
 

8 

I.1) 
 
 
 

PREGLED IN POTRDITEV 
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Številka: 9000-0005/2017-11 
         Datum: 13.12.2017 
 

Z A P I S N I K 
 
20. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 13. decembra 
2017, 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, Ivan Ratek, Borut Kunstelj, 
Jakob Por, Dominik Piber, župan Peter Torkar. 

Opravičil: Urban Mulej 
Poročevalci: Sonja Resman - direktorica doma Dr. Janka Benedika, Miha Janša - 

računovodja doma Dr. Janka Benedika, Štefan Korošec – vodja 
programov Infrastruktura Bled, Metka Bobič – predsednica NO.  

Novinarji: / 
Člani  

Nadzornega odbora občine Gorje: Metka Bobič, predsednica. 
Občinska uprava občine Gorje: Monika Breznik – direktorica OU, Robert Plavčak, Martina Hribar Brus, 

Jožica Lužnik, Nuša Jesenšek - tajnica OS. 
Ostali prisotni: Civilna iniciativa Vršce (Elizabeta Dežman, Anja Bunderla, Rok 

Peterman). 
 
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. Svetnik Urban Mulej se je opravičil. 
Gradivo za sejo je bilo objavljeno na spletni strani Občine Gorje in posredovano k vsem točkam 
dnevnega reda. Svetniki so na mizo dobili še zapisnike: 
- zapisnik 18. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, 
- zapisnik 17. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 

financ, 
- zapisnik 11. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami ter 
- zapisnik 10. seje Statutarno pravne komisije. 
 
V skladu z 28. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je občinski svet pred sprejemom dnevnega reda 
najprej odločal o sprejemu zapisnika 19. redne seje, z dne 25.10.2017. 
 
Ker ni bilo drugih pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep: 

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z 
dne, 25.10.2017. 

GLASOVANJE: 
ZA 10  
PROTI / 

Zapisnik je bil sprejet.  
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Za dvajseto sejo sveta je bil določen naslednji dnevni red: 

1. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2018 – predlog, druga obravnava, 

2. 
Odlok o premembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini 
Gorje, predlog – skrajšani postopek,  

3. Soglasje k ceni storitev pomoči na domu, 

4. Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 – 2021,   

5. Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za leto 2018, 

6. 
Končno poročilo o opravljenem nadzoru kontov oz. postavk proračuna občine Gorje za 
leto 2017, 

7. Premoženjsko pravne zadeve, 

8. Informacije župana, 

9.  Pobude, predlogi in vprašanja.  

 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje predlagan dnevni red. 
 
GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

Predlog dnevnega reda je bil sprejet.  
 

Točka 1: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2018, predlog – druga obravnava 
 
Župan Peter Torkar je povedal, da je na 19. redni seji občinskega sveta, dne 25. oktobra 2017 
Občinski svet Občine Gorje sprejel sklep, da se Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2018 
posreduje v 30-dnevno javno razpravo. 
V skladu z 79. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 13/17) je bil Odlok o proračunu za leto 2018 v času od 26. oktobra do vključno 25. novembra 
2017 v 30-dnevni javni razpravi. Predlog so v tem času obravnavala vsa delovna telesa občinskega 
sveta, Odlok je bil objavljen na spletni strani občine, zainteresiranim pa je bil zagotovljen dostop 
do predloga proračuna v prostorih občine. 
Na podlagi pripomb in predlogov je župan Peter Torkar v skladu s 1. odstavkom 82. člena 
Poslovnika občinskega sveta pripravil dopolnjen predlog proračuna za leto 2018, v katerem je 
pojasnil katere pripombe iz javne razprave, oziroma pripombe in predloge delovnih teles 
občinskega sveta in posameznikov je upošteval, in katere ne, in zakaj ne. Pisne obrazložitve 
zavrnjenih pripomb in predlogov so sestavni del predloga proračuna. Odgovori so v gradivu 
posredovani ob vsakem predlogu, v skladu s 1. odstavkom 81. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Gorje pa je pripravil dopolnjen predlog proračuna za leto 2018. 
Prav tako je ugotovil, da na dopolnjen predlog proračuna amandmaji v predpisanem času niso bili 
vloženi. Zato je na podlagi določila 83. člena Poslovnika ugotovil, da je proračun usklajen in o njem 
Občinski svet glasuje v celoti. S sklepom s katerim se sprejme proračun, Občinski svet sprejme tudi 
Odlok o proračunu občine. Sočasno s tem sprejme tudi Kadrovski načrt za leto 2018. Poseben sklep 
pa sprejme za Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2018, Stanovanjski 
progam za leto 2018, Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2018 in za 
Letni program športa Občine za leto 2018. 
 
V drugem branju v skladu s poslovnikom razprava ni predvidena, zato je župan Peter Torkar dal na 
glasovanje naslednje predloge sklepov: 
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1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2018. 
2. Občinski svet Občine Gorje sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje 
za leto 2018. 
3. Občinski svet Občine Gorje sprejme Stanovanjski program za leto 2018. 
4. Občinski svet Občine Gorje sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v 
letu 2018. 
5. Občinski svet Občine Gorje sprejme Letni program športa Občine Gorje za leto 2018. 
6. Občinski svet Občine Gorje sprejme Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih 
prometnih površin v občini Gorje za leto 2018. 

 
GLASOVANJE: 
ZA 10  
PROTI / 

Sklepi so sprejeti. 
 

Točka 2: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 
vode v Občini Gorje – predlog, skrajšan postopek 
 
Župan Peter Torkar je v uvodu pojasnil, da je pri izvajanju nalog nadzora bilo ugotovljeno, da je v 
41. členu predmetnega odloka pri prekrških citirana navedba napačnega člena, zato je potrebno 
predmetno vsebino tega člena zamenjati z novim besedilom kot sledi v novem 41. členu. 
Prav tako je bilo ugotovljeno, da predmetni odlok ni skladen z Uredbo o odvajanju in čiščenju 
komunalnih vod, zato ga je potrebno dopolniti z dvema novima členoma, in sicer 22. a in 22. b, ki 
se nanašata na komunalne odpadne vode in vzdrževanje greznic.  
 
V 1. členu se popravi tiskarska napaka, in sicer je napačno navedeno glasilo in številka objave. 
Pravilno se glasi UGSO, št. 18/2012.  
 
Predlagal je, da se predlog odloka obravnava po skrajšanjem postopku, kot to določa 76. člen 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje, ki določa, da lahko svet na obrazložen predlog 
predlagatelja na isti seji opravi obe obravnavi, saj gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve 
in uskladitve določb z veljavno zakonodajo na tem področju. 
 
Navedene spremembe je na svoji redni seji dne 8.11.2017 obravnavala Statutarno pravna komisija, 
ki se je s predlaganimi spremembami in dopolnitvami tega akta strinjala, in predlagala, da jih v 
predlagani obliki sprejme tudi občinski svet občine Gorje. 
 
Spremembe in dopolnitve Odloka je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe – Ivan Hočevar, predsednik. Predsednik je občinskemu svetu predlagal, 
da sprejeme predlagani sklep.  
 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu 
opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode v Občini Gorje.  
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GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI  

Sklep je sprejet. 
 

Točka 3: Soglasje k ceni storitve pomoči na domu 
 
Mag. Sonja Resman, direktorica doma Dr. Janka Benedika je v uvodu povedala, da se je cena 
oskrbe povečala izključno zaradi dviga plač najnižjih plačnih razredov.  
 
Soglasje je obravnaval Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih 
financ – predsednik Ivan Ratek. Predsednik je predlagal, da občinski svet sprejme predlagano 
soglasje k ceni storitve pomoči na domu. 
 
V razpravi sta sodelovala svetnika Janez Kolenc in Janez Poklukar st..  
Svetnik Janez Kolenc je v Gorenjskem glasu zasledil cene storitve pomoči na domu za Radovljico. 
Ugotovil je, da se cene razlikujejo med občinama Gorje in Radovljico. Skupna cena ob delovnikih 
(17,44 €) je za gorjanske uporabnike nižja kot za radovljiške (17,96 €). Ob nedeljah in praznikih pa 
je za Radovljico nižja cena, kot za Gorje. Prosil je za pisno pojasnilo. Predlagal je tudi, da se razmisli 
o višjem sofinanciranju storitve pomoči na domu. Sedaj občina financira 71 %, predlog je 75 % ali 
80 %.  
Župan Peter Torkar je odgovoril, da bo občina naredila izračun, kaj pomeni povišanje 
sofinanciranja storitve.  
 
Svetnika Janeza Poklukarja st. je zanimalo, če je ga. Sonja Resman še direktorica doma?  
 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednje predloge 
sklepov:  

1. Občinski svet Občine Gorje daje Domu dr. Janka Benedika Radovljica soglasje k ceni socialne 
oskrbe pomoči na domu.  
Skupna cena storitev za socialno oskrbo znaša: 
- na delavnik 17,91 EUR na uro, 
- v nedeljo 25,07 EUR na uro, 
- na dan državnih praznikov 26,87 EUR na uro. 
 
2. Občinski svet Občine Gorje sprejme sklep, da se cena storitve za socialno oskrbo subvencionira 
v višini 71,45% iz občinskega proračuna. 
 
Glede na subvencioniranje občine cene socialne oskrbe za uporabnika znašajo: 
- na delavnik 4,98 EUR na uro, 
- v nedeljo 7,02 EUR na uro, 
- na dan državnih praznikov 7,54 EUR na uro. 
 
3. Cene stopijo v veljavo s 01.01.2018. 

 
GLASOVANJE: 
ZA 9 
PROTI 1 
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Sklepi so sprejeti. 

Točka 4: Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 - 2021 
 
Štefan Korošec, vodja programov Infrastrukture Bled je na kratko predstavil Program oskrbe s 
pitno vodo za obdobje 2018-2021. Povedal je, da je program usklajen z uredbo o oskrbni s pitno 
vodo, da je podoben prejšnjemu programu. Posodobili so podatke o omrežju, hidrantih in povzeli 
zahteve HACCAP. Opozoril je na napako pri točki 3 »NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE« in sicer je 
napačno zavedeno število priključkov velikega porabnika in posledično tudi priključka malega 
uporabnika (število priključkov 957 – 3 veliki in 954 malih).  
 
Program oskrbe s pitno vodo je obravnaval Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 
javne službe – predsednik Ivan Hočevar. Predlagal je, da občinski svet sprejeme predlagani sklep. 
 
V razpravi so sodelovali svetnik Ivan Hočevar, Branko Banko, Ivan Ratek, Jakob Por, Janez 
Poklukar.  
 
Svetnik Ivan Hočevar je opozoril, da občine ne upoštevajo vodnega dovoljenja in v primeru odziva 
države, ne bo dovolj sredstev za vzpostavitev monitoringov, ki jih zahtev odločba. Zanimalo ga je 
kaj je z implementacijo Strategije in ali so pripravljavci Strategije imeli na razpolago vse ukrepe, ki 
jih je skupina za strategijo pripravila. Ali je Strategija dosegla strateške cilje, ki jih je pripravila 
skupina za strategijo?  
Štefan Korošec je povedal, da so vse tri občine pooblastile IB, da v njihovem imenu pridobi vodno 
dovoljenje. Infrastruktura je pridobila vodno dovoljenje in o tem so bile obveščene vse tri občine. 
Župan Peter Torkar je odgovoril glede strateških ciljev. V Strategiji so bili napisani ukrepi, na kakšen 
način in kako se bo spremljala kvaliteta pitne vode. V Radovni, kjer so vodovarstven pasovi, so se 
pričele graditi vodotesne greznice. Iz vseh triintridesetih objektov se odvažajo gošče na čistilno 
napravo Bled. V kratek se bo pričelo čiščenje mrtvega rokava reke Radovne. Mrtev rokav povzroča 
nižjo podtalnico in pretočnost kanala nad vodnim zajetjem. Občina je pridobila vsa soglasja za ta 
poseg.  
 
Svetnik Ivan Ratek je opomnil, da pri pregledu hidrantov ni prisotnih gasilcev, zato gasilci, ko so na 
intervenciji, ne vedo kater hidrant deluje, kateri ne. Požarni bazeni pa so v domeni vasi.  
Župan Peter Torkar je povedal, da se običajno skozi hidrant čisti vodovodno omrežje.  
Svetnik Jakob Por je še dodal, da je večina požarnih bazenov na privatnih zemljiščih. Predvideva, 
da služnosti niso urejene, zato lahko nastane problem vzdrževanja. Kar pa se tiče hidrantnega 
omrežja pa je povedal, da so gasilci pred časom dobili karto hidrantnega omrežja.  
Štefan Korošec je še dodal, da prihaja do zlorab hidrantov, sploh teh, ki so »skriti«.  
Svetnik Branko Banko je v zapisniku Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne 
službe zasledil, da se interne meritve delajo. Kakšna so odstopanja od teoretičnih podatkov, ki so 
izračunani iz porabe na posameznih odjemnikih?  
Štefan Korošec je odgovoril, da vodomer na občinski meji med Občino Bled in Občino Radovljico 
že obstaja, med Občino Gorje in Občino Bled se vodomer pripravlja.  
Župan Peter Torkar je še dopolnil, da je cilj Strategije ugotavljanje vodnih izgub tudi na drugih 
območjih v občini.  
Svetnika Janeza Poklukarja st. je zanimalo, kako bo potekala sanacija mrtvega rokava Radovne in 
ali imajo hidranti predventil? 
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Župan Peter Torkar je povedal, da je občina pridobila projektne pogoje in gradbeno dovoljenje. 
Rokav se bo saniral v v dolžini 70 m, v širini okrog 6 do 8 m, v globino okrog 1 m. Potrebno bo paziti, 
da se bo sanacija izvajala v suhi strugi, zaradi drstišča rib.  
Svetnik Borut Kunstelj je povedal, da nimajo vsi hidranti predventila.  
 
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog 
sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Programom oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 – 
2021.  

 
GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

Točka 5: Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za 
leto 2018 
 
Štefan Korošec, vodja programov Infrastrukture Bled je na kratko obrazložil Program zbiranja 
komunalnih odpadkov. Povedal je, da se program sprejema vsako leto, sama vsebina je enaka, 
osveženi so podatki. Povedal je, da se podjetje še vedno trudi spodbujati ljubi k manjši porabi oz. 
ločenemu zbiranju odpadkov z obveščanjem, spodbujanjem kompostiranja, vršijo pametni nadzor 
z opominjanjem, razni projekti v šolah.  
 
Program zbiranja komunalnih odpadkov je obravnaval Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe – predsednik Ivan Hočevar. Predlagal je, da občinski svet sprejeme 
predlagani sklep. 
 
V razpravi je sodeloval svetnik Ivan Hočevar. Že na odboru je opozoril, da je pri načrtu nabav in viri 
financiranja napačno naveden vir financiranja. Vir financiranja niso lastna sredstva, je amortizacija. 
Opozoril pa je tudi na to, da občani občine Gorje plačujejo odpadke tudi za turiste in tistim 
sobodajalcem, ki z oddajo sob dobijo prihodke. Predlagal je, da se tam kjer je veliko turistov 
(Vintgar) uredi pogodbeni odvoz. Sobodajalcem pa, skladno z pravno podlago, zaračuna višjo ceno 
za odvoz vseh odpadkov.  
Štefan Korošec je povedal, da je Infrastruktura Bled leta 2014 pričeli zaračunavat storitve po 
ležiščih in nočitvah, vendar se to ni obneslo. Leta 2015 je bil sprejet Tehnični pravilnik za ravnanje 
z odpadki in na podlagi tega pravilnika se je sobodajalcem na Bledu že pričelo zaračunavati višjo 
ceno.  
 
Svetnik Branko Banko je opozoril, da se odvoz zaračuna na število zabojnikov. Če ima sobodajalec 
več turistov, naj ima tudi večji zabojnik.  
Štefan Korošec je obrazložil, da mora vsako gospodinjstvo imeti svoj zabojnik. Občan, ki ima 
dejavnost (s.p., d.o.o., dopolnilno dejavnost, …) mora imeti še en zabojnik ali pa zabojnik povečati 
za enkratni volumen drugega zabojnika.  
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog 
sklepa:  
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1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju 
Občine Gorje za leto 2018.  

 
GLASOVANJE: 
ZA 9 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 
 

Točka 6: Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Gorje o opravljenem nadzoru 
kontov oz. postavk proračuna Občine Gorje za leto 2017 
 
V uvodu je Metka Bobič, predsednica NO povedala, da je NO opravil nadzor kontov oz. postavk 
proračuna Občine Gorje za leto 2017. Usmerili so se predvsem na ugotavljanje zakonitosti in 
pravilnosti poslovanja, ter smotrnosti, ki zajema ocenjevanje gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti poslovanja. Ugotovili niso nobene nepravilnosti. Je pa NO podal nekaj priporočil.  
 
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru kontov 
oz. postavk proračuna Občine Gorje za leto 2017.  

 
GLASOVANJE: 
ZA 10 
PROTI / 

Sklep je sprejet. 

 
Točka 7: Premoženjsko pravne zadeve 

 
Uvodno obrazložitev je podal Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne in splošne 
zadeve. Povedal je, da občina in DRSI pripravljata projekt za rekonstrukcijo in sanacijo obstoječe 
državne ceste od naselja Spodnje Gorje do gostilne Fortuna. Zaradi zemljiškoknjižnega urejanja je 
potrebno vsa zemljišča po katastrskem elaboratu odkupiti.  
 
V razpravi je svetnika Boruta Kunstlja zanimalo, ali je z lastniki, mejaši rešeno oz. dogovorjeno.  
Župan Peter Torkar je povedal, da DRSI pripravlja, vodi vse aktivnosti. Občina pomaga in je le 
plačnik v svojem deležu.  
Robert Plavčak je še dodal, da se bo investicija začela ne glede na to, da nekateri lastniki parcel še 
vedno niso podpisali pogodbe.  
 
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednja predlog 
sklepa:  

1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v 
predlagani obliki.  

 
 
 
GLASOVANJE: 
ZA 9 
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PROTI / 
Sklep je sprejet. 
 

Točka 8: Informacije župana 
 
OTVORITEV KLINARJEVEGA KLANCA: vsi lastniki zemljišč so pozitivno pristopili k projektu. 
Turistično društvo je dalo svoj finančni vložek in sicer v sanacijo opornih zidov.  
SANACIJA STREHE OŠ GORJE: sredstva za sanacijo strehe so zagotovljene z rebalansom.  
OPPN VRŠCE: narejen je bil na pobudo Turističnega društva Gorje, ker bi radi legalizirali lopo. 
Občina je zbirala pripombe in predloge na OPPN. Bila je tudi javna razprava.  
ZAPORA CESTE NA ZG. LAZE: cesta na Zgornje Laze je zaprta, ker jo je voda precej izpodkopala. V 
proračunu so predvidena sredstva za rekonstrukcijo ceste, propuste.  
 

Točka 9: Pobude, predlogi in vprašanja 
 

19. REDNA SEJA 

19.1. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek 

1. opozoril je na slabo prometno varnost na starem trgu pod cerkvijo. Predlagal je, da se tam umiri 
promet.   

ODGOVOR – ustni – župan 

1. pobuda je bila že proučena. Naredila se bo talna označba, postavile se bodo table.  
 
Z odgovorom je zadovoljen. 
 

19.2. VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc 

1. predlagal je, da se igrišče za Gorjanskim domom čisti pogostejše.  
2. urejanje ceste v Krnici pri h.š. 22 proti Hotunjam. Predlagal je tudi, da se tam posekajo drevesa, 
ki se nagibajo na cesto. Ta pobuda je bila enkrat že dana.  

ODGOVOR – ustni – župan 

2.nastajajo precejšnje težave z odvodnjavanjem meteorne vode. Precej je zalednih voda. Glede 
dreves, pa je župan odgovoril, da je bil posek dreves že naročen, vendar izvajalec ni opravil del.  
 
Z odgovorom je zadovoljen. 
 

19.3. VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar st. 

1. predlagal je, da bi se od »Zidanka« do križa (državna cesta) uredil enosmerni promet.  
2. predlagal je, da se v Radovni opravi ogled, ker je nekdo, malo naprej od vodnega zajetja, v reko 
nametal kamenje, zato reka teče samo po desni strani. Ali je občina dala soglasje? 
3. zaradi slabe preglednosti je prosil, da se prestavi tabla na pešpoti Zgornje Gorje – Spodnje Gorje 
(državna cesta). 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. predlog se bo preučil 
2. občina v tem primeru ni soglasodajalec.  
3. tabla se bo prestavila. 
Z odgovori je zadovoljen. 
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19.4. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Hočevar  

1. predlagal je, da se na delu ceste pod Višelnico, kjer vrtčevski otroci prečkajo cesto in gredo proti  
Škratkovi hišici, postavi znak »otroci na cesti« ali pa prehod za pešce. Preglednost je slaba, hitrosti 
pa sorazmerno visoke.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. občina je s tem problemom seznanjena. Problem se pojavlja z lastnikom zemljišč.  
 
Z odgovorom je zadovoljen. 
 

19.5. VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc  

1. zaradi visokih hitrosti, je predlagala, da se večkrat postavi radar.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. občina bo kupila še eno premično tablo, za prikazovanje hitrosti. Za radar pa se bo dala pobuda 
 
Z odgovorom je zadovoljna. 

19.6. VPRAŠANJE – ustno – Boštjan Komar 

1. javna razsvetljava na parkirišču pri pokopališču ne dela, prav tako v Podhomu 69,  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. odgovor po podan pisno. 
 
Z odgovorom je zadovoljen. 
 

19.7. VPRAŠANJE – ustno – Branko Banko  

1. ker je cesta pod železnico mimo Lipa zaprta, je cesta pri avtoparku zelo obremenjena. Graben 
pod železniško progo je nezaščiten. Obstaja nevarnost, da kdo zapelje vanj.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. se bo preučilo.  
 
Z odgovorom je zadovoljen. 
 

19.8. VPRAŠANJE – ustno – Urban Mulej  

1. predlagal je, da se na območju Laz, Krnice postavi igrišče.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. praksa je, da se svetnik dogovori za lokacijo, občina pomaga pri umestitvi igral. Opozoril pa je, 
da je potrebno taka igrala vsako leto pregledati in s tem nastajajo stroški. Se pa predvideva, da se 
bodo ob sanaciji Gorjanskega doma, naredila igrala.  
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NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE 
 

20.1. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek 

1. pozval občino, da na CSD pošlje dopis o problematiki starejših občanov, ki so sami in potrebujejo 
pomoč, družbo. CSD premalo naredi.  
2. predlagal je, da se v Gorjanca da obvestilo oz. objavi telefonske številke ljudi, ki so pripravljeni 
očistiti sneg iz privatnih dvorišč, parcel, proti plačilu.  
3. povedal je, da je rampa na parkirišču pred ZD Bled, ponovno dvignjena. Na parkirišču parkirajo 
študentje . Zahteva posredovanje občine.  

ODGOVOR – ustni – župan, podžupanja 

1. občina mora varovati osebne podatke. Če se na občino obrne občan, ki pozna koga, ki je v takih 
težavah, občina obvesti CSD. Podžupanja je še dopolnila, da marsikdo ne odpre vrat. 
2. obvestilo se bo objavilo v Gorjancu in spletni strani. 
3. kljub temu, da so bili uvedeni žetoni, so študenti vseeno parkirali pred ZD. Vsi se zavedamo 
problematike parkiranja pred ZD. Rešitve iščejo tako MIR Bled, kot MIR Jesenice.  
 

20.2. VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por  

1. v poletnem času je na občino je poslal predlog, da je potrebno pred naslednjo poletno sezono, 
narediti elaborat prometne ureditve skozi vas Podhom. Rečeno je bilo, da se le-ta dela zaradi 
rekonstrukcije ceste skozi Spodnje Gorje. Namen predloga je bil, da se elaborat naredi, ker pogosto 
v vstopu v sotesko nastajajo zastoji. Takrat občani ne morejo v službo. Naloga občine je, da elaborat 
prometne ureditve pripravi.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. elaborat prometnih tokov in ureditev »odlagalnih« mest gostov iz avtobusa je že pripravljen. 
Vodstvu Turističnega društva je bil že predstavljen. Želja pa je, da se ga predstavi tudi širši javnosti. 
Poleg občine bo poglavitno vlogo pri urejanju prometa bo moral prevzeti tudi upravljalec soteske. 
S prometni znaki se bo omejilo večja vozila, za dostavna vozila pa se skupaj z MIR-om še iščejo 
ustrezne rešitve.   

20.3. VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc 

1. opazil je, da v proračunu ni zagotovljenih sredstev za sanacijo dvorišča pred gasilskim domom. 
Prosil je, da se PGD Gorje pošlje dopis, zakaj sredstva niso zagotovljena. Prosil je tudi za sestanek 
in ogled dvorišča.  
2. opozoril je, da na spodnji pešpoti Zgornje Gorje – Spodnje Gorje voda še vedno teče.  
3. voda za Lipom je ponovno poplavila skladišče. Škoda je bila velika. Občina naj ponovno pošlje 
dopis na ARSO. 
4. Buden je bil obnovljen do »Kunavca«. Predlagal je, da se obnova nadaljuje čimprej.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. se bo poslal odgovor. Finančna konstrukcija za leto 2018 je bila že sestavljena, ko je društvo 
prineslo prošnjo za sanacijo dvorišča.  
2. občina je že posredovala obvestilo in slike DRSI-ju. Opravili bodo še ogled.  
3. občina je opozorila ARSO. Ko se je popravljala rečiška cesta, je bila rampa zaprta. Zato je potok 
poplavil. 
4. občina je že velikokrat pozvala pristojno ministrstvo, da je sanacija Budna nujna. Pri zadnjih 
poplavah je bil ogrožen objekt.  
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20.4. VPRAŠANJE – ustno – Boštjan Komar 

1. zanimalo ga je, kdaj bo WTE izvedel kontrolo kanalizacijskih vodov?  

ODGOVOR – ustni – župan, Jožica Lužnik 

1. pregledovali so greznice na območjih, kjer bi morali biti že priklopljeni. Ali so opravili kontrolo 
kanalizacijskih vodov, pa se bo preverilo. 
 

20.5. VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc 

1. zanimalo jo je, kdo skrbi za defibliratorje? 

ODGOVOR – ustni – Jakob Por 

1. v Gorjancu je bil objavljen članek o lokacijah defibliratorjev. Na proračunski postavki CZ je 
znesek, ki je namenjen pregledovanju tistih defibliratorjev, ki še niso bili pregledani. Potrebno bo 
določiti skrbnika, ki bo skrbel zanje.  
 

20.6. VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar  

1. opozoril je, da je potrebno škarpo pred cerkvijo obnoviti oz. popraviti.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. občina bo preverila, kdo je zemljiškoknjižni lastnik. 
 

20.7. VPRAŠANJE – ustno – Branko Banko 

1. zanimalo ga je, ali je skrajšan delovni čas pošte zadnja stopnja, da pošto v Gorjah zaprejo? 
Mnenja je, da bi občina morala posredovati, ker je to v interesu občanov.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. od vodstva pošte je slišal, da pošta ne dosega ne dosega predvidenega prometa. Reorganizacija 
je bila narejena na vseh podobnih poštah, kot je gorjanska. Občina nima vpliva na politiko Pošte. 
 

20.8. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Hočevar 

1. na zadnji seji je spraševal, zakaj pokojni ležijo v cerkvi. Dobil je informacijo, da so vežice predrage. 
Zanima ga, kdaj je bila cena na zadnje sprejeta, kdo jo določi, kdo da soglasje k ceni in kdo pobira 
najemnino, kako se vrne nazaj v proračun? Prosi za odgovor.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. podan bo pisni odgovor.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 1900. 
 
 
Zapisala         Župan Občine Gorje 
Nuša Jesenšek         Peter Torkar 
 

 
 

 

 


