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SEJE DELOVNIH TELES 
 
 
 

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

Ponedeljek, 11.6.2018 ob 15.30 
 

 

Vabilo in zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami, 

Ponedeljek, 11.6.2018 ob 15.30 
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Vabilo in zapisnik Odbora za gospodarstvo, varstvo 
okolja in gospodarske javne službe 

 
Številka: 9000-5/2018-5 

Datum: 1.6.2018 
 
 
 

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

 
 

19. sejo Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
ki bo v ponedeljek, 11.06.2018 ob 15.30 uri 

v prostorih Občine Gorje. 
 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 17. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 

službe z dne 11.12.2018 
2. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 
3. Poročilo o delu javnega podjetja Infrastruktura Bled za leto 2017. 
4. Poročilo koncesionarja WTE za leto 2017. 
5. 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, 

 Dominik Šalamon, Eurocon d.o.o., Janez Resman, Infrastruktura Bled, d.o.o., Robert Bizjak, WTE d.o.o.
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Številka: 9000-0005/2017-12 
Datum: 11.12.2017 

 
ZAPISNIK 

18. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, ki je bila v sredo, 
11. decembra 2017 ob 15.30 uri v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b. 

 
Prisotni: Ivan Hočevar – predsednik, Borut Kunstelj, Dominik Piber, Jože Borse in Mihael Klinar  
Odsoten:/ 
Ostali prisotni: Štefan Korošec,  Jožica Lužnik 
 
Uvodoma je predsednik pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlagal je sledeči 
 
DNEVNI RED: 
1. Pregled zapisnika 17. seje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe 

z dne 8.11.2017. 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorje, predlog 
– skrajšani postopek. 

3. Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 – 2021. 
4. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za leto 2018. 
5. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
Dnevni red je predsednik dal na glasovanje.  Dnevni red je bil soglasno sprejet. (Za:5, PROTI:0) 

 
Točka 1: Pregled zapisnika 17. seje odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe z dne 8.11.2017. 
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Prisotni so na predlog predsednika glasovali o sklepu. 
 

SKLEP:  
Zapisnik 17. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe z dne 
08.11.2017 se potrdi. 

ZA: 5 PROTI:0 
 
Točka 2: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske 

javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorje, 
predlog – skrajšani postopek. 

Ker ni bilo pripravljavcev te točke je predsednik dal točko v razpravo. Predlog je korektno 
pripravljen. Gre za uskladitev obstoječega odloka z veljavno zakonodajo. Ravno tako gre za 
uskladitev kazenskih določb z zakon in bodo posledično inšpektorji lažje delali na določenih 
zadevah.  
 

SKLEP:  
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu 
Občine Gorje, da sprejme predlog spremembe in dopolnitve Odloka o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini 
Gorje. 
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ZA: 5 PROTI: 0 
 
Predlog je bil soglasno sprejet. 
 

Točka 3: Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 – 2021. 
Predsednik je dal besedo Štefanu Korošcu, ki je na kratko predstavil program oskrbe s pitno vodo. 
Navedel je, da je program usklajen z uredbo o oskrbi s pitno vodo, da je podoben prejšnjemu 
programu. V tem programu so posodobili podatke o omrežju, hidrantih in povzeli tudi zahteve 
HACCAP. Obrazložil je, da je v programu napaka  v točki 3 NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE. 
Napačno je zavedeno število priključkov velikega porabnika in posledično tudi priključki malega 
uporabnika (število priključkov 957 – 3 veliki in 954  malih). G. Kunsteljna je zanimalo, če so 
odjemna mesta pravilno navedena. G. Korošec je pojasnil, da so. Razlika med odjemnimi mesti in 
priključki je ta, da so odjemna mesta dejanski odjem vode, pri priključkih pa so všteti tudi objekti, 
ki imajo začasno zaprto vodo. G. Korošec je pojasnil tudi to, da ne poročamo ministrstvu še 
dejanske porabe vode, saj je na sistemu še vedno veliko izgub, glede na vodno dovoljenje, ki ga 
imajo pridobljene občine. Poraba vode se meri samo za interno uporabo.  
 
Predsednik je odprl razpravo: 
 
G. Kunstelj je predlagal, da bi bilo fino, če bi gasilci sodelovali pri pregledu hidrantnega omrežja in 
da bi bilo fino, če bi imeli vsaj lokacije hidrantov za primere intervencij. G. Korošec je pojasnil, da 
Infrastruktura pregleduje hidrante, ko jim plan dela to dopušča, oziroma morajo včasih pregled 
prekiniti, če pride do kakšne okvare na omrežju. Kar se tiče lokacij, bodo vsa gasilska društva dobila 
dostop do spletnega pregledovalnika, ko bo baza dokončna. Trenutno imajo interno že sestavljeno 
bazo in pregledovalnik že deluje. Ko bodo dali njim v uporabo, bo vsak hidrant opremljen z 
osnovnimi podatki o hidrantu. G. Piber je pojasnil, da je zelo pomembno, da se ve s katerega 
hidranta se črpa voda oziroma se ga uporabi za intervencijo, saj hidranti, ki so vezani na črpalko 
niso ustrezni za izvajanje teh del. 
Pogovor je stekel tudi glede požarnih bazenov. G Piber je pojasnil, da  požarni bazeni so, samo da 
se ne ve ali so funkcionalni.  G. Hočevar je pojasnil, da je tema smiselna in da se jo je potrebno 
lotiti na nivoju dogovora na občini, za hidrante obstaja pogodba za vzdrževanje, glede požarnih 
bazenov pogodbe ni.  G. Korošec je pojasnil, da hidranti nimajo samo funkcijo požarne zaščite, 
vendar je tudi možnost prezračevanja in čiščenja vodovoda. Potrebno bi bilo uskladiti 
pregledovanje hidrantov in pregledovanje požarnih bazenov. G. Klinarja je zanimalo, zakaj so 
navedene pri porabi vode samo tri občine, če se ve, da je na ta vodovod priklopljena tudi Žirovnica. 
G. Korošec je pojasnil, da se je za Žirovnico naredila samo povezava in da je dovod nedejaven. 
Občina Žirovnica ima Završnice dovolj, je pa na savskem mostu števec in bi se takoj odkrilo, če bi 
se voda odvzemala. G. Pibra je zanimalo ali se bo v rezervni vodni vir Zmrzlek kaj vlagalo. Predlaga, 
da bi se ga vsaj spralo in očistilo. Enako meni, da je potrebno narediti tudi na Ovčjih jamah. G. 
Hočevar je še dodal, da občine ne spoštujejo vodnega dovoljenja, ker se ne delajo monitoringa 
podzemnih vod, ne meri se odvzeta voda in izgub se ne ugotavlja. G. Korošec mu je pojasnil, da se 
odvzem vode odčitava na števcu v Grabču, vendar se trenutno uporablja zgolj interno. V 
nadaljevanju je g. Hočevar dodal, da je rezervni vodni vir obveza. G. Korošec mu je pojasnil, da 
Zmrzlek je lahko rezervni vodni vir, vendar bi se ga moralo ravno tako klorirati. Pogovor je tekel 
tudi o vodovarstvenih pasovih. Pojasnjeno je bilo, da uredba še ni sprejeta in da so se aktivnosti 
ustavile, ko so bile ministrstvu predstavljene analize vode. Za zaključek je g. Hočevar še dodal, da 
so vodne izgube stvar upravljavca in da je program napisna v skladu z uredbo. Pričakuje pa, da bo 
program občinska uprava pregledala in ga podala županu v podpis in potrditev. 
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SKLEP:  
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu 
Občine Gorje, da se seznani s program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 – 2021. 

ZA: 5 PROTI: 0 
 

Točka 4: Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za leto 2018. 
Predsednik je  predal besedo G. Korošcu, ki je na kratko obrazložil, da se program sprejema vsako 
leto. Sama vsebina programa je enaka, osveženi so podatki. Povedal je tudi, da se javno podjetje 
še vedno trudi spodbuditi ljudi k manjši porabi oziroma ločenem zbiranju  odpadkov z 
obveščanjem, spodbujajo kompostiranje, vršijo pametni nadzor z opominjanjem, razni projekti s 
šolami. Pojasnil je tudi, da za samega uporabnika ni nič novega. 
 
Predsednik je program zbiranja komunalnih odpadkov podal v razpravo. 
 
G. Klinar je izpostavil vprašanje, če je potrebno, da se sveče s pokopališča odvažajo vsak teden. 
Pojasnjeno je bilo, da se sveče kar naberejo in da je res v zimskem času verjetno malo manj sveč, 
ampak v primeru pogreba se jih pa potem zopet nabere. G. Hočevar je predlagal, da naj oskrbnik 
pokopališča oceni ali se lahko odvozi zmanjšajo. G. Kunstelj je izpostavil problem, da glede na 
navedene podatke opaža, da se vse frakcije drastično zvišujejo. G. Korošec je pojasnil, da se mešani 
odpadki znižujejo, se pa povečuje mešana embalaža, kar je dokaz, da so občani začeli ločeno zbirati 
odpadke. G. Borse je povedal, da je turizem v Gorjah v porastu, kar je razvidno iz pobrane turistične 
takse, in da bi morali sobodajalci plačevati več za komunalne odpadke, da bi s tem pokrili odlaganje 
odpadkov za njihove goste. G Klinarja je zanimalo ali se kršitve, ki jih odkrijejo pri odlaganju 
odpadkov sankcionirajo ali ne? G. Korošec je pojasnil, da kjer se obrne zabojnik se naredi zapisnik 
v treh izvodih, enega za stranko, enega za Infrastrukturo in enega za inšpektorja, vendar se 
slednjega še ne pošlje. G. Hočevar je še pojasnil, da je v programu napačno navedeno pri načrtu 
nabav in viri financiranja, sam vir financiranja. Vir financiranja niso lastna sredstva. 

 

SKLEP:  
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu 
Občine Gorje, da občinski svet Občine Gorje potrdi program zbiranja komunalnih odpadkov na 
območju Občine Gorje za leto 2018. 

ZA:5 PROTI:0 
 

Točka 5: Pobude, predlogi in vprašanja 
Pobud, predlogov ni bilo. Samo G. Borse je izpostavil glede omejitve hitrosti V Spodnjih Gorjah, 
takoj ko ste pride izpod podvoza z Bleda. Smiselno bi bilo omejiti vsaj na 50 km/h. G. Klinar je 
opozoril, da so že predlagali, da bi pri šoli naredili kontrolo hitrosti s strani medobčinske redarske 
službe. 
 
Predsednik je zaključil s 18. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.  
 
Seja je bila zaključena ob 16.40 uri. 
 
 
Zapisala: Predsednik odbora 
Jožica Lužnik  Ivan Hočevar , l.r. 
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Vabilo in zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in 
gospodarjenje z nepremičninami 

 
Številka: 9000-0005/2018-6 

Datum: 4.6.2018 
 

VABILO 
 

Na podlagi 56. in 61.člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017 ) sklicujem 

 

10. sejo Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki 
bo v ponedeljek, dne 11.junija 2018 ob 15.30 uri v prostorih občine Gorje  

 
 
Za sejo predlagam naslednje točke dnevnega reda: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje 
2. Predlog za prodajo solastniškega dela Občine Gorje  
3. Razno 

 
 
 
 Predsednik odbora: 
 Jakob Por, l.r.  
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Gradivo za sejo OS (člani so gradivo že prejeli s sklicem seje) 
 
 
 
 
 
Vabljeni: 

- Vsi člani Odbora 
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Številka: 9000-0003/2017-14 
Datum: 6.6.2017 

 
 

 ZAPISNIK 
 

9. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami, ki je bila v ponedeljek, dne 5.junija 2017 ob 16.00 uri v 

prostorih Občine Gorje. 
 
Prisotni: Jakob Por, Boštjan Komar in Pavel Jakopič. 
Opravičeno odsotna: Urban Mulej  in Drago Bregant 
Ostali prisotni: Robert Plavčak, poročevalec. 
 
Predsednik je uvodoma pozdravil člane odbora in ugotovil, da je odbor sklepčen. 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje 
2. Premoženjsko pravne zadeve 
3. Razno 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 8. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 
nepremičninami z dne 20. marca 2016 

 
Predsednik je na kratko pregledal sklepe zadnje seje Obora in ugotovil, da so bili sklepi izvršeni in 
realizirani. Člani odbora so zapisnik soglasno potrdili. 
 

SKLEP: Zapisnik 8. seje Odbora se soglasno potrdi. 

ZA:3  PROTI:0 
Sklep je bil sprejet. 
 

Točka 2: Premoženjsko pravne zadeve 
 

Predsednik je predal besedo Plavčaku, ki je v uvodu na kratko predstavil posamične točke, ki so 
bile podrobno obrazložene v gradivu in sicer: 
 

a) Prve spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje 
za leto 2017 

b) Odkup solastniških deležev na občinski cesti v Vintgar 
c) Prodaja solastniškega deleža na funkcionalnem zemljišču k objektu 
d) Prodajo zemljišča s parc. št. 990/4 k.o. Spodnje Gorje 

 
V nadaljevanju je navedene zadeve odbor obravnaval posamično, predstavljeni so bili razlogi in 
potrebe ter uradna cenitev pooblaščenega cenilca.  
 



 

11 

Člani odbora so v razpravi pridobili vsa pojasnila na svoja vprašanja in bistvenih pripomb na 
obravnavano gradivo niso imeli. Po opravljeni krajši razpravi so sprejeli naslednji  

SKLEP: Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami je obravnaval 
premoženjsko pravne zadeve in jih potrdil ter predlaga občinskemu svetu, da jih sprejme v 
predlagani obliki.  

Za:3 PROTI: 0 
Sklep je bil sprejet. 
 

Točka 3: Razno 
 
Ker drugih pripomb in predlogov ni bilo, je predsednik sejo zaključil. 
 
Seja je bila zaključena ob 16.25 uri. 
 
 
 
Zapisal: 
Robert Plavčak, univ.dipl.prav. 
Višji svetovalec I 
 
 
 
 
 Predsednik odbora za prostorsko planiranje 

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

 

 
  


