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II.5) 
 

 

 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA 

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

ODGOVOR –pisni – Plavčak 

Na odgovor bo odgovorjeno pa sestanku upravnega odbora Agrarne skupnosti Kranjska dolina.  
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POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA  
V MANDATU 2014 – 2018 

 
 

SEJA DATUM SEJE STRAN 

1. konstitutivna seja 22.10.2014 2 
2. redna seja 19.11.2014 2 
3. redna seja 17.12.2014 4 
4. redna seja 25.3.2015 6 
5. redna seja 22.4.2015 8 
6. redna seja 3.6.2015  
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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?  
 
 


