
SEJE DELOVNIH TELES 
 
 
 

 
Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo in 

javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ 

Torek, 30. 6. 2020 ob 15.00 uri 
 

 
Vabilo in zapisnik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 
Sreda, 1. 7. 2020 ob 16.00 uri 

 
Vabilo in zapisnik Statutarno pravne komisije 

Sreda, 1. 7. 2020 ob 16.15 uri 
 
 
 
 



 

 

Vabilo in zapisnik Odbora za negospodarstvo in 
javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 

financ 
 

Številka: 032-4/2020 
Datum: 24. 06. 2020 

 
Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  

(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) sklicujem 
 

9. sejo Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 
ter javnih financ, ki bo v torek, 30. 06. 2020 ob 15.00 uri 

v sejni sobi Občine Gorje. 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 8. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti ter javnih financ z dne 02. 06. 2020, 
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 

2020 – rebalans I, predlog, skrajšan postopek, 
3. Sprememba pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v Občini Gorje, predlog 

– skrajšan postopek, 
4. Soglasje k ceni storitev pomoči na domu, 
5. Letna poročila o delu za leto 2019: 

a) Javni zavod Osnovna šola Gorje, 
b) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, 

6. Predstavitev poročila o delavnici – Posvet o razvoju turizma v Gorjah, 
7. Pobude, predlogi in vprašanja. 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, prosimo, da nam sporočite na telefon 04 575 18 00. 
 
OBVESTILO! 

Ob prihodu v prostore občine, je priporočljivo, da si nadenite zaščitno masko in si razkužite 
roke z razkužilom, ki bo na voljo pri vhodu v občino. 
 
V primeru, da imate znake okužbe dihal (nahod, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana 
telesna temperatura, motnje okušanja in vonja, …) in ste bili v stiku z obolelo osebo, se seje 
ne udeležite in izostanek opravičite. 
 

Predsednik odbora: 
Ivan Ratek, l.r. 

Vabljeni: 
- Člani Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ: Ivan Ratek, 

Zdenka Repe, Danijela Mandeljc, Bojan Jakopič, Janja Hvala, 
- Alen Gril, Dom dr. Janka Benedika Radovljica – k točki 4, 
- Mojca Brejc – Osnovna šola Gorje – k točki 5a, 
- Božena Kolman Finžgar, Knjižnica A. T. Linharta – k točki 5b, 
- Janez Hudovernik, Turistično društvo Gorje – k točki 6, 
- Martina Hribar Brus, Monika Breznik – občinska uprava.



 

 

Številka: 032-4/2020-13 
          Datum: 2. 6. 2020 

 
 

Z A P I S N I K  
8. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 
ter javnih financ, ki je bila v torek, 02. junija 2020 ob 15. uri v prostorih 

Občine Gorje. 
 
Prisotni člani: Ivan Ratek, Bojan Jakopič, Zdenka Repe in Janja Hvala (prihod ob 15.02 uri) 
Upravičeno odsotni: Danijela Mandeljc 
Ostali prisotni: Peter Torkar, Martina Hribar Brus, Monika Breznik – Občina Gorje 
 
Uvodoma je predsednik pozdravil vse prisotne in ugotovil sklepčnost. Predlagal je sledeči 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 7. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 

dejavnosti ter javnih financ z dne 5. 11. 2019, 
2. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2019, predlog, skrajšan postopek 
3. Odlok o občinskih taksah v Občini Gorje, predlog, prva obravnava 
4. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža 

Linharta Radovljica, predlog, prva obravnava, 
5. Pobude, predlogi in vprašanja. 
Dnevni red so prisotni soglasno (3 glasovi ZA) sprejeli. 
 
Ob 15.02 uri se je seji odbora pridružila Janja Hvala. 
 

Točka 1: Potrditev zapisnika 7. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih 
dejavnosti ter javnih financ z dne 5. 11. 2019 

 
Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Zapisnik 7. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 

financ z dne 5. 11. 2019 se potrdi. 

 
Točka 2: Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2019, predlog, skrajšan 

postopek 
Kratko obrazložitev k zaključnemu računu za leto 2019 je podala Monika Breznik. Podane so bile 
informacije o prihodkih in odhodkih v posamezni bilanci, stanju splošnega sklada, stanju finančnih 
naložb oziroma vezavi sredstev, neporabljenih namenskih sredstvih in izvedenih investicijah. 
Povedala je, da sta sestavni del zaključnega računa poročilo o upravljanju denarnih sredstev 
sistema enotnega zakladniškega računa in poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2019. V razpravi so bila na vprašanja glede 
investicij in realizacije proračunskih postavk dana dodatna pojasnila oziroma obrazložitve. Zdenka 
Repe je opozorila, da je v poročilu o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Občine Gorje za leto 2019 v besedilu navedeno leto 2018. Ker gre za napako, bomo napako v 
poročilu popravili. 
 
 
 
 
 



 

 

Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP 1:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ predlaga 

Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 

2019. 

 
Točka 3: Odlok o občinskih taksah v Občini Gorje, predlog, prva obravnava 

Obrazložitev predloga Odloka o občinskih taksah je podal župan Peter Torkar. Predlagan Odlok bo 
nadomestil Odlok o občinskih taksah iz leta 2014. V obravnavanem odloku se specificira posebna 
raba javne površine in dodaja se tarifa št. 6 v posebni del Odloka, ki določa tarife občinskih taks. S 
predlaganim Odlokom se zasleduje cilj po pridobitvi sredstev v občinski proračun iz naslova 
obiskovanja soteske Vintgar. Kvaliteta bivanja v vasi Podhom in delno tudi v drugih predelih občine, 
se v poletni sezoni zaradi povečanega obiska soteske, precej poslabša (povečan promet in prometni 
zastoji, večja količina odpadkov, hrup, parkiranje,….). Z dodatnimi sredstvi iz naslova takse, bi lahko 
uredili stanje, neposredno povezano z obiskovanjem soteske, kot tudi druge projekte na ravni 
celotne občine, ker pobrana taksa ni zavezana namenski porabi.  
Glede na usklajevanja z Ministrstvom za okolje in prostor za ureditev koncesijskega razmerja za 
upravljanje soteske Vintgar, Ministrstvo določi višino vstopnine, ki lahko vključuje le stroške 
vzdrževanja, zavarovanja in stroške dela za določeno število zaposlenih. Taksa, ki jo določi občina, 
je upravičen strošek in lahko vpliva na višjo ceno vstopnice. Glede na predlagan odlok se taksira 
posebna raba javne površine, to je del soteske za vstopnimi vrati, kamor je dovoljeno le s plačilom 
vstopnine ter taksa na posameznega obiskovalca.  
V razpravi so bila pojasnjena podana vprašanja članov odbora. Izpostavljeno je bilo, da se z 
vprašanjem načina pridobitve določenih sredstev v občinski proračun iz naslova trženja ogleda 
soteske občina in upravljalec ukvarjata že nekaj let. Bojan Jakopič je opozoril na nejasnost tabele 
2.1 v posebnem delu. Zadnji stolpec predlaga razdeliti na dva dela, dnevno in letno tarifo ter 
razjasniti mersko enoto javne površine.  
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ predlaga 

Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme predlog Odloka o občinskih taksah v Občini 

Gorje v  prvi obravnavi s pripombo glede tabele 2.1. 

 
Točka 4: Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Antona 

Tomaža Linharta Radovljica, predlog, prva obravnava 
Obrazložitev glede sprememb Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža 
Linharta Radovljica je podala Martina Hribar Brus. Gre za formalnost glede spremembe naslova 
sedeža knjižnice. Hkrati sta se uskladila še druga dva spremenjena naslova ter se izločili naslovi 
enot knjižnice, ki so se zaprle.  
 
Prisotni so na predlog predsednika (4 glasovi ZA) sprejeli 

SKLEP:  
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ predlaga 

Občinskemu svetu Občine Gorje, da sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o 

ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica v prvi obravnavi.  

 
Točka 5: Pobude, predlogi in vprašanja 

V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje glede ureditve infrastrukture Sp. Gorje – Fortuna. Župan 
je pojasnil, da so bila sredstva za del državne investicije izvzeta iz državnega proračuna in trenutno 
se izvajajo napori za ponovno vključitev v državni proračun. Težnje so, da se občinska in državna 



 

 

investicija izvedeta sočasno, sicer bi lahko prišlo do tega, da bi se v zaporedju dveh let na istem delu 
izvajale investicije. 
Zdenka Repe je izpostavila vprašanja oz. pobude, da bi bili prostovoljci, ki so izvajali rediteljsko 
službo v času epidemije, plačani. Bojan Jakopič, poveljnik CZ Gorje in župan sta enotnega mnenja, da 
gre za prostovoljno delo, kar že beseda pove, da je delo neplačano. 
 
Predsednik je zaključil s 8. sejo in se prisotnim zahvalil za udeležbo.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 16.35. 

 
 
Zapisali: 
Martina Hribar Brus, Ad. 1,3,4,5 
Monika Breznik, Ad. 2 
 
 

Predsednik odbora 
Ivan Ratek 

 

 



 

 

Vabilo in zapisnik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja 

 
 

Številka: 9000-3/2019- 
Datum: 24. 6. 2020 

 
 

V skladu z 61. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) sklicujem 

 
 

9. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
ki bo v sredo, dne 1. 7. 2020 ob 16.00 uri 

v prostorih Občine Gorje 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 6. dopisne seje; 
2. Obravnava predlogov za imenovanje člana v Knjižnični svet Knjižnice A. T. 

Linharta Radovljica; 
3. Pobude, predlogi, vprašanja; 

 
 
 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, prosimo, da nam sporočite na telefon 04 575 18 00. 
 
OBVESTILO! 

Ob prihodu v prostore občine, je priporočljivo, da si nadenite zaščitno masko in si razkužite 
roke z razkužilom, ki bo na voljo pri vhodu v občino. 
 
V primeru, da imate znake okužbe dihal (nahod, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana 
telesna temperatura, motnje okušanja in vonja, …) in ste bili v stiku z obolelo osebo, se seje 
ne udeležite in izostanek opravičite. 
 
 
 

Predsednik KMVVI 
        Janez Kolenc, l.r. 
 
 
Vabljeni: 
- Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Janez Kolenc, Urban Jan, Primož Pretnar, 

Pavel Jakopič, Ivan Ratek; 
- Nuša Jesenšek, občinska uprava občine Gorje.  

 



 

 

 
 

Številka: 9000-3/2019- 
Datum: 19. 6. 2020 

 

Z A P I S N I K 
6. dopisne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, ki je trajala od 18. 6. 2020 do 19. 6. 2020  
po elektronski pošti in po telefonu. 

 
DNEVNI RED: 
1. Potrditev poziva za zbiranje predlogov za člana Knjižničnega sveta Knjižnice A. T. 

Linharta Radovljica.  
 

Dopisna seja se je izvedla na podlagi vabila po elektronski pošti s priloženim gradivom ter 
predlogom sklepa, ki naj se sprejme po elektronski pošti.  
 

Točka 1: Potrditev poziva za zbiranje predlogov za člana Knjižničnega 
sveta Knjižnice A. T. Linharta Radovljica 
 
Obrazložitev  
Dne 27. 5. 2020 je občina Gorje prejela obvestilo, da je sedanji članici Mateji Erman Repe 
potekel mandat v Knjižničnem svetu Knjižnice A. T. Linharta Radovljica, ki jo je Občina Gorje 
imenovala dne 23. 12. 2014.  
 
29. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica A. T. Linharta Radovljica določa, da 
so člani Knjižničnega sveta imenovani za dobo petih let.  
 

Predlog sklepa:  
1. Potrdi se poziv za zbiranje predlogov za imenovanje člana v Knjižnični svet 
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica.  

 
GLASOVANJE: 
Janez Kolenc za elektronsko 
Urban Jan / ni glasoval 
Primož Pretnar za glasovnica 
Pavel Jakopič za elektronsko 
Ivan Ratek za elektronsko 

Glasovanje: 4 ZA 
Sklep je bil sprejet.  
 
Zapisala:          Predsednik komisije 
Nuša Jesenšek        Janez Kolenc 
 



 

 

Vabilo in zapisnik Statutarno pravne komisije 
 

Številka: 032-5/2020- 
Datum: 24. 6. 2020 

 
 

Na podlagi 61. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje  
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2017) sklicujem 

 
 

6. sejo Statutarno pravne komisije, ki bo v sredo, 1. 7. 2020,  
ob 16.15 uri v prostorih Občine Gorje. 

 
 
 
Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 5. seje Statutarno pravne komisije z dne 01.06.2020; 

2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega 

inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, 

predlog – prva obravnava; 

3. Sprememba pravilnika o enkratni pomoči za novorojence v Občini Gorje, predlog 

– skrajšan postopek; 

4. Pobude in vprašanja; 

 
V primeru, da se seje ne boste udeležili, prosimo, da nam sporočite na telefon 04 575 18 00. 

 

OBVESTILO! 

Ob prihodu v prostore občine, je priporočljivo, da si nadenite zaščitno masko in si razkužite 
roke z razkužilom, ki bo na voljo pri vhodu v občino. 
 
V primeru, da imate znake okužbe dihal (nahod, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana 
telesna temperatura, motnje okušanja in vonja, …) in ste bili v stiku z obolelo osebo, se seje 
ne udeležite in izostanek opravičite. 
 
 
 Predsednik statutarno pravne komisije 
 Janez Poklukar, l.r. 
  
 
Vabljeni: 
- Člani Statutarno pravno komisije: Janez Poklukar, Danijela Mandeljc, Urban Jan, 
- Barbara Whitfield, Nuša Jesenšek – občinska uprava. 

 
 



 

 

Številka: 032-0004/2020-12 

Datum: 1.6.2020 

 

ZAPISNIK 
5. seje Statutarno pravne komisije, ki je bila v ponedeljek, 01.06.2020 ob 15.°° uri v 

prostorih občine Gorje. 

 

Prisotni: predsednik Janez Poklukar, podpredsednica Danijela Mandeljc in član Urban Jan 

Ostali prisotni: župan Peter Torkar in Barbara Whitfield 

 

Predsednik Janez Poklukar je uvodoma pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in predlagal 

naslednji 

DNEVNI RED 

1. Potrditev zapisnika 4. seje Statutarne pravne komisije z dne 09.12.2019; 

2. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 

občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih 

živali v zavetišču na območju občine Gorje, predlog - prva obravnava; 

3. Odlok o občinskih taksah v Občini Gorje, predlog – prva obravnava; 

4. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona 

Tomaža Linharta Radovljica, predlog – prva obravnava; 

5. Odlok o izločitvi dela naselja in ustanovitev novega naselja Zatrnik, predlog – 

prva obravnava; 

6. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine 

Gorje; 

7. Pobude in vprašanja; 

 

Ker pripomb na dnevni red ni bilo, so prisotni, soglasno (3 glasovi ZA) sprejeli predlagani 

dnevni red.  

 

Točka 1: Potrditev zapisnika 4. seje Statutarno pravne komisije z dne 09.12.2019 

 

Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

Prisotni so na predlog predsednika (3 glasovi ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Zapisnik 4. seje Statutarne pravne komisije z dne 09.12.2019 se potrdi. 

 

 

Točka 2: Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne 

občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v 

zavetišču na območju občine Gorje, predlog - prva obravnava; 

 

Predsednik je v uvodu zaprosil za predstavitev in obrazložitev predlaganega akta. 

Poročevalka Barbara Whitfield je na kratko predstavila predlog Odloka ter njegovo pravno 

podlago. Potekala je kratka razprava. 

 



 

 

Po razpravi so prisotni soglasno (3 glasovi ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Odloka o predmetu in pogojih za 

podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 

pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju občine Gorje 

skladen z veljavno pravno zakonodajo in predlaga občinskemu svetu Občine Gorje, 

da ga obravnava in sprejme v predlagani obliki. 

 

Točka 3: Odlok o občinskih taksah v Občini Gorje, predlog – prva obravnava 

 

Predsednik je v uvodu zaprosil za predstavitev in obrazložitev predlaganega akta. Župan je 

na kratko predstavil predlog Odloka ter njegovo pravno podlago. Potekala je kratka 

razprava. 

 

Po razpravi so prisotni soglasno (3 glasovi ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Odloka o občinskih taksah 

skladen z veljavno pravno zakonodajo in predlaga občinskemu svetu Občine Gorje, 

da ga obravnava in sprejme v predlagani obliki. 

 

Točka 4: Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona 

Tomaža Linharta Radovljica, predlog – prva obravnava; 

 

Predsednik je v uvodu zaprosil za predstavitev in obrazložitev predlaganega akta. Barbara 

Whitfield je na kratko predstavila predlog Odloka ter njegovo pravno podlago. Potekala je 

kratka razprava. 

Po razpravi so prisotni soglasno (3 glasovi ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Odloka o spremembah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica skladen z 

veljavno pravno zakonodajo in predlaga občinskemu svetu Občine Gorje, da ga 
obravnava in sprejme v predlagani obliki. 

 

 

Točka 5: Odlok o izločitvi dela naselja in ustanovitev novega naselja Zatrnik, predlog – 

prva obravnava; 

 

Predsednik je v uvodu zaprosil za predstavitev in obrazložitev predlaganega akta. 

Poročevalec Drago Bregant je na kratko predstavil predlog Odloka ter njegovo pravno 

podlago. Potekala je kratka razprava. 

 

Po razpravi so prisotni soglasno (3 glasovi ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Odloka o izločitvi dela naselja in 

ustanovitev novega naselja Zatrnik skladen z veljavno pravno zakonodajo in 



 

 

predlaga občinskemu svetu Občine Gorje, da ga obravnava in sprejme v predlagani 
obliki. 

 

Točka 6: Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju 

občine Gorje; 

 

Župan Peter Torkar je na kratko predstavil Pravilnik. Sledila je kratka razprava. Izpostavila 

se je tretja točka prvega odstavka 4. člena Pravilnika.  Prisotni so bili soglasni, da se 

zasleduje ekološki interes in ne pravni formalizem. 

 

Po razpravi so prisotni soglasno (3 glasovi ZA) sprejeli naslednji 

SKLEP: 

Statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog Pravilnika o sofinanciranju 

malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Gorje skladen z veljavno 

pravno zakonodajo in predlaga občinskemu svetu Občine Gorje, da ga obravnava in 

sprejme v predlagani obliki. 

 

 

Seja je zaključena ob 16.°° uri 

 

 

 

 

Zapisala: 

Barbara Whitfield 

 

                                                                                                                    Predsednik komisije 

                                                                                                                         Janez Poklukar 
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