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Pobude in vprašanja 3. redne seje 
 

3.1. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek 
1. Zanimalo ga je kdaj se bodo pričela dela na državni cesti Spodnje Gorje – Fortuna? 
2. Kdaj se bo pričela sanacija ceste Poljane – Kočna? 
 

ODGOVOR – ustni – župan 
1. Pogodba za sofinanciranje z Direkcijo je podpisana. Na nekaterih mestih je predvidena 
gradnja kanalizacijskega sistema. Kdaj se bo pričela rekonstrukcija pa je odvisno od Direkcije 
in ureditev lastništva.  
2. za cesto od Poljan do Kočne je bil objavljen razpis za izvajalca del. Neizbran izvajalec se je 
na pritožil, zato je postopek še vedno v teku.  
 

ODGOVOR – pisni – Urša Zakrajšek 
1. Pogodba za sofinanciranje z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo 
za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika je podpisana. Ob rekonstrukciji ceste 
predvidena tudi gradnja kanalizacijskega sistema. Izdelana je projektna dokumentacija za 
rekonstrukcijo, trenutno na Direkciji še urejajo lastniška razmerja. Vsa zemljišča, ki so 
potrebna za rekonstrukcijo ceste, še niso pridobljena. Začetek rekonstrukcije ceste je 
odvisen od Direkcije in ureditve lastniških razmerij.  
 

3.2. VPRAŠANJE – ustno – Anja Bunderla 
1. Zahtevala je, da se sodba prebere in se o njej razpravlja. Župan, kot zakonit zastopnik se je 
na sodbo pritožil, ne glede na to, da pritožba ni bila dovoljena. Zanimalo jo je ali bo župan, 
kot zakoniti zastopnik občine plačal stroške odvetnika s svojim denarjem ali bodo to plačali 
davkoplačevalci?  
2. Ali so svetniki vedeli za pritožbo? Pritožba pa je bila utemeljena s členi, ki se navezujejo 
na novoustanovljene občine. To je ogromna napaka odvetniške družbe in je popolnoma 
nestrokovno.  
3. Zahtevala je, da se ponovno imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja in vse odbore.  
4. Svetnica ni bila obveščena o zapisniku 1. redne seje, prav tako ga ni dobila na vpogled. 8. 
januarja je poslala na občinski e-naslov zahtevo, da se popravi zapisnik 1. redne seje. 
Zahtevala je, da se zapisnik popravi in dopolni, ker ni skladen z zvočnim posnetkom.  
5. Zanimalo jo je, zakaj ni bilo v roku 15 dni odgovorjeno na njeno zahtevo?  
6. Koliko denarja je bilo, za primer Anja Bunderla, porabljenega za sodne stroške? 
7. Ali je občina preverila, če so vsi postopki po volitvah skladni z zakoni in če so sklepi 1. in 
2. redne seje veljavi, taki kot so zapisani? 
 

ODGOVOR – ustni – župan 
1. Občina Gorje spoštuje sodbo Upravnega sodišča, zato je tudi ta točka prva na dnevnem 
redu.  
2. Občinski svet je dal pooblastilo. 
 
Na vsa ostala vprašanja bo občina odgovorila pisno. 
 

ODGOVORI – pisni – župan 
1. Tožena stranka je občinski svet. Ta se je odzval na tožbo in je županu podelil posebno 
pooblastilo za opravo vseh procesnih dejanj in zastopanje pred Upravnim sodiščem v tem 
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postopku. Župan je pooblastil Odvetniško družbo, ki vodi postopke in uporablja pravna 
sredstva. Nastali stroški so posledica tožbe, ki jih nosi tožena stranka, to je občinski svet 
Občine Gorje. Župan občine Gorje ni stranka v postopku.  
2. Odvetniška pisarna ravna v okviru pooblastil tožene stranke.  
3. Komisije in odbori so konstituirani in so pričeli z delom.  
4. Vsa gradiva in zapisniki (ko jih sprejme občinski svet) so dostopna na spletni strani Občine 
Gorje. Trditev, da niste bila obveščena ne držijo.  
5. Občinski svet je zapisnik 1. redne seje, brez pripomb, potrdil na 2. redni seji Občinskega 
sveta, ki je bila 9.1.2019. Občinska uprava je ponovno poslušala posnetek in ugotovila, da je 
na podlagi 46. člena Poslovnika zapisnik skladen z zvočnim zapisom.  
6. Za sodne stroške v primeru Anja Bunderla je bilo porabljeno 2.075,58 EUR.  
7. Vsi sprejeti akti in postopki temeljijo na določilih Statuta in Poslovnika. Akti so zakoniti in 
veljavni. 
 

3.3. VPRAŠANJE – ustno – Primož Pretnar 
1. Predlagal je, da se uredi javna razsvetljava na Poljšici od h. št. 43 do 45 b oz. do križišča 
Zatrata – Gorje – Bled.  
 

ODGOVOR – ustni – župan 
1. Odgovor bo podan pisno.  
 

ODGOVOR – pisni – Urška Zakrajšek 
1. Občina pripravlja projektno dokumentacijo za obnovo cest v naselju Poljšica, ki zajema 
ceste LC 012061, JP 512982, JP 512983 in JP 512952. Ob obnovi ceste je predvidena tudi 
obnova obstoječe in gradnja manjkajoče infrastrukture, tudi javne razsvetljave. Projekt se bo 
sofinanciral s sredstvi ZFO. Ker je višina ZFO sredstev vsako leto točno določena in ne 
zadostuje za izvedbo celotne investicije, so v letošnjem letu v proračunu zagotovljena 
sredstva za izvedbo 1. faze, ki vključuje odseka LC 012061 in JP 512952. V letu 2020 se bo z 
investicijo nadaljevalo in uredilo še odseka JP 512982 in JP 512983, kamor spada tudi 
območje Poljšica od HŠ 43 do HŠ 45B. 
 

3.4. VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar 
1. Predlagal je, da se pristopi k obnovi ceste Spodnje Laze proti »Pavovcu« in Spodnje Laze – 
Perniki.  
2. »Kofutarjevemu« Janku je sosed, na svojem dvorišču, zložil drva. Gospod pravi, da nima 
pregleda na cesto.  
 

ODGOVOR – ustni – Martina Hribar Brus 
2. Inšpektor je opravil ogled in ocenil, da drva ne ovirajo pregleda na cesto.  
 

ODGOVOR – pisni – Urška Zakrajšek 
1. Občina je v letu 2018 izvedla oceno poškodovanosti cest na območju občine. Nobena od 
navedenih cest ne spada v razrede poškodovanosti, ki bi zahtevali ureditev oz. obnovo ceste. 
Prednostno se bo urejalo cestne odseke, kjer je glede na oceno poškodovanosti obnova 
nujna.  
 
 


