Številka: 9000-0007/2015-20
Datum: 9.12.2015

ZAPISNIK
9. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 9. decembra
2015, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.
Prisotni: Janez Poklukar st. (SDS), Branko Banko (SD), Ivan Hočevar (SD), Danijela
Mandeljc, Borut Kunstelj, Ivan Ratek, Urban Mulej (od 17:10), Jakob Por,
Dominik Piber, župan Peter Torkar.
Upravičeno odsotni: Janez Kolenc, Boštjan Komar.
Poročevalci: Štefan Korošec - Infrastruktura Bled, Irena Gogala – Infrastruktura Bled,
Metka Bobič, predsednica Nadzornega odbora Občine Gorje.
Novinarji: Romana Purkart – Radio Triglav.
Člani
Nadzornega odbora občine Gorje: Marija Kozomara – predsednica NO
Občinska uprava
občine Gorje: Monika Breznik – direktorica OU, Robert Plavčak, Jožica Lužnik, 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 osmih
svetnikov in glede na to ugotovil in potrdil sklepčnost. Gradivo za sejo je objavljeno na spletni strani
Občine Gorje in posredovano k vsem točkam dnevnega reda. Svetniki so na mizo dobili še zapisnik
8. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in 7. seje Odbora za gospodarstvo,
varstvo okolja in gospodarske javne službe.
V skladu z 32. členom Poslovnika OS Občine Gorje, je občinski svet pred sprejemom dnevnega reda
najprej odločal o sprejemu zapisnika 8. redne seje, z dne 4.11.2015.
Pripombo na zapisnik je podal svetnik Poklukar. Povedal je, da v zapisniku ni zapisano, da je g. Bizjak,
direktor WTE rekel, da pri Dornku ni črpališča.
Ker ni bilo drugih pripomb, je župan dal na glasovanje naslednji sklep:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne,
4.11.2015.
GLASOVANJE:
ZA
8
PROTI
/
Zapisnik je bil sprejet.
Za deveto sejo sveta je bil določen naslednji dnevni red:
1. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2016 – predlog, druga obravnava.
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorje
2.
za leto 2016.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v občini Gorje za
leto 2016.
Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Gorje za leto 2016.
Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Gorje in
Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Gorje.
Končno poročilo o opravljenem nadzoru pomembnih kontov oz. postavk Proračuna občine
Gorje za leto 2015.
Program dela Nadzornega odbora občine Gorje za leto 2016.
Premoženjsko pravne zadeve:
a) sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine s parc. št. 733/17, 733/18, 733/19,
733/20 in 733/21 vse k.o. Zgornje Gorje
b) sklep o ukinitvi statusa kmetijska zemljiška skupnost Radovljica – družbena lastnina na
naslednjih zemljiščih:
- 279/1, 279/2, 279/3, 559/2 in 559/4, vse k.o. 2185 Spodnje Gorje,
- 140/1, 140/3, 147/1, 147/10, 147/11, 147/12, 147/13, 147/14, 147/15, 147/16, 147/17,
148/1, 148/8, 148/9, 160/1, 160/2, 383/2, 532/2, 628, 629, vse k.o. 2186 – Višelnica I,
- 439/1 k.o. 2187 – Zgornje Gorje.
Kadrovske zadeve:
Informacije župana.
Pobude, predlogi in vprašanja ter vse pobude, predlogi in vprašanja podana v mandatu 20142018.

Ker ni bilo pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje predlog dnevnega reda.
GLASOVANJE:
ZA
8
PROTI
/
Predlog dnevnega reda je bil sprejet.

Točka 1: Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2016 – predlog, druga obravnava
Uvodno obrazložitev je podal župan Občine Gorje. Povedal je, da so svetniki na 8. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila dne 4.11.2015 sprejeli Sklep, da se Odlok o proračunu Občine Gorje za
leto 2016 posreduje v 15-dnevno javno razpravo.
V skladu z 92. členom Poslovnika občinskega sveta občine Gorje je bil Odlok proračuna za leto 2016
v času od 5. novembra do vključno 20. novembra 2015 v 15 dnevni javni razpravi. Predlog so v tem
času obravnavala vsa delovna telesa občinskega sveta, sestala se je tudi Komisija za spremljanje
Strategije. 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 v skladu s 1. odstavkom 95. člena Poslovnika Občinskega
sveta pripravil dopolnjen predlog proračuna za leto 2016, v katerem je pojasnil katere pripombe iz
javne razprave, oziroma pripombe in predloge delovnih teles občinskega sveta je upošteval in katere
ne ter zakaj ne. Pisne obrazložitve pripomb in predlogov so sestavni del predloga proračuna.
Odgovori so v gradivu posredovani ob vsakem predlogu, v skladu s 1. odstavkom 94. člena
Poslovnika Občinskega sveta Občine Gorje pa je bil svetnikom posredovan dopolnjen predlog
proračuna za leto 2016.
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Prav tako je ugotovil, da na dopolnjen predlog proračuna amandmaji v predpisanem času niso bili
vloženi. Zato na podlagi določila 96. 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 2016. Poseben sklep
pa sprejme za Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2016, Stanovanjski
progam za leto 2016, Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v letu 2016 in za Letni
program športa Občine za leto 2016.
Ker torej v drugem branju v skladu s poslovnikom razprava ni predvidena, je župan dal na glasovanje
naslednje predloge sklepov:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2016.
2. Občinski svet Občine Gorje sprejme Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje
za leto 2016.
3. Občinski svet Občine Gorje sprejme Stanovanjski program za leto 2016.
4. Občinski svet Občine Gorje sprejme Letni izvedbeni načrt financiranja kulture v Občini Gorje v
letu 2016.
5. Občinski svet Občine Gorje sprejme Letni program športa Občine Gorje za leto 2016.
GLASOVANJE:
ZA
8
PROTI
/
Sklepi so sprejeti.

Točka 2: Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Gorje za leto 2016
Uvodno pojasnilo je podala Jožica Lužnik, višja svetovalka za okolje in prostor in gospodarske javne
službe.
Sklep je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Predsednik
Hočevar je podal kratko obrazložitev in predlagal Občinskemu svetu, da sprejem predlagani Sklep.
7:10 - prihod svetnika Muleja.
V razpravi je sodeloval svetnik Banko. Predlagal je, da se v naslednjih leti pri izračunu nadomestila
upošteva dejstvo, da indeks rasti cen življenjskih potrebščin pada. Lužnikova mu je odgovorila, da v
primeru, da bo indeks ponovno narasel, se najprej valoriziral z letošnjim indeksom, upošteval pa bi
se indeks tekočega leta.
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Gorje za leto 2016.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.
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Točka 3: Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin
v Občini Gorje za leto 2016
Uvodno obrazložitev je podal Štefan Korošec, vodja programa pri Infrastrukturi Bled. Na kratko je
predstavil program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin.
Izvedbeni program je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe. Predsednik Hočevar je podal kratko poročilo. Svetnikom je predlagal, da sprejmejo predlagan
sklep.
V razpravi je sodeloval svetnik Por. Predlagal je, da se pri točki 3.1.8. Redno vzdrževanje vegetacije
doda stavek, da bodo cestni nadzorniki v primeru, da bodo drevesnice segala v cestno telo,
opozarjali lastnike teh drevesnic. Korošec in župan sta odgovorila na vprašanje.
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih
prometnih površin v občini Gorje za leto 2016.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 4: Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za leto
2016
Uvodno predstavitev je podal Štefan Korošec, vodja programa pri Infrastrukturi Bled.
Program zbiranja odpadkov je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe. Predsednik Hočevar je podal kratko poročilo. Svetnikom je predlagal, da sprejmejo
predlagan sklep.
Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine
Gorje za leto 2016.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 5: Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju
Občine Gorje in Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Gorje
Uvodno obrazložitev je podala Irena Gogala, vodja finančne službe pri Infrastrukturi Bled.
Elaborat in Sklep je obravnaval Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.
Predsednik Hočevar je podal kratko poročilo. Svetnikom je predlagal, da sprejmejo predlagan sklep.
Ker ni bilo razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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1. Občinski svet Občine Gorje sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju
Občine Gorje.
2. Občinski svet Občine Gorje sprejem Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v
Občini Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 6: Končno poročilo o opravljenem nadzoru pomembnih kontov oz. postavk
proračuna Občine Gorje za leto 2015
Uvodno obrazložitev je podala Metka Bobič, predsednica Nadzornega odbora Občine Gorje. Na
kratko je predstavila potek nadzora in ugotovitve.
Ker ni bilo pripomb in razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru
pomembnih kontov oz. postavk Proračuna Občine Gorje za leto 2015.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 7: Program dela Nadzornega odbora Občine Gorje za leto 2016
Uvodno obrazložitev je podala Metka Bobič, predsednica Nadzornega odbora Občine Gorje. Na
kratko je predstavila Program dela za leto 2016.
Ker ni bilo pripomb in razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru
pomembnih kontov oz. postavk Proračuna Občine Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 8: Premoženjsko pravne zadeve
a) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine s parc. št. 733/17, 733/18,
733/19, 733/20 in 733/21 vse k.o. Zgornje Gorje
b) Sklep o ukinitvi statusa Kmetijska zemljiška skupnost Radovljica – družbena
lastnina na naslednjih zemljiščih:
- 279/1, 279/2, 279/3, 559/2 in 559/4, vse k.o. 2185 Spodnje Gorje
- 140/1, 140/3, 147/1, 147/10, 147/11, 147/12, 147/13, 147/14, 147/15, 147/16,
147/17, 148/1, 148/8, 148/9, 160/1, 160/2, 383/2, 532/2, 628, 629 vse k.o. 2186 –
Višelnica I
- 439/1 k.o. 2187 – Zgornje Gorje
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a) Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine s parc. št. 733/17, 733/18,
733/19, 733/20 in 733/21 vse k.o. Zgornje Gorje
Uvodno obrazložitev je podal Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne in splošne
zadeve. Povedal je, da se sklep nanaša na zemljišča, ki v naravi predstavljajo ne kategorizirano javno
pot, po kateri se je v času cestne zapore ob rekonstrukcije državne ceste v Krnici nekontrolirano
odvijal cestni promet. Zemljiško knjižno imajo navedene parcele trenutno status javnega dobra, kjer
lastnik ni poznan, zato je potrebno zaradi ureditve pravnega prometa in vzpostavitve lastnine in s
tem prometnega režima sprejeti sklep o ukinitvi javnega dobra v predmetni obliki.
V razpravi je sodeloval svetnik Ratek. Na vsa vprašanja je odgovoril Plavčak.
Ker ni bilo pripomb in razprave je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine s
parc. št. 733/17, 733/18, 733/19, 733/20 in 733/21, vse k.o. Zgornje Gorje v predlagani obliki.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

b) Sklep o ukinitvi statusa Kmetijska zemljiška skupnost Radovljica – družbena
lastnina na naslednjih zemljiščih:
- 279/1, 279/2, 279/3, 559/2 in 559/4, vse k.o. 2185 Spodnje Gorje
- 140/1, 140/3, 147/1, 147/10, 147/11, 147/12, 147/13, 147/14, 147/15, 147/16,
147/17, 148/1, 148/8, 148/9, 160/1, 160/2, 383/2, 532/2, 628, 629 vse k.o. 2186 –
Višelnica I
- 439/1 k.o. 2187 – Zgornje Gorje
Robert Plavčak, višji svetovalec za premoženjsko pravne in splošne zadeve je v uvodu podal kratko
obrazložitev. Povedal je, da je Občina Gorje pristojno geodetsko upravo RS, izpostavo Radovljica
zaprosila za seznam nepremičnin evidentiranih v zemljiškem katastru, pri katerih je vpisana
Družbena lastnina in kot imetnik pravice uporabe Kmetijska zemljiška skupnost Občine Radovljica.
Slednja pravno ne obstaja več, dejstvo pa je, da se vse nepremičnine nahajajo na območju sedanje
Občine Gorje, vendar z njimi pravni promet ni mogoč, saj občina Gorje ni zemljiško knjižna lastnina
navedenih nepremičnin.
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
1. Občinski svet Občine Gorje sprejme sklep o ukinitvi statusa Kmetijske zemljiške skupnosti –
Družbena lastnina v predlagani obliki.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.
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Točka 9: Kadrovske zadeve
a) predlog za imenovanje sodnika porotnika na Okrožnem sodišču v Kranju
b) predlog za imenovanje predstavnika Občine Gorje v Svet območne izpostave
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Radovljica
c) imenovanje predstavnika Občine Gorje za člana Sveta javnega zavoda
Triglavskega narodnega parka
a) predlog za imenovanje sodnika porotnika na Okrožnem sodišču v Kranju
Uvodno obrazložitev je podal Brano Banko, podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja. Povedal je, da sta v roku poziva prispeli 2 prijavi. Komisija je oba predloge odprla in
ugotovila, da je bil podan predlog za:
- Jakob Pora, stanujoč Podhom 50, 4247 Zgornje Gorje - predlagatelj Danijela Mandeljc, Spodnje
Gorje 22 in
- Tomaž Bergant, Spodnje Gorje 223, 4247 Zgornje Gorje, - predlagatelj OO SDS Gorje.
V razpravi je svetnika Poklukarja zanimalo, če je g. Bergant dobil kakšen sklep?
Ker ni bilo drugih pripomb in razprave, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Gorje imenuje za predstavnika Občine Gorje za sodnika porotnika Jakoba
Pora, stanujočega Podhom 50, 4247 Zgornje Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

b) predlog za imenovanje predstavnika Občine Gorje v Svet območne izpostave
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Radovljica
Uvodno obrazložitev je podal Brano Banko, podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja. Povedal je, da sta v roku prispeli 2 prijavi. Komisija je oba predloga odprla in
ugotovila, da je bil podan predlog za:
- Štefan Polda, Zgornje Gorje 75/b, 4247 Zgornje Gorje – predlagatelj Danijela Mandeljc, Spodnje
Gorje 22 in
- Klemen Lah, Spodnje Gorje 228, 4247 Zgornje Gorje – predlagatelj OO SDS Gorje
Ker se nihče ni prijavil k razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklep:
Občinski svet Občine Gorje imenuje predstavnika Občine Gorje za člana v Svet območne izpostave
Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Štefana Polda, Zgornje Gorje 75/b, 4247 Zgornje Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

c) imenovanje predstavnika Občine Gorje za člana Sveta javnega zavoda
Triglavskega narodnega parka
Uvodno obrazložitev je podal Brano Banko, podpredsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja. Povedal je, da je v roku prispela 1 prijava. Komisija je predlog odprla in ugotovila, da
je bil podan predlog za:
- Jože Skumavec, stanujoč Zgornje laze 21, - predlagatelj Danijela Mandelj, Spodnje Gorje 22.
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Ker se nihče ni prijavil k razpravi, je župan dal na glasovanje naslednji predlog sklep:
Občinski svet Občine Gorje imenuje predstavnika Občine Gorje v svet javnega zavoda TNP Joža
Skumavca, Zgornje Laze 22, 4247 Zgornje Gorje.
GLASOVANJE:
ZA
9
PROTI
/
Sklep je sprejet.

Točka 10: Informacije župana
Investicije, ki so se izvajale, so se zaključile. Državna investicija v Krnici pa še ni zaključena.

Točka 11: Pobude, predlogi in vprašanja
8. REDNA SEJA
8.1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar st.
1. opozoril je, da je tudi kritina na mrliških vežicah dotrajana.
2. prosil je za nekaj peska, da bodo lahko zasuli graben.
ODGOVOR – ustni – župan
1. zamenjava kritine je v planu.
2. prosil je svetnika, da vloži pisno vlogo, ki jo bo občina posredovala na DRSC.
Z odgovoroma je zadovoljen.
8.2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj
1. zanimalo ga je, kaj se dogaja s škarpo na Višelnici?
ODGOVOR – ustni – župan
1. svetnika je povabil na sestanek, da bosta skupaj preko GIS-a pogleda stanje ceste in škarpe.
Z odgovorom je zadovoljen.
8.3. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc
1. opozorila je, da v mrliških vežicah ne delajo vtičnice.
2. zanimalo jo je tudi, ali se razmišlja o možnosti raztrosa pepela pokojnega.
DODATEN ODGOVOR – pisni – Jožica Lužnik
1. Bomo preverili in v nadaljevanju odpravili to pomanjkljivost.
2. O sami možnosti za raztros še nismo razmišljali. Na to smo bili opozorjeni že na Odboru za
gospodarstvo, bomo preverili možnosti za vzpostavitev takega predela ob pokopališču.
Z odgovoroma je zadovoljen.
8.4. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Hočevar
1. zanimalo ga je, s čigavim pooblastilom je Infrastruktura Bled dala soglasje da mrliško službo izvaja
Novak? Infrastruktura nima nobenih pooblastil, da bi lahko v podnajem dajala storitev. Opozoril je,
da je potrebno mrliško pokopališko dejavnost urediti.
ODGOVOR – ustni – župan,
1. Infrastruktura Bled in Novak sta sklenila pogodbo.
Z odgovorom je zadovoljen.
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8.5. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Boštjan Komar
1. opozoril je, da na nekaterih koncih občine ne dela javna razsvetljava.
2. zanimalo ga je, kdaj se bo pri mrliških vežicah naredil žleb.
3. kdaj lahko pričakuje poročilo o požarnih bazenih
ODGOVOR – ustni – župan, Kunstelj
1. občina bo pozvala izvajalca, da popravi in pregleda javno razsvetljavo.
2. žleb na vežicah se bo zmontiral, ko bodo položene ploščice.
3. poročilo še nastaja.
Svetik ni bil prisoten na seji.
8.6. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc
1. že v prejšnjem mandatu je bila dana pobuda, da se postavijo koši za pasje iztrebke. Zanimalo ga
je, zakaj še niso postavljeni?
2. opozoril je na ponovni problem parkiranja na avtobusni postaji pred vrtcem. Prosil je, da se
ponovno objavi opozorilo.
3. ali ima občina kakšen vpliv, da se ponovno odpre gostilna Zadruga?
4. ali se lahko v času komemoracije zapre državna cesta, vsaj za 5 minut?
ODGOVOR – ustni – župan, Jožica Lužnik
1. župan mu je povedal, da občina Žirovnica ima postavljene take koše, vendar imajo probleme s
čiščenjem in vzdrževanjem košev in okolice. Namreč, lastniki psov, ki poberejo iztrebke jih ne vržejo
v koš, pač pa zraven koša. Nadzor nad lastniki psov, pa je zelo težko izvajati.
2. objavil se bo članek na to temo.
3. ne, nima. Lastnik lokala je Gozd Bled.
4. ne, ker je državna cesta. Organizator lahko naroči elaborat o zapori ceste in ga tudi plača.
Svetik ni bil prisoten na seji.
8.7. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Urban Mulej
1. glede žive meje na Hotunja, pri hišni številki Krnica 73a, je bilo podanih več pritožb zaradi nje.
2. pri Hrastu je čisto zraven ceste zabetoniran stebriček, ki se ga ne vidi. V preteklosti so že bili škodni
primeri zaradi tega. Prosi za posredovanje.
3. ko se je na Hotunjah delala kanalizacija, je bila podrta ograja (Korošec Marjan). Občina je
obljubila, da jo bo postavila nazaj, pa še danes ne stoji.
4. v kuhinji (mrliške vežice) je potrebno postaviti kakšen regal za odlaganje hrane, pijače, itd…
ODGOVOR – ustni – župan, Jožica Lužnik
1. svetnika prosi, da se oglasi na občini. Obstaja pa dogovor, ki bi se ga moral lastnik te žive meje
držat.
2. občina bo posredovala.
3. se bo preverilo.
4. pobuda se bo upoštevala.
DODATEN ODGOVOR – pisni – Jožica Lužnik
1. dogovor obstaja, pooblaščenec lastnice zemljišča je podpisal izjavo, da bo živo mejo odstranil in
postavil novo ograjo znotraj meja svoje parcele.
2. opravil se je ogled na terenu in stebriček je postavljen z namenom varovanja uvoza in tlaka na
njem. Na tem predelu se je naročila postavitev cestnega odsevnika pred betonskim stebričkom.
3. dogovora glede postavitve ograje nismo našli.
Z odgovori je zadovoljen.
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NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE
9.1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por
1. v zadnjih blejskih novicah je prebral, da bo po leti potekala obnova državne ceste od podvoza,
mimo Lipa do Mangarta. Boji se velikih težav zaradi prometa skozi Podhom v Vintgar. Mnenja je, da
je potrebno pripraviti elaborat začasne prometne ureditve skozi vas Podhom.
ODGOVOR – ustni – župan
1. občina bo prosila občino Bled za sodelovanje pri pripravi elaborata.
9.2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Borut Kunstelj
1. zanimalo ga je, kdaj bo občina pričela s sanacijo ceste na Poljšico?
2. kaj se dogaja z lastništvom na Zatrati?
3. cesta od Antoniča proti Pančurju je v zelo slabem stanju. Zanimalo ga je ali se bo ta cesta sanirala,
glede na to, da se lastniki zemljišč pritožujejo, da jim ob nalivih spira pesek na travo?
4. ali se že kaj dogaja okrog krožnega prometa pri šoli?
ODGOVOR – ustni – župan
4. proučuje se možnost celostnega urejanje prostora okrog šole.
3. za enkrat ta cesta ni v planu za sanacijo.

Seja je bila zaključena ob 1840.

Zapisala
Nuša Jesenšek

Župan Občine Gorje
Peter Torkar
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