Številka: 9000-0005/2015-12
Datum: 16.9.2015

ZAPISNIK
7. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 16. septembra
2015, 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, Borut Kunstelj, Ivan
Ratek, Jakob Por, Dominik Piber, župan Peter Torkar,
Opravičil: Urban Mulej,
Poročevalci: /
Novinarji: /
Člani
Nadzornega odbora občine Gorje: Tina Urevc – podpredsednica, Marija Kozomara – članica,
Občinska uprava
občine Gorje: Monika Breznik – direktorica OU, Robert Plavčak, 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. Seje se je opravičil svetnik Mulej.
Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani Občine Gorje in posredovano k vsem točkam
dnevnega reda. Gradivo za 3. točko: Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gorje je bilo
svetnikom poslano konec julija. Na seji so svetniki dobili še zapisnik Odbora za negospodarstvo in
javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ in popravljen, zapisnik Odbora za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe in zapisnik Odbora za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami.
Preden je župan dal zapisnik v odločanje, je opozoril na napako. Med prisotnimi sta po pomoti
izpadla svetnica Danijela Mandeljc in svetnik Urban Mulej, ki sta bila prisotna na 6. redni seji.
Zapisnik v tem delu je že popravljen. V skladu z 32. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je občinski
svet pred sprejemom dnevnega reda najprej odločal o sprejemu zapisnika 6. redne seje, z dne
3.6.2015.
Ker ni bilo pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z
dne, 3.6.2015, s pripombo.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Zapisnik je bil sprejet.

Za sedmo sejo sveta je določen naslednji dnevni red:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2015 –
1.
rebalans I, predlog, skrajšan postopek.
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorje za
2.
programsko obdobje 2015-2020 – predlog, skrajšan postopek.
3. Polletno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gorje.
4. Premoženjsko pravne zadeve.
5. Informacije župana.
Pobude, predlogi in vprašanja ter vse pobude, predlogi in vprašanja podana v mandatu
6.
2014-2018.
Ker ni bilo predlogov in razprave, je župan dal na glasovanje predlog dnevnega reda.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Predlog dnevnega reda je bil sprejet.

Točka 1: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za
leto 2015 – rebalans I, predlog, skrajšan postopek
Rebalans I je na kratko obrazložila Monika Breznik, direktorica OU. Navedla je glavne vzroke za
rebalans, tako na prihodkovni kot odhodkovni strani ter večje spremembe proračunskih postavk.
Rebalans I je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih
financ. Podpredsednik Banko je podal kratko poročilo. Občinskemu svetu je predlagal, naj sprejme
rebalans I.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu
Občine Gorje za leto 2015 – rebalans I.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 2: Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Gorje za programsko obdobje 2015-2010, skrajšan postopek
Uvodno pojasnilo je podala Monika Breznik, direktorica OU. Opozorila je na potreben popravek
(dopolnitev) v 5. členu Pravilnika in sicer je v tabeli pri ukrepu št. 8 potrebno za besedo
»kmetijstva«, dodati vejico in napisati gozdarstvo.
Pravilnik je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
Predsednik Hočevar je podal kratko poročilo. Občinskemu svetu je predlagal naj sprejme
predlagani Pravilnik. Odbor je na svoji seji sprejel še dva dodatna sklepa, in sicer da v primeru, da
se sredstva za razpis ne porabijo v tekočem letu, prenesejo v prihodnje leto in da se v prihodnjih
letih nameni več sredstev kot v letu 2015, nikakor pa ne manj kot v letu 2015.
V razpravi so sodelovali svetniki Ratek, Kunstelj, Por in Poklukar. Mnenja so bili, da denar ne gre v
prave roke in da je potrebno spodbujati male kmete, da se prijavijo na razpis. Župan in direktorica
OU sta pojasnila, da se državna in občinska pomoč za kmete ne podvajata. Malim kmetom pa

pomoč nudita tako kmetijska svetovalna služba, kot občinska uprava, prav tako se jim nudi pomoč
pri izpolnjevanju vlog za razpise.
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v občini Gorje za programsko obdobje 2015 – 2020 s predlagano dopolnitvijo 5.
člena
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 3: Polletno poročilo o izvajanju proračuna Občine Gorje
Uvodno obrazložitev je podala Monika Breznik, direktorica OU. Iz bilance prihodkov in odhodkov
splošnega dela proračuna za obdobje od 01.01.2015 do 30.06.2015 je razvidno, da so prihodki
realizirani v višini 1.054.357,94 EUR oziroma 35,79% veljavnega proračuna, odhodki pa v višini
925.114,51 EUR ali 30,60% veljavnega proračuna.
Iz računa finančnih terjatev in naložb za obdobje od 01.01.2015 do 30.06.2015 je razvidno, da so
prihodki realizirani v višini 1.009,54 EUR oziroma 54,57% veljavnega proračuna, odhodki pa v višini
18,58 € ali 100% veljavnega proračuna.
Polletno poročilo je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter
javnih financ. Podpredsednik Banko je podal kratko poročilo. Občinskemu svetu je predlagal naj
sprejme Polletno poročilo.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Gorje od
01.01.2015 do 30.06.2015.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 4: Premoženjsko pravne zadeve
a) Prodaja zemljišča s parc. št. 363/2 in 315/10 obe k.o. Podhom
Uvodno obrazložitev je podal Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne in splošne
zadeve. Obrazložil je pravno podlago za prodajo zemljišča. Glavni namen je realizacija menjalne
pogodbe stanovalcev stanovanjske zgradbe Podhom 60. S pogodbo je bila takrat določena tudi
sporazumna cena odkupa, ki znaša 12 € na m2.
To točko je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Predsednik Por je podal kratko poročilo in občinskemu svetu predlagal, da sprejme predlagani
sklep.
V razpravi je sodeloval svetnik Banko, ki ga je zanimalo, če je cesta občinska? Plavčak mu je
odgovoril, da je cesta občinska.
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

1. Občinski svet Občine Gorje potrdi prodajo zemljišča s parcelno številko 363/2 k.o. Podhom v
izmeri 57 m2 po sporazumno dogovorjeni ceni 12 €/m2, kar znese 684,00 € in zemljišče s
parcelno številko 315/10 k.o. Podhom po sporazumno dogovorjeni ceni 12 €/m2, kar znese
576,00 €.
2. Letni načrt pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2015 se ustrezno
dopolni s 1. sklepom.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

b) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Tudi pri tej točki je pojasnila podal Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne in
splošne zadeve. Pojasnil je, da je za realizacijo že sklenjene in overjene menjalne pogodbe
potrebno sprejeti predlagani sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
To točko je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Predsednik Por je podal kratko poročilo in občinskemu svetu predlagal, da 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 ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s
parcelno številko 363/2 k.o. Podhom, ki v naravi predstavlja opuščeno javno pot v izmeri 57 m2,
v predmetni obliki.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

c) Prodaja dela zemljišča s parc. št. 736/8 in 736/2 obe k.o. Zgornje Gorje in
uskladitev katastrskih mej s stanjem v naravi med zemljiščem s parc. št. 302/37 in
delom zemljišča s parc. št. 736/8 obe k.o. Zgornje Gorje
Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne in splošne zadeve je v uvodu podal kratko
obrazložitev vloge občanke, ki prosi za odkup in uskladitev katastrskih mej z dejanskim stanjem v
naravi.
To točko je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
Predsednik Por je podal kratko poročilo in občinskemu svetu predlagal, da sprejme predlagani
sklep.
V razpravi, ki je sledila so sodelovali svetnik Kolenc, Ratek, Banko, Komar in Poklukar. Predlagali so,
da se zaradi kompleksne situacije sestane Vaški odbor Krnica in Odbor za prostorsko planiranje in
gospodarjenje z nepremičninami in opravijo ogled na kraju samem. Župan se je s predlogom
strinjal, zato je predlagal, da se sklep umakne in da se to točko obravnava na eni izmed naslednjih
sej. Plavčak je povedal, da bo stranko seznanil z odločitvijo občinskega sveta.

Točka 5: Informacije župana
Obisk švicarske delegacije REEAL na obisku v Osnovni šoli Gorje.
Zaključevanje investicije »rekonstrukcija občinske ceste z odvajanjem meteorne vode in javne
razsvetljave na območju Spodnjih Laz«.
Državna investicija v Krnici.
Kolesarska dirka velike nagrade Občine Gorje.

Točka 6: Pobude, predlogi in vprašanja
6. REDNA SEJA
6.2. 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?
6.2. ODGOVOR – ustni – župan
1. Pripravlja se javni razpis za izbiro izvajalca.
2. Dela na terenu se zaključujejo, ostaja še delo v transformatorjih.
Z odgovorom je zadovoljen.

NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE
7.1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por
1. opozoril je na slabo stanje ceste v Vintgar. Tam, kjer je bila izvedena obnova vodovoda in je bilo
izkopano, se ni poasfaltiralo nazaj. Prosil je za čimprejšnjo ureditev.
7.2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Branko Banko
1. na Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ, je član
Odbora opozoril na ponovno nastalo luknjo na cesti v Vintgar (bližina črpališča fekalij). Pomladi je
bila ta luknja že sanirana.
2. član Odbora je opozoril tudi, da na cesti od obračališča avtobusov v Krnici do odcepa za Hotunje
ne bi bilo potrebno postaviti novih svetilk javne razsvetljave, ker razsvetljava na zgornji cesti dovolj
osvetljuje tudi spodnjo cesto.
3. član Odbora je predlagal, da bi bilo potrebno narediti nekaj v smeri varovanja cest, predlagal je
postavitev prometnih znakov z osno obremenitvijo, redno vzdrževanje bankin.
ODGOVOR – ustni – župan
2. na naslednjem operativnem sestanku bo izpostavil vprašanje.
3. občina je skupaj z upravljalci cest označila odseke cest, kjer je popravilo bankin in večjih
poškodb cest najbolj nujno. Kar pa se tiče osnih obremenitev, pa bo skupaj z MIR-om in
upravljavcem cest opravljen ogled.

7.3. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar st.
1. županu je predal pismo g. Antoniča, ki je zelo razočaran nad podžupanjo in župana. Leta 2013 se
je g. Antonič sestal z županom glede postavitve ogledala, ki pa še danes ne stoji.
2. zanimalo ga je, zakaj imajo gasilci vaje pred vežicam?
3. opozoril je, da je v Poglejski cerkvi vse prekopano in je polno lukenj.
4. od Mercatorjeve trgovine v Zg. Gorjah v večjih nalivih teče voda mimo požiralnikov.
ODGOVOR – ustni – župan,
1. občina je pridobila soglasje od Direkcije za ceste in od lastnika zemljišča za postavitev ogledala v
Zg. Gorjah pri kapelici. Ogledalo se bo postavilo v kratkem. Ogledalo v Krnici pa bo postavljeno, ob
sami rekonstrukciji ceste.
2. občina je gasilcem dala soglasje za uporabo zemljišča, ki ga potrebujejo za gasilske vaje.
3. luknje so posledica arheoloških izkopavanj v letu 1980. Arheologi takrat lukenj niso zakopali
nazaj, zato so domačini v te luknje položili prazne plastične sode in jih zasuli s peskom. Z leti pa so
se sodi pričeli posedli sami vase. Potrebno bo razmisliti o večji sanaciji poti v Poglejsko cerkev.
4. Gorenjska gradbena družba bo opravila ogled vseh jaškov, ki ne požirajo vodo.
7.4. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj
1. predlagal je, da bi se pri šoli uredil enosmerni promet.
ODGOVOR – ustni – župan,
1. pohvali pobudo, ki se bo proučila.
7.5. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc
1. opozoril je, da krajani Krnice niso bili obveščeni, da se bo izvajala rekonstrukcija državne ceste.
Prosi, da se naslednjič o morebitnih delih pravočasno obvesti krajane. Tudi obvozi so bili slabo
urejeni.
2. predlagal je, da se uredi staro cesto v Krnico.
3. opomnil je, da je bila po elaboratu mišljena delna zapora, sedaj pa je celotna zapora.
4. cesta, ki pride od Guzeljna do Zidarja, je v večjih nalivih polna peska, jašek se takoj zamaši in
voda teče po cesti. Prosi za ukrepanje.
5. zanimalo ga je, kdaj se bodo posekale breste za Zidarjem?
6. v Krnic pri hišni št. 7 »pr Kofutarjo«, voda priteče iz hriba direktno na cesto. V večjih nalivih voda
zalije klet. Prosi za ogled. Prav tako obstaja nevarnost plazu.
7. v poletnem času veliko turistov, ki prihajajo iz Radovne, jih navigacija pošlje po cesti za
Ažmanom, tam pa navigacija preneha delovati. Predlagal je, da se postavijo usmerjevalne table.
8. zanimalo ga je, kako so Hotunje pokrite s kanalizacijo in kako so rešene hiše ob Budnu?
Podvprašanje svetnika Hočevarja: zanimalo ga je, kdo je upravljalec te kanalizacije.
9. zanimalo ga je, kdaj bo WTE dal poročilo o tem, kdo je in kdo ni priklopljen na kanalizacijo?
ODGOVOR – ustni – župan, Jožica Lužnik
1. povedal je, da je bila občina obveščena takrat, ko je prispela vloga za izdajo soglasja k elaboratu
obvoza. V vlogi je bilo navedeno, da bo delna zapora in ne popolna. V terminskem planu in izvedbi
del je bilo navedeno, da bodo asfalt z frezanje odstranili v zadnji fazi del. Najprej bi morali narediti
odprtine za polaganje temeljnih zidov za uporne zidove, šele potem bi morali frezati asfalt. Ne
Direkcije ne izvajalec občine ni obvestil s pričetkom del.
2. Občina je od izvajalca zahtevala, da uredi obvoz od Ažmana mimo Kosmača.

3. v terminskem planu in izvedbi del je navedena delna zapora, v elaboratu pa je napisana celotna
zapora z obvozi.
5. na sestanku jamarjev je bilo rečeno, da bodo jamarji poskrbeli za drevesa. Občina bo dala
soglasje za posek, jamarji pa bodo vzeli les. Predlagal je, da se obrne na jamarsko društvo.
6. Infrastrukturi Bled je bilo naročeno, da opravijo ogled terena. Po tem, ko se je cesta asfaltirala,
sta bila mulda in propust znižana.
8. Kolegica Lužnik mu je povedala, da bo preverila. Na upravni enoti pa je vložena vloga za izdajo
uporabnega dovoljenja od hišne št. Krnica 70 naprej. Občina bo v kratkem poslala obvestila o
izračunu komunalnega prispevka. Kar pa se tiče hiš ob Budnu, pa so lastniki dobili vodna soglasja.
Upravljalec bo WTE.
9. WTE je bil vabljen na junijsko sejo, pa niso uspeli pripraviti gradiva. Obljubili so, da bodo
pripravili gradivo do naslednje seje.
7.6. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc
1. Opazila je velik porast drog v Gorjah.
7.7. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Hočevar
1. pri hidrantu v Spodnjih Gorjah, pri hišni št. 205, se cesta pogreza. Prosil je, da se stanje preveri.
2. izrazil je dvom o pravilnem vrstnem redu izdaje odločb in položnic za komunalni prispevek.
ODGOVOR – ustni – župan, Monika Breznik
1. upravljalec občinskih cest je bil že seznanjen spomladi. Luknja se bo sanirala jeseni.
2. direktorica mu je pojasnila, da je v občinskem odloku navedeno, da je možno obročno
odplačevanje prispevkov za kanalizacijo. V Pravilniku o merilih za odmero komunalnega prispevka
pa je navedeno, da se komunalni prispevek zavezancu lahko odmeri že pred tem, ko mu je
omogočena priključitev oziroma njena uporaba, če je njena gradnja kanalizacije predvidena v
proračunu občine v tekočem ali naslednjem letu.
7.8. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek
1. nekatere hiše na Hotunjah se ne morejo priklopiti na kanalizacijo, pa so dobili odločbe.
2. zanimalo ga ja, kako bo potekala rekonstrukcija državne ceste v Krnico. Ali bo kaj širša in ali se
bodo oporni zidovi naredili na novo?
3. Nekateri vaščani v novem naselju v Spodnjih Gorjah so nezadovoljni, ker se je cesta pri trgovini
zaprla.
ODGOVOR – ustni – župan, Por,
1. povedal mu je, da so ti lastniki hiš izvajalcu sami pokazali, kje naj bi bil odcep najbolj primeren za
njihove objekte.
2. predvidena sta bila dva odmikališča. Na spodnjo stran ceste bo ograja in javna razsvetljava.
Širitev ceste in pločnik nista predvidena. Tam kjer so bili oporni zidovi slabi, se delajo pete, tam
kjer pa so oporni zidovi še solidni, pa bodo ojačani z imitiranjem in krono. Glede propustov pa je
povedal, da sta bila na novo narejena dva, ker sta bila stara zamašena in zdrobljena.
3. cesta je bila zaprta z dopolnilno tablo. Že v prejšnjem mandatu je bilo na sejah občinskega sveta
veliko govora o tem, kako bi se dalo umiriti oz. omejiti promet skozi novo naselje. Občina je prosila
MIR za njegov predlog, rešitev. Predlogov je bilo več. Na koncu je padla odločitev, da se zavzame
predlog, ki najmanj omejuje promet in skrbi za varnost otrok, ki iz naselja hodijo v šolo. Tem
otrokom ne pripada šolski prevoz, zato se je del ceste od Žvana do Mercatorja zaprla. V sami
rekonstrukciji državne ceste je ta odcep ukinjen, ker nima možnosti normalne priključitve na
državno cesto oz. ima prevelik naklon.

Svetnik Por, ki je tudi predsednik SPV-ja, je dopolnil župana in povedal, da je bil na to temo sklican
zbor krajanov naselja Spodnje Gorje. Predstavljene so jim bile vse rešitve MIR-a. Krajani, ki živijo na
tem delu ceste so bili za to, da se ta priključek zapre. Trenutno je zapora začasna, vendar se bo ob
rekonstrukciji državne ceste, ta priključek ukinil.
7.9. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Dominik Piber
1. predlagal je, da bi se uredil vsaj enosmerni promet na tem delu ceste. Zanimalo ga je, kako bo
potekala zimska služba na tem odseku?
ODGOVOR – ustni – župan
1. povedal mu je, da se bo cesta čistila z rolbo.
Preden pa je župan zaključil s sejo, je besedo predal novi sodelavki občinske uprave, Jožici Lužnik,
ki se je na kratko predstavila.
Seja je bila zaključena ob 1855.

Zapisala
Nuša Jesenšek

Župan Občine Gorje
Peter Torkar

