Številka: 9000-0004/2015Datum: 3.6.2015

ZAPISNIK
6. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 3. junija
2015, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.
Prisotni: Janez Poklukar st., Branko Banko (SD), Ivan Hočevar (SD), Danijela
Mandeljc, Janez Kolenc, Borut Kunstelj, Ivan Ratek, Jakob Por, Urban
Mulej, župan Peter Torkar,
Opravičila: Boštjan Komar, Dominik Piber
Poročevalci: Milan Rejc – ravnatelj OŠ Gorje, Mili Zupan – računovodkinja OŠ Gorje,
mag. Sonja Resman – direktorica Doma dr. Janka Benedika,
Novinarji: Romana Purkart – Radio Triglav Jesenice,
Člani
Nadzornega odbora občine Gorje: /
Občinska uprava
občine Gorje: 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
devetih svetnikov in glede na to ugotovil in potrdil sklepčnost. Seje sta se opravičila svetnika
Komar in Piber. 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 in popravljen zapisnik 6.
seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
V skladu z 32. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je OS pred sprejemom dnevnega reda
najprej odločal o sprejemu zapisnika 5. redne seje, z dne 22.4.2015.
Ker ni bilo drugih pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z
dne, 22.4.2015.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Zapisnik je bil sprejet.
Za šesto sejo sveta je določen naslednji dnevni red:
Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje – enota
1.
Vrtec Gorje.
2. Soglasje k ceni storitve pomoči na domu.
3. Priznanja Občine Gorje za leto 2015.
4. Informacije župana.
Pobude, predlogi in vprašanja ter vse pobude, predlogi in vprašanja podana v mandatu 20145.
2018.

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: Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje
Predlog cen programov je na kratko obrazložil ravnatelj OŠ Gorje, g. Milan Rejc.
Sklep o določitvi cen programov je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti ter javnih financ. Predsednik Ratek je podal kratko poročilo. Občinskemu
svetu je predlagal, naj sprejme predlagani sklep.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan 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
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 2: Soglasje k ceni storitve pomoči na domu
Uvodno pojasnilo je podala mag. Sonja Resman, direktorica Doma dr. Janka Benedika
Radovljica.
Soglasje k ceni storitev pomoči na domu je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti ter javnih financ. Predsednik Ratek je podal kratko poročilo. Občinskemu
svetu je predlagal, naj poda soglasje k ceni storitve pomoči na domu.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje daje Domu dr. Janka Benedika Radovljica soglasje k ceni
socialne oskrbe pomoči na domu.
Skupna cena storitev za socialno oskrbo znaša:
- na delavnik 17,43 EUR na uro,
- v nedeljo 24,12 EUR na uro,
- na dan državnih praznikov 25,79 EUR na uro.
2. Občinski svet Občine Gorje sprejme sklep, da se cena storitve za socialno oskrbo
subvencionira v višini 71,45% iz občinskega proračuna.
Glede na subvencioniranje občine, cene socialne oskrbe za uporabnika znašajo:
- na delavnik 4,98 EUR na uro,
- v nedeljo 6,97 EUR na uro,
- na dan državnih praznikov 7,47 EUR na uro.
3. Cene stopijo v veljavo s 01.07.2015.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/

Sklep je sprejet.
Po glasovanju, je predsednik Ratek še opozoril, da je Odbor za negospodarstvo in javne službe
družbenih dejavnosti ter javnih financ obravnavali prošnjo za donacijo sredstev pri nakupu
službenega vozila in tabličnih računalnikov. Ugotovljeno je bilo, da službeno vozilo za
oskrbovalke, ki delajo na območju občine Gorje, ne pride toliko v poštev, kot na primer v
Radovljici. Glede nakupa dlančnikov oziroma tabličnih računalnikov, pa se je odbor strinjali, da
je moderna tehnična oprema pri izvajanju storitve dobrodošla in koristna. Dom Dr. Janka
Benedika bo na vpogled predložil ponudbe za tablične računalnike.
Dodatna pojasnila je podala direktorica mag. Sonja Resman.
Po razpravi je župan dal na glasovanje dodatni sklep:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme sklep, da se v proračunu občine zagotovijo sredstva za
nakup računalniške opreme, za namene izvajanja storitve pomoči na domu.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 3: Priznanja Občine Gorje za leto 2015
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Janez Kolenc je podal kratek
povzetek Zapisnika 6. redne seje KMVVI. Predlagal je, da Občinski svet sprejme predlagane
sklepe.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. PLAKETO OBČINE GORJE PREJMETA:
- Jernej st. Kocjančič, Podhom 25, Zgornje Gorje,
- Danijela Mandeljc, Spodnje Gorje 22, Zgornje Gorje.
2. PRIZNANJE OBČINE GORJE PREJME:
- Neža Pristov, Spodnje Gorje 99c, Zgornje Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
11
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 4: Informacije župana
PRAVILNIK O DODELJEVANJU NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA NAKUP IN VGRADNJO
MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI GORJE, PREDLOG PRVA OBRAVNAVA:
Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih čistilnih
naprav je pripravljen. Izdelana je bila analiza stanja, s katero je bilo ugotovljeno, da mora
približno 240 objektov imeti malo čistilno napravo oz. nepretočno greznico. V času priprave
pravilnika in programa opremljanja je Občina prejela informacije, da se pripravlja nova uredba,
ki bo blažja od trenutne. S strani izvajalcev gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske vode je bilo na Ministrstvo za okolje in prostor zastavljeno vprašanje
glede predelave oziroma obnove obstoječih greznic v skladu s predpisanimi standardi iz 2. člena
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, da bi

jih dopolnili z drugimi oblikami čiščenja, kot so npr. tehnologije za čiščenje vode v tleh
(ponikanje, filtracija,…). Povedano nekoliko drugače, kako postopati v primerih, če bi lastniki
objektov izdelali sestavljeno čistilno napravo za gospodinjske odplake v skladu s standardom
SIST EN 12566-3:2005+A2:2013 (01-september-2013).
Zaradi naštetih dejavnikov, se je župan začasno odločil, da s pravilnikom o sofinanciranju MČN
še počaka.
OBNOVA POTI MED OBČINO IN POKOPALIŠČEM
Občina bo v tem mesecu začela z obnovo poti med vaškim trgom in pokopališčem. Izdelalo se
bo novo stopnišče iz pranih plošč in poasfaltiralo pot. Ob robovih asfalta se bodo položile
granitne kocke, tako se bo pot logično nadaljevala kot podaljšek vaškega trga.
Strošek investicije bo cca 5.000,00 € in se bo financiral iz postavke 20160208 – Investicijsko
vzdrževanje in gradnja občinskih cest, NRP OB 207-13-0001 Obnova občinskih cest.
IZGRADNJA VARNE POTI IN OBNOVA CESTE POD VIŠELNICO
Občina Gorje je aktivno pristopila k projektiranju varne poti in obnovi ceste pod Višelnico. Idejni
projekt je v okviru projekta THETRIS (povezovalne poti med cerkvami – Mevkuž-Hom) izdelalo
projektivno podjetje NAVA ARHITEKTI. Prva predstavitev projekta je bila 23.4.2015 v prostorih
občine Gorje. Na podlagi predstavljene trase so lastniki zemljišč predstavili svoje videnje in
predloge. Na podlagi prve predstavitve, pripomb in predlogov je bila izdelana usklajena trasa
varne poti in ureditve ceste pod Višelnico. Druga predstavitev je bila 20.5.2015 v sejni sobi
občine Gorje. Lastniki zemljišč so se z manjšimi popravki, s predlagano traso strinjali.
Pridobljene so ponudbe za geodetske posnetke in ureditev mej. V letošnjem letu Občina
pričakuje da bo izdelala projekt in uredila zemljiške zadeve, v letu 2016 pa se bo šlo v izvedbo
projekta.
DRŽAVNA CESTA V KRNICI
Občina je s strani DRSC-ja dobila informacijo, da bodo v letošnjem letu izvedli rekonstrukcijo
ceste v Krnico.

Točka 5: Pobude, predlogi in vprašanja
5. REDNA SEJA
5.1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek
1. Pri otroškem igrišču v Spodnjih Gorjah bi bilo potrebno postaviti ograjo. Na igrišču je polno
pasjih in mačjih iztrebkov.
2. Do naslednje seje naj se pripravijo nerealizirane pobude, predlogi in vprašanja.
ODGOVOR –pisni – Metod Gaber
1. S postavitvijo ograje pri otroškem igrišču v Spodnjih Gorjah se takoj pojavijo pogoji, kdo bo
skrbel za odpiranje in zapiranje igrišča. S postavitvijo, se bo mogoče preprečil dostop psom,
mačkom pa ne. Poleg tega se bodo povečali stroški vzdrževanja, ker se bodo otroci »obešali« po
ograji. Predlagamo, da se v prvi fazi igrišče opremi s tablami, da naj lastniki psov in mačkov
poskrbijo za pospravljanje iztrebkov ter da pozovemo okoliške prebivalce, da poskrbijo za čistočo
okoli igrišča. V primeru, da se zadeva ne bo uredila, bomo pristopili k reševanju problematike s
postavitvijo ograje.
Z odgovorom je zadovoljen.

5.2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Boštjan Komar
1. Kakšno je stanje požarnih bazenov?
2. Predlagal je, da se dajo obremenilne table pred mostovi.
ODGOVOR – ustni, pisni – Por, Kunstelj, Gaber
1. Požarni bazen v Podhomu je v funkciji. Za ostale požarne bazene po Gorjah pa bo gorjansko
poveljstvo naredilo seznam v kakšnem stanju so. V primeru, da so bazeni na privatnih zemljiščih,
bo potreben dogovor z lastniki zemljišč.
2. Za postavitev obremenilnih tabel pred mostovi potrebujemo oceno statika o nosilnosti
mostov. Začeli smo s postopkom pridobivanja ponudb za izdelavo statične ocene mostov. Po
izdelani oceni bomo pred mostove namestili table.
Svetnik ni bil prisoten na seji.
5.3. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por
1. Predlagal je, da se pozove lastnika deponije v Grabnu, da hlode, ki so na pol v vodi, pospravi.
ODGOVOR – ustni – župan
Občina je poskušala stopiti v kontakt z gospodom, vendar se ne odziva.
Z odgovorom je zadovoljen.
5.4. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Dominik Piber
1. Predlagal je, da se rezervoar na Zatrati, pri Jakopič Pavlu, uredi, ker ob intervencijah hitro
manjka vode. Višelnica nima hidrantnega omrežja.
ODGOVOR –pisni – Gaber
1. Gradnja vodohrana je pogojena s celostno ureditvijo visoke cone in sanacijo vodnega zajetja
Zmrzlek.
Svetnik ni bil prisoten na seji.
5.5. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Urban Mulej
1. Zanimalo ga je, kakšne namene ima Občina z deležnimi pravicami pri Agrarni skupnosti
Kranjska dolina, ki jih je dobila po denacionalizacijskem postopku?
ODGOVOR –pisni – Plavčak
Na odgovor bo odgovorjeno pa sestanku upravnega odbora Agrarne skupnosti Kranjska dolina.
Z odgovorom je zadovoljen.

NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE
1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Hočevar
1. Zanimalo ga je, kako je s svetom ustanoviteljev Infrastrukture Bled, ali so sodila že sprejeta in kaj
je s prerazporeditvijo dobička iz preteklih let?
ODGOVOR – ustni – župan
1. Predlagal je, da se s svetnikom Hočevarjem dobita na sestanku.
2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek
1. Zanimalo ga je, kdaj se bodo pričela izvajati dela na Lazah?
2. Kako daleč je polaganje električnih vodov v zemljo?
ODGOVOR – ustni – župan
1. Pripravlja se javni razpis za izbiro izvajalca.
2. Dela na terenu se zaključujejo, ostaja še delo v transformatorjih.

Seja je bila zaključena ob 1800.

Zapisala
Nuša Jesenšek

Župan Občine Gorje
Peter Torkar

