Številka: 9000-0003/2017-20
Datum: 7.6.2017

ZAPISNIK
18. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 7. junija 2017,
ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.
Prisotni: Janez Poklukar st. (SDS), Branko Banko (SD), Ivan Hočevar (SD), Danijela
Mandeljc od 18.00 ure dalje, Boštjan Komar, Janez Kolenc, Ivan Ratek,
Borut Kunstelj, Jakob Por, Dominik Piber, župan Peter Torkar.
Opravičil: Urban Mulej
Poročevalci: Milan Rejc – ravnatelj OŠ Gorje, Mili Zupan – računovodkinja OŠ Gorje,
Vojko Kapus – direktor Zavoda Marka Kapusa Radovljica
Novinarji: /
Člani
Nadzornega odbora občine Gorje: /
Občinska uprava občine Gorje: Monika Breznik – direktorica OU, Robert Plavčak, Martina Hribar Brus,
Nuša Jesenšek - tajnica OS.
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 15. seje Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe,
- zapisnik 14. seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ,
skupaj z informativnimi cenami okoliških vrtcev. Tabela z informativnimi cenami je po pomoti
izpadla iz gradiva.
- zapisnik 11. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
- zapisnik 9. seje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.
V skladu z 28. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je občinski svet pred sprejemom dnevnega reda
najprej odločal o sprejemu zapisnika 17. redne seje, z dne 19.4.2017.
Ker ni bilo drugih pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z
dne, 19.4.2017.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Zapisnik je bil sprejet.

Za osemnajsto sejo sveta je bil določen naslednji dnevni red:
1

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2017 –
rebalans I, predlog – skrajšan postopek,
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega
sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje Občine Gorje,
predlog – druga obravnava,
Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gorje –
enota Vrtec Gorje,
Strategija oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje za obdobje 2015-2020, revizija maj 2017,
Priznanja Občine Gorje za leto 2017,
Premoženjsko pravne zadeve:
a) Prve spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Gorje za leto 2017,
b) Odkup solastniških deležev na občinski cesti v Vintgar,
c) Prodaja solastniškega deleža na funkcionalnem zemljišču k objektu,
d) Prodaja zemljišča s parc. št. 990/4 k.o. Spodnje Gorje,
Informacije župana,
Pobude, predlogi in vprašanja.

Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje predlog dnevnega reda.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Predlog dnevnega reda je bil sprejet.

Točka 1: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za
leto 2017 – rebalans I, predlog – skrajšan postopek
Monika Breznik, direktorica OU je v uvodu na kratko obrazložila proračunske postavke, pri katerih
je z rebalansom oz. s prerazporeditvijo sredstev prišlo do sprememb glede na sprejeti proračun.
Povedla je tudi, da se celotni prihodki proračuna zmanjšajo za 29.935,29 € oz. 1,02 % glede na
sprejeti proračun (proračun: 2.951.791,35 €, rebalans I.: 2.921.856,06 €). Celotni odhodki pa se
povečajo za 151.471,30 € oz. 5,41 odstotne točke (proračun: 2.801.868,99 €, rebalans I.:
2.953.340,29 €).
Rebalans I je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih
financ - predsednik Ivan Ratek, je podal kratko poročilo. Občinskemu svetu je predlagal, da sprejeme
Rebalans I.
Kljub temu, da pri tej točki ni bila predvidena razprava, je župan Peter Torkar svetnikom omogočil
razpravo. V razpravi sta sodelovala svetnika Janez Kolenc in Branko Banko. Zanimalo ju je ali je
ureditev učilnic in kulturne dvorane v OŠ Gorje realna, ali se bo Gorjanski dom rušil in zakaj se je
povečala postavka Izplačila zunanjim sodelavcem?
Župan Peter Torkar je povedal, da se v šoli planira nova knjižnica in dve novi učilnici. Ena učilnica bo
nadstandardna. Projektantska ocena znaša približno 240.000 € brez DDV. Plan je bil, da se bo
investicija pričela, nakar se je izkazalo, da je streha šole prioriteta, ker na kar nekaj mestih zamaka.
Projektantska ocena strehe znaša 110.000 € brez DDV. V najkrajšem možnem času bo izveden razpis
za izvajalca del, ki bo saniral streho šole. Glede šolskih učilnic in kulturne dvorane pa je župan
povedal, da Ministrstvo za šolstvo nima razpisanega nobenega javnega razpisa za sofinanciranje
izgradnje učilnic. Kulturna dvorana v šoli pa ni izvedljiva zaradi statike.
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Direktorica Monika Breznik je povedala, da se je postavka Izplačila zunanjim sodelavcem povečala
zaradi nadomeščanja zaposlene na občini.
Svetnik Branko Banko je župana vprašal o možnosti zrušitve starega Gorjanskega doma in zgraditvi
nove kulturne dvorane na tem mestu. Župan je povedal, da so v rebalansu predvidena sredstva za
urbanistično zasnovo nove kulturno dvorane in športnih površin.
Po končani razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet občine Gorje sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Občine Gorje za leto 2017 – rebalans I.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 2: Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja
distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko
območje Občine Gorje, predlog – prva obravnava
V uvodni obrazložitvi je Robert Plavčak, višji svetovalec I za premoženjsko pravne in splošne zadeve
povedal, da so bile pripombe in predlogi upoštevani, prav tako pa je bilo opravljenih nekaj
redakcijskih popravkov in sicer v členih 3., 15., 16., 27. in 51., ki so bili usklajeni z veljavno zakonodajo
na področju energetskega zakona.
Ker ni bilo razprave, je župan dal na glasovanje naslednja predloga sklepov:
1. Občinski svet občine Gorje sprejme Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe
operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko
območje Občine Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 3: Sklep o določitvi cen programov vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Gorje – Enota Vrtec Gorje
Župan Peter Torkar je v uvodu še enkrat povedal, da so svetniki na mizo dobili informativne cene
okoliških vrtcev, ki so po pomoti izpadle iz gradiva.
Dodatno obrazložitev cen programov je podal Milan Rejc, ravnatelj OŠ Gorje.
Sklep je obravnaval Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ
– predsednik Ivan Ratek. Občinskemu svetu je predlagal, da se Sklep sprejeme v predlagani obliki.
V razpravi je sodeloval svetnika Janez Kolenc.
Svetnik Janez Kolenc je zaprosil za dodatno obrazložitev postavke »Tehnični delavci«. Mesečni
strošek dela se mu zdi previsok. Mili Zupan, računovodkinja OŠ Gorje je odgovorila, da so v ta strošek
zajete svetovalna delavka, organizatorka prehrane, pomočnica ravnatelja, perice, hišnik, čistilke,
kuhinjski pomočnik. Svetnik Janez Kolenc tega predloga ne bo potrdil.
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Ker ni bilo druge pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep o določitvi cen programov Vzgojno–izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Gorje – enota Vrtec Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
8
PROTI
2
Sklep je sprejet.

Točka 4: Strategija oskrbne s pitno vodo v Občini Gorje za obdobje 2015-2020,
revizija maj 2017
Župan Peter Torkar je v uvodu povedal, da je Občinski svet Občine Gorje je na svoji 16. redni seji,
dne 22.3.2017 sprejel Strategijo oskrbe s pitno vodo v občini Gorje za obdobje 2015 – 2020. Na seji
je bil sprejet tudi sklep, da se do konca prve polovice leta 2017 pripravi novelacija Strategije za leto
2017 in operativni načrt porabe sredstev iz najemnine.
V novelaciji strategije so črtane ugotovitve, ki z dnem priprave novelacije ne veljajo več, upoštevana
pa so tudi vsa nova dejstva. Zelo pomemben je podpis Dogovora o sofinanciranju stroškov
investicijskega vzdrževanja magistralnega vodovoda Radovna sklenjena med Občino Gorje, Občino
Radovljica in Občino Bled v januarju 2017.
Dodatno obrazložitev je podal Vojko Kapus, direktor Zavoda Marka Kapusa.
Novelacijo Strategije je obravnaval Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe – predsednik Ivan Hočevar. Povedal je, da je Odbor sprejel še tri dodatne sklepe.
V razpravi sta sodelovala svetnika Jakob Por in Branko Banko.
Jakob Por je v Strategiji zasledil, da obstaja dilema ali so izračuni porabe pitne vode za posamezne
odjemalce (občine) pravilne. Prav je, da se stroški porabe delijo na dejansko porabo vode. Vojko
Kapus je še dodal, da se bo v nadaljnje novelacije vključilo tudi predstavnika in izvajalce GJS-ja.
Svetnika Branka Banka skrbi, da ko se bo meril odvzem vode, bo poraba vode večja, kot se dejansko
izračuna po uporabnikih. Sprašuje, kdo bo plačal razliko in od kod vas Podhom dobi vodo? Vojko
Kapus je povedal, da so zakoni, ki zavezujejo k ravnanju na področju oskrb s pitno vodo, pisani tako,
da merijo koliko vode je bilo odvzete. Če želi občina poslovati legalno, mora meriti odvzem vode.
Prav tako pa se kaznujejo prekomerne vodne izgube. S pomočjo strategije bo možno priti do
podatka, koliko izgub je v distribucijskem sistemu. Že sedaj se ve, koliko vode priteče iz Ovčjih jam.
Koliko pa je dejanskih izgub na tem vodnem sistemu, se ne ve. Ena od ocen pravi, da tudi od 60% do
80% izgub. Je pa občina dolžna izmerit in ugotovit kolikšna je izguba vode.
Svetnik Ivan Hočevar je mnenja, da je trenutno najbolj pomembno to, da se zagotovi čista pitna
voda, brez doziranja klora in da se končno ugotovi vzroke za onesnaženje vode. Glede izgub pa je
povedal, da je teh največ na hišnih priključkih. Zato je redno vzdrževanje in upravljanje vodovodnega
sistema nujno. Potrebno je narediti načrt ukrepov rednega, mesečnega in letnega vzdrževanja.
Svetnik Jakob Por je še dodal, da je bilo kar nekaj govora okrog vodovoda, ki ga je Občina Radovljica
položila do Žirovnice. V strategiji ta del vodovoda ni viden. Ali se bo okrog tega še kaj reševalo,
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dogovarjalo? Vojko Kapus je odgovoril, da občina Gorje nima problema, komu in koliko Občina
Radovljica še da to vodo. Ni pa vseeno z vidika vodnega dovoljenja. Soglasje se glasi na občine Bled,
Radovljica in Gorje. Če se s to vodo oskrbuje še ene občina, jo je potrebno vključiti v ta dogovor.
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog
sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Strategijo oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje za obdobje
2015-2020, revizija maj 2017.
2. Občinski svet Občine Gorje predlaga, da občinska uprava do naslednje seje pripravi predloge za
dopolnitev Odloka o gospodarskih javnih službah:
- izvajalec GJS mora aktivno sodelovati v projektu »Primerjalna analiza izvajanja obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja«, ki ga izvaja Inštitut za javne službe.
- izvajalec GJS mora v svoje letne načrte uvrsti cilje in aktivnosti za doseganje ciljev, ki so merljivi
s kazalniki iz »Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja«.
- izvajalec GJS mora v svojih letnih poročilih poročati o doseganju in razlogih za morebitno
odstopanje od doseganja kazalnikov iz »Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja«.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 5: Priznanja Občine Gorje za leto 2017
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – predsednik Janez Kolenc, je pregledala in
obravnavala štiri predloge. Predsednik je občinskemu svetu predlagal, da sprejme predlagane
predloge.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. PRIZNANJE OBČINE GORJE se podeli:
- Ani Medja, Krnica 3a, 4247 Zgornje Gorje, kot zlati maturantki,
- Jamarskemu društvu Simon Zima, Grabče 3, 4247 Zgornje Gorje, ob praznovanju 80-letnice
delovanja društva,
- Franciju Rihterju, Hrušica 56, 4270 Jesenice, za dolgotrajno poučevanje podmladka Godbe Gorje,
2. PRIZNANJE ZLATI ZVON se podeli:
- Milanu Rejcu, Cesta svobode 43, 4260 Bled, dolgoletnemu ravnatelju OŠ Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 6: Premoženjsko pravne zadeve
a) Prve spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Gorje za leto 2017
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V uvodu je Robert Plavčak, višji svetovalec I za premoženjsko pravne in splošne zadeve na kratko
pojasnil, da je potrebno spremeniti in dopolniti letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
Občine Gorje za leto 2017.
To točko je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjene z nepremičninami –
predsednik Jakob Por. Občinskemu svetu je predlagal, da sprejme predlagani sklep.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje 1. spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Občine Gorje za leto 2017 v predlagani obliki.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

b) Odkup solastniških deležev na občinski cesti v Vintgar
Robert Plavčak, višji svetovalec I za premoženjsko pravne in splošne zadeve je povedal, da je Občina
Gorje od stečajne upraviteljice dobila ponudbo v stečajnem postopku, ki se vodi nad družbo ICF
d.o.o. – v stečaju, Tržaška cesta 279, 1000 Ljubljana (objekti in zemljišča prejšnjih Vezenin) za odkup
solastniških deležev, ki v naravi predstavljajo del lokalne ceste v solastniških deležih v višini 826/894
na nepremičninah s parc. št. 317/11, v deležu 9m2, 317/12 v deležu 117m2 in 317/15 v deležu 4m2,
vse k.o. Podhom (Vintgar).
Ker premoženja ni bilo mogoče izločati iz stečajne mase stečajnega dolžnika, čeprav je občina v
postopku to predlagala, lahko občina kupi predmetne nepremičnine v navedenih deležih.
Občina je s postopkom nakupa počakala, saj je novi solastnik teh nepremičnin v navedenem deležu
TD Gorje, ki želi območje urediti za izvajanje svoje dejavnosti in obiskovanja soteske Vintgar.
Cena nakupa za vse nepremičnine znaša 3.673,80 EUR, kar ustreza likvidacijski vrednosti po cenitvi
pooblaščenega cenilca Marka Klokočovnika.
To točko je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjene z nepremičninami –
predsednik Jakob Por. Občinskemu svetu je predlagal, da sprejme predlagani sklep.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet občine Gorje potrjuje odkup solastniških deležev v višini do 826/894 na
nepremičninah s parc. št. 317/11, 317/12 in 317/15 vse k.o. Podhom po ocenjeni vrednosti
pooblaščenega cenilca.
2. Vse stroške pogodbe bosta stranki določili s pogodbo.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

c) Prodaja solastniškega deleža na funkcionalnem zemljišču k objektu

6

Po nakupu navedenih nepremičnin, pa bo občina Turističnemu Društvu Gorje, kot novemu lastniku
predmetnih nepremičnin v deležu do 826/894 prodala svoja deleža do 68/894 na nepremičninah, ki
v naravi predstavljata del funkcionalnega zemljišča ob objektu in sicer gre za zemljišči s parc. št.
317/13 in 317/14 obe k.o. Podhom (delež v skupni izmeri skupaj znaša 55m2).
To točko je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjene z nepremičninami –
predsednik Jakob Por. Občinskemu svetu je predlagal, da sprejme predlagani sklep.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet občine Gorje potrjuje prodajo solastniških deležev v višini 68/894 na
nepremičninah s parc. št. 317/13 in 317/14, obe k.o. Podhom po ocenjeni vrednosti
pooblaščenega cenilca.
2. Vse stroške prodaje zemljišča krije kupec, razen overitve podpisa župana.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

d) Prodaja zemljišča s parc. št. 990/4 k.o. Spodnje Gorje
Predmetno zemljišče v naravi predstavlja dostop in del dvorišča pri stanovanjski stavbi s HŠ Spodnje
Gorje 38, ki ga občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Pri prodaji se upošteva cenilni
elaborat pooblaščenega cenilca: Vse stroške, razen overitve podpisa župana, krije kupec.
To točko je obravnaval Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjene z nepremičninami –
predsednik Jakob Por. Predsednik je občinskemu svetu predlagal, da sprejme predlagani sklep.
Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan Peter Torkar dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet občine Gorje potrjuje prodajo nepremičnine s parc. št. 990/4 k.o. Spodnje Gorje
po ocenjeni vrednosti pooblaščenega cenilca.
2. Vse stroške prodaje zemljišča krije kupec, razen overitve podpisa župana.
GLASOVANJE:
ZA
10
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 7: Informacije župana
PEŠPOT ZGORNJE-SPODNJE GORJE (državna cesta Bled – Pokljuka) – projekt se je zaključil.
Postavljena varovalna ograja je popravljena, v kratkem bo narejen tehnični prevzem. Po prevzemu
se predvideva uradno odprtje ceste.
REKONSTRUKCIJA CESTE SPODNJE GORJE-FORTUNA – v kratkem bo z Direkcijo za ceste podpisan
sporazum o sofinanciranju investicije. Delež Direkcije je 880.000 €, delež občine pa okrog 600.000
€. Občina bo financirala kanalizacijo, izgradnjo pločnika in javno razsvetljavo. Celotna investicija je
tako ocenjena na približno 1.480.000 €.
KLINARJEV KLANEC – investicija se odvija. Položen je bil vodovod.
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DELA OD MRZLEGA STUDENCA DO ZATRNIKA – obnovili bodo cesto v dolžini 1600 m.
OBNOVA CESTE NA POLJANAH.

Točka 8: Pobude, predlogi in vprašanja
17. REDNA SEJA
17.1. VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj
1. ponovno je opozoril na zelo slabo stanje ceste proti Poljšici.
17.2. VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc
1. v Krnici na postaji je postavljeno ogledalo, ki ga prekriva predhodna tabla, zato ne služi svojemu
namenu. Prosil je, da se stanje preveri.
2. na novi pešpoti iz Spodnjih v Zgornje Gorje je postavljen znak »steza za pešce«. Predlagal je, da
se ta znak odstrani, zato da bi se tudi kolesarji lahko vozili.
3. omejitev hitrosti skozi Radovno.
ODGOVOR – ustni – župan
2. gradnjo je investirala država. Gre za varno pešpot. S časoma se bo občina poskušala dogovoriti za
postavitev znaka, ki bi omogočal vožnjo tudi kolesarjem.
3. z občino in Direkcijo za ceste potekajo dogovori, da bi skozi Radovno potekala kolesarska pot in
posledično bi se s tem zmanjšala hitrost.
1. dodaten odgovor župana: opravljen je bil ogled. Bo pa preveril, če tabla še prekriva ogledalo.
3. z Direkcijo potekajo dogovori, da bodo postavili znake in s tem poskušali umiriti promet.
17.3. VPRAŠANJE – ustno – Urban Mulej
1. Za Knaflnovo hišo na Hotunjah, kjer poteka stara pot na Zatrnik, priteče veliko vode. Voda je
pričela spodjedati rob pod garažo.
2. pot mimo Bosopeta? Zanimalo ga je, če je kaj novega s to potjo?
3. zanimalo ga je tudi, kdaj je predvidena obnova mostu v Krnici in ceste na Pokljuko?

ODGOVOR – ustni – Ivan Ratek, župan
1. svetnik Ivan Ratek je povedal, da sta z Robijem Plavčakom dogovorjena, da bosta skupaj šla
pogledat.
2. odgovorjeno bo do naslednje seje.
3. narejena je bila statična ocena mostu. Ocena je bila slaba. S strani direkcije je bila naročena
projektna dokumentacija, iz katere bo razvidna ocena investicije. Ker drugo leto na Pokljuki ne bo
tekmovanja v svetovnem pokalu v biatlonu, je večina sredstev, namenjenih za obnovo pokljuške
ceste, izpadla iz državnega proračuna. Obnovili bodo le najbolj dotrajane odseke ceste.
ODGOVOR – pisni – Robert Plavčak
2. Stanje je zaključeno. Bosopet je bil obveščen z odločitvijo občinskega sveta, nove vloge ni podal.
Z odgovorom je zadovoljen.
17.4. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek, Danijela Mandeljc
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1. predlagal je, da se na obe pešpoti postavi koše.
2. vaščan je prosil, da se v Nedeljski ulici postavi koše.
ODGOVOR – ustni – župan
1. pri vsaki klopci se bo postavil koš za odpadke. Če se bodo postavili koši za pasje iztrebke, se bo
lastnike psov obdavčilo.
Svetnik Branko Banko je mnenja, da samega odmetavanja pasjih iztrebkov ni tako veliko, kot je velik
problem ne pobiranje pasjih iztrebkov.
17.5. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Hočevar
1. moti ga, da za vsa letna poročila, ki jih občinski svet dobi v seznanitev, ne dobi mnenja občinske
uprave. V primeru, da je to poročilo sprejel svet zavoda, ne dobi sklepa in zapisnika. Nihče se v ta
poročila ne poglobi. Prav tako ne dobi mnenja pristojnega Odbora. Zanima ga, kdo presoja in daje
mnenje k tem poročilom, glede na to, da gre za občinska sredstva?
ODGOVOR – ustni – župan
1. predlog se bo upošteval.
17.6. VPRAŠANJE – ustno – Branko Banko
1. opozoril je na visoko živo mejo v Spodnjih Gorjah, na sproti »Liznka«, pred avtobusno postajo. Ker
živa meja meji na državno cesto, ga je zanimalo, ali ima MIR v tem primeru pristojnost, da posreduje.

NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE
18.1. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek
1. zanimalo ga je, zakaj so se igrala na Vršcah odstranila?
ODGOVOR – ustni – župan
1. igrala niso imela atesta, ker so jih vaščani naredili sami. Na ogledu je bil tudi inšpektor, ki je
ugotovil, da so nekateri leseni deli neustrezni in nevarni. Pričenja se tudi letna sezona in to območje
pri igrišču je v letnem času precej obremenjeno z avtomobili. Ravno tako pa se za to območje
pripravlja podrobni prostorski načrt Vršce. V načrtu je planirano malo otroško igrišče.
18.2. VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj
1. Spodnje Gorje – Zgornje Gorje ne gori javna razsvetljava, prav tako pod cerkvijo proti Poljšici in
na Poljšici 23 ne gori svetilka.
ODGOVOR – ustni – župan
1. na trasi Spodnje – Zgornje Gorje, je šlo za udar strele. Napaka in sanacija že potekata. Za ostale
svetilke je uprava že javila vzdrževalcu javne razsvetljave.
18.3. VPRAŠANJE – ustno – Branko Banko
1. ali ima občina analizo, podatke koliko potnikov se pelje z avtobusom na redni liniji Gorje – Bled,
Radovljica? Sprašuje ali so potrebni tako veliki avtobusi? Predlagal je, da občina naredi analizo,
koliko potnikov se prevozi in kakšni avtobusi bi bili primerni za relacijo Gorje – Bled, Radovljica.
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ODGOVOR – ustni – župan
1. občina bo prevozniku rednih linij poslala svetniško vprašanje (ali je narejena analiza prevozov).
18.4. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Hočevar
1. zbirni center Bled; če se bo center zaprl in preselil za Savo, bodo ljudje ponovno odmetavali
odpadke po gozdovih ali po ekoloških otokih. Predlaga, da občina postavi manjši zbirni center v
bližini zdajšnjega.
ODGOVOR – ustni – župan
1. tudi sam nima nobenih informacij, razen te, da se bo center moral v letu 2017 izseliti iz te lokacije.
18.5. VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por
1. zanimalo ga je, ali je izdelan časovni okvir kdaj naj bi bila javna razgrnitev OPPN Vršce in OPN I?
Ali se razgrnitvi pričakujeta še v letu 2017?
ODGOVOR – ustni – župan
1. za OPPN Vršce so bile dane vse smernice, potrebno pa je narediti še določene študije in jih poslati
soglasodajalcem. Dodatni odgovori bodo podani pisno.
18.6. VPRAŠANJE – ustno – Dominik Piber
1. cesta na Radolc'o; ali je kaj novega?
ODGOVOR – ustni – župan
1. odgovor po podan pisno.
18.7. VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar st.
1. cesta na Pokljuko, pri zajetju Ovčje jame; opozoril je, da je cesta čisto skopana.
ODGOVOR – ustni – župan
1. cesta spada pod gozdno cesto. Svetniku je predlagal, da se oglasi pri revirnem gozdarju in ga
opozori na stanje.
Na koncu je župan vse povabil na proslavo ob občinskem in državnem prazniku.
Seja je bila zaključena ob 1900.

Zapisala
Nuša Jesenšek

Župan Občine Gorje
Peter Torkar
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