Številka: 9000-0002/2016-12
Datum: 20.4.2016

ZAPISNIK
12. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 8. junija 2016,
ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.
Prisotni: Janez Poklukar st. (SDS), Branko Banko (SD), Ivan Hočevar (SD), Danijela
Mandeljc, Janez Kolenc, Boštjan Komar, Borut Kunstelj, Ivan Ratek,
Jakob Por, Dominik Piber, župan Peter Torkar.
Neupravičeno odsoten: Urban Mulej.
Poročevalci: Milan Rejc – ravnatelj OŠ Gorje, Ljudmila Zupan – računovodstvo OŠ
Gorje.
Novinarji: /
Člani
Nadzornega odbora občine Gorje: /
Občinska uprava
občine Gorje: Monika Breznik – direktorica OU, Robert Plavčak, Jožica Lužnik, 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 se seje ni
opravičil. 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 9. seje Odbora za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ.
V skladu z 32. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je občinski svet pred sprejemom dnevnega reda
najprej odločal o sprejemu zapisnika 11. redne seje, z dne 20.4.2016.
Ker ni bilo drugih pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z
dne, 20.4.2016.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Zapisnik je bil sprejet.
Za dvanajsto sejo sveta je bil določen naslednji dnevni red:
1. Odlok o občinskih cestah v Občini Gorje – predlog, druga obravnava.
Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje –
2.
enota Vrtec Gorje.
3. Statut Osnovnega zdravstva Gorenjske.
4. Strategija ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017 – 2021.
5. Priznanja Občine Gorje za leto 2016.
6. Premoženjsko pravne zadeve:

a) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine s parc. št. 1001/5, 1001/8 in
1010/3, vse k. o. 2185 – Spodnje Gorje.
7. Informacije župana.
8. Pobude, predlogi in vprašanja.
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.

Točka 1: Odlok o občinskih cestah – predlog, druga obravnava
Župan Peter Torkar je v uvodu povedal, da je bil na 11. redni seji, ki je bila 20.4.2016, sprejet Odlok
o občinskih cestah v prvem branju. Na Odlok so bile podane pripombe. Katere pripombe so bile
upoštevane in katere ne, je na kratko povedala Jožica Lužnik, svetovalka za okolje in prostor in
gospodarske javne službe.
V razpravi sta sodelovala svetnik Ivan Hočevar in Branko Banko. Svetnik Hočevar je izpostavil
problem ponikovalnic, svetnik Banko pa problem živih mej. Na oba vprašanja je odgovorila Jožica
Lužnik, svetovalka za okolje in prostor in gospodarske javne službe.
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Odlok o občinskih cestah v Občini Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.
Ker Milan Rejc, ravnatelj OŠ Gorje še ni bil prisoten na seji, kjer bi moral poročati pri točki 2, je župan
Peter Torkar občinskemu svetu predlagal, da obravnava točko 3.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/

Točka 3: Statut Osnovnega zdravstva Gorenjske
V uvodni obrazložitvi je župan Peter Torkar povedal, da je OZG pripravil prečiščeno besedilo Statuta
zaradi vpisa manjkajočih ustanoviteljic v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju. Okrožno
sodišče v Kranju je namreč s Sklepom zavrglo predlog za vpis v sodni register ustanoviteljice Občine
Cerklje na Gorenjskem in Občine Gorje z obrazložitvijo, da vse spremembe in dopolnitve kot tudi
sam Statut nimajo pravne veljave, dokler niso vpisane v sodno-poslovnem registru, ne glede na
objavo v Uradnem listu RS. Da bi OZG zadostil zahtevam Okrožnega sodišča v Kranju in zaradi lažje
preglednosti Statuta pri vpisu v sodni register je Svet OZG sprejel Prečiščeno besedilo Statuta OZG.
Razprava pri tej točki ni bila predvidena, ker gre zgolj za seznanitev in soglašanjem s spremembo
Statuta, za je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

Predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje soglaša s Prečiščenim besedilom Statuta Osnovnega zdravstva
Gorenjske.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 4: Strategija ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske
2017-2021
Martina Hribar Brus, višja svetovalka za splošne, gospodarske in druge dejavnosti je na kratko
predstavila Strategijo. Glavni cilj projekta je promocija zdravja med starejšimi prebivalci Zgornje
Gorenjske, ki so starejši od 55 let.
Točko je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ
- predsednik Ivan Ratek. Podal je kratko poročilo. Občinskemu svetu je predlagal, da sprejeme
predlagani sklep.
V razpravi so sodelovali Janez Kolenc, Danijela Mandeljc, Jakob Por, Ivan Hočevar.
Janez Kolenc je bil mnenja, da je gradivo obsežno in da Strategija ne ponuja konkretnih rešitev,
zaključkov.
Danijela Mandeljc mu je pojasnila, da je projekt zamišljen kot obveščanje in ozaveščanje starejših o
zdravem načinu življenja.
Župan je dodal še, da se bo izvedbeni program pripravil oz. se že izvaja v nekaterih društvih.
Jakob Por je izrazil zaskrbljenost, ker se število občanov zmanjšuje. Zanimalo ga je zakaj, ali zaradi
manjšega prirastka, izseljevanja zaradi iskanja služb, …?
Ivan Hočevar je opozoril, da v Strategiji manjka izvedbeni program.
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Strategijo ohranjanja zdravja starejših na območju občin
Zgornje Gorenjske 2017-2021.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 2: Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Gorje – enota Vrtec Gorje
Ravnatelj OŠ Gorje, Milan Rejc je na kratko predstavil predlog cen programov Osnovne šole Gorje –
enote Vrtec Gorje. Pojasnil je, da na ceno prehrane vpliva tudi priprava obrokov za prevoz iz šole v
vrtec in s tem povezano delo hišnika ter da je tehnično osebje preračunano na število otrok,
vzgojiteljice pa na število oddelkov.
Točko je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ
- predsednik Ivan Ratek. Podal je kratko poročilo. Občinskemu svetu je predlagal, da sprejeme
predlagani sklep.

Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep o določitvi cen programov Vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 5: Priznanja Občine Gorje za leto 2016
Priznanja je pregledala in obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanjapredsednik Janez Kolenc. Podal je kratko poročilo. Občinskemu svetu je predlagal, da sprejeme
predlagane sklepe.
Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanje naslednji predloge sklepov:
1. PRIZNANJE OBČINE GORJE prejmejo:
- Janez Kobentar, Podhom 21, 4247 Zgornje Gorje.
- Društvo žena in deklet na vasi občin Bled in Gorje, Prežihova cesta 9, 4260 Bled.
- Ela Hudovernik, Spodnje Laze 1a, 4247 Zgornje Gorje.
2. PLAKETO OBČINE GORJE prejmeta:
- Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Radovljica, krajevna organizacija Rdečega križa Gorje,
Spodnje Gorje 104, 4247 Zgornje Gorje.
- Čebelarsko društvo Bled – Gorje, Zagoriška cesta 10, 4260 Bled.
3. PRIZNANJE ZLATI ZVON OBČINE GORJE prejme:
- Marija Jakopič, Spodnje Gorje 236, 4247 Zgornje Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 6: Premoženjsko pravne zadeve
a) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine s parc. št. 1001/5, 1001/8
in 1010/3, vse k. o. 2185 – Spodnje Gorje.
Uvodno obrazložitev je podal Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne in splošne
zadeve. Povedal je, da se predmet sklepa nanaša na zemljišča, ki v naravi predstavljajo površine, po
katerih potekajo kategorizirane občinske ceste. Zemljiško knjižno imajo navedene parcele status
javnega dobra, kjer lastnik ni poznan.
Ker pa gre za površine, po katerih v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest potekajo
občinske ceste, je navedenim nepremičninam potrebno najprej ukiniti status javnega dobra in
vpisati status grajenega javnega dobra v lasti občine Gorje.
Za spremembo stanja v ZK je potrebno najprej sprejeti predmetni sklep in nato izdati odločbo o
ukinitvi statusa javnega dobra za predmetne nepremičnine.
Po uveljavitvi sklepa in po pravnomočni upravni odločbi, bo zadeva sprovedena v elektronski
zemljiški knjigi in s tem urejen status javnega dobra lokalnega pomena v lasti občine Gorje.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje predlog sklepa:

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine s
parc. št. 1001/5, 1001/8 in 1010/3, vse k. o. 2185 – Spodnje Gorje, v predlagani obliki.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 7: Informacije župana
DELA POD VIŠELNICO – izbran je bil izvajalec del, to je Gorenjska gradbena družba Kranj. Dela bodo
izvršena za manj kot 200.000 €. Projekt bo urejal varno pot, prestavljena bo os ceste, javna
razsvetljava, obnova vodovoda in električni vod. Vzporedno s to investicijo, se bo uredila tudi
meteorna kanalizacija in drenaža na državni cesti od Petača proti križišču Bled-Jesenice. Zgradili se
bosta dve ponikovalnici in drenaža pri dveh objektih. Na koncu sledi še preplastitev ceste. Ni
predvidena popolna zapora ceste.
PROJEKT LAZE – na Lazah je potekala ugotovitev mej na občinskih cestah. Želja je, da se cesta pri
kapelici, pod Jakopičevo hišo, razširi. Na eni strani je lastnici, s katero so precejšnje težave, v smislu
z odkupom zemljišč. V primeru, da ne bo prišlo do soglasja, bo občina primorana sprožiti postopek
razlastninjenja.

Točka 8: Pobude, predlogi in vprašanja
11. REDNA SEJA
11.1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc
1. mrliške vežice še niso urejene. Prosi, da se v čim krajšem času uredijo.
2. na Poljšici ni zelenega odpada. Postavi naj se kontejner.
3. uredi naj se raztros pepela.
ODGOVOR – ustni – župan
1. vežice se bodo uredile v najkrajšem času.
2. Infrastruktura bo pozvana, da postavi kanto za zeleni odpad.
3. proučila se bo možnost za tak način pokopa.
ODGOVOR – pisni – Jožica Lužnik
Stroške vzdrževanja objektov in naprav na pokopališčih, vzdrževanja in urejanja glavnih poti, zelenic,
dreves, živih mej, odvoza odpadkov, porabe vode in elektrike, zimsko službo na pokopališču, itd.
plačujejo uporabniki/najemniki grobov, ki vsako leto prejmejo račun za letno najemnino za grobni
prostor, ki torej predstavlja nadomestilo za vzdrževanje pokopališča.
Uporabniki, ki imajo pogreb, plačajo najem mrliških vežic. Prihodke od najema ima Infrastruktura
Bled, ki potem iz tega plača najemnino za osnovna sredstva Občini Gorje, ter pokriva obratovalne
stroške (elektrika, odpadki, čiščenje, redno vzdrževanje, itd.).
Z odgovori je bila zadovoljna, kljub temu pa je svetnico zanimalo, ali bi se raztros pepela lahko uredil
tudi v Gorjah?

NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE
12.1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj
1. zanimalo ga je, ali se že ve, kdo je onesnažil Ovčje jame? Kakšna je kvaliteta vode?
ODGOVOR – ustni – župan
1. Občina Gorje je v dogovoru z Občino Bled in Občino Radovljica izstavila račun za amortizacijo za
obdobje od 2010 do 2016, s tem da se plačilo zamakne v leto 2017. Računa sta bila zavrnjena. Občina
Gorje je zato pričela s pravnim postopkom.

Seja je bila zaključena ob 1820.

Zapisala
Nuša Jesenšek

Župan Občine Gorje
Peter Torkar
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