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Pobude in vprašanja 20. redne seje 
 

20.1. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek 
 
1. pozval je 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 Peter Torkar, podžupanja Danijela Mandeljc 
 
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 tudi ne odpre vrat. 
2. obvestilo se bo objavilo v Gorjancu in na 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.  
 

ODGOVOR – pisni – Jožica Lužnik 
 
2. obvestilo je bilo objavljeno v januarski številki Gorjanca, ravno tako je bilo objavljeno na spletni 
strani Občine Gorje 
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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 Peter Torkar 
 
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.   
 

ODGOVOR – pisni – Jožica Lužnik 
 
1. prometni režim v naselju Podhom je bil lastnikom zemljišč ob kategoriziranih cestah LC 012101 
in JP 512991 predstavljen 27.2.2018. Prometni režim bo objavljen na spletni strani občine in v 
Gorjancu, začne se uporabljati s 1.4.2018.  
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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 Peter Torkar 
 
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.  
 

ODGOVOR – pisni – Monika Breznik, Jožica Lužnik 
 
1. dopis glede sredstev oz. ureditve asfaltnega dvorišča je bil PGD Gorje poslan 20.12.2017. 
2. opravljen je bil ogled s projektantom DRSI-ja. Dogovorjeno je bilo, da se te razmere nekaj časa 
spremlja in opazuje, da bomo ugotovili, ali je to zgolj težava ob izrednih razmerah, kot je bilo to 
v torek 12.12.2017, ali se bo ta težava pojavljala ob vsakem večjem nalivu. Če se bo prelivanje 
večkrat ponovilo, se bo pristopilo k rešitvi problema z izgradnjo novega propusta ali navezavo 
ponikovalnice pri križu na propust, ki je najbližje. 
3. delno bo ta problem saniran ob ločitvi fekalne in meteorne kanalizacije v Spodnjih Gorjah, ker 
se bo s tem uredilo tudi odvodnjavanje, ki je trenutno le delno urejeno. Dopisa na Direkcijo za 
vode nismo pošiljali, ker smo iz strani Občine Bled pridobili podatek, da mora Lip Bled urediti 
odvodnjavanje v skladu z OPPN za območje RE-6 (LIP-BLED). 
4. glede potoka Buden smo v decembru prejeli odgovor koncesionarja VGP Kranj, da so v 
pripravah predloga plana 2018 za vzdrževanje vodotokov, vključili tudi nekaj zadev v naši občini 
= npr. Buden (odseke, ki smo si jih skupaj ogledali – Krnica  12 in potok Buden mimo objekta 
Krnica 64). 
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20.4. VPRAŠANJE – ustno – Boštjan Komar 
 
1. zanimalo ga je, kdaj bo WTE izvedel kontrolo kanalizacijskih vodov?  
 

ODGOVOR – ustni – župan Peter Torkar, Jožica Lužnik 
 
1. pregledovali so greznice na območjih, kjer bi morali biti že priklopljeni. Ali so opravili kontrolo 
kanalizacijskih vodov, pa se bo preverilo. 
 

ODGOVOR – pisni – Jožica Lužnik 
 
1. Dne 22.2.2017 je bilo na spletni strani objavljeno, da se bo v mesecu marcu izvajal pregled 
priklopov na kanalizacijsko omrežje v naseljih Podhom, Višelnica, Mevkuž in Poljšica.  Seznam teh 
priklopov je zabeležil Bojan Homec WTE. Seznam je možno pogledati tudi na občini. 
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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.  
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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. 
 

ODGOVOR – pisni – Robert Plavčak 
 
1. za izvedbo sanacije je bila dne 18.1.2012 z Župnijo Gorje sklenjena služnostna pogodba za 
vknjižbo služnostne pravice izvedbe pripravljalnih gradbenih del in gradnje temeljev novo 
rekonstruiranega cerkvenega zidu, kot je podrobneje opredeljena v pogodbi. Zemljišče s parc. št. 
1 k.o. Zgornje Gorje, na katerem stoji oporni zid, je v lasti Župnije Gorje. 
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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 Peter Torkar 
 
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. 
 

ODGOVOR – pisni – Monika Breznik 
 
1. dopis glede delovnega časa Pošte je bil Pošti Slovenija poslan 20.12.2017. Odgovor Pošte je 
priložen (priloga 1) 
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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 Peter Torkar 
 
1. podan bo pisni odgovor.  
 

ODGOVOR – pisni – Infrastruktura Bled 
 
1. V 6. členu Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Bled 
(Uradni list RS, št. 7/00) je napisano: »Umrli se praviloma do pokopa čuva v mrliški vežici oziroma 
na domu umrlega, če v kraju ni mrliške vežice.« 
 
Zakaj pokojniki ležijo v cerkvi nam ni poznano. Najbrž gre za kakšen dogovor med župnikom in 
svojci. V odloku je zapisano, da se umrli praviloma do pokopa čuva v mrliški vežici. 
 
Cenik pogrebne in pokopališke dejavnosti je bil sprejet na 13. redni seji Občinskega sveta Občine 
Gorje dne 19.6.2008. Cena dnevnega najema mrliških vežic v Gorjah na današnji dan znaša 85,60 
EUR + DDV. Najem vežic se zaračuna plačniku pogreba. Infrastruktura Bled plačuje Občini Gorje 
mesečno stroške najema infrastrukturnih objektov in naprav – torej tudi mrliških vežic. Mesečna 
najemnina znaša cca 550 EUR neto. 
 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2000-01-0382/odlok-o-pokopaliski-in-pogrebni-dejavnosti-ter-o-urejanju-pokopalisc-v-obcini-bled

