Številka: 9000-4/2018-10
Datum: 18.04.2018

ZAPISNIK
22. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 18. aprila 2018,
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,
Jakob Por, Dominik Piber, župan Peter Torkar.
Odsotni: Urban Mulej - opravičeno
Poročevalci: Mojca Brejc – ravnateljica OŠ Gorje, Ljudmila Zupan – računovodkinja
OŠ Gorje, Boštjan Omerzel – vodja MIR-a, Božena Kolman Finžgar –
direktorica knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, Saša Jelenc –
knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, enota Gorje, Boštjan
Lenček – komandir policijske postaje Bled.
Novinarji: /
Člani
Nadzornega odbora občine Gorje: /
Občinska uprava občine Gorje: Monika Breznik – direktorica OU, Martina Hribar Brus, Nuša Jesenšek tajnica OS.
Ostali prisotni: /
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 je 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 19. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih
dejavnosti ter javnih financ, zapisnik 13. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
bo svetnikom poslan naknadno.
V skladu z 28. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je občinski svet pred sprejemom dnevnega reda
najprej odločal o sprejemu zapisnika prejšnje 21. redne seje.
Ker ni bilo pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z
dne, 28.3.2018.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Zapisnik je bil sprejet.
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Za 21. redno sejo sveta je bil določen naslednji dnevni red:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2018 –
1.
rebalans I – predlog, skrajšan postopek,
Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota
2.
Vrtec Gorje,
Letna poročila o delu za leto 2017:
a) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica,
3. b) JZ Osnovna šola Gorje
c) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica,
d) Policijska postaja Bled,
4. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti.
5. Kadrovske zadeve,
6. Informacije župana,
7. Pobude, predlogi in vprašanja.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje predlagan dnevni red.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Predlog dnevnega reda je bil sprejet.

Točka 1: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za
leto 2018, rebalans I – predlog, skrajšan postopek
Župan je v uvodu povedal, da je bil proračun Občine Gorje za leto 2018 sprejet na 20. redni seji
Občinskega sveta Občine Gorje, dne 13. decembra 2017. Razlogi za rebalans so predvsem večje
investicije, ki se bodo izvajale letos in pa uskladitev s stanjem denarnih sredstev na dan 31.12.2017.
Dodatno obrazložitev pa je podala še Monika Breznik, direktorica občinske uprave. Povedala je, da
se prihodki z rebalansom I povečajo za približno 15.000 €, odhodki pa za približno 52.000 €.
Rebalans I 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 skladu z 85. členom Poslovnika predlog rebalansa proračuna obravnavajo samo pristojna delovna
telesa občinskega sveta, vendar o njem ni javne razprave. Zato je župan zaključil točko in dal na
glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Gorje za leto 2018 – rebalans I.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklepi so sprejeti.
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Točka 2: Sklep o določitvi cen programov Vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Gorje – enota Vrtec Gorje
Mojca Brejc, ravnateljica OŠ Gorje je na kratko obrazložila razloge za povišanje cen programov v
vrtcu. Povedala je, da so na podlagi finančnega poročila ugotovili, da je na programu Vrtec nastal
primanjkljaj, zaradi povečanja stroškov dela.
Cene programov je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter
javnih financ. Predsednik Ivan Ratka je podal kratko poročilo. Občinskemu svetu je predlagal, da
sprejme predlagani sklep.
V razpravi sta sodelovala svetnika:
Janez Kolenc, ki ga je zanimalo, zakaj je drugo starostno obdobje v gorjanskem vrtcu dražje od
blejskega? Ravnateljica Mojca Brejc je povedala, da je v gorjanskem vrtcu vključenih manj otrok, kot
v blejskem vrtcu.
Ivan Hočevar je vprašal ali se je povišanje cen upoštevalo v rebalansu I.? Direktorica Monika Breznik
je povedala, da se te spremembe niso bile upoštevane. Če bo potrebno, se bodo naredile notranje
prerazporeditve.
Ker ni bilo druge 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 3: Letna poročila o delu za leto 2017
a) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica
b) JZ Osnovna šola Gorje
c) Knjižnica Antona Tomaža Linharta
d) Policijska postaja Bled
Ker poročevalca k točki 3.a dnevnega reda še ni bilo, je župan predlagal zamenjavo zaporedja
obravnavanih točk, to pomeni prehod na 3.b točko.
Predlog zamenjave točk dnevnega reda so svetniki soglasno (10 glasov ZA) sprejeli.

b) JZ Osnovna šola Gorje
Mojca Brejc, ravnateljica OŠ Gorje, je na kratko predstavila poslovno poročilo za leto 2017.
Poslovno poročilo je obravnaval tudi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
ter javnih financ. Predsednik Ivan Ratek je po poročilu iz seje Odbora občinskemu svetu predlagal,
da sprejeme predlagani sklep.
V razpravi sta sodelovala svetnika:
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Janez Poklukar st., ki je ravnateljico vprašal ali so učitelji na dan stavke dobili plačo? Ravnateljica je
odgovorila, da so po navodilih Ministrstva za šolstvo dobili nadomestilo.
Borut Kunstelj je povedal, da je od nekaterih staršev dobil informacijo, da so otroci dobili plesniv
kruh. Ravnateljica je apelirala na vse, da v takem primeru takoj, nemudoma stopijo v stik s šolo oz.
njo in ji, v tem primeru, prinesejo in pokažejo tak kruh. Zagotovila je, da šola otrokom zagotavlja
zdravo prehrano. Župan je še dodal, da sta čistoča, red in disciplina v vseh prostorih šole in vrtca na
visokem nivoju. Pohvalil je delo celotnega kolektiva in jim zaželel dobro delo še naprej.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Javnega zavoda Osnovna šola Gorje
za leto 2017.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

a) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica
Letno poročilo za leto 2017 je na kratko povzel vodja inšpektorata, Boštjan Omerzel.
V razpravi je svetnik Dominik Piber vprašal kako je s cesto na Radol'co, pri hišni številki Spodnje
Gorje 64? Vodja inšpektorata Boštjan Omerzel je povedal, da se bo opravil ogled.
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednja predloga
sklepov:
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in
redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gorja in Žirovnica za leto 2017.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.
Ker poročevalke k točki 3.c dnevnega reda še ni bilo, je župan predlagal zamenjavo zaporedja
obravnavanih točk, to pomeni prehod na 3.d točko.
Predlog zamenjave točk dnevnega reda so svetniki soglasno (10 glasov ZA) sprejeli.

d) Policijska postaja Bled
V uvodu je komandir policijske postaje Bled, Boštjan Lenček predstavil poročilo o delu policije.
V razpravi so sodelovali
Danijela Mandeljc, ki jo je zanimalo ali se nad prevozniki lesa, ki vozijo les iz Pokljuke, še izvaja
kontrola teže? Komandir je odgovoril, da se izvaja. Se pa prevozniki med seboj hitro »povežejo« in
promet iz Pokljuke se za čas kontrole ustavi.
Svetnik Branko Banko je pohvalil poročilo. Opazil pa je, da se je povečal gospodarski kriminal.
Zanimalo ga je ali so našli kakšno tiskarno denarja? Komandir je povedal, da je ponarejenega denarja
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veliko, sploh bankovcev po 20 €, 50 €. Opažajo tudi, da se zanemarjajo osnovni varnostni ukrepi,
predvsem v gostinstvu.
Svetnika Jaka Pora je zanimalo, zakaj se je znižala preiskanost kaznivih dejanj? Ali je to rezultat
kadrovske podhranjenosti policije ali so kazniva dejanja bolj zapletena? Komandir je povedal, da je
potrebno vedno več znanja za preiskave kaznivih dejanj, kar podaljša preiskavo.
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predloga
sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o delu Policijske postaje Bled za leto 2017.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

c) Knjižnica Antona Tomaža Linharta
Direktorica knjižnice Antona Tomaža Linharta, Božena Kolman Finžgar je predstavila poročilo za leto
2017.
Poslovno poročilo je obravnaval tudi Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
ter javnih financ. Predsednik Ivan Ratek je po poročilu iz seje Odbora občinskemu svetu 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 se je seznanil s poročilom o delu Knjižnice Antona Tomaža Linharta
Radovljica za leto 2017.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 4: Ocena izvajanja občinskega programa varnosti
Kratko poročilo o oceni izvajanja občinskega programa varnosti je na kratko predstavil vodja MIRa,
Boštjan Omerzel. Omenil je neodgovorno ravnanje lastnikov psov, ki za svojimi ljubljenčki ne
počistijo iztrebkov. Prejeli so kar nekaj prijav in tudi apelov, na povečanje nadzora nad lastniki psov.
Prav tako se še rešujejo težave na zajetju Ovčje jame. Potrebno bo sodelovati tudi z občinama Bled
in Radovljica.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Oceno izvajanja Občinskega programa varnosti.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 5: Kadrovske zadeve
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Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Janez Kolenc je povedal, da bo
junija občinski volilni komisiji Občine Gorje potekel mandat, zato je bil objavljen razpis. Podani so
bili predlogi, ki jih je komisija tudi obravnavala. Predsednik Janez Kolenc je občinskemu svetu
predlagal, da sprejeme sklep in sicer:
Občinski svet Občine Gorje v občinsko volilno komisijo Občine Gorje imenuje:
predsednica:
Tina Urevc, Spodnje Gorje 218a, Zgornje Gorje,
namestnica predsednice:
Barbara Gomilar, Podhom 33, Zgornje Gorje,
član:
Janez Potočnik, Zgornje Gorje 54, Zgornje Gorje,
namestnik člana:
Sabina Markelj, Spodnje Gorje 214, Zgornje Gorje,
članica:
Zdenka Repe, Spodnje Gorje 40, Zgornje Gorje,
namestnica članice:
Tina Kosi, Spodnje Gorje 9, Zgornje Gorje,
članica:
Marija Ulčar, Grabče 23, Zgornje Gorje,
namestnica članice:
Pavla Jerič, Spodnje Gorje 127 b, Zgornje Gorje.
Ker ni bilo pripomb in razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje v občinsko volilno komisijo Občine Gorje imenuje:
predsednica:
Tina Urevc, Spodnje Gorje 218a, Zgornje Gorje,
namestnica predsednice: Barbara Gomilar, Podhom 33, Zgornje Gorje,
član:
Janez Potočnik, Zgornje Gorje 54, Zgornje Gorje,
namestnik člana:
Sabina Markelj, Spodnje Gorje 214, Zgornje Gorje,
članica:
Zdenka Repe, Spodnje Gorje 40, Zgornje Gorje,
namestnica članice:
Tina Kosi, Spodnje Gorje 9, Zgornje Gorje,
članica:
Marija Ulčar, Grabče 23, Zgornje Gorje,
namestnica članice:
Pavla Jerič, Spodnje Gorje 127 b, Zgornje Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 6: Informacije župana
GORJANSKI DOM: pri projektu »Kulturno športno rekreacijski center« bo prišlo do manjših
sprememb v idejni zasnovi. Projekt pokrije del zemljišča v lasti župnišča. Potekajo še zadnji dogovori
in usklajevanja. ŠD Gorje, ki je bil 35 % solastnik vseh zemljišč in pa stavbe Gorjanskega doma je
lastništvo preneslo na Občino Gorje.
SOTESKA VINTGAR: občina se je sestala s TD Gorje. Le-ta se je zavezal, da bo do začetka maja
pripravil prometni elaborat.
VODOVARSTVENI PASOVI: aktivnosti na tem področju se izvajajo že od leta 2010. Občina je bila leta
2015 usklajena z vsemi nosilci v prostoru (Zavod za ribištvo, TNP, Ministrstvo za kmetijstvo, …).
Župan je tudi obiskal ministrico za okolje in prostor, ga. Ireno Majcen. Ocenjuje, da je bil sestanke
uspešen.
CESTA POLJANE – KOČNA: velika verjetnost je, da se bo v letošnjem letu obnovila in preplastila
državna cesta Poljane-Kočna.
PROJEKT SPODNJE GORJE - FORTUNA: razpis za izbiro izvajalca se bo zgodil nekje v mesecu juliju.
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Točka 7: Pobude, predlogi in vprašanja
DODATNA POJASNILA NA VPRAŠANJA IZ 21. REDNE SEJE
21.1. VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj
Z vsemi odgovori je zadovoljen.
21.2. VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc
Z vsemi odgovori je zadovoljen.

NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE
22.1. VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por
1. ko se je saniral Klinarjev klanec, je bil z dogovorom lastnika narejen makadam oz. neke vrste
pločnik. Zanimalo ga ali se bo ta del odmeril in odkupil?
ODGOVOR – ustni – župan
1. Povedal je, da bo občina naročila odmero in odkupila ta del ceste.
22.2. VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc
1. zanimalo ga je ali se razmišlja o projektu izposoje koles?
2. v proračunu je namenjen denar za obnovo ceste na Poljšici.
ODGOVOR – ustni – župan
1. problem pri tem projektu je, da se občine, ki so pristopile k temu projektu, niso med seboj
dogovorile, da bi kupile enaka kolesa in polnilne postaje. Župan je predlagal, da se s tem projektom
še nekoliko počaka.
22.3. VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc
1. ali se lahko v Nedeljski ulici postavi javna razsvetljava?
2. zanimalo jo je, kdo bo vzdrževal defiblirator v Spodnjih Gorjah?
ODGOVOR – ustni – župan, Jakob Por
1. preverila se bo možnost priklopa dveh svetilk.
2. sredstva so planirana. Potrebno ga je pregledati. Za vzdrževanje se bo zadolžilo gasilca.
22.4. VPRAŠANJE – ustno – Dominik Piber
1. škarpa se pri križu kruši in odpada.
ODGOVOR – ustni – župan
1. občina je že obvestila upravljalca cest.
22.5. VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar st.
1. povedal je, da je župan obljubil župniku, da bo občina obnovila zid okrog pokopališča. Vendar
župan ne drži obljube. Župnik ne bo dajal gradbene parcele za 30.000 €.
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ODGOVOR – ustni – župan
1. vse dogovore župan beleži. Županove obljube niso prazne, ker ji ni obljubil. Tisto kar se dogovori,
obljubi in so doseženi kompromisi, tisto se začne realizirati. Dokler niso dosežena in usklajena
soglasja vseh udeležencev, se ne izvaja nič.

Seja je bila zaključena ob 1845.

Zapisala
Nuša Jesenšek

Župan Občine Gorje
Peter Torkar
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