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II.5) 
 

 

 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA 

TER VSE POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA PODANA V 
MANDATU 2014-2018 

 



53 

 

9.1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por 

1. v zadnjih blejskih novicah je prebral, da bo po leti potekala obnova državne ceste od 
podvoza, mimo Lipa do Mangarta. Boji se velikih težav zaradi prometa skozi Podhom v Vintgar. 
Mnenja je, da je potrebno pripraviti elaborat začasne prometne ureditve skozi vas Podhom.  
 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. občina bo prosila občino Bled za sodelovanje pri pripravi elaborata.  

ODGOVOR – pisni – Joži 

1. G. Franci Pavlič je odgovoril, da ko bo elaborat prometne ureditve narejen (izdeluje ga 
Direkcija RS za infrastrukturo), ga bomo prejeli v pregled in soglasje. Iz direkcije pa so sporočili, 
da bo popolna zapora ceste. 

 

9.2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj 

1. zanimalo ga je, kdaj bo občina pričela s sanacijo ceste na Poljšico?  
2. kaj se dogaja z lastništvom na Zatrati? 
3. cesta od Antoniča proti Pančurju je v zelo slabem stanju. Zanimalo ga je ali se bo ta cesta 
sanirala, glede na to, da se lastniki zemljišč pritožujejo, da jim ob nalivih spira pesek na travo? 
4. ali se že kaj dogaja okrog krožnega prometa pri šoli?  
 

ODGOVOR – ustni – župan 

4. proučuje se možnost celostnega urejanje prostora okrog šole.  
3. za enkrat ta cesta ni v planu za sanacijo. 

ODGOVOR – pisni – Joži 

1. Trenutno jo še ni planu. Najprej je potrebno urediti cesto na Lazah. Je pa zabeležena pobuda 
za obnovo ceste. 
2. Če je vprašanje glede ceste na Zatrati, je še vedno v lasti Agrarne skupnosti Poljšica in 
postopek prenosa lastništva oziroma odkupa še ni mogoč. 
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POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA  
V MANDATU 2014 – 2018 

 
 

SEJA DATUM SEJE 

1. konstitutivna seja 22.10.2014 
2. redna seja 19.11.2014 
3. redna seja 17.12.2014 
4. redna seja 25.3.2015 
5. redna seja 22.4.2015 
6. redna seja 3.6.2015 
7. redna seja 16.9.2015 
8. redna seja 4.11.2015 
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1. KONSTITUTIVNA SEJA, 22. oktober, 2014 
Ni bilo pobud, predlogov in vprašanj. 
 

2. REDNA SEJA, 19. november, 2014 
 

2.1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc 

a.) Predlagal je, da OU napiše dopis na Gorenjski Glas, da se je kot svetnik pritožil na to, da v 
Glasu zelo malo piše o Gorjah. 
b.) Predlagal je tudi, da se za 1.11. organizira parkiranje in aktivira kakšnega gasilca, ki bo 
usmerjal promet na parkirišču.  

ODGOVOR – ustni - župan 

a.) Povedal je, da na to nima vpliva. Predlagal mu je, da pritožbo napiše sam, kot nezadovoljni 
bralec.  
b.) Predlog se bo upošteval. 
Z odgovori je zadovoljen. 
 

2.2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj 

a.) Povedal je, da je bilo v času petkove prireditve igrišče za Gorjanskim domom zaprto, 
makadamsko parkirišče pa je bilo prepolno in nastal je kaos.  
b.) Odziv občanov na objavo poročila Računskega sodišča ga je presenetil, ker o tem ni vedel nič. 
OU je prosil, da svetnike obvesti, v primeru objave kakšnih člankov. 
c.) Cesto Zgornje Gorje – Poljšica je potrebno sanirati. 
d.) OU je pozval, naj na DRSC pošlje dopis, da uredijo bankine in luknje na državni cesti skozi 
Gorje.  

ODGOVOR – ustni - župan 

d.) Z vzdrževalcem (Gorenjska gradbena družba) javnih cest je bil opravljen ogled cest.  
c.) Vzdrževanje občinskih cest bo potekalo po programu.  
b.) Občina je 5. novembra po pošti dobila revizijsko poročilo. Še isto jutro so klicali iz STA, da je 
revizijsko poročilo objavljeno na spletni strani računskega sodišča.  
a.) Organizator igre, prireditve mora predvideti približno število obiskovalcev. OU bo v bodoče 
bolj pozorna na ta problem. 
Z odgovori zadovoljen. 
 

2.3. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek 

a.) Predlagal je, da nerešena vprašanja, pobude, vprašanja predlogi iz mandata 2010-2014 
ostanejo in se vodijo še naprej.  
b.) Predlagal je, da se na Pernikih zabetonira plato za kante.  
c.) Cesta na Pernike je tudi zelo slaba. Potrebna je sanacija.  
d.) Pozval je, naj se uredijo lokalne ceste, predvsem udarne jame je potrebno zakrpati.  
e.) Opozoril je, da voda iz pipe smrdi po gnojnici.  
f.) Zanimalo ga je, kdaj bodo v Krnici narejeni priklopi na kanalizacijo? 
g.) Vprašal je, zakaj so izvenšolske dejavnosti prestavljene po 15. uri? 

ODGOVOR – ustni – župan, Metod Gaber, Štefan Korošec 

g.) OU bo poslala vprašanje, zakaj so izvenšolske dejavnosti prestavljene po 15. uri. 
f.) Ko bo občina dobila uporabno dovoljenje za kanalizacijo v Krnici, se bodo občani lahko 
priklopili na kanalizacijo. Gaber je dodal, da pričakuje uporabno dovoljenje še v tem letu.  
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e) Korošec je povedal, da Infrastruktura Bled na vsake dva dni vzame vzorce vode. Ker analize 
na zajetju niso skladne s Pravilniki, je še vedno potrebno prekuhavati vode. Opravljen je bil tudi 
zdravstveni inšpekcijski nadzor.  
d.) Korošec je povedal, da so udarne jame v večji meri zakrpane. Svetnike je pozval, da 
sporočijo, če se kakšna udarna jama naredi in jo opazijo. 
c.) Cesta na Pernike je urejena do te mere, da so odseki in korita urejena. 
b.) Župan se zaveda,da bo potrebno narediti plato za kante.  
Z odgovori je zadovoljen, čaka še odgovor od šole. 
g.) Po pouku poteka delo v oddelkih podaljšanega bivanja, v interesnih dejavnosti. Vse to je 
vezano na ustrezne prostore, tudi na telovadnico oziroma večnamenski prostor ob 
telovadnici.  
 

2.4. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Boštjan Komar 

a.) Zanimalo ga je kako je z vaškimi odbori in ali ostanejo isti?  
b). Opozoril je, da sta cesti od Matije do kapelice proti Mevkužu in od Knaka do vrh Zgvavnce v 
slabem stanju. Slednja se zelo poseda. Rečeno je bilo, da je v programu za sanacijo, vendar ni 
bilo nič, ker naj bi Elektro kabliral pod zemljo. 

ODGOVOR – ustni - župan 

a.) Povedal je, da bo v roku 90 dneh, sklican zbor krajanov. Tam se bodo izvolili novi 
predstavniki.  
b.) Elektro je investicijo preložil na leto 2015, zaradi snegoloma. Opravljen je bil ogled obeh 
cest. Najbolj kritična cesta je pod Knakam.  
Z odgovoroma je zadovoljen.  
 

2.5. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc 

a.) Zanimalo jo je, kaj se dogaja s cesto proti Elmontu?  

ODGOVOR – ustni - župan 

a.) Odgovoril ji je, da največji problem predstavlja zemlja. Pozval je vse svetnike, da pomagajo 
pri pridobivanju potrebnih soglasjih.  
Z odgovorom je zadovoljna.  
 

2.6. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por 

a.) Opozoril je, da na vodovodnem delu, ki gre pod Rokovim mostom, manjka izolacija. Pozval je, 
da se to popravi še pred prvim snegom.  
b.) Zaveda se, da ni denarja, pa vendar bi bilo nujno potrebno urediti prepuste na cesti čez 
Poljane. Voda, ob večjih nalivih, dere čez cesto. Prav tako bi bilo potrebno počistiti jaške. 

ODGOVOR – ustni - župan 

b.) povedal je, da je tudi to cesto pogledal vzdrževalec državnih cest. Opazil je, da vzdrževalci 
nekaj popravljali.  
Župan je dopolnil odgovor in povedal, da je izolacija naročena. Vodovod Vintgar pa se bo saniral 
v letu 2015.  
Z odgovorom je zadovoljen. 
Vodovod Vintgar je bil saniran v mesecu aprilu 2015.
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3. REDNA SEJA, 17. december, 2014 
 

3.1. 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. 
 

3.2. 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. 
 

3.3. 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.  
Skupaj z Inštitutom za zdravstveno hidrotehniko, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo smo 
pričeli z odkrivanjem vzrokov onesnaženja in možno sanacijo zajetja Ovčje jame. 
 

3.4. 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 so v redu. 
 

3.5. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Jaka Por 

1. Predlagal je, da se od Žaleharja do podvoza namesti javna razsvetljava.  
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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.  
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4. REDNA SEJA, 25. marec, 2015 
 

4.1. 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, Metod Gaber 

1. Dela se bodo pričela še pred sezono. 
1. Dela na obnovi vodovoda na območju Vintgarja so se pričela 13.4.2015 in bodo končana 
predvidoma do 27.4.2015. 
2. Zadevo v zvezi s priklopi na kanalizacijo na območju Meger in Gabrca še preverjamo. 
Z odgovorom na prvo vprašanje je zadovoljen, na drugega še čaka.  
Po pregledu možnosti priklopov na kanalizacijo bomo vsem občanov, ki imajo možnost 
priklopa in še niso priključeni na javno kanalizacijo, poslali dopis, da se morajo v najkrajšem 
možnem času priključiti na fekalni kanal. 
 

4.2. 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.  
Z odgovorom je zadovoljen. 
 

4.3. 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.  
Z odgovorom je zadovoljen. 
 

4.4. 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. 
Z odgovorom je zadovoljen. 
 

4.5. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Boštjan Komar 

1. Zanimalo ga je, kdaj bo opravljen ogled ceste pod Knakom?  
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ODGOVOR – ustni – župan, Metod Gaber 

1. Ogled je bil že opravljen in je že zalito z betonom.  
 

4.6. 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. 
Z odgovorom je zadovoljen. Še ni realizirano 
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5. REDNA SEJA, 22. april, 2015 
 

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. 
 

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. 
 

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.  
 

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.  
 

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?  
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6. REDNA SEJA, 3. junij, 2015 
 

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.  
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7. REDNA SEJA, 16. september, 2015 
 

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.  
 

DODATEN ODGOVOR – pisen – Jožica Lužnik 

1. Po 25.10.2015 pa se bodo deli ceste, ki so bili ob obnovitvi vodovoda skopani, tudi asfaltirali. 
 

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.  
 

DODATEN ODGOVOR – pisen – Jožica Lužnik 

2. Predlog o ukinitvi treh svetilk smo podali najprej na operativnemu sestanku v Krnici. Glede na 
dogovor na tem sestanku smo se obrnili na njihovega projektanta, ki je odredil meritve 
osvetljenosti na cest. Meritve osvetljenosti smo opravili in na žalost svetilnost ne ustreza 
predpisanim vrednostim in pogojem v projektu, tako da se te tri svetilke ne bodo ukinile. 
 

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.  
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4. Gorenjska gradbena družba bo opravila ogled vseh jaškov, ki ne požirajo vodo.  
 

DODATEN ODGOVOR – pisen – Jožica Lužnik 

1. V Krnici je predvideno samo eno cestno ogledalo, na enem od operativnih sestankov smo 
podali željo za postavitev še enega cestnega ogledala pri uvozu ob objektu s hišno številko 
Krnica 60. Bilo je zabeleženo konkretnega odgovora o postavitvi niso podali. So se pa strinjali, da 
bi bil potreben. 
 

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 
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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.  
 

DODATEN ODGOVOR – pisen – Jožica Lužnik 

2. Za obvoze v Krnici smo se najprej obrnili na nadzornika del Tiborja Praprotnika, ker sam ni 
mogel odobriti naše prošnje smo se na sestanku 24.9.2015 obrnili tudi na predstavnike Direkcije 
RS za infrastrukturo, ki so bili mnenja, daje potrebno podati pisno vlogo. 25.9.2015 smo podali 
prošnjo s predlogi za oba obvoza – tako za obvoz do naselja Hotunje, kot tudi za obvoz mimo 
Kosmača. Odgovora še nismo prejeli. 
7. Za usmerjevalne table je potrebno narediti elaborat. Priprava je v teku. Zbirajo se pobude za 
postavitev, potem bo potrebno predloge predstaviti Direkciji RS za infrastrukturo in nato se bo 
izbral projektanta, ki bo elaborat izdelal. 
8. Obvestila za informativni izračun so delno že izstavljena, manjkata še dva objekta Krnica 74 in 
Krnica 73, ki bosta prejela obvestilo še pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Pri pridobivanju 
uporabnega dovoljenja smo v postopku dopolnitve dokumentacije, ki jo popravlja izvajalec 
Gorenjska gradbena družba. 
 

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.  
 

DODATEN ODGOVOR – pisen – Jožica Lužnik 

2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali 
zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso 
vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka 
je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki 
povečuje neto tlorisno površino objekta, parcelo ali spreminja njegovo namembnost. 
Merila za odmero komunalnega prispevka se navedejo v programu opremljanja in so:  
- površina stavbnega zemljišča,  
- neto tlorisna površina objekta,  
- opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,  
- namembnost objekta in  
- izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.  
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Komunalni prispevek pa se lahko odmeri že pred samo izvedbo oziroma priklopom glede na 4. 
člen Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ki navaja, 
da se komunalni prispevek za predvideno komunalno opremo zavezancu lahko odmeri že pred 
tem, ko mu je omogočena priključitev oziroma njena uporaba, če je njena gradnja 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.  
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8. REDNA SEJA, 4. november, 2015 
 

8.1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar st. 

1. opozoril je, da je tudi kritina na mrliških vežicah dotrajana.  
2. prosil je za nekaj peska, da bodo lahko zasuli graben. 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. zamenjava kritine je v planu. 
2. prosil je svetnika, da vloži pisno vlogo, ki jo bo občina posredovala na DRSC. 
 

8.2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj 

1. zanimalo ga je, kaj se dogaja s škarpo na Višelnici? 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. svetnika je povabil na sestanek, da bosta skupaj preko GIS-a pogleda stanje ceste in škarpe. 
 

8.3. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc  

1. opozorila je, da v mrliških vežicah ne delajo vtičnice.  
2. zanimalo jo je tudi, ali se razmišlja o možnosti raztrosa pepela pokojnega.  

ODGOVOR – pisni – Jožica Lužnik 

1. Bomo preverili in v nadaljevanju odpravili to pomanjkljivost. 
2. O sami možnosti za raztros še nismo razmišljali. Na to smo bili opozorjeni že na odboru za 
gospodarstvo, bomo  preverili možnosti za vzpostavitev takega predela ob pokopališču. 
 

8.4. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Hočevar  

1. zanimalo ga je, s čigavim pooblastilom je Infrastruktura Bled dala soglasje da mrliško službo 
izvaja Novak? Infrastruktura nima nobenih pooblastil, da bi lahko v podnajem dajala storitev. 
Opozoril je, da je potrebno mrliško pokopališko dejavnost urediti.  

ODGOVOR – ustni – župan,  

1. Infrastruktura Bled in Novak sta sklenila pogodbo.  
 

8.5. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Boštjan Komar  

1. opozoril je, da na nekaterih koncih občine ne dela javna razsvetljava.  
2. zanimalo ga je, kdaj se bo pri mrliških vežicah naredil žleb. 
3. kdaj lahko pričakuje poročilo o požarnih bazenih 

ODGOVOR – ustni – župan, Kunstelj 

1. občina bo pozvala izvajalca, da popravi in pregleda javno razsvetljavo.  
2. žleb na vežicah se bo zmontiral, ko bodo položene ploščice.  
3. poročilo še nastaja. 
 

8.6. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc 

1. že v prejšnjem mandatu je bila dana pobuda, da se postavijo koši za pasje iztrebke. Zanimalo 
ga je, zakaj še niso postavljeni? 
2. opozoril je na ponovni problem parkiranja na avtobusni postaji pred vrtcem. Prosil je, da se 
ponovno objavi opozorilo. 
3. ali ima občina kakšen vpliv, da se ponovno odpre gostilna Zadruga? 
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4. ali se lahko v času komemoracije zapre državna cesta, vsaj za 5 minut? 

ODGOVOR – ustni – župan, Jožica Lužnik 

1. župan mu je povedal, da občina Žirovnica ima postavljene take koše, vendar imajo probleme s 
čiščenjem in vzdrževanjem košev in okolice. Namreč, lastniki psov, ki poberejo iztrebke jih ne 
vržejo v koš, pač pa zraven koša. Nadzor nad lastniki psov, pa je zelo težko izvajati.  
2. objavil se bo članek na to temo. 
3. ne, nima. Lastnik lokala je Gozd Bled.  
4. ne, ker je državna cesta. Organizator lahko naroči elaborat o zapori ceste in ga tudi plača.  
 

8.7. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Urban Mulej 

1. glede žive meje na Hotunja, pri hišni številki Krnica 73a, je bilo podanih več pritožb zaradi nje. 
2. pri Hrastu je čisto zraven ceste zabetoniran stebriček, ki se ga ne vidi. V preteklosti so že bili 
škodni primeri zaradi tega. Prosi za posredovanje.  
3. ko se je na Hotunjah delala kanalizacija, je bila podrta ograja (Korošec Marjan). Občina je 
obljubila, da jo bo postavila nazaj, pa še danes ne stoji.  
4. v kuhinji (mrliške vežice) je potrebno postaviti kakšen regal za odlaganje hrane, pijače, itd… 

ODGOVOR – ustni – župan, Jožica Lužnik 

1. svetnika prosi, da se oglasi na občini. Obstaja pa dogovor, ki bi se ga moral lastnik te žive 
meje držat.  
2. občina bo posredovala.  
3. se bo preverilo. 
4. pobuda se bo upoštevala. 

ODGOVOR – pisni – Jožica Lužnik 

1. Dogovor obstaja, pooblaščenec lastnice zemljišča je podpisal izjavo, da bo živo mejo odstranil 
in postavil novo ograjo znotraj meja svoje parcele. 
2. Opravil se je ogled na terenu in stebriček je postavljen z namenom varovanja uvoza in tlaka 
na njem. Na tem predelu se je naročila postavitev cestnega odsevnika pred betonskim 
stebričkom. 
3. Dogovora glede postavitve ograje nismo našli. 
 

JANEZ KOLENC – 7. SEJA 
Dodaten odgovor župana na 4. vprašanje in dopolnitev odgovora na 5. vprašanje: 
4. V planu je, da se naredi večji usedalnik pri odcepu na državno cesto.  
5. iz Jamarskega društva so se oglasili in povedali, da niso usposobljeni za podiranje dreves oz. 
nimajo urejenega zavarovanja v sklopu društva.  
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