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Številka: 9000-0005/2016-8 
         Datum: 9.11.2016 
 
 

Z A P I S N I K 
 
14. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 9. novembra 
2016, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje. 
 

Prisotni:  Janez Poklukar st. (SDS), Branko Banko (SD), Ivan Hočevar (SD), Danijela 
Mandeljc, Boštjan Komar, Janez Kolenc, Ivan Ratek, Borut Kunstelj, 
Urban Mulej (18:10), Jakob Por, Dominik Piber, župan Peter Torkar. 

Poročevalci: Mojca Kaštrun, računovodkinja v domu dr. Janka Benedika Radovljica  
Novinarji: / 

Člani  
Nadzornega odbora občine Gorje: /  

Občinska uprava  
občine Gorje: 

 
Monika Breznik – direktorica OU, Jožica Lužnik, Robert Plavčak, Martina 
Hribar Brus, Nuša Jesenšek - tajnica OS. 

 
Seja je bila posneta na diktafon.  
 
Vodil jo je župan Peter Torkar, ki je uvodoma vse prisotne pozdravil, podal poročilo prisotnosti 
desetih svetnikov in glede na to ugotovil in potrdil sklepčnost. Svetnik Urban Mulej je prišel na 
sejo ob 18:05. 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 11. seje Odbora za 
negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ, vabila proračunskih sej 
odbor ter predstavitev rezultatov projekta »Zdravje v občini Gorje 2016«, ki ga je izvedel 
Nacionalni inštitut za javno zdravje. V skladu z 32. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je občinski 
svet pred sprejemom dnevnega reda najprej odločal o sprejemu zapisnika 13. redne seje, z dne 
5.10.2016. 
 
Ker ni bilo drugih pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, 
z dne, 5.10.2016. 

GLASOVANJE: 
ZA 9  
PROTI / 

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

1. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017, predlog – prva obravnava.  

2. Soglasje k ceni storitev pomoči na domu. 

3. Sklep s stališčem Občine Gorje o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS. 

4. Informacije župana. 

5.  Pobude, predlogi in vprašanja.  

 
 
 



 

16 

Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje predlog dnevnega reda. 
 
GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

Predlog dnevnega reda je bil sprejet.  
 
18:05 – prihod svetnika Urbana Muleja na sejo.  
 

Točka 1: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2017, predlog – prva obravnava 
Župan Peter Torkar je v uvodu povedal, da se bo Odlok po splošni razpravi in sprejetem sklepu 
dal v 15-dnevno javno razpravo. V času javne razprave mora občinska uprava zagotoviti vpogled 
v predlog proračuna tako, da se sklep o javni razpravi in predlog proračuna objavi na spletni strani 
občine in zainteresiranim zagotovi dostop do predloga v prostorih občine. V času javne razprave 
obravnavajo predlog proračuna tudi delovna telesa občinskega sveta. Pripombe in predlogi k 
proračunu se pošljejo županu. Najkasneje v 15 dneh po končani javni razpravi o predlogu 
proračuna, pripravi župan dopolnjen predlog proračuna občine in Odlok o proračunu občine ter 
skliče sejo občinskega sveta.  
Predlog proračuna občine za leto 2017 v bilanci prihodkov in odhodkov predvideva 2.945.341,.35 
€ prihodkov in 2.749.675,99 € odhodkov. Načrtuje se proračunski presežek v višini 195.665,36 €, 
ki se bo namenil za izgradnjo javne infrastrukture – gradnjo fekalne kanalizacije v letu 2018.  
Glavne investicije v občine Gorje v letu 2017 bodo: 
- izgradnja predavalnice, ki bo služila tudi kot kulturna dvorana v višini 231.020 €, 
- obnova ceste v Podhomu, kjer se bo uredilo odvodnjavanje, javna razsvetljava in ureditev 

cestišča v višini 58.000 €, 
- odkup zemljišč za izgradnjo pločnika in priprava dokumentacija za izgradnjo fekalne 

kanalizacije na državni cesti od križišča v Sp. Gorjah do Fortune, skupaj v višini 15.000 €, 
- izgradnja pešpoti do novega naselja v Spodnjih Gorjah – od zaključka državne pešpoti v višini 

45.000 €, 
- obnova vodovoda ob državni cesti Sp. Gorje – Zg. Gorje v višini 46.000 €, 
- obnova vodovoda na Lazah v višini 8.700 €,  
- sanacija strehe na vežicah v višini 20.000 €,  
- izgradnja javne razsvetljave v Sp. Gorjah (podaljšek pešpoti) v višini 5.000 €, na Zg. Lazah v 

višini 10.500 €, 
- predvidena je menjava občinskih gozdnih in kmetijskih zemljišč za stavbo na naslovu Zgornje 

Gorje 7, v okvirni višini 140.000 €. 
Letos bo občina pričela s postopkom spremembe Občinskega prostorskega načrta, sprejetje 
sprememb OPN pa se načrtuje v letu 2017. Za dokončanje postopka je v proračunu predvidenih 
30.000 €. 
 
Dodatno obrazložitev je podala tudi Monika Breznik, direktorica OU. 
 
V razpravi so sodelovali svetnik Janez Kolenc, Ivan Hočevar, Branko Banko.  
Svetnika Janeza Kolenca je zanimalo: 
1. PP 20040601 Investicijska vlaganja v OŠ Gorje; ali so za izgradnjo kulturne dvorane v osnovni 
šoli že izdelani načrti?  
Odgovor: Župan Peter Torkar mu je odgovoril, da je narejena predinvesticijska ocena. Na osnovi 
te ocene je narejen proračun.  
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2. PP 20160209 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob regionalnih cestah; pločnik Spodnje – 
Zgornje Gorje; zanimalo ga je, kje poteka trasa in ali se bo na tej trasi obnavljal vodovod? 
Odgovor: to investicijo bo pokrila Direkcija za ceste, ker gre za varno pešpot izven naselja. V fazi 
načrtovanja je bilo ugotovljeno, da je dotrajan vodovod. Ta vodovod bo v fazi gradnje prestavljen 
izven državne ceste. Infrastruktura je podala oceno prestavitve vodovoda. Trasa pa bo potekala 
od »Peka« v Spodnjih Gorjah pa do Zgornjih Gorij, kjer se bo priključila na obstoječ pločnik. 
Znotraj naselja pa trasa še ni začrtana, ker potekajo dogovori z lastniki zemljišč.  
 
3. PP 20070706 Vzdrževanje spomenikov in verskih objektov; kam se lahko občan obrne, če želi 
obnoviti spomenik? Ali obstaja kakšen plan?  
Odgovor: če gre za verske objekte (kapelice) se morajo občani obrniti na župnika. Sama obnova 
spomenikov ni odvisna samo od sredstev, ki jih nameni občina, pač pa tudi od vasi.  
 
4. finančno poročilo SNRS; ali je OU sporočila stališče glede finančnega načrta? 
Odgovor: OU je pregledala finančni načrt. Plače so izračunane za vseh pet občin. V načrtu je 
napisan delež Občine Gorje. OU se je do roka opredelila na finančni načrt.  

 
Svetnika Ivana Hočevarja je zanimalo: 
1. konto 7000 Dohodnina; kaj je razlog, da se dohodnina dviguje za 11 %. Ali ima občina pravno 
podlago, da dobi toliko dohodnine? 
Odgovor: zmanjšala se je finančna izravnava in povečala se je povprečnina.  
 
2. konto 4021 Posebni material in storitve; zakaj tako povečanje? Ali je napaka? 
Odgovor: na ta konto je vezanih kar nekaj postavk.  

 
Svetnika Branka Banka je zanimalo: 
1. za kaj bo investiran oz. porabljen denar, ki ga bo občina dobila od amortizacije vodovoda 
Radovna?  
Svetnik Ivan Hočevar je dodal, da bi bilo potrebno napisati, da bo občina dobila denar iz naslova 
uporabnine, da je namenski in da se v višini tega zneska naredi načrt porabe.  
Odgovor: občina je v začetku leta 2016 ugotovila lastništvo magistralnega voda, ker je zdravstveni 
inšpektorat občini naložil ukrepe, za katere pa občini Bled in Radovljica nista imeli posluha. 
Občina Gorje je sama pristopila k reševanju tako, da je sama kupila napravo za merjenje prostega 
klora. Strošek je šel v knjigovodske knjige Občine Gorje in v breme uporabnine vseh uporabnikov.  
 
2. PP 20010801 Nakup zgradb in prostorov; predvideva se odkup Zadruge. Ali ima občina kakšen 
plan, kaj bo delala s to stavbo? Ali bo občina zamenjala zemljišča za Zadrugo? Katera zemljišča bo 
občina zamenjala? 
Odgovor: sama stavba na videz ni tako zanimiva, kot pa so zanimiva zemljišča pred in okoli stavbe. 
Občina Gorje ima na občinskem trgu v lasti le pas ob občinski stavbi. Vse ostalo je v lasti Zadruge 
Bled. Ravno Zadruga je pred dvema letoma prišla z idejo, da bi občina odkupila Zadrugo. Na eni 
izmed naslednjih sej bo na dnevnem redu predstavitev teh zemljišč.  
 
3. evropska sredstva; v proračunu ni planiranega nobenega prihodka iz naslova evropskih 
sredstev.  
Odgovor: ukrepov, ki bi podpirali okoljske projekte (gradnja kanalizacije, ceste, javno 
razsvetljavo, …) ni.  
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4. Delovanje občinske uprave, PK 04 Skupne administrativne sl. in spl. javne storitve; na 0403 
je zelo visok indeks. Zakaj? 
5. PK 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem;  
Odgovor: 04 je glavni program v proračunu. Na tem programu je seštevek vseh podprogramov, 
ki jih zajema glavni program.  

 
Svetnik Jakob Por je opozoril na napako pri NRP-ju OB207-14-0006 Obnova vodovodnega 
omrežja; navedeno je, da so sredstva zagotovljena za … »Podhom – Vintgar«. Ta vodovod je bil 
že obnovljen?  
Odgovor: je napaka in se bo popravila. Ta znesek je namenjen samo za obnovo vodovodnega 
omrežja Brdo.  
 
Ker ni bilo drugih vprašanj in predlogov, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog 
sklepa: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2017 
in ga posreduje v 15-dnevno javno razpravo.  

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 

 
Točka 2: Soglasje k ceni storitve pomoči na domu 
Uvodno obrazložitev je podala računovodkinja v Domu dr. Janka Benedika, Mojca Kaštrun. 
Povedala je, da je v domu približno 15 uporabnikov iz občine Gorje. Osnovna cena pomoči na 
domu se poveča za 0,04€, za uporabnika, 0,01€, za občino 0,03€. Cena storitve se spremeni zaradi 
drugačnega obračunavanja prihoda na delo oz. kilometrine.  
 
Soglasje je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ. Predsednik Ivan Ratek je podal kratko poročilo in občinskemu svetu predlagal, da sprejme 
predlagani sklep.  

 
V razpravi je sodeloval svetnik Janez Kolenc. Zanimalo ga je, kaj se amortizira pri negovalkah? 
Mojca Kaštrun mu je odgovorila, da imajo negovalke telefone, dlančnike, … 
 
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog 
sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje daje Domu dr. Janka Benedika Radovljica soglasje k ceni socialne 
oskrbe pomoči na domu. Skupna cena storitev za socialno oskrbo znaša: 
- na delavnik 17,47 EUR na uro, 
- v nedeljo 24,28 EUR na uro, 
- na dan državnih praznikov 25,99 EUR na uro. 
2. Občinski svet Občine Gorje sprejme sklep, da se cena storitve za socialno oskrbo 
subvencionira v višini 71,45% iz občinskega proračuna. Glede na subvencioniranje občine cene 
socialne oskrbe za uporabnika znašajo: 
- na delavnik 4,99 EUR na uro, 
- v nedeljo 6,99 EUR na uro, 
- na dan državnih praznikov 7,49 EUR na uro. 
3. Cene stopijo v veljavo s 1.12.2016. 



 

19 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

Točka 3: Sklep s stališčem Občine Gorje o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS  
Pred Državnim zborom RS že od leta 2013 poteka postopek za spremembo Ustave RS na področju 
pravice do pitne vode po dostopni ceni in zaščite vodooskrbe pred interesi privatnih družb. 
Voda je skupen vir človeštva in javna dobrina, zato mora biti dostop do nje temeljna in splošna 
pravica. Zakon o vodah določa, da je voda javno dobro in le država, kot njen upravitelj, lahko 
podeljuje vodno pravico za rabo vode. To pomeni, da Zakon o vodah ne omogoča privatizacije 
vode, saj ne omogoča zasebne lastnine na vodi. Oskrba s pitno vodo je v skladu z Zakonom o 
varstvu okolja obvezna občinska gospodarska javna služba, kar pomeni, da je dejavnost 
regulirana in je zato subjekt zasebnega ali javnega prava ne more izvajati, kot prosto tržno 
dejavnost. 
Gospodarjenje z vodo in vodovodnim omrežjem ne sme biti predmet pridobitne dejavnosti 
gospodarskih družb in korporacij, ki se ukvarjajo s pridobivanjem dobička na trgu, zato se morajo 
vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev izkoriščati 
v obliki neprofitne javne službe. 
Ureditev univerzalnega dostopa do vode na zakonski ravni ne nudi dovolj zaščite, saj lahko katera 
koli vlada pod pritiski dokaj enostavno spremeni zakon. Zato je potrebno, da je status vodnih 
virov urejen v Ustavi RS in s tem zavarovana temeljna človekova pravica dostopa do pitne vode. 
Z dopolnitvijo Ustave RS bomo zagotovili univerzalen dostop do vode. 
Vpis neodtujljive pravice do pitne vode v Ustavo obsega: 
- da je voda in dostop do vode splošna in temeljna pravica za vsakogar; 
- da so vse vrste vod (površinske vode, podzemne vode, vodni tokovi) javno dobro, katero je 

država dolžna varovati in za njih skrbeti v imenu svojih državljanov in tudi prihodnjih rodov; 
- da je voda vitalni del okolja, osnovna dobrina in naravni vir, ki je strateškega pomena za 

življenje ljudi, razvoj in varnost države; 
- da se prepreči, da bi vodo obravnavali kot vsako drugo blago; 
- da se vodni viri ne morejo privatizirati oziroma komercializirati; 
- da vodni viri služijo prednostno in trajnostno za oskrbo prebivalstva in gospodinjstev z vodo 

za pitje in higieno pred drugimi rabami vode; 
- da se oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja kot 

neprofitna javna služba – torej ni možno več podeljevati koncesij. 
4.11.2016 je občina s strani Združenja občin Slovenije dobila obvestilo, da je Ustavna komisija 
Državnega zbora potrdila predlog besedila za vpis pravice do pitne vode v ustavo in ga poslala v 
Državni zbor, ki mora akt o spremembi ustave sprejeti z dvotretjinsko večino glasov vseh 
poslancev.  
Sprejem sklepa nima finančnih posledic. 
  
V razpravi so sodelovali svetnika Jakob Por, Janez Kolenc.  
Svetnik Jakob Por je povedal, da obstaja skrb, da se bo na ravni države formirala služba, agencija, 
ki bo skrbela za porabo pitne vode. Je zato, da se pravica do pitne vode zapiše v Ustavo. 
Župan Peter Torkar mu je pojasnil, da država daje vodne pravice. Državni aparat je že postavljen, 
ki operira z vodo.  
Svetnik Ivan Hočevar je pojasnil, da so občine za to, da se pravica do pitne vode vpiše v Ustavo 
in da opravljanje z vodnimi viri ostane v pristojnosti občin.   
 



 

20 

Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog 
sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep s stališčem Občine Gorje o vpisu pravice do pitne 
vode v ustavo RS. 

GLASOVANJE: 
ZA 11 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

Točka 4: Informacije župana 
 
ASFALTIRANJE CESTE Gorje – Radovna – investicija je v zaključni fazi asfaltaže, urejanja bankin, 
propustov. Predvideva se, da bo investicija zaključena do konca novembra.  
 
PEŠPOT ZGORNJE – SPODNJE GORJE – izbran je bil izvajalec del; to je Gorenjska gradbena družba 
Kranj. Predvideva se, da bo gradnja prestavljena v spomladanski čas.  
 
ZIMSKA SLUŽBA – sklican je sestanek z vsemi podizvajalci; ti so Mirko Mežek, Boris Kunšič, Franci 
Piber, Mihael Klinar, Davorin Urevc.  
 
SEJE ODBOROV vse proračunske seje odborov bodo v sredo, 16.11.2016 in sicer: 

 7. seja Statutarno pravne komisije bo ob 15. uri, 

 12. seja Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ ob 
15. uri, 

 7. seja Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami ob 15.30 uri, 

 11. seja Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe bo prav tako ob 
15.30 uri.  

 

Točka 5: Pobude, predlogi in vprašanja 
 

13. REDNA SEJA 

13.1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por 

1. zasledil je, da se stanovanje na knjižnico prodaja. Ali je občina zainteresirana za nakup tega 
stanovanja? 
2. opazil je, da so v proračunu predvidena sredstva za adaptacijo ceste v Podhomu. Ali se bo 
investicija izvedla v letu 2016? 
3. predlagal je, da bi del enosmerne ceste, od Jakovga Ivana pa do korita, spremenila v dvosmerni 
promet.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. v tej hiši so, poleg tega stanovanja, še štiri stanovanja, tako da občina ne razmišlja o nakupu 
tega stanovanja. 
2. investicija se bo izvedla v letu 2017. 
3. bilo je že kar nekaj pobud na to temo. Predlagal je, da se vaški odbor sestane z vaščani. V času 
turistične sezone pa se je izkazalo, da je enosmerni tok več kot primeren, ker se je v vasi promet 
umiril.  
 
Z odgovori je zadovoljen.  
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13.2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc 

1. stanovalci pri Kunsteljnu, v Spodnjih Gorjah so dali pobudo, da se tam zapre cesta. 
2. apel sosedov Bara Petač na Občino Gorje je, da naredi, vse kar je v njeni moči, da bar ne bo 
dobil podaljšanega obratovalnega časa.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. cesta se na tem območju ne more zapreti. 
2. Bar Petač ima dovoljenja za obratovanje. Kar pa se tiče obratovalnega časa, pa bo občina 
upoštevala želje in pripombe vaščanov. Novemu lastniku oz. najemniku ne bo izdano soglasje za 
podaljšan obratovalni čas, ker je bilo v enem letu zabeleženih več kot 7 kršitev.  
 
Z odgovoroma je zadovoljna.  
 

13.3. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar 

1. zanimalo ga je ali bo občina kupila Zadrugo? 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. odgovoril mu je, da bo občina kupila Zadrugo. Potekajo cenitve zemljišč, ki so v lasti občine. 
Izvedena bo menjava občinskih zemljišč za stavbo. 
 
Z odgovorom je zadovoljen.  
 

13.4. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Branko Banko 

1. kdaj bo Rečiška cesta odprta? 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. zadnjo informacijo ki jo ima je, da bodo z deli zaključili 20.10.2016. Uradno podaljšanje zapore 
ceste s strani države pa je do 30.10.2016. 
 
Z odgovorom zadovoljen.  
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NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE 
 

14 .1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc 

1. glavni most v Krnici; zakaj so bili odstranjeni zanki pred mostom in kdaj se pričakuje, da se bo 
kanalizacija pripeljala pod most, na drugo stran vasi? 
2. vzdrževanje ceste v Krmo; ali ima občina s to cesto kaj stroškov? 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. most je bil s strani DRSCja statično pregledan. Pred asfaltažo ceste v Radovno se je most zožal, 
zato da je omogočena večja obremenitev. Statična ocena je pokazala, da je most dotrajan in bo šel 
v plan obnove, ki je predvidena v roku štirih, petih let.  
2. nastal je minimalni strošek z grediranjem ceste.  
 

14.2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek, Ivah Hočevar, Branko Banko 

1. ko se bo popravljala oz. menjala streha na vežicah, je predlagal, da se pred kuhinjo in WC naredi 
podaljšek strehe.  
2. če ima Infrastruktura na pokopališki dejavnosti dobiček, bi bilo potrebno dvigniti najemnino. 
Zadeva naj se preuči. 
3. ali gospodarska javna služba od dobička plačuje davek? 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. predlog je praktičen, vendar pa je nad menjavo strehe bdel Zavod za varstvo kulturne dediščine.  
2. Infrastruktura bo v proračun občine nakazala dobiček, zato je tudi prikazan odhodek.  
3. se plačuje.  
 

14.3. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Urban Mulej 

1. predlagal je, da bi imeli vsi gostinski lokali enak obratovalni čas.  
2. električni vodi na Hotunjah; rečeno je bilo, da se bo kabliralo v zemljo, sedaj pa se postavljajo 
novi stebri.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. na začetku je občina dala vsem gostinskim lokalom enak obratovalni čas. Glede na dejstvo, da 
so lokali v različnih območjih in da se lastniki oz. najemniki lokalov različno držijo obratovalnih 
časov, je občina dolžna ščititi tudi ljudi, ki živijo v neposredni bližini lokalov. Vsak nosilec dejavnosti 
ima možnost, da od najbližjih sosedov pridobi soglasje za podaljšan obratovalni čas. V tem primeru, 
se lahko občina odloči drugače.  
2. se bo preverilo. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 1830. 
 
 
Zapisala         Župan Občine Gorje 
Nuša Jesenšek , l.r.        Peter Torkar, l.r. 
 
 

 


