Številka: 9000-0002/2015-6
Datum: 25.3.2015

ZAPISNIK
4. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 25. marca
2015, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.
Prisotni: Janez Poklukar st. (SDS), Branko Banko (SD), Ivan Hočevar (SD), Boštjan
Komar, Janez Kolenc, Borut Kunstelj, Ivan Ratek, Jakob Por, Dominik
Piber, župan Peter Torkar,
Opravičili: Danijela Mandeljc
Niso opravičili: Urban Mulej
Poročevalka: Metka Bobič, predsednica NO
Novinarji: Romana Purkart – Radio Triglav Jesenice,
Člani
Nadzornega odbora občine Gorje: Metka Bobič, predsednica, Marija Kozomara,
Občinska uprava Monika Breznik direktorica OU, Robert Plavčak, Martina Hribar Brus,
občine Gorje: Metod Gaber, 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. Seje se je opravičil Ivan Hočevar
(SD). Urban Mulej pa je svojo odsotnost sporočil prepozno, zato se šteje, da se ni opravičil. Gradivo
za sejo je bilo objavljeno tudi na spletni strani Občine Gorje in posredovano k vsem točkam
dnevnega reda. Na seji so svetniki dobili še zapisnik Odbora za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti ter javnih financ, Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z
nepremičninami, zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in zapisnik
Statutarno pravne komisije. Dobili so tudi Zaključni račun za leto 2014, ki ga bo Občinski svet
obravnaval na naslednji redni seji, ki bo v sredo, 22. aprila 2015.
V skladu z 32. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je OS pred sprejemom dnevnega reda najprej
odločal o sprejemu zapisnika 3. redne seje, z dne 17.12.2014 in 1. dopisne seje, ki je trajala od
20.1.2015 do 21.1.2015.
Najprej je Občinski svet odločal o sprejemu zapisnika 3. redne seje. V razpravi je svetnik Kolenc
opozoril na napako v 8. točki zapisnika 3. redne seje; pravilno je Zalokar Zdravko in Žalehar.
Zapisnik se bo v tem delu popravil.
Ker ni bilo drugih pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z
dne, 17.12.2014.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Zapisnik je bil sprejet.

Župan je dal v razpravo še zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gorje.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gorje, ki
je trajala od 20.1.2015 do 21.1.2015.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Zapisnik je bil sprejet.
Za četrto sejo sveta je določen naslednji dnevni red:
1. Odlok o predkupni pravici v Občini Gorje, predlog – skrajšan postopek,
2. Lokalni program kulture Občine Gorje za obdobje 2015-2018,
3. Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Gorje za leto 2015,
4. Imenovanje članov vaških odborov,
5. Kadrovske zadeve – imenovanje predstavnika nevladne organizacije Zero Waste,
Premoženjsko pravne zadeve:
Nakup zemljišča s parc. št. 337/8 in 336/3 k.o. Podhom
Nakup zemljišča s parc. š. 329/3 k.o. Podhom
6.
Nakup zemljišča s parc. št. 25/3 k.o. Spodnje Gorje
Odkup zemljišč s parc. št. 215/11, 215/10, 215/8, 214/2, 183/9, 26/4, 186/6, 185/2,
186/4, 183/11, vse k.o. Podhom, za potrebe izgradnje nove občinske poti
7. Informacije župana,
8. Pobude in vprašanja.
Ker ni bilo drugih predlogov in razprave, je župan dal na glasovanje predlog dnevnega reda.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Predlog dnevnega reda je bil sprejet.

Točka 1: Odlok o predkupni pravici, predlog – skrajšan postopek
Občina Gorje je dne, 30.1.2007 sprejela Odlok o predkupni pravici Občine Gorje. Z njim je takrat
določila, da za območje predkupne pravice obsega nepremičnine, opredeljene s prostorskim
aktom: Odlok o Ureditvenem načrtu za naselje Zgornje Gorje in sicer na vseh nepremičninah, ki so
opredeljene znotraj območja ureditvenega načrta za naselje Zgornje Gorje. Z dnem 3.4.2014 pa je
v veljavo stopil nov Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gorje, ki celovito obravnava
občinski red, sočasno pa je razveljavil takratni Odlok o predkupni pravici v Občine Gorje.
Dodatna pojasnila je podal še Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve.
Opozoril je na napako v 2. členu in sicer se besedi »so določena« ponovita dvakrat.
Odlok sta obravnavala Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami in
Statutarno pravna komisija. Predsednika Por in Poklukar sta podala kratki poročili.
V razpravi ki je sledila, so sodelovali svetnik Hočevar, Banko in Por. Na vsa vprašanja je odgovoril
župan.

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Odlok o predkupni pravici v Občini Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 2: Lokalni program kulture Občine Gorje za obdobje 2015-2018
Uvodno obrazložitev je podala Martina Hribar Brus, višja svetovalka za splošne, gospodarske in
druge dejavnosti.
Program je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih
financ. Poročilo je podal predsednik Ratek.
V razpravi sta sodelovala svetnika Hočevar in Banko. Na vprašanja sta odgovorili Hribar Brus in
Breznik.
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Lokalni program kulture Občine Gorje za obdobje 20152018.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 3: Program dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Gorje za leto
2015
Uvodno obrazložitev je podala Metka Bobič, predsednica Nadzornega odbora Občine Gorje.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje se seznani s Programom dela in finančnim načrtom Nadzornega
odbora Občina Gorje za leto 2015.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 4: Imenovanje članov vaških odborov
Župan je povedal, da so vaški zbori potekali 10. in 11. februarja ob 17.00 in 18:30 ure v sejni sobi
Občine Gorje. Udeležba na zborih in interes za imenovanje za člane je bil nekoliko slabši, zato v vse
odbore niso predlagani trije člani. Vaški odbor Radovna že prejšnji mandat ni imel članov, prav
tako za vaški odbor Višelnica tokrat ni bilo predlaganega nobenega člana.
Svetnik Kolenc je opozoril, da vaški odbor Radovna spada pod vaški odbor Krnica.
Ker ni bilo drugih pripomb je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

Občinski svet Občine Gorje potrdi naslednja člana vaškega odbora za naselje Mevkuž:
- Vinko Jan, Mevkuž 5a,
- Joža Kozelj, Mevkuž 2.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.
Občinski svet Občine Gorje potrdi naslednje člane vaškega odbora za naselje Podhom:
- Slavko Klinar, Podhom 38,
- Mihael Klinar, Podhom 26a,
- Jernej Kocjančič ml., Podhom 25.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.
Občinski svet Občine Gorje potrdi naslednje člane vaškega odbora za naselja Krnica, Radovna in
Zatrnik:
- Pavel Jakopič, Krnica 49a,
- Peter Kosmač, Krnica 38,
- Boris Franc, Krnica 22a.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.
Občinski svet Občine Gorje potrdi naslednjega člana vaškega odbora za naselje Grabče:
- Roman Pogačar, Grabče 16.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.
Občinski svet Občine Gorje potrdi naslednje člane vaškega odbora za naselje Zgornje Gorje:
- Anton Zupan ml., Zgornje Gorje 42a,
- Janez Potočnik st., Zgornje Gorje 54,
- Tomaž Žemva, Zgornje Gorje 48.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.
Občinski svet Občine Gorje potrdi naslednja člana vaškega odbora za naselje Poljšica:
- Thomas Černe, Poljšica pri Gorjah 44 b,
- Primož Pretnar, Poljšica pri Gorjah 40.

GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.
Občinski svet Občine Gorje potrdi naslednje člane vaškega odbora za naselje Spodnje Gorje:
- Janez Žvan, Spodnje Gorje 207a,
- Ivan Šimnic, Spodnje Gorje 70,
- Pavla Jerič, Spodnje Gorje 127b.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.
Občinski svet Občine Gorje potrdi naslednje člane vaškega odbora za naselja Perniki, Zgornje in
Spodnje Laze:
- Janez Šoklič, Zgornje Laze 7,
- Joža Zupan, Zgornje Laze 6,
- Boris Kunšič, Perniki 4.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 5: Kadrovske zadeve – imenovanje predstavnika nevladnih organizacij v
Odbor ZERO WASTE
Uvodno obrazložitev je podal Janez Kolenc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Svetniki na predlagana predloga niso imeli pripomb, zato je župan dal na glasovanje naslednji
predlog sklepa:
1. Občinski svet občine Gorje za predstavnika nevladnih organizacij v Odbor ZERO WASTE
imenuje Aljaža Muleja, kot predstavnika Društva tabornikov Pokljuški rod Gorje, Krnica 29, 4247
Zgornje Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 6: Premoženjsko pravne zadeve
a.) Nakup zemljišča s parc. št. 337/8 in 336/3 k.o. Podhom
b.) Nakup zemljišča s parc. š. 329/3 k.o. Podhom
c.) Nakup zemljišča s parc. št. 25/3 k.o. Spodnje Gorje
d.) Odkup zemljišč s parc. št. 215/11, 215/10, 215/8, 214/2, 183/9, 26/4, 186/6,
185/2, 186/4, 183/11, vse k.o. Podhom, za potrebe izgradnje nove občinske poti

a.) Nakup zemljišča s parc. št. 337/8 in 336/3 k.o. Podhom
Uvodno obrazložitev je podal Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne in splošne
zadeve.
Točko je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Predsednik Por je podal kratko poročilo.
V razpravi, ki je sledila, je sodeloval svetnik Hočevar. Na vprašanje mu je odgovoril Plavčak.
Ker ni bilo drugih vprašanj in pripomb je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje potrdi nakup zemljišča s parc. št. 337/8 k.o. Podhom v izmeri 248
m2 in zemljišča s parc. št. 336/3 k.o. Podhom v izmeri 87 m2, ki v naravi predstavljata del
občinske javne ceste JP 513181 po ocenjeni vrednosti pooblaščenega cenilca.
2. Letni načrt pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2015 se ustrezno
dopolni s 1. sklepom.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

b.) Nakup zemljišča s parc. š. 329/3 k.o. Podhom
Uvodno obrazložitev je podal Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne in splošne
zadeve.
To točko je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Predsednik Por je podal kratko poročilo.
Ker ni bilo vprašanj in pripomb je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje potrdi nakup zemljišča s parc. št. 329/3 k.o. Podhom v izmeri 111
m2, ki v naravi predstavlja del občinske javne ceste JP 513181 po ocenjeni vrednosti
pooblaščenega cenilca.
2. Letni načrt pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2015 se ustrezno
dopolni s 1. sklepom.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

c.) Nakup zemljišča s parc. št. 25/3 k.o. Spodnje Gorje
Uvodno obrazložitev je podal Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne in splošne
zadeve.
To točko je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Predsednik Por je podal kratko poročilo.
Ker ni bilo vprašanj in pripomb je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

1. Občinski svet Občine Gorje potrdi nakup zemljišča s parc. št. 25/3 k.o. Spodnje Gorje, v izmeri
31 m2, ki v naravi predstavlja del občinske javne ceste JP 513971 po ocenjeni vrednosti
pooblaščenega cenilca.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

d.) Odkup zemljišč s parc. št. 215/11, 215/10, 215/8, 214/2, 183/9, 26/4, 186/6,
185/2, 186/4, 183/11, vse k.o. Podhom, za potrebe izgradnje nove občinske poti
Uvodno obrazložitev je podal Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne in splošne
zadeve.
To točko je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Predsednik Por je podal kratko poročilo.
Ker ni bilo vprašanj in pripomb je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje potrdi nakup zemljišč s parc. št. 215/11, 215/10, 215/8, 214/2,
183/9, 26/4, 186/6, 185/2, 186/4, 183/11, vse k.o. Podhom, za potrebe izgradnje nove občinske
poti po ocenjeni vrednosti pooblaščenega cenilca.
2. Letni načrt pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2015 se ustrezno
dopolni s 1. sklepom.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 7: Informacije župana.
-

Objava javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Gorje.
Kabliranje visokonapetostnega in nizkonapetostnega električnega voda na območju Zgornjih
Gorij in Mevkuža. Hkrati s kabliranjem se bo na tem območju uredila javna razsvetljava.
Najava čistilne akcije, 11.4.2015.

Točka 8: Pobude, predlogi in vprašanja
3. REDNA SEJA
1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj
1. Prosil je, če se lahko pri EKO otoku na Poljšici nasuje pesek, ker so smetnjaki ob dežju čisto
umazani.
2. Med starim Eko otokom in prvimi hišami je velika udarna jama. Prosil je, da se jo sanira.
ODGOVOR – pisni – Metod Gaber
1. Pesek pri Eko otoku se bo nasul, takoj ko bodo razmere to dopuščale.
2. Udarna jama na Poljšici je bila sanirana.
Z odgovoroma je zadovoljen. Pobudi realizirani.

2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar st.
1. Zanimalo ga je ali bo cena vode, za čas ko jo je bilo potrebno prekuhavati, nižja?
2. v proračunu so zagotovljena sredstva za pokopališča. Predlaga, da se poti tlakujejo in uredijo.
ODGOVOR – ustni – župan, podžupanja
1. Cena vode ne bo nižja.
2. Zamenjale se bodo pralne plošče pri vežicah. Pokopališče pri cerkvi pa je zaščiteno.
Z odgovorom je zadovoljen. Pobuda še ni realizirana.
3. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Boštjan Komar
1. Zanimalo ga je, kakšni so dolgoročni načrti z Ovčjimi jamami?
ODGOVOR – ustni – župan, Štefan Korošec
1. Stekli so pogovori med župani in Infrastrukturo. Rešitve se iščejo, prav tako pa vzrok za
onesnaženje.
Z odgovorom je zadovoljen.
4. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc
1. Zanimalo ga je, kaj je z kanalizacijo čez most v Krnici.
2. Predlagal je, da se pri Zalokar Zdravko postavi luči.
3. Zanimalo ga je ali imata ostali dve občini (Bled, Radovljica) zagotovljena sredstva v proračunu za
sanacijo Zmrzleka.
ODGOVOR – ustni – župan, Štefan Korošec
1. Most čez reko Radovno je v zelo slabem stanju. DRSC nima sredstev za obnovo mostu. V sklopu
obnove mostu je bila mišljena novogradnja kanalizacije pod mostom.
2. Opravljen je bil ogled. Javna razsvetljava poteka ob državni cesti in deloma osvetljuje tudi
območje, ki je predlagan. Glede na to, da do objektov poteka privatna pot, je na to pot nesmiselno
postavljati dodatno svetilko javne razsvetljave.
3. Tega podatka nima. Je pa Infrastruktura Bled predlagala sanacijo oz. obnovo Zmrzleka.
Zdravstveni inšpektor je občini Gorje in Bled naložil, da obnovita Zmrzlek kot rezervni vodni vir.
Z odgovorom na prvo vprašanje ni zadovoljen, ostali o v redu.
5. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Jaka Por
1. Predlagal je, da se od Žaleharja do podvoza namesti javna razsvetljava.
ODGOVOR – ustni, pisni – župan, Metod Gaber
1. Opravil se bo ogled.
1. Opravljen je bil ogled. Postavitev javne razsvetljave na tem odseku bo stroškovno najbolj
učinkovita in smiselna ob večjih vzdrževalnih delih na tem območju.
Z odgovorom je zadovoljen.

NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE
1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por
1. Predlagal je, da se rekonstrukcija vodovoda v Vintgarju prične še pred turistično sezono.
2. Povedal je, da se kanalizacija na pešpoti iz Meger proti Gabercu še vedno izteka na cesto.
Predlagal je, da se preveri ali so hiše že priklopljene, glede na to, da ima kanalizacija na tem koncu
že uporabno dovoljenje.

ODGOVOR – ustni, pisni – župan
1. Dela se bodo pričela še pred sezono.
2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek
1. Na svetu šole je bil izpostavljen problem sanitarij v delu šole, ki ga uporabljata dva oddelka
vrtca. Sanitarije niso primerne za otroke iz vrtca in ne zadoščajo številu otrok.
ODGOVOR – ustni – župan
1. S problemom je seznanjen. Naredil se bo demografski pregled otrok po letih, zato da se bodo
pridobili podatki o številu otrok, ki bodo obiskovali vrtec, koliko je trenutno prijavljenih otrok v
vrtec, koliko jih ni. Iz tega pregleda bo razvidno, kakšna bo zasedenost šole in kakšni oz. v kolikšni
višini bodo potrebni posegi v šolo.
3. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Hočevar
1. Nadzornega sveta Infrastrukture Bled nihče ne skliče. Prav tako ni podatkov, sodil, o poslovanju
ne ve nič. Ostaja veliko odprtih vprašanj.
ODGOVOR – ustni – župan
1. V letošnjem letu staremu predsedniku Sveta ustanoviteljev poteče mandat. Povedal je še, da
preden bo prevzel predsedstvo Sveta ustanoviteljev, bo zahteval revizijo poslovanja javnega
podjetja.
4. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar st.
1. Prosil je, da se pred velikonočno procesijo pomete cesta od Antoniča proti Pančurju.
ODGOVOR – ustni – župan
1. Cesta se bo uredila pred velikonočnimi prazniki. Problem na tej cesti je voda, ki se jo poskuša
usmeriti iz ceste proti parcelam. Prepusti se mašijo pri vsakem deževju.
5. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Boštjan Komar
1. Zanimalo ga je, kdaj bo opravljen ogled ceste pod Knakom?
ODGOVOR – ustni – župan, Metod Gaber
1. Ogled je bil že opravljen in je že zalito z betonom.
6. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Branko Banko
1. Predlagal je, da se v Spodnjih Gorjah na sproti Petača, parc. št. 25/3 uredi tako, da ne bo
mogoče več parkirati na križišču. Kadar je na križišču parkiran avto ali kombi, se na glavno cesto nič
ne vidi.
ODGOVOR – ustni – župan
1. Rešitev vidi v »trobenti« z robniki.
Seja je bila zaključena ob 1850.

Zapisala
Nuša Jesenšek
Župan Občine Gorje
Peter Torkar

