Številka: 9000-0001/2017Datum: 22.3.2017

ZAPISNIK
16. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 22. marca
2017, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.
Prisotni: Branko Banko (SD), Ivan Hočevar (SD), Danijela Mandeljc od 18.00 ure
dalje, Boštjan Komar, Janez Kolenc, Ivan Ratek, Borut Kunstelj, Urban
Mulej, Jakob Por, Dominik Piber, župan Peter Torkar.
Opravičil: Janez Poklukar st. (SDS).
Poročevalci: Mag. Janez Resman – direktor Infrastrukture Bled, Vojko Kapus –
direktor Zavoda Marka Kapusa Radovljica
Novinarji: /
Člani
Nadzornega odbora občine Gorje: /
Občinska uprava
občine Gorje: Monika Breznik – direktorica OU, Jožica Lužnik, Robert Plavčak,
Martina Hribar Brus, Miha Primožič, 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
devetih svetnikov in glede na to ugotovil in potrdil sklepčnost. Svetnik Janez Poklukar st. se je
seje opravičil, svetnica Danijela Mandeljc pa je na sejo prišla ob 18.00 uri. 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 13. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe,
- zapisnik 13. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih
financ,
- zapisnik 8. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami in
- zapisnik 10. seje Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.
V skladu z 32. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je občinski svet pred sprejemom dnevnega
reda najprej odločal o sprejemu zapisnika 15. redne seje, z dne 14.12.2016.
Ker ni bilo drugih pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje,
z dne, 14.12..2016.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Zapisnik je bil sprejet.

Za šestnajsto sejo sveta je bil določen naslednji dnevni red:
1. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2016, predlog – skrajšan postopek.
2. Statut Občine Gorje, predlog – druga obravnava.
3. Poslovnik Občinskega sveta Občine Gorje, predlog – druga obravnava.
4. Sklep o ugotovitvi javne koristi.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v Občini Gorje,
5.
predlog – skrajšan postopek.
6. Plan dela Infrastrukture Bled za leto 2017.
7. Strategija oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje za obdobje 2015 – 2020.
Kadrovske zadeve:
8.
a) imenovanje predstavnikov Občine Gorje v svet šole Osnovne šole Gorje.
Premoženjsko pravne zadeve:
a) sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra,
b) menjava zemljišča s parcelno številko 870/5 in 870/4, obe k.o. Višelnica I, z
9.
zemljiščem s parc. št. 254/1 in 253/1, obe k.o. Višelnica,
c) nakup zemljišča s parcelno številko 744/2 k.o. Spodnje Gorje,
d) prodaja zemljišča s parcelno številko 870/2 k.o. Višelnica I.
10. Informacije župana.
11. Pobude, predlogi in vprašanja.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje predlog dnevnega reda.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Predlog dnevnega reda je bil sprejet.

Točka 1: Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2016, predlog – skrajšan
postopek
Župan Peter Torkar je v uvodu povedal, da je bil vsem svetnikom, na podlagi 98. člena Zakona o
javnih financah, v začetku marca posredovan predlog zaključnega računa proračuna Občine
Gorje za leto 2016, z vsemi potrebnimi prilogami.
Dodatno obrazložitev je podala Monika Breznik, direktorica OU. Povedala je, da zaključni račun
proračuna občine Gorje za leto 2016 izkazuje, da so prihodki v bilanci A, torej v bilanci
prihodkov in odhodkov znašali 2.533.985 €, od tega davki na dohodek in dobiček (dohodnina) v
višini 1.678.350 €, donacije v višini 86.025 € in transferni prihodki v višini 280.619 €, od tega
finančna izravnava v višini 121.625 € in sredstva ZFO 91.020 €, odhodki pa 2.532.014 €.
Proračunski presežek iz bilance A je tako znašal 1.971 €. Večje investicije v letu 2016 so bile
- obnova lokalne ceste pod Višelnico do Mercatorja v Spodnjih Gorjah skupaj z izgradnjo
pešpoti in javne razsvetljave ter obnovo vodovoda,
- urejanje ceste na Zgornjih Lazah skozi vas, skupaj z javno razsvetljavo in sanacijo opornih
zidov.
Realizacija odhodkov v bilanci A je bila 82,20 % glede na veljavni proračun, prihodkov pa 89,42
%, ravno tako na veljavni proračun. Občina je v letu 2016 svoje obveznosti poravnavala tekoče
in v zakonskih rokih. Tekoča poraba je predstavljala dobrih 71 %, investicijska pa slabih 29 %
odhodkov.
Realizacija v bilanci B je bila 3.047 € in predstavlja nakazilo Občine Bled za nakazila od
stanovanjskih kreditov v deležu 25,93%.
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Realizacije v bilanci C ni bilo.
Po programski klasifikaciji je bil lani največji delež proračunskih odhodkov namenjen za:
 izobraževanje – slabih 25%; več kot polovico stroška predstavljajo oskrbnine v vrtcih,
 promet, prometna infrastruktura in komunikacije – slabih 23%,
 varovanje okolja in naravne dediščine – slabih12%,
 lokalna samouprava – slabih 9%,
 prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost – slabih 9%,
 socialno varstvo – dobrih 5%.
 po proračunskih uporabnikih pa je bil največji delež odhodkov namenjen za gospodarske
javne službe – slabih 44%,
 sledijo družbene dejavnosti – dobrih 35%
Zaključni račun je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter
javnih financ – predsednik Ivan Ratek je podal kratko poročilo. Občinskemu svetu je predlagal,
da sprejeme zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2016.
V razpravi je svetnika Branka Banka zanimalo, zakaj je bilo na Ovčjih jamah predvidenih 4.000 €,
porabljenih pa je bilo 25.000 €. Jožica Lužnik, višja svetovalka za okolje, prostor in gospodarske
javne službe, je povedala, da je Infrastruktura Bled izstavila račun za dela, ki so bila že izvedena
v letu 2015.

Ker ni bilo druge razprave, je župan dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2016.
2. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Poročilom o realizaciji načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2016.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 2: Statut Občine Gorje, predlog – druga obravnava
V uvodu je župan Peter Torkar povedal, da je občinski svet občine na 15. redni seji dne,
14.12.2016 sprejel predlog Statuta Občine Gorje, s pripombami iz razprave. V razpravi sta
sodelovala svetnika Jakob Por in Branko Banko ter podala nekaj pripomb. Kaj je bilo
upoštevano in kaj ne, pa je v nadaljevanju povedal Robert Plavčak, višji svetovalec za
premoženjsko pravne in splošne zadeve.
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji
predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Statut Občine Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.
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Točka 3: Poslovnik Občinskega sveta Občine Gorje, predlog – druga obravnava
Občinski svet Občine Gorje je na 15. redni seji dne 14.12.2016 sprejel predlog Poslovnika
občinskega sveta Občine Gorje.
Ker ni bilo novih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Poslovnik Občinskega sveta Občine Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 4: Sklep o ugotovitvi javne koristi
Župan Peter Torkar je v uvodu povedal, da Občina Gorje kot soinvestitorka sodeluje pri
projektu rekonstrukcije Regionalne ceste R3-634/1104 Javornik – Gorje in sočasno namerava
urediti problem fekalne kanalizacije v tem delu Spodnjih Gorij.
Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne in druge zadeve je še dodal, da je
Geodetska uprava RS s 1.3.2017 uvedla nov način sprejemanja elaboratov parcelacij na podlagi
13. in 14. člena Zakona o cestah in hkrati pripravila pojasnila »Postopki za določitev in označitev
meje ceste po Zakonu o cestah«. Geodetska uprava RS tako ne prejme elaborata parcelacije za
potrebe ceste, če se z njo ne strinjajo vsi lastniki oziroma vlogo za parcelacijo ne podpišejo vsi
lastniki zemljišč. Opozoril je tudi, da je v drugem odstavku 1. člena napaka in sicer se parc. št.
355/80 spremeni v 355/8 k.o. Spodnje Gorje in doda se nova parc. št. 262/2 k.o. Spodnje Gorje.
Sklep je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe predsednik Ivan Hočevar je občinskemu svetu predlagal, da sprejme 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 ugotovitvi javne koristi s popravki.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 5: Spremembe in dopolnitve Pravilnika o enkratni pomoči za novorojence
v Občini Gorje, predlog – skrajšan postopek
Župan Peter Torkar je v uvodu povedal, da je imela Občina Gorje z bivšo Poštno banko
Slovenije, sedaj Nova KBM, sklenjeno poslovno sodelovanje za novorojence, Hrčkovo knjižico.
Ker sta se Nova KBM in PBS uradno združili, je PBS z dnem pripojitve prenehala poslovati kot
samostojna pravna oseba, vse pravice in obveznosti pa je prevzela Nova KBM.
Dodatno obrazložitev je podala Nuša Jesenšek, svetovalka za upravno in pisarniško poslovanje.
Spremembe in dopolnitve je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti ter javnih financ – predsednik Ivan Ratek je podal kratko poročilo. Občinskemu svetu
je predlagal, da sprejeme spremembe in dopolnitve Pravilnika.
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V razpravi sta sodelovala svetnika Janez Kolenc in Borut Kunstelj. Zanimalo ju je ali je občina
pridobila tudi ponudbe drugih bank?
Župan Peter Torkar je obljubil, da bo občina pridobila ponudbe drugih bank.
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji
predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Spremembe in dopolnitve Pravilnika o enkratni pomoči
za novorojence v Občini Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 6: Plan dela Infrastrukture Bled za leto 2017
Uvodno predstavitev Plana je obrazložil mag. Janez Resman, direktor Infrastrukture Bled.
Povedal je, da je Plan ločen na dva dela in sicer na komunalni in turistični del.
V razpravi so sodelovali svetniki Ivan Hočevar, Janez Kolenc, Borut Kunstelj, Branko Banko,
Ivan Ratek… mnenja so bili, da je Plan napisan pomanjkljivo, brez poslovnih kazalnikov, osnovna
izhodišča so napisana pomanjkljivo. V planu ni zaslediti vizije, poslanstva, cilje podjetja po
posameznih dejavnosti za leto 2017, ukrepov, kadrovskega načrta. Zanimalo jih je, zakaj se na
posameznih dejavnostih planira negativen poslovni izid in zakaj le-ta ni obrazložen. Svetnik
Branko Banko je predlagal, da se kuponi, s katerimi se na zbirnem centru oddajajo odpadki do
1m3 uredijo tako, da bo lahko stranka z enim kuponom večkrat pripeljala odpadke. Zgodilo se
je, da stranka ne pripelje 1m3 odpadkov, kupon pa zaposlen kljub temu vzame.
Župan Peter Torkar je povedal, da je bil direktor Infrastrukture Bled na te pomanjkljivosti
opozorjen tudi na seji Sveta ustanoviteljev.
Po dolgi razpravi, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje se seznani s Planom dela Infrastrukture Bled za leto 2017.
2. Občinski svet Občine Gorje zahteva od javnega podjetja Infrastrukture Bled, da za leto 2018
pripravi Plan dela, kjer bodo jasno opredeljeni vizija in cilji podjetja, amortizacijski načrt,
kadrovski načrt, kazalniki, obrazložitev posamezne dejavnosti v primeru negativnega
poslovnega izida.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklepa sta sprejeta.

Točka 7: Strategija oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje za obdobje 2015 do 2020
Župan Peter Torkar je v uvodnem delu pojasnil, da je namen Strategije oskrbe s pitno vodo v
Občini Gorje za obdobje 2015 – 2020 analizirati stanje oskrbe s pitno vodo z javnim vodovodnim
omrežjem v občini in določiti smernice razvoja oskrbe s pitno vodo.
Tako Strategija oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje za obdobje 2015 – 2020, kot tudi Strategija
razvoja Občine Gorje opredeljujeta pomembnost oskrbe s pitno vodo kot enega ključnih
razvojnih faktorjev. V Strategiji so obravnavani ključni elementi, ki zadevajo oskrbo s pitno vodo
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v Občini Gorje, kot so pravni okvir oskrbe s pitno vodo, vodni viri, vodovodno omrežje, količina
vode, kakovost vode, varnost oskrbe s pitno vodo, upravljanje vodovodnega sistema in
ekonomska učinkovitost oskrbe s pitno vodo. Strategija bo služila kot podlaga za pripravo letnih
operativnih programov, pripravo vlog za pridobivanje zunanjih investicijskih virov, urejanje
odnosov s sosednjimi občinami, nadzor nad izvajalcem gospodarske javne službe.
Dodatno obrazložitev je podal še Vojko Kapus, direktor Zavoda Marka Kapusa Radovljica.
Strategijo oskrbe s pitno vodo je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in
gospodarske javne službe - predsednik Ivan Hočevar je občinskemu svetu predlagal, da sprejme
predlagani sklep, opozoril pa je, da je Odbor predlagal in sprejel dodaten sklep in sicer da se do
konca prve polovice leta 2017 pripravi novelacija strategije za leto 2017 in operativni načrt
porabe sredstev iz najemnine.
V razpravi so sodelovali svetniki Ivan Hočevar, Borut Kunstelj, Jakob Por, Branko Banko, Janez
Kolenc. Svetniki so predlagali, da se znotraj skupine, ki pripravljala Strategijo formira manjša
skupina, ki bo opredelila zahtevke za redno vzdrževanje. Sam dokument opozarja tudi na to, da
je magistralno omrežje zastarelo in s tem povezane vodne izgube, neustrezne zaščite
vodooskrbnega območja in s tem povezana kakovost vode, neustrezno vrednotenje osnovnih
sredstev in s tem povezane amortizacije. Sredstva ne zadoščajo za optimalno vzdrževanje
magistralnih vodov. Opozarjajo pa tudi na neustrezno gospodarjenje z vodnim omrežjem.
Potrebno je narediti vse, da bodo tiste naloge, ki se bodo opredelile kot pomembne za
posamezno leto, opredeljene v Planu upravljalca gospodarske javne službe.
Župan Peter Torkar je dodal, da občina Gorje želi le, da vsi uporabniki vodovodnega sistema
plačajo toliko kot porabijo in da se vodovod ureja in vzdržuje. Občina ne želi ustvarjati dobička.
Po dolgi razpravi je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Strategijo oskrbe s pitno vodo v občini Gorje za
obdobje 2015 – 2020.
2. Občinski svet Občine Gorje zadolži občinsko upravo Občine Gorje, da do konca prve
polovice leta 2017 pripravi novelacijo Strategije za leto 2017 in operativni načrt porabe
sredstev iz najemnine.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklepa sta sprejeta.

Točka 8: Kadrovske zadeve
a) imenovanje predstavnikov občine Gorje v Svet šole Osnovne šole Gorje
V uvodni obrazložitvi je Janez Kolenc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, imenovanja
in volitve povedal, da je komisija v razpisanem roku prejela 3 predloge za 3 kandidate. Za člane
Sveta zavoda so bili predlagani trije kandidati: Ivan Ratek, Tadeja Hudovernik, Saša Jelenc.
Ker ni bilo razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje za predstavnike Občine Gorje v Svet šole Osnovne šole Gorje
imenuje:
- Ivana Ratka, Zgornje Gorje 75, Zgornje Gorje,
- Tadejo Hudovernik, Spodnje Laze 1a, Zgornje Gorje,
6

- Sašo Jelenc, Krnica 70a, Zgornje Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 9: Premoženjsko pravne zadeve
a) Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
Kratko uvodno obrazložitev je podal Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne in
splošne zadeve. Povedal je, da je Občina Gorje pri urejanju lastništva po izvedenem asfaltiranju
naročila odmero občinske javne ceste z oznako JP 513956, ki poteka od stanovanjske hiše
Zgornje Gorje 75, do stanovanjske hiše Grabče 3. S soglasjem lastnikov zemljišč je bila
opravljena kasnejša geodetska odmera predmetne nepremičnine in pri tem je bilo ugotovljeno,
da nepremičnine s parc. št. 870/4 k.o. Višelnica I, parc. št. 870/5 k.o. Višelnica I in parc. št. 870/2
k.o. Višelnica I, v naravi ne predstavljajo več dela občinske ceste, temveč del preostalega
zemljišča, po kateri ne poteka več občinska pot.
Sklep o ukinitvi statusa je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami - podpredsednik Boštjan Komar. Občinskemu svetu je predlagal da sprejeme
predlagani sklep.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
Občinski svet občine Gorje sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v
predlagani obliki.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

b) Menjava zemljišča s parcelno št. 870/5 in 870/4 obe k.o. Višelnica I, z
zemljiščem s parc. št. 254/1 in 253/1, obe k.o. Višelnica I
V uvodni obrazložitvi je Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne in splošne
zadeve, povedal, da je zaradi asfaltiranja in ureditve lastništva občina izvedla odmero
kategorizirane občinske ceste z oznako JP 513956, ki vodi do stanovanjske hiše Grabče 3.
V naravi občinska cesta dejansko potekala po zemljiščih s parc. št. 254/1 in 253/1 obe k.o.
Višelnica, zato je lastnik teh zemljišč sklenil dogovor z občino, da se ta zemljišča zamenjajo z
zemljiščema s parc. št. 870/4 in 870/5 obe k.o. Višelnica I, ki sta v lasti občine Gorje in po
katerih občinska pot v naravi ne poteka več.
Točko je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami podpredsednik Boštjan Komar. Občinskemu svetu je predlagal da sprejeme predlagani sklep.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednja predloga
sklepov:
1. Občinski svet Občine Gorje potrdi menjavo zemljišča s parc. št. 870/5 k.o. Višelnica I v
izmeri 160 m2 in zemljišča s parc. št. 870/4 k.o. Višelnica I v izmeri 112 m2, z zemljiščem s
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parc. št. 254/1 k.o. Višelnica v izmeri 98 m2 in zemljiščem s parc. št. 253/1 k.o. Višelnica I v
izmeri 135 m2, po ocenjeni vrednosti, ki jo bo pripravil sodni cenilec Danilo Klinar. Morebitno
razliko v ocenjeni vrednosti zemljišč doplača lastnik zemljišča.
2. Vse stroške menjalne pogodbe krije Občina Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklepa sta sprejeta.

c) Nakup zemljišča s parcelno številko 744/2 k.o. Spodnje Gorje
Robert Plavčak je v uvodu povedal, da je zaradi ureditve lastništva potrebno odkupiti zemljišče
s parc. št. 744/2 k.o. Spodnje Gorje, ki v naravi predstavlja del kategorizirane lokalne ceste z
oznako LC 012191, v izmeri 17m2, ob stanovanjski hiši Zgornje Laze 17.
Točko je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami podpredsednik Boštjan Komar. Občinskemu svetu je predlagal da sprejeme predlagani sklep.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednja predloga
sklepov:
1. Občinski svet Občine Gorje potrdi nakup zemljišča s parc. št. 744/2 k.o. Spodnje Gorje, v
izmeri 17 m2, ki v naravi predstavlja kategorizirano občinsko cesto, po ocenjeni vrednosti, ki
jo bo pripravil sodni cenilec Danilo Klinar.
2. Vse stroške odkupa krije Občina Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklepa sta sprejeta.

d) Prodaja zemljišča s parcelno številko 870/2 k.o. Višelnica I
Robert Plavčak je povedal, da predmetno zemljišče v naravi predstavlja funkcionalni del
zemljišča k stanovanjski hiši na naslovu Zgornje Gorje 75. Po izvedenem asfaltiranju občinske
poti v naravi in kasnejši odmeri je bilo ugotovljeno, da navedeno zemljišče v izmeri 53 m2 v
naravi ne predstavlja več dela občinske poti, temveč gre dejansko za funkcionalni del zemljišča,
ki pripada k navedeni stanovanjski hiši.
Pred izvedbo pravnega posla, pa je potrebno za navedeno zemljišče sprejeti še sklep o ukinitvi
grajenega javnega dobra.
Točko je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami podpredsednik Boštjan Komar. Občinskemu svetu je predlagal da sprejeme predlagani sklep.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednja predloga
sklepov:
1. Občinski svet Občine Gorje potrdi prodajo zemljišča s parc. št. 870/2 k.o. Višelnica I, v
izmeri 53 m2, ki v naravi predstavlja del funkcionalnega zemljišča k stanovanjski hiši, po
ocenjeni vrednosti, ki jo bo pripravil sodni cenilec Danilo Klinar.
2. Vse stroške prodaje zemljišča krije kupec, razen overitve podpisa župana.
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GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklepa sta sprejeta.

Točka 10: Informacije župana
V uvodu je svetnica Danijela Mandeljc predstavila poročilo Starejši za starejše za leto 2016.
Župan je predstavil novega sodelavca Miho Primožiča, ki bo začasno nadomeščal Jožico Lužnik.
PEŠPOT ZGORNJE-SPODNJE GORJE – dela se izvajajo. V traso se bo vgradila nova vodovodna
cev. Za traso, ki se gradi in povezavo do novega naselja se predvideva predstavitev projekta (od
»Peka« do spomenika na Revovci). Občina je čakala na projekte pogoje Zavoda za varstvo
kulturno dediščine. Za »Mrazkom« se nahaja grobišče pri Turku. Investicija od Peka proti
Zgornjim Gorjam financira država. Občina na tej trasi financira vodovod in javno razsvetljavo.
Od Peka proti novemu naselju pa bo sredstva zagotovila Občina Gorje.
REKONSTRUKCIJA CESTE SPODNJE GORJE-FORTUNA – predstavitev bo potekala v Gorjanskem
domu. Traso bodo predstavili predstavniki DRI-ja.
CESTA NA POKLJUKO – občina je izpadla iz državnega proračuna za obnovo ceste proti Pokljuki.
OBNOVA CESTE ČEZ KOČNO – država ima, v letošnjem letu, v planu obnovit cesto čez Kočno.
PRAZNOVANJE GODBE GORJE – župan je svetnike prosil, da pomagajo godbenikom pri pripravi
dogodka, na območju ki ga pokrivajo. Predsednik Godbe bo kontaktiral svetnike.
ČISTILNA AKCIJA

Točka 11: Pobude, predlogi in vprašanja
15. REDNA SEJA
15.1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc
1. zanimalo jo je, zakaj na Poljšici še vedno ni kontejnerja za zeleni odpad?
ODGOVOR – ustni – župan
1. kontejner že stoji.
Z odgovorom je zadovoljna.
15.2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek
1. dobil je informacijo, da na cesti pod Višelnico, kjer so postavljene ovire za umirjanje prometa,
pokajo fuge.
ODGOVOR – ustni – župan
1. za to napako se ve in tudi izvajalec je bil obveščen. Napaka bo odpravljena v najkrajšem
možnem času.
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Z odgovorom je zadovoljen.
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NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE
16.1. INFORMACIJA – ustno – Jakob Por
Na območju občine se je pričel izvajati pilotski projekt Učinkovita raba AED - defibliratorjev. Samih
defibliratorjev v občini je pet. Eden je v Gasilskem domu – PGD Gorje, drugi v Spodnjih Gorjah,
eden bo stalno nameščen v gasilskem domu Podhom ter na vhodu v sotesko Vintgar, peti pa na
izstopu iz soteske. Izvedeni so bili že tečaji, kjer so se gasilci PGD Gorje in Podhom usposabljali za
prve posredovalce.
16.2. VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por
Zanimalo ga je ali je že znan terminski plan gradnje na Klinarjevem klancu v Podhomu?
ODGOVOR – ustni – župan
Razpis za izvedbo del bo objavljen. Izvajalci lahko svoje ponudbe oddajo do 10. aprila. Svetnika
Pora je povabil k sodelovanju, koordinaciji in obveščanju občanov v času gradnje.
16.3. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek
Zanimalo ga je, kdaj bo javna razsvetljava na zgornjem delu Hotunj?
ODGOVOR – ustni – župan
Na tem delu Hotunj je vse urejeno za javno razsvetljavo. Ko se bodo umaknili kandelabri za
elektriko bo vzpostavljena javna razsvetljava.
Seja je bila zaključena ob 1950.

Zapisala
Nuša Jesenšek

Župan Občine Gorje
Peter Torkar
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