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Pobude in vprašanja 4. redne seje
4.1. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek
1. predlagal je, da se pri blokih za Mercatorjem v Zgornjih Gorjah postavi znak »slepa ulica«.
2. postavitev ogledala na državni cesti, kjer je uvoz/izvoz v/iz Grabč.

ODGOVOR – ustni – župan
Oba predloga se bosta predala inšpekcijski službi.

ODGOVOR – pisni – Urška Zakrajšek
1. Občinska uprava je preučila pobudo. Postavljen bo znak »slepa ulica«.
2. Glede na to, da gre za državno cesto, je občinska uprava posredovala pobudo na Direkcijo
RS za infrastrukturo (DRSI). Odgovor bo podan, ko prejmemo mnenje DRSI.

4.2. VPRAŠANJE – ustno – Anja Bunderla
1. kdaj bodo podani odgovori na pobude, predloge, pripombe na OPN? Kako je s pobudami,
pripombami, ki so bile dane do marca 2018.
2. odpadki pri vodnem zajetju Ovčje jame; v primeru, da gre za nevarne odpadke, ali bo
občina odredila odstranitev teh odpadkov?
3. problematika invazivk v Naturi 2000 in TNPju. Potrebno jih je takoj odstraniti, prav tako
zemljino. Potrebno je obvestiti pristojne.
4. predlagala je, da se ministrstvo za okolje in prostor ponovno pozove, da čim prej sprejme
Uredbo o razširitvi vodovarstvenih obočjih. Dala je pobudo, da se na naslednji občinski seji
o tem seznani svetnike. Prav tako, naj občinska uprava seznani občinski svet, kateri
dokumenti v zvezi s pitno vodo obstajajo. V Strategiji oskrbe s pitno vodo je prebrala
zaskrbljujoč podatek in sicer: »kaže se ekonomska privlačnost v dejstvu, da so sosednje
občine dolgoročno močno odvisne od zajetja Ovčje jama in magistralnega vodovoda
Radovna, kar zagotavlja koncendentu ali zasebnemu partnerju dolgoročno stabilen prihodek
v obliki javno-zasebnega partnerstva ali podelitve koncesije v čisti obliki«.

ODGOVOR – ustni – Urška Zakrajšek, župan
1. v sklopu javne razgrnitve je prišlo čez 40 pripomb. Vse so bile poslane pripravljavcu OPNja.
Opravljen je bil prvi delovni sestanek, na katerem so bile vse pripombe, pobude, …
pregledane. Nekatere pobude so bile malo bolj kompleksne, zato je potrebno več časa za
pripravo odgovorov. Glede pobud, pripomb, ki so bile dane do marca 2018; občina je začela
postopek sprememb in dopolnitev vodit leta 2016. takrat so se zbirale pobude do konca leta
2016. na podlagi teh sprejetih pobud se je naredil osnutek, ta osnutek je šel k vsem
mnenjedajalcem. Med tem pa je občina, na podlagi interesa zasebnega investitorja, začela
razmišljati da bi pristopila k drugim spremembam in dopolnitvam OPNja, ker pobud ni bilo
mogoče več sprejemati. Zato je občina objavila še en poziv za zbiranje pobud. Med tem pa je
ta zasebni investitor odstopil od svoje ideje. Občina se ni odločila za sprejem sklepa za
spremembe in dopolnitve OPNja. Te pobude, ki so bile dane do marca 2018 zato še niso bile
obravnavane. Občina mora najprej zaključiti začet postopek, šele nato bo začela nov
postopek, v katerem bodo obravnavane pobude prejete do marca 2018. Nov postopek se bo
začel takoj, ko se prvi postopek zaključi.
2. če gre za nevarne odpadke, mora inšpektor ukrepati proti lastniku zemljišča. Občina bo
zagotovo poskrbela, da se na stroške lastnika, nevarni odpadki odstranijo. Občina bo dala
vse od sebe in bo tudi primerno ukrepala.
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3. občina sodeluje z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske. Potekajo razno razne akcije
osveščanja ljudi. Se pa tudi zgodi, da lastnik zemlje, na katere so invazivke, ne pusti odstranit
le teh.
4. predvideva se, da bo občina do konca aprila 2019 dobila v pregled osnutek nove uredbe.
Po pripombah, ki jih bo dala Občina, pa bo sprejeta Uredba. Glede Strategije oskrbe s pitno
vodo; občina nima namena razpisati koncesijo. V strategiji pa so opisane možnosti
upravljanja z vodovodi.

4.3. VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc
1. kako poteka projekt Spodnje Gorje – Fortuna? Koliko soglasji še manjka?
2. povečanje mulde pri lovskih blokih.
3. javna razsvetljava v Krnici pri h. št. 7 ne deluje.

ODGOVOR – ustni – župan
1. odkupi zemljišč, ki se še niso izvedli, čakajo na sklep Vlade o ugotovitvi javnega interesa.
Ko bo javni interes ugotovljen, bo država lahko šla v razlastitev.

ODGOVOR – pisni – Urška Zakrajšek
2. Vzpostavljen je bil kontakt z lastnikom stavbe. Skupaj se bo poiskala rešitev, ki bo ustrezna
za vse.
3. Sporočeno vzdrževalcu javne razsvetljave, urejeno.

4.4. VPRAŠANJE – ustno – Pavel Jakopič
1. kaj se bo naredilo s Pokljuško sotesko? Potrebno jo je vzdrževati.
Dodal je še, da zelo težko sedi na sejah občinskega sveta, ker se svet ukvarja s posamezniki
in ne dela za občane.

ODGOVOR – ustni – župan
1. uprava bo preverila status soteske in kakšno vzdrževanje je sploh možno izvesti.

4.5. VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar
1. ali se lahko naredi nov asfalt od »Minija« do »Varlna«?
2. postavitev prometnega znaka »omejitev 30 km/h« pod cerkvijo do table »naselje Poljšica«.
3. na državni cesti Spodnje – Zgornje Gorje razpada škarpa.

ODGOVOR – ustni – župan
2. prosil je, da navede od katere do katere hišne številke naj bo omejitev 30 km/h.
3. občina je že poslala dopis, odziva še ni.

ODGOVOR – pisni – Urška Zakrajšek
1. Navedena cesta spada v zgornje razrede poškodovanosti. Ker pa namerava občina na
območju blokov pristopiti k urejanju obstoječega mešanega kanalizacijskega sistema v
ločeni sistem za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, se bo cesta uredila ob
izgradnji kanalizacije.
2. Občinska uprava preučuje predlagano pobudo. Mnenje bo podal tudi SPV.
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