah. Predstavljeno je bilo, da se Občinska uprava 
občine Gorje že dogovarja za nakup premične table »VI VOZITE«, ki bi omogočala tudi vpogled v 
samo statistiko hitrosti. Zanimanje se je pokazalo še glede teme o pokopališki dejavnosti, kjer je 
bilo s strani Monike Breznik obrazloženo, da se zadeva že ureja in da se bodo vežice dale v najem, 
uredil pa se bo tudi odlok na tem področju, ki ga bo pripravila v sodelovanju z Infrastrukturo Bled. 
Vprašanje je bilo tudi glede ribištva, če se denar za ribarjenje steka tudi na občino. Ta denar ni 
prihodek občine. 
 
Drugih pripomb na predlagan proračun ni bilo.  
 

SKLEP: Člani Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe se je seznanil 
s proračunom in predlaga občinskem svetu, da ga sprejme. 

Za:5 PROTI: 0 
 

Točka 3: Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini 
Gorje za leto 2017 

 
Dane so bile pobude, da se izvedbeni načrt popravi v 3. točki, kjer je omenjeno tudi investicijsko 
vzdrževanje in investicije. Domenjeno je bilo, da se te zadeve uredijo. Podan je bil tudi predlog 
glede pregledniške službe, da naj bi se izvajala vsaj 1x mesečno, lahko tudi 1x tedensko. Rezultat 
pregledniške službe naj bi bilo poročilo s slikami, ki bi olajšal načrtovanje oziroma izvajanja del na 
občinskih cestah. Preko teh dnevnikov bi se lahko urejala nujna in ne nujna dela, predvsem pa 
načrtovanje del občinskih vzdrževalcev cest. Podan ej bil predlog, da se naj uredi stanje živih mej 
ob cesti, ker delajo škodo na avtomobilih. Odgovorjeno je bilo, da se o tem že dogovarjamo, da je 
nekaj primerov že v teku in da se menimo, za sodelovanje z medobčinskim redarstvom, ki bo 
pomagalo da se zadeve uredijo. 
 

Točka 4: Pobude, predlogi in vprašanja. 
 

Pobude, predlogi in vprašanja so bile obdelane že ob razpravah drugih točk. 
 
 
Predsednik je zaključil sejo. 
Seja je bila zaključena ob 16.00 uri 
 
 
Zapisala: 
Jožica Lužnik 
 
 
 
 Predsednik odbora: 
 Ivan Hočevar, l.r. 
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Vabilo in zapisnik Statutarno pravne komisije 
 

Številka: 9000-0006/2016-5 
Datum: 2.12.2016 

 
 
V skladu z 68. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje (Ur. List RS, št. 5/07 in UVGO št. 

27/2014) sklicujem 
 

8. sejo Statutarno pravne komisije, ki bo v sredo, 
dne 14.12.2016 ob 15.30 uri v prostorih občine Gorje 

 
 

Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 7.seje. 
2. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorje, predlog – prva obravnava. 
3. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Gorje, predlog – prva 

obravnava. 
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  
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Številka: 9000-0004/2016-9 
Datum: 16.11.2016 
 
 

ZAPISNIK 
7.seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v sredo, dne 16.11.2016 ob 14.30 uri v 

prostorih občine Gorje. 
 
Prisotni: Janez Poklukar, predsednik, Ivan Hočevar in Danica Mandeljc.  
 
Predsednik je ugotovil, da so prisotni vsi člani komisije in za sejo predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6.seje 
2. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017, predlog – prva obravnava 
3. 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 ter razloge za 
sprejemanje akta. Člani komisije so se s predlogom akta strinjali in bistvenih pripomb niso imeli in 
po razpravi sprejeli naslednji  
 

Sklep:  
Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017, 
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) 
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. 



 

10 

Zapisnik Odbora za negospodarstvo in javne službe 
družbenih dejavnosti ter javnih financ 

 
Številka: 9000-0006/2016-6 

         Datum: 16. 11. 2016 
 

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

javnih financ, ki je bila v sredo, 16. novembra 2016 ob 15. uri v prostorih Občine 
Gorje. 

 
Prisotni člani: Ivan Ratek, Branko Banko, Danijela Mandeljc, Bojan Jakopič 
Odsotni člani: Janez Kosmač 
Ostali prisotni: Monika Breznik, Martina Hribar Brus – občina Gorje 
 
Uvodoma je predsednik pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlagal je sledeči 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 11. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 

ter javnih financ z dne 07.11.2016, 
2. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017, predlog, 
3. Stanovanjski program za leto 2017, 
4. Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2017, 
5. Letni program športa Občine Gorje za leto 2017, 
6. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
Dnevni red so prisotni soglasno (5 glasov ZA) sprejeli. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 11. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti ter javnih financ z dne 07.11.2016 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasov ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Zapisnik 11. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ z dne 07.11.2016 se potrdi. 

 
Točka 2: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017, predlog 

Kratko obrazložitev predloga proračuna je podala Monika Breznik. Izpostavila je večje investicije, 
zakonsko določene izdatke in prejemke. Konec leta bo v proračunu ostal presežek sredstev. V 
razpravi so bila podana vprašanja v zvezi z investicijo v šoli, gasilsko lestvijo in stroški mrliško 
ogledne službe, ki se precej povečujejo. Pojasnjeno je bilo, da gre pri šolski investiciji za ureditev 
prostorov nad telovadnico, gasilska lestev je odplačana, stroški mrliško ogledne službe pa so 
zakonsko določeni in občina na njih nima vpliva. Novih predlogov na osnutek proračuna člani 
odbora niso podali.    
 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 
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SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ predlaga 
Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme predlog Odloka o proračunu za leto 2017 v prvem 
branju. 

 
Točka 3: Stanovanjski program za leto 2017 

Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik. V razpravi je bilo pojasnjeno, da je stanovanje na 
naslovu Zgornje Gorje 43 potrebno obnove, rezervni sklad se oblikuje za stanovanja, ki jih upravlja 
Alpdom, to je za stanovanje na naslovih Zgornje Gorje 43, Spodnje Gorje 23 in za stanovanje na 
Jesenicah. Ivan Ratek predlaga, da se razmišlja o prodaji stanovanja na Jesenicah, ker se ne nahaja 
v občini Gorje. Branko Banko predlaga ureditev neprofitnih stanovanj v zgradbi Zadruge, ki ja 
občina namerava odkupiti. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je seznanil s 
predlogom Stanovanjskega programa za leto 2017 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme 
v predlagani obliki. 

 
Točka 4: Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2017 

Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik. Na to točko dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je seznanil s 
predlogom Letnega izvedbenega načrta financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2017 in 
predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme v predlagani obliki. 

 
Točka 5: Letni program športa Občine Gorje za leto 2017 

Kratko obrazložitev je podala Monika Breznik. Na to točko dnevnega reda ni bilo razprave. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ se je seznanil s 
predlogom Letnega programa športa Občine Gorje za leto 2017 in predlaga občinskemu svetu, 
da ga sprejme v predlagani obliki. 

 
Točka 6: Pobude, predlogi in vprašanja 

Ni bilo razprave. 
 
Predsednik je zaključil z 12. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.  
 
Seja je bila zaključena ob 1525. 

 
 
Zapisala:                                                                                                            Predsednik odbora  
Martina Hribar Brus, univ. dipl. ekon.                                                                                     Ivan Ratek 
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Zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami 

 
Številka: 9000-0005/2016-10 
Datum: 21.11.2016 
 

ZAPISNIK 
7. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki 

je bila v sredo, dne 16. novembra ob 15.30 uri, v prostorih Občine Gorje. 
 
Prisotni: Jakob Por – predsednik, Pavel Jakopič, Urban Mulej, Drago Bregant 
Odsotni: Boštjan Komar 
Ostali prisotni: Monika  Breznik, Robert Plavčak, Jožica Lužnik 
 
Seji odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ter odbora za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe sta bili združeni. 
 
Predsednika g. Hočevar in g. Por sta se strinjala, da skupaj predelamo točko o odloku o proračunu 
Občine Gorje za leto 2017 – predlog, prva obravnava. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 6. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 

nepremičninami, z dne 03.11.2015 
2. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017 – predlog, prva obravnava 
3. Pobude, predlogi in vprašanja 

ZA: 4  PROTI:0 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 6. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami z dne 03.11.2015 

 
Predsednik je predlagal pregled zapisnika . Obnovil je zapisnik za nazaj. Pripomb na zapisnik ni bilo. 
Ugotovljeno je bilo, da je napisan korektno. Zapisnik je bil soglasno sprejet. 
 

SKLEP: Člani odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami so soglasno 
sprejeli zapisnik 6. seje. 

ZA:4  PROTI:0 
 

Točka 2: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017 – predlog, prva obravnava 
 

Monika je predstavila sam namen proračuna, sprejem proračuna. Podatki na dohodkovni strani so 
vzeti iz letošnjega leta.  
 
Tema proračuna za OKOLJE IN PROSTOR 

 predvidena sredstva so za spremembo OPNja – povečana so sredstva, ker je več vlog, 
predvidena so še dodatna sredstva za elaborat za kmetijska zemljišča, v sklopu priprav 
sprememb se bodo določila tudi plazljiva območja in definirali pogoje na teh območjih 
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Predsednik je odprl razpravo. 
Tema pogovora se je ustavila na cesti v Podhomu, glede odvodnjavanja (Klinarjev klanec). Pogovor 
je nanesel na kazni glede prehitre vožnje v Gorjah. Predstavljeno je bilo, da se Občinska uprava 
občine Gorje že dogovarja za nakup premične table »VI VOZITE«, ki bi omogočala tudi vpogled v 
samo statistiko hitrosti. Zanimanje se je pokazalo še glede teme o pokopališki dejavnosti, kjer je 
bilo s strani Monike Breznik obrazloženo, da se zadeva že ureja in da se bodo vežice dale v najem, 
uredil pa se bo tudi odlok na tem področju, ki ga bo pripravila v sodelovanju z Infrastrukturo Bled. 
 
Drugih pripomb na predlagan proračun ni bilo.  
 

SKLEP: Člani odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami se je seznanil s 
proračunom in predlaga občinskem svetu, da ga sprejme. 

Za: 4 PROTI: 0 
 

Točka 3: Pobude, predlogi in vprašanja 
 
Pobud, predlogov  in vprašanj ni bilo. 
 
 
Predsednik je zaključil sejo. 
Seja je bila zaključena ob 16.00 uri 
 
 
Zapisala: 
Jožica Lužnik 
 
 
 
 Predsednik odbora za prostorsko planiranje 

in gospodarjenje z nepremičninami: 
Jakob Por, l.r. 

 
 


