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Časovni interval: od 0h 0m 00s do 3h 32m 15s 
(datoteka "DM550108.MP3") 

[Torkar] Dober dan vsem skupaj. Danes smo 6. junija 2020, ura je 17.00 in začenjamo z 9. redno sejo 5 

občinskega sveta Občine Gorje, 2. sklic in uvodoma pozdravljam vse prisotne svetnice, 

svetnike, javnost, poročevalce in novinarje. Preden nadaljujemo? Začenjamo, sem rekel. 

Preden nadaljujemo z ugotavljanjem prisotnosti in sklepčnosti obveščam, da sem dne 

25. 5. 2020 prejel zahtevo za zvočno in slikovno snemanje 9. redne seje, 2. sklic. Zahtevi 

nisem ugodil, ker zvokovno snemanje izvaja Občina Gorje in v skladu s Poslovnikom Občine 10 

Gorje je zagotovljena javnost seje. V skladu s 27. členom Poslovnika podajam poročilo o 

prisotnosti; od 11 članov občinskega in članic občinskega sveta vas je prisotnih 11 članic in 

članov. Zato ugotavljam, da je svet sklepčen in lahko nadaljujemo z delom. 

[Bunderla] Postopkovno. 

[Torkar] Začeli smo sejo. 15 

[Bunderla] Ja, postopkovno, prosim. 

[Torkar] Postopkovno na kaj? 

[Bunderla] Na začetek. 

[Torkar] Seja se je že začela... 

[Bunderla] Jaz sem... 20 

[Torkar] ... se je začela. 

[Bunderla] ... jaz sem vas opozorila še pred sejo, par dni pred sejo, da morate zagotoviti javnosti in, da 

morate poslati ponovno vabilo, ker javnost ni bila obveščena, da sploh lahko, da je sploh 

lahko prisotna na seji. 

[Torkar] Vabilo je bilo... 25 

[Bunderla] Zdaj, nekaj jih je prišlo... 

[Torkar] ... v skladu s poslovnikom pripravljeno in je bilo tudi objavljeno na spletni strani Občine Gorje. 

[Bunderla] Ja, z opozorilom, da se javnost seje ne sme udeležiti. Zdaj pa vidimo, da spodaj, da se javnost 

seje sme udeležiti. 

[Torkar] Za javnost seje zagotavljamo na drugačen način, kot ga sicer lahko... 30 
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[Bunderla] To bi morali... 

[Torkar] ... zavoljo samega Covida in jaz bi prosil... 

[Bunderla] ... to bi morali zagotoviti... 

[Torkar] ... da nadaljujemo z delom, ker imamo danes 18, 19 točk in imamo ogromno poročevalcev. 

[Bunderla] Poslušajte, gospod župan. Jaz to sejo snemam, ker niste dovolili... 5 

[Torkar] V primeru, da boste snemali sejo, vas moram prekiniti, ker boste morali od vseh svetnikov 

dobiti soglasje [govor se prekriva]... 

[Bunderla] Ne, uporabljala bom samo svoje... 

[Torkar] Žal je to protizakonito, se opravičujem... 

[Bunderla] Ni protizakonito. 10 

[Torkar] In ne dovolim. 

[Bunderla] Je. 

[Torkar] Ne dovolim. 

[Bunderla] Po ustavi... 

[Torkar] Ne dovolim. 15 

[Bunderla] ... imam jaz pravico. 

[Torkar] Svetnica Anja, ne dovolim snemanja. Pika. Gradivo za sejo... 

[Bunderla] Uporabljala bom samo lastne izjave… 

[Torkar] ... je bilo poslano z vsemi točkami dnevnega reda... 

[Bunderla] … gospod župan, prosim, da se držite poslovnika…. 20 

[Torkar] ... [nerazumljivo] 2. 6.[?]... 

[Bunderla] Gospod župan, prosim, da se držite poslovnika... 

[Torkar] ... 2020... 

[Bunderla] ... [nerazumljivo] postopkovno. 
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[Torkar] V skladu s poslovnikom je vse sklicano in seja... 

[Bunderla] (sega v besedo) Gospod župan... 

[Torkar] [nerazumljivo] 

[Bunderla] ... prosim za besedo. Jaz imam postopkovno. 

[Torkar] Če boste motili sejo, vas bom prosil… , vas bom moral prvič opozori. Gradivo za... 5 

[Bunderla] Gospod župan... 

[Torkar] ... sejo vam je bilo... 

[Bunderla] ... po poslovniku imam... 

[Torkar] Drugo opozorilo. 

[Bunderla] ... jaz besedo. 10 

[Torkar] Drugo opozorilo. 

[Bunderla] Gospod župan... 

[Torkar] Drugo opozorilo. 

[Bunderla] ... po poslovniku imam jaz besedo in smem govoriti. 

[Torkar] Po poslovniku sem začel občinsko sejo in niti do dnevnega reda še nismo prišli. 15 

[Bunderla] Po poslovniku... 

[Torkar] Drugo opozorilo. 

[Bunderla] ... imam pravico. 

[Torkar] Drugo opozorilo. 

[Bunderla] Postopkovno. 20 

[Torkar] Drugo opozorilo. Dali ste predlog in mi smo sklicali... 

[Bunderla] Na predlog... 

[Torkar] ... v skladu s poslovnikom... 

[Bunderla] ... mi niste odgovorili. A lahko, prosim poslušate? 
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[Torkar] Na predlog, na podlagi poslovnika smo sklicali občinsko sejo in dal sem drugo opozorilo. Za 

naslednje opozorilo, vas bom prosil, da zapustite sejo. 

[Bunderla] A veste poslovnik? 

[Torkar] Če boste motili sejo... 

[Bunderla] Kaj ste napisali... 5 

[Torkar] Še enkrat... 

[Bunderla] ... na vabilo? 

[Torkar] Še enkrat – majčkeno, da se zmenimo – če boste motili sejo, vas bom moral iz seje odstraniti. 

[Bunderla] Kaj ste... 

[Torkar] Se opravičujem. 10 

[Bunderla] ... kaj ste napisali na vabilo? Da javnost ne sme biti prisotna zaradi premalo prostora v 

razredu slovenščine, da ne sme biti prisotna. 

[Torkar] Javnost bomo pa zagotavljali na drugačen način. 

[Bunderla] Kako? 

[Torkar] Tako, kot imamo danes zagotovljeno. 15 

[Bunderla] Ste rekli, da javnost ne sme biti prisotna... 

[Torkar] Nismo nikjer [govor se prekriva] 

[Bunderla] ... in zato javnost ni prišla. 

[Torkar] [nerazumljivo] 

[Bunderla] Javnost ni vedela, da ne sme biti prisotna. 20 

[Torkar] Še enkrat: v skladu... 

[Bunderla] Glejte... 

[Torkar] ... s poslovnikom je vse sklicano in dal sem drugo opozorilo. Ne bi rad izrekel... 

[Bunderla] Vi bi morali ponovno... 

[Torkar] ... tretjega opozorila... 25 
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[Bunderla] ... jaz sem, jaz sem vas... 

[Torkar] ... ker vas bom moral dati odstraniti, gospa. 

[Bunderla] Ja. Jaz sem vas opozorila. Jaz sem vam napisala na mail par dni nazaj, na katerega niste 

odgovorili, in sem predlagala, da se naredi v avli osnovne šole sejo ali pa... 

[Torkar] Hvala za predlog… 5 

[Bunderla] ... ali pa v Gorjanskem domu. Na to mi... 

[Torkar] Hvala… 

[Bunderla] ... niste odgovorili, ker po poslovniku zagotavljanje javnosti seje predsedujoči mora poskrbeti, 

da ima javnost v prostoru, v katerem seja sveta poteka. A je to v tem prostoru? Lahko, morali 

bi narediti Gorjanskem domu... 10 

[Torkar] [govor se prekriva] 

[Bunderla] ... v telovadnici ali pa v avli. 

[Torkar] So posebne zadeve... 

[Bunderla] Ne. 

[Torkar] ... v zvezi s Corona virusom in pred dobrim mesecem smo od ... 15 

[Bunderla] Corona virusa... 

[Torkar] ... od nacionalnega inštituta – lahko do konca povem... 

[Bunderla] ... ni. 

[Torkar] ... tudi jaz vas čakam, ko govorite – smo tudi od Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

zaprosili za priporočilo, na kakšen način in tudi preko Zoom-a smo že želeli speljati sejo, pa jo 20 

nismo, ampak smo jo izpeljali na način, kot ga imamo danes. Zdaj pa lepo prosim, začeli smo 

sejo, dal sem drugo... 

[Bunderla] Ne, to ni po Poslovniku… 

[Torkar] ... opozorilo. Ko bom dal tretje opozorilo, bom prosil, da zapustite... 

[Bunderla] To ni po poslovniku... 25 

[Torkar] ... prostor. 
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[Bunderla] ... gospod župan. 

[Torkar] Gradivo za sejo vam je bilo poslano... 

[Bunderla] Poslušajte... 

[Torkar] ... z vsemi točkami dnevnega reda... 

[Bunderla] ... Corona virusa... 5 

[Torkar] ... 2. 6. 2020. 

[Bunderla] ... od 1. junija  

[Torkar] Jaz bi prosil, da... 

[Bunderla] ... ni več. 

[Torkar] ... jaz bi prosil, da prekinete.  10 

[Bunderla] Po [nerazumljivo] 

[Torkar] Jaz bi prosil, da prekinete, ker začenjamo, začeli... 

[Bunderla] A lahko... 

[Torkar] ... smo sejo. 

[Bunderla] postopkovno, lahko... 15 

[Torkar] Ja, saj... 

[Bunderla] ... povem? 

[Torkar] ... saj, saj, saj ste poslali predlog, mi smo sklicali v skladu s poslovnikom, pika. 

[Bunderla] Ne, ni v skladu s poslovnikom. 

[Torkar] Seveda smo. 20 

[Bunderla] Kje je javnost... 

[Torkar] Seveda smo. 

[Bunderla] ... tukaj v prostoru prisotna? 

[Torkar] V avli, v spodnji avli. 
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[Bunderla] V spodnji avli? 

[Torkar] Zaključujemo 

[Bunderla] V prostoru? Predsedujoči mora... 

[Torkar] Ne bi rad dal tretjega opozorila... 

[Bunderla] ... da ima javnost... 5 

[Torkar] ... ker vas bom... 

[Bunderla] ... v prostoru  

[Torkar] Prosim, svetnica Anja, da zapustite sejo! 

[Bunderla] ... in, da jih obvestite…. 

[Torkar] Prosim, da zapustite sejo! 10 

[Piber] Izvolite…. 

[Torkar] Prosim! Dal sem tretje opozorilo. 

[Bunderla] [nerazumljivo] 

[Torkar] Gradivo za sejo vam je bilo poslano z vsemi točkami dnevnega reda; 2. 6. 2020 vam je bila 

poslana novelacija Mobilnostnega načrta. Pri točki Zaključni račun proračuna Občine Gorje za 15 

leto 2019 je pri poročilu o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Občine Gorje za leto 2019 pri podtočki a) in b) naveden stavek v letu 2018. Pravilno se glasi... 

[Bunderla] Stvari bom pustila tukaj, prosim, da se jih ne dotikate… 

[Torkar] ... v letu 2019. Prav tako pa je pri 10. točki sprememba tehničnega pravilnika o ravnanju s 

komunalnimi odpadki na območju Občine Gorje po pomoti izpadla preambula. Za to sejo so 20 

se sestavila delovna telesa občinskega sveta, in sicer: komisija za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja... 

[Bunderla] [nerazumljivo] 

[Torkar] ... statutarno pravna komisija, odbor za prostorsko planiranje... Kaj ima? Ne more snemati… 

Mandeljc [nerazumljivo] Ja. 25 

[Torkar] …zapri 
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[Torkar] Svetnico Anjo bi prosil, če lahko pride po snemalno napravo v prostor, kjer se odvija občinska 

seja. A se slišimo? Svetnico Anjo Bunderla bi prosil, če lahko pride po snemalno napravo v 

prostor, kjer se odvija seja občinskega sveta. Še enkrat: a se slišimo? Svetnico Anjo Bunderla 

pozivam, da... 

[Bunderla] Prihajam! 5 

[Torkar] ... pride po snemalno napravo v prostor, kjer se odvija seja občinskega sveta. To res ni način.  

[Bunderla] Res to ni način, ja g. župan… 

[Torkar] Seveda ne. To že presega... 

[Bunderla] Mislim, to pa prekoračite vse... 

[Torkar] Ja. 10 

[Bunderla] ... meje demokracije iz seje v sejo. 

[Torkar] Samo v ogledalo se je treba pogledati. Za to sejo so se sestala delovna telesa občinskega 

sveta, in sicer komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, statutarno pravna 

komisija, odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, odbor za 

gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, odbor za negospodarstvo in javne 15 

službe družbenih dejavnosti ter javnih financ. Poročilo bodo predsedniki komisij in odborov 

podali kasneje. V skladu z 29. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Gorje prehajam na 

obravnavo in potrditev dnevnega reda, in sicer za današnjo sejo občinskega sveta predlagam 

naslednji predlog dnevnega reda: pod točko 1, potrditev zapisnika 8. redne seje občinskega 

sveta Občine Gorje z dne 11. 12. 2019; pod točko 2, potrditev zapisnika 3. dopisne seje 20 

občinskega sveta Občine Gorje, ki je trajala od 27. 1. do, 2020, do 29. 1. 2020; pod točko 3, 

zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2019, predlog – skrajšani postopek; pod točko 

4, odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Gorje, 

predlog – druga obravnava; pod točko 5, o občinskih taksah, odlok o občinskih taksah v 

Občini Gorje, predlog – prva obravnava; pod točko 6, odlok o predmetu in pogoju za 25 

podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, 

oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Gorje, predlog – prva 

obravnava; pod točko 7, odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 

Antona Tomaža Linharta, predlog – prva obravnava; pod točko 8, odlok o izločitvi dela naselja 

in ustanovitev novega naselja Zatrnik, predlog – prva obravnava; pod točko 9, pravilnik o 30 

sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gorje, predlog – prva 

obravnava; pod točko 10, sprememba tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi 

odpadki na območju Občine Gorje, predlog – skrajšani postopek; pod točko 11, program 

zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za leto 2020; pod točko 12, 
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mobilnostni načrt Vintgar; pod točko 13, poročilo o izvedbi sledilnega preizkusa na širšem 

območju zajetja Ovčje jame v dolini reke Radovne; pod točko 14, plan dela nadzornega 

odbora Občine Gorje za leto 2020; pod točko 15, občinska priznanja za leto 2020; pod točko 

16, kadrovske zadeve, imenovanje predstavnika v svet Zavoda Triglavskega narodnega parka; 

pod b), imenovanje člana v svet Območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za 5 

kulturne dejavnosti Radovljica; pod c), imenovanje predstavnikov v svet Zavoda Gorenjskih 

mlekarn; pod d), imenovanje zunanjega člana odbora za prostorsko planiranje in 

gospodarjenje z nepremičninami; pod točko e), imenovanje predsednice časopisnega sveta 

Glasilo Gorjanc; pod točko f), imenovanje člana in nadomestnega člana delovne skupine za 

obvladovanje lubadarja na Zgornjem Gorenjskem; pod točko 17, premoženjsko-pravne 10 

zadeve; pod a), sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih s parcelno številko 327/6 

in 327/7, obe k.o. 2188 Povšica; pod b), sklep o nameri izvedbe javne obravnave zbiranja, 

objave zbiranja ponudb za odprodajo nepremičnin s parcelno številko 518/5, k.o. 2187 

Zgornje Gorje; pod c), sklep o nakupu zemljišča s parcelno številko 151/2, k.o. 2184, k.o. 

Podhom; informacije župana pod točko 18 in pod točko 19, pobude in vprašanja. Ima kdo 15 

morebiti kakšen predlog za umik ali dopolnitev? Ugotavljam, da ne. Kje pa smo zdaj? 

[Bunderla] Nazaj sem prišla. 

[Torkar] Ja, a kar tako se bomo sprehajali? 

[Bunderla] Ja. 

[Torkar] Jaz sem že rekel; tretje opozorilo in... 20 

[Bunderla] Vi me ne smete ven vreči, jaz sem se posvetovala... 

[Torkar] Glejte, gospa Bunderlova, majčkeno boste začeli morali svojo odgovornost tudi prevzemati. 

Prosim, da o predlaganem dnevnem redu glasujete. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet in 

začenjamo s 1. točko. Svetnica Bunderla. 

[Bunderla] Prosim? 25 

[Torkar] Predsedujoči seje je zaradi motečega elementa nekomu izrekel, da zapusti sejo. 

[Bunderla] Ne, vi me ne morete ven vreči. 

[Torkar] Saj vas nič ven ne mečem. 

[Bunderla] Jaz sem samo postopkovno... 

[Torkar] Tako ste se vi odločili... 30 

[Bunderla] Jaz sem samo... 
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[Torkar] ... ker ste motili sejo... 

[Bunderla] ... postopkovno povedala. 

[Torkar] ... in po poslovniku... 

[Bunderla] [govor se prekriva] niste pustili do besede. 

[Torkar] ... in po poslovniku sem vas dolžen, da ne ovirate drugih svetnikov in poročevalcev... 5 

[Bunderla] Če mi niste... 

[Torkar] ... delo na seji.  

[Bunderla] ... če mi niste pustili do besede. 

[Torkar] Ja, saj vas, glejte, ni postopkovne v tem delu. Bom naredil izjemo, ampak tokrat zadnjič, 

spoštovana svetnica. Pa prosim, da se držite reda in, da ne snemate seje, tako kot ste 10 

obljubili.  

[Bunderla] Svoje izjave lahko snemam. 

[Torkar] Svoje izjave lahko snemate zunaj. Zdaj pa nočem, nočem ponovno kakšnega opozorila dati, 

ker potem bom pa moral poklical organe. Točka 1, potrditev zapisnika 8. redne seje 

občinskega sveta Občine Gorje z dne 11. 12. 2019. Ima kdo pripombe na zapisnik 8. redne 15 

seje? V kolikor ne… pripombe… dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: občinski svet 

Občine Gorje potrjuje zapisnik 8. redne seje občinskega sveta Občine Gorje z dne 

11. 12. 2019. Glasujemo za? Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet? Janez Poklukar, 

a ste za?  

[Poklukar] Za.  20 

[Torkar] Deset za. Proti? Nihče. Pod točko 2, potrditev zapisnika 3. dopisne seje občinskega sveta 

Občine Gorje, ki je trajala od 27. 1. 2020 do 29. 1. 2020. Opozarjam na napako v zapisniku, in 

sicer pri 2. in 3. točki sta zamenjani obrazložitvi glasu svetnice Bunderla. Napaka je že 

popravljena. Ima mogoče kdo druge pripombe na zapisnik 3. dopisne? Ugotavljam, da ne, 

zato glasujemo: občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. dopisne seje občinskega sveta 25 

Občine Gorje, ki je trajala od 27. 1. 2020 do 29. 1. 2020. Glasujemo za, 11 za, soglasno sprejet 

sklep. Točka 3, zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2019, predlog – skrajšan 

postopek. Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah vam je bil v marcu posredovan 

predlog zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2019 z vsemi potrebnimi 

prilogami. V skladu z določili Poslovnika občinskega sveta se za sprejem odloka o zaključnem 30 

računu proračuna Občine Gorje za leto 2019 uporabi postopek, ki velja za skrajšani postopek 
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sprejemanja odlokov. Za dodatno obrazložitev bi prosil Moniko Breznik, višjo svetovalko za 

javne finance, gospodarsko in družbene dejavnosti, da se pridruži. Hvala lepa. [nerazumljivo] 

… vam dajem besedo. 

[Breznik] Dober dan, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Se pravi, pred nami je zaključni račun 

za leto 2019, ki prikazuje prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine v 5 

proračunskem letu, ki sem ga omenila. Zaključni račun Občine Gorje za leto '19 izkazuje 

prihodke v bilanci A, torej, bilanci prihodkov in odhodkov, v višini 3.154.442 evra, kar 

predstavlja 80,69 % veljavnega proračuna. Od celotnih prihodkov v bilanci A je bil v najvišji 

višini realiziran davek na dohodek in dobiček oziroma v našem primeru je to dohodnina, in 

sicer v višini 1.868.215 evrov. Transferni prihodki pa so bili realizirani v višini 395.714 evrov, 10 

od tega predstavljajo sredstva ZFO 150.436 evrov. V bilanci A so bili odhodki realizirani v 

višini 2.620.907 evrov, kar predstavlja 59,07 veljavnega proračuna. Bilanca A tako izkazuje 

proračunski presežek v višini 533.535 evrov. Realizacija v bilanci B, se pravi, to gre za račun 

finančnih terjatev in naložb, je bila iz naslova prejetih vračil danih posojil, in sicer v višini 

slabih 23 evrov. Ta znesek predstavlja nakazilo občine Bled za nakazilo stanovanjskih kreditov 15 

v našem deležu Občine Gorje. V bilanci C ni bilo realizacije. Na podlagi vseh treh bilanc je 

stanje splošnega sklada na dan 31. 12. 2019, se je sklad povečal za 533.557,43 evra. V letu 

2019 so bile večje investicije obnova ceste v Mevkšu, potem urejanje infrastrukture v naselju 

Poljšica, prva faza. Ta investicija sicer še poteka. Gre za obnovo ceste, meteorne kanalizacije, 

obnovo vodovoda, gradnje javne razsvetljave. Potem je ureditev dveh odsekov lokalne ceste 20 

v Podhomu in pa nakup nujnega reševalnega vozila za reševalno postajo Bled. Sicer Občina 

Gorje je izpeljala postopek, avto bo pa, v bistvu, v celoti financiran s strani Ministrstva za 

zdravje in pa OZGja. Občina je zadnji dan leta imela kratkoročne finančne naložbe, tukaj gre 

za vezana sredstva v višini 970.000 evrov. V bilanci so prikazani tudi neporabljene, 

izvenbilančno, neporabljena namenska sredstva, in sicer iz naslova najemnin magistralnega 25 

vodovoda Radovna v višini 245.457 evra, potem iz naslova ostalih gospodarske infrastrukture 

v višini 69.805 evra in pa iz naslova turistične takse 25.862 evra. Se pravi, stanje na kontu 

909, to se pravi, prenos ugotovitve rezultata, na zadnji dan leta 2019 znaša 1.060.512,92 

evra. Občina je svoje obveznosti poravnavala tekoče in v zakonskih rokih, tako da na zadnji 

dan leta nismo imeli zapadlih obveznosti. Zdaj, če gledamo odhodke, je tekoča poraba 30 

predstavljala 27 % vseh odhodkov, investicijska pa 28 % odhodkov. A sem rekla, 72 % je 

tekoča poraba, investicijska pa 28. Po programski klasifikaciji je bilo pa največ sredstev 

namenjenih za izobraževanje, slabih 25 % celotnih odhodkov, več kot polovico teh sredstev 

pa predstavljajo oskrbnine v vrtcih. Potem pa sledi po programski promet, prometna 

infrastruktura in komunikacije in pa ostale dejavnosti oziroma klasifikacije, ki so, pač, pod 35 

10 %. Zdaj, gradivo je bilo tudi priloženo poročilu o upravljanju denarnih sredstev sistema 

enotnega zakladniškega računa, za katerega vodi občina ločene poslovne knjige, in dodaja 

tudi svoje bilance. Se pravi, ta enotni zakladniški račun EZR v letu 2019 ni imel niti prihodkov, 

niti odhodkov. Ravno tako je bilo priloženo poročilo o realizaciji letnega načrta o ravnanju z 
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nepremičnim premoženjem, iz katerega so razvidni odkupi oziroma nakupi zemljišč v letu 

2019. Hvala. 

[Torkar] Hvala lepa Moniki Breznik, višji svetovalki za javne finance, gospodarstvo in družbene 

dejavnosti za predstavitev zaključnega računa. Zaključni račun je obravnaval odbor za 

negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ter javnih financ, zato prosim 5 

predsednika Ratka za kratko poročilo. 

[Ratek] Ja, hvala za besedo. Mi smo to včeraj obravnavali z isto obrazložitvijo, kakor smo jo dobili 

danes. in smo kakšno vprašanje imeli pa še potem smo [nerazumljivo] in predlagamo, da se, 

da občinski svet sprejme v taki obliki zaključni račun za leto '19. Hvala vam. 

[Torkar] Hvala predsedniku. Odpiram razpravo. Se mogoče kdo prijavlja na razpravo? Svetnica 10 

Bunderla. Še kdo? Svetnik Primož. Še kdo? Kar gremo po vrsti, svetnica Bunderla? 

[Bunderla] Ja. Jaz sem vas decembra, na prejšnji seji vprašala, koliko kohezijskih sredstev smo prejeli. 

Takrat ste odgovorili, da ne veste, in a res niste vedeli še v sredini decembra, da niste nič 

kohezijskih sredstev prejel? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je pa, kdo pripravlja vloge 

za kohezijska sredstva? 15 

[Torkar] Jaz bi prosil, da se držimo točke dnevnega reda. Zdaj je zaključni račun proračuna... 

[Bunderla] Ja, zanima me, zakaj... 

[Torkar] ... za leto 2019. 

[Bunderla] ... zakaj nismo nič kohezijskih sredstev prejeli? 

[Torkar] A imate mogoče v zvezi z zaključnim računom 2019 kakšno vprašanje? Zaključni račun je, v 20 

bistvu, odraz poslovanja v letu 2019. 

[Bunderla] Točno tako, ja. Kdo pripravlja vloge [govor se prekriva] 

[Breznik] Nobene investicije take ni bilo izvedene, da bi za kohezijska sredstva kandidirali. 

[Bunderla] Tako, da nobeden ni pripravil, zato ker vi ste [govor se prekriva] 

[Breznik] Ne, so pripravljene vloge za druge investicije. Te investicije, ki pa so tukaj, so bile pa manjše 25 

in smo izkoristili tista sredstva, ki so bila na državni ravni. Kohezijska sredstva so pa za, imamo 

planirano za večje projekte, ki se pa vsako leto pričakuje, da jih bomo začeli, pa upam, da jih 

bomo, pač... V bistvu, tudi država še ni izdala odločb za kohezijska sredstva. Mi imamo 

vlogo... 

[Bunderla] Aha... 30 
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[Breznik] ... tako da... 

[Bunderla] ... kdo pa je pripravil vlogo? A kakšni zunanji sodelavci? 

[Torkar] Drugače so, drugače zdaj, če gremo po vsebini... 

[Breznik] Ne. 

[Torkar] ... kohezijska sredstva za razvoj regije so razpisana bila. Od 18 občin smo tudi Občina Gorje 5 

prišli na nabor občin, ki lahko koristimo ta sredstva. Verjemite mi, da vseh 18 občin ni prišlo v 

ta nabor, ker so, zelo težko doseči ta kriterij in pa vse, vse potrebne zadeve, ki so jih v kriteriju 

zahtevale te kohezije. Prišli smo noter s kohezijo za reševanje aglomeracije Podhom, to se 

pravi, odvajanje in čiščenje odpadnih voda. To je po vsebini in to je vse.  

[Bunderla] Samo... 10 

[Torkar] Zdaj, glede na to – tako, kot je že Monika Breznik odgovorila – v letošnjem letu do danes še 

tega nismo mogli izpeljati, ker tudi država še ni pristopila, bom rekel, do te izvedbene faze. Ko 

bo pa ta izvedbena faza, bomo pa vsi veseli, da se bo začelo tudi... 

[Bunderla] župan, zaključni račun... 

[Torkar] ... z razpisom za izbiro izvajalcev. 15 

[Bunderla] Zaključni račun proračuna je za leto 2019, ne za zdaj in zato govorim, da [govor se prekriva] 

[Torkar] Za 2019, saj je bil že takrat planirano. 

[Breznik] Saj je bilo planirano. 

[Torkar] Saj je bilo že planirano v 2019, pa je izpadlo. 

[Bunderla] Ja. Dobro. Kdo pa je pripravljavec vlog? A je občinska uprava ali zunanji sodelavci? 20 

[Torkar] Glejte, vse stvari, ki jih občinska uprava zaradi, bom rekel, majhnosti, majhnega števila 

zaposlenih ne zmore, išče tudi delovno, delovno moč v... 

[Bunderla] Ja. 

[Torkar] ... zunaj. 

[Bunderla] Kdo pa so zunanji sodelavci? 25 

[Torkar] Zaključni račun bi prosil, no. Res.  

[Bunderla] Dobro, ne boste odgovorili. V redu. 



STROGO ZAUPNO  Stran 14 od 84 

[Torkar] [nerazumljivo] 

[Bunderla] Hvala. 

[Torkar] Hvala lepa. Svetnik Primož? 

[Pretnar] Ja, saj imam samo eno kratko vprašanje. Kot je bilo v [nerazumljivo] denarne kazni. Planirano 

je bilo 12.500, realizirano pa kar 114.000 evrov. Se pravi, povečanja za več kot 800 %, pa me 5 

zanima, katerega konta je tak velik priliv?. 

[Torkar] Zdaj... 

[Pretnar] [nerazumljivo] 

[Torkar] ... majčkeno je bilo nepričakovano. Ukrep, ki ga je tako predlagala šola kot svet šole kot svet 

za preventivo v cestnem prometu, da naredimo maksimalno na ukrepu zagotavljanja varnosti 10 

v cestnem prometu mimo šole, vrtca, kulturnega doma in farne cerkve v Gorjah. Inšpektorat 

je predlagal, da se namesti nepremični merilnik hitrosti, in s tem nepremičnim merilnikom 

hitrosti je, pač, prišlo do tega, bom rekel, do te prekoračitve prihodkov od planiranih. Zdaj, če 

ima Monika še kaj več od tega? 

[Breznik] V bistvu, niti nimam kaj dodati, no. Nismo imeli nobenega rebalansa več, da bi potem še to 15 

uskladili, ampak tako, kot je župan povedal, ja, ni bilo planirano takrat v tistem obdobju, 

nepričakovan, mislim, nepričakovano… 

[Torkar] Popolnoma. 

[Pretnar] Hvala lepa. 

[Torkar] Ok. Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji predlog sklepov. Občinski svet 20 

Občine Gorje sprejme zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2019 in pa 2, občinski 

svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2019. Dajem na glasovanje, kdo, glasujemo 

za? Deset. Kdo je proti? Nihče. Pod točko 4, Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje 

letnega programa športa v Občini Gorje, predlog – 2. obravnava. Ravno tako Moniko Breznik 25 

prosim za poročilo oziroma obrazložitev. 

[Breznik] Ja. Hvala za besedo. Se pravi, mi smo v prvem branju v mesecu oktobru obravnavali ta 

predlog odloka. Potem je bilo predvideno drugo branje v decembru, kjer se je ugotovilo, da je 

pač prišlo do enih neskladij v gradivu. Tako, da zdaj je, stvari, ki so bile v prvem branju 

oziroma v drugem branju pravilno popravljene pa ne vam posredovanja, so zdaj s tem 30 

gradivom usklajene. Je pa res, da so bile podane še ene pripombe oziroma predlogi, in sicer, 

da se število vadečih v tabeli 1b v drugih športnih panogah zmanjša, se pravi, pri kategorijah 
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pri stopnji 5 in 6, da se zmanjša iz 15 na 12 vadečih, število ur prisotnih 3 pa iz 200 na 150. To 

smo upoštevali in je v tem odloku to popravljeno. Potem je pa tabela 2, kjer je bilo pa v 

drugem branju oziroma, ja, na decembrski seji ni bilo v redu, je pa zdaj popravljeno, in sicer 

tako, da je vaditelj oziroma učitelj 1 točkovan z 20 točkami, prej je bilo 25, vaditelj oziroma 

učitelj 2 pa s 25 točkami, prej je bilo pa do 20 točkami. Tako, da te stvari so zdaj usklajene in 5 

jaz mislim, da je odlok v redu pripravljen. 

[Torkar] Glede na to, da drugo branje pa glede na to, da se vsakemu lahko zgodi kakšna napaka, 

tiskarski škrat ali kakor koli, pa vseeno dam zadevo, bom rekel, če ima slučajno kdo, da je kdo 

kaj opazil. Ja. Še kdo? Svetnica Bunderla, še kdo? Svetnica Bunderla, izvolite. 

[Bunderla] Pri obrazložitvi v 2. točki piše, da se pripomba upošteva, in sicer tako, kot je zapisano v 27. 10 

členu Zakona o športu. Tukaj je izpadla beseda zapisnik komisije ven. A ne? Se pravi, celoten 

stavek naj bi bil: ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni, ker če ne je 

to mišljeno kakršen koli drug zapisnik. 

[Breznik] Mislim, jaz mislim, da se tukaj ve. A lahko samo, kateri člen ste rekli? 

[Bunderla] Drugi, 2. točka pri obrazložitvi je, to je 9. člen, 2. odstavek; zapisniki sej komisije niso javni. 15 

Predlog je, da se ta stavek napiše v 14. člen, ocenjevanje in vrednotenje vlog, in sicer tako, 

kot je zapisano v 27. členu 5. točka Zakona o športu. Potem pa: pripomba se upošteva. Tako, 

da doda se samo zapisnike komisije noter. 

[Breznik] Samo majčkeno, da... 

[Bunderla] To je pa vse. 20 

[Breznik] A v 14. členu ni prav napisano? Ali samo v obrazložitvi? 

[Bunderla] Ja, v 14. členu je sedaj po novem... 

[Breznik] Ja. 

[Bunderla] Ocenjevanje in vrednotenje vlog, in sicer... 

[Breznik] Da zapisniki niso javni? 25 

[Bunderla] Zapisniki komisije, še ta beseda noter. 

[Breznik] Mislim, lahko se doda, ni pa... 

[Bunderla] Samo to se doda, ja. To je vse… 

[Breznik] ... ni pa nekaj...  
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[Torkar] Da se zapisnik, samo komisije doda? 

[Breznik] Samo zapisnik komisije. 

[Bunderla] Samo komisije. 

[Torkar] V redu. 

[Breznik] [nerazumljivo] samo govorimo o zapisniku. 5 

[Torkar] Saj je jasno drugače, da gre za zapisnik komisije, ampak... 

[Breznik] [nerazumljivo] 

[Bunderla] [nerazumljivo] 

[Torkar] Lahko se pa ta... 

[Bunderla] ... da se... 10 

[Torkar] ... ta beseda doda. 

[Bunderla] Tako. Hvala. 

[Torkar] Zdaj, glede na to, da je 2. obravnava pa, da je dodatek, vseeno dam na glasovanje, da se v 14. 

členi, 2. točke ta beseda... 

[Breznik] V zadnji odstavek. 15 

[Torkar] ... doda, v zadnji odstavek... 

[Breznik] Se pravi, 14. člen, zadnji odstavek. 

[Torkar] ... da je to zapisnik komisije. Najprej to dam na glasovanje. Ste za, da se to dopolni? 

Glasujemo za. Soglasno ZA. Hvala lepa za opombo. Bomo popravili. Ima še mogoče kdo? 

Ugotavljam, da ne, zato predlagam, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje naslednji 20 

predlog sklepa: občinski svet Občine Gorje sprejme odlok o postopku in merilih za 

sofinanciranje letnega programa v Občini Gorje s pripombo iz razprave. Dajem na glasovanje, 

glasujemo za. Soglasno za. Pod točko 5, odlok o občinskih taksah v Občini Gorje, predlog – 1. 

obravnava. Bo, predlagan odlok bo nadomestil odlok o občinskih taksah iz leta 2014. V 

obravnavanem odloku se specificira posebna ravna javne površine in dodaja se tarifa številka 25 

6 v posebni, v posebni del odloka, ki določa tarife občinskih taks. S predlaganim odlokom se 

zasleduje cilj o pridobitvi sredstev v občinski proračun iz naslova območij javnih površin v lasti 

občine, ki imajo status posebne rabe, ne splošne. Pravna podlaga za sprejem: statut Občine 

Gorje, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o stvarnem premoženju 
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države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o javnih financah. Namen spremembe 

odloka: Zakon o financiranju občin v 7. členu določa, da so občinske takse lastni vir 

financiranja v 9. členu pa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za uvedbo občinske takse. Med 

drugim je določeno, da se občinska taksa lahko uvede za opravljanje drugih dejavnosti, ki se 

razlikujejo od siceršnje namenske rabe, in pomenijo z občinskim odlokom opredeljeno 5 

posebno rabo javnih površin v lasti občine. Občina je na podlagi Statuta občine, Zakona o 

lokalni samoupravi, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti, Zakona o financiranju občin, Zakona o javnih financah dolžna ravnati kot dober 

gospodar. Glede na navedeno, je torej potrebno spremeniti odlok o občinskih taksah, kot je 

predlagano, ker bo le tako lahko občina izvajala svoje pristojnosti in obveznosti, ki jih 10 

nalagajo navedeni pravni akti. Predvideni finančni učinki: obseg finančnih učinkov je odvisen 

od več dejavnikov, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti. Vsekakor pa bodo učinki pozitivni, saj 

se širi krog taksnih zavezancev in taksnih predmetov. Zakon o financiranju občin v 3. 

odstavku, 9 člena določa, da se višina takse ne določi po vrednosti predmeta, dejanskemu 

prometu ali dejanskem dohodku. Predvidena višina takse bo občini omogočala financiranje 15 

povečanega obsega storitev gospodarskih javnih služb in zadovoljevanje povečane potrebe 

po komunalni infrastrukturi, ki je posledica posebne rabe javnih površin v lasti občine in, ki 

sedaj bremeni občinski proračun namesto, da bi bremenili tiste, ki s posebno rabo javnih 

površin v lasti občine ustvarjajo dobiček. Odlok o občinskih taksah sta obravnavala 

statutarno-pravno komisija in odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti 20 

ter javnih financ. Najprej pa prosim predsednika Poklukarja, da poda kratko poročilo 

statutarno pravne komisije. 

[Poklukar] Odlok o predmetnem [nerazumljivo] tarif [nerazumljivo] za opravljanje obvezne občinske… 

koncesije... 

[Torkar] Ne. 25 

[Poklukar] A? 

[Torkar] Zdaj je taksa, taksa. 

[Poklukar] Taksa? [nerazumljivo] točko 3. Predsednik je v uvodu zaprosil za predstavitev in obrazložitev 

predloga za akt in župan je na kratko predstavil predlog odloka ter njegovo pravno podlago. 

Potekala je kratka razprava. Po razpravi so prisotni glasovali 3 za, sprejet naslednji sklep: 30 

statutarno-pravna komisija ugotavlja, da je, da je predlog odloka o občinski taksi skladen z 

veljavno pravno zakonodajo in predlaga občinskemu svetu Občine Gorje, da ga obravnava in 

sprejme v predlagani obliki.  

[Torkar] Hvala lepa predsedniku statutarno pravne komisije. Zdaj bi pa prosil še predsednika Ratka za 

kratko poročilo. 35 
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[Ratek] Ja, to smo tudi včeraj obravnavali. V razložitev smo dobili še za pol ure več, kakor smo mi 

danes in se strinjamo s takmu, da gre v prvo obravnavo, da naj občinski svet poda 

[nerazumljivo]. 

[Torkar] Hvala lepa. Odpiram razpravo, prijave na razpravo? Želi mogoče kdo? Svetnik Kolenc. Še kdo? 

Ugotavljam, da ne. Svetnik Kolenc? 5 

[Kolenc] Ja. Hvala za besedo. Tukaj v 9. členu; oprostitev plačilne takse, bi v 2. poglavju, [nerazumljivo] 

oprostiš takse športni dejavnosti, na primer, ne vem, tu, kjer se igra mali nogomet, da ne bo 

na koncu zdaj, ne vem, komaj sta tamle dve ekipi, zdaj bo pa na koncu še takso plačal, da bo 

najel. Tako da bi v 2. poglavju, v 3. alineji: s prireditvami in aktivnostmi, ki so neprofitne 

narave in pomembne za razvoj družbenih in športnih dejavnosti v Občini Gorje. Teh športnih 10 

[nerazumljivo].  

[Torkar] Mi bomo ta predlog zapisali, ga bomo, bom rekel, v celotnem sklopu tega odloka preverili in 

vemo, namen kaj naj bi bil po vsebini in, če bo to lahko šlo na ta način noter, bomo, bom 

rekel, v 2. branju to upoštevali. 

[Kolenc] To. Ali pa svoje, lahko pa tudi svojo alinejo. Lahko se tudi [nerazumljivo]. A ne, saj tukaj še 15 

[nerazumljivo] 

[Torkar] Razumem. 

[Kolenc] ... ne vem, košarkarji tamle dol igrajo. Da ne bodo sedaj še za to ligo.. potem bodo pa še tole 

takso dajali… sej bodo fantje scagali. 

[Torkar] Dobro. Ima mogoče še kdo, ker je prva obravnava? 20 

[Kolenc] Potem imam pa še en predlog. 

[Torkar] Ja? 

[Kolenc] Potem pa so tele tarife; potem imamo pa tarife 1, a ne? To se pravi, enkrat so neprofitne, 

drugič so pa profitne, a ne, in te profitne so mejhen večje… za 5 evrov dvignjene. Zdaj pa 

ravno zgoraj so cirkusi pa zabavni parki, saj to so profitni, sem mnenja, da bi morali iti dol, v 25 

drugo. Tako, da bi zgoraj, ne vem, razstave in druge prireditve z neprofitnim namenom, 

spodaj pa profitne… cirkusi pa tisti parki ne moremo [nerazumljivo]. 

[Torkar] Ja? 

[Kolenc] Potem imam pa imamo tele tarifa 3 pa tarifa 4, tole parkiranje pa kampiranje. To je zdaj iz 

enega splošnega akta ven potegnjeno, a ne. Saj potem tisto pripombo se [nerazumljivo], 30 

ampak tisto, ne vem, osebno vozilo, 60 centov taksa, ampak ne gre to. Pa ne boš to rešil prek 
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parkinga preko ure, a ne? Da parkiraš na licu mesta, ne pa, da boš ti z eno takso sam nekaj 

uveljavljal. In ne zdi se mi, ne vem... 

[Torkar] Če smem opozoriti – to je taksa za javne površine v lasti občine. To, te takse oziroma te cene 

parkirišč, ki so v privatni lasti... 

[Kolenc] Javno, javno, saj je javno. Če boš ti javno naredil, jasno. Če boš naredil parkomat pa boš 5 

plačal takoj.  

[Torkar] Ja. 

[Kolenc] Ampak, to imaš drugo tarifo. To ima drug… 

[Torkar] Zdaj, kar se pa tiče tarifnih sistemov pa moram reči, da tarifni sistem se, bom rekel, lahko 

predlaga in obravnava na občinskem svetu po skrajšanem postopku. 10 

[Kolenc] Ja. 

[Torkar] Sam odlok o taksah se mora dvofazno obravnavati, tarifni sistem, popravki tarifnega sistema 

se pa lahko obravnavajo po skrajšanem postopku, tako da smo, bom rekel, po sprejetju tega 

odloka lahko bolj fleksibilni, ko bo, če bo sama infrastruktura, bom rekel, šla v smer, da 

začnemo s temi omejitvami pa zaračunavanjem te takse. 15 

[Kolenc] Ja. Samo to imamo zdaj tule odlok, a ne, pa kako moraš, ne vem, vlogo pa komu 

[nerazumljivo] parking to dajal. To se mi, ne vem, ne gre mi skupaj, no. 

[Repe] Jaz... 

[Torkar] Bomo na vprašanja se opredelili, saj pravim, bomo obrazložitev... 

[Kolenc] Ja, saj... 20 

[Torkar] ... napisali, ali bomo lahko upoštevali ali... A ne? 

[Kolenc] A ne, ker parking je parking. Ti bo naredil uro in boš kasiral. Jasno, a ne? Ne pa, da boš ti zdaj 

nekje eno takso pa eno vlogo dajal pa nekaj oddajal, da boš potem še plačal. Ne vem, meni 

ne gre skupaj. 

[Torkar] Zdaj, če bo tržna dejavnost pa, da bo nekdo potreboval parkirno mesto, da rečem, za primer 25 

– karikiram – pri pokopališču, kjer je urejeno parkirišče v lasti občine, če bo kdo imel interes 

za neko tržno dejavnost ali postavitev stojnice ali parkiranje vozil zaradi prireditve 

komercialnega namena, potem je ta odlok, torej, vloga na občino, organ odda takso, ki je 

plačljiva po tej, teh tarifnih sistemih, ki jih imamo[?]. 
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[Kolenc] Aja, ne bo zdaj prostor rabil za parkirno[?], no. 

[Torkar] A ne?  

[Kolenc] Prav. 

[Torkar] Zato je, zato, bi rekel, so te merske enote določene pa, bom rekel, nameni koriščenja javnih 

površin.  5 

[Kolenc] Ok. 

[Torkar] A je razumljivo? 

[Kolenc] Tile parkingi pa te, to mi ne gre skupaj. Daj, probejte še mal preučiti, ker to [nerazumljivo]. 

[Torkar] Dobro. Zdaj... 

[Repe] Jaz sem samo na to mislila pripomnit, če bi to tukaj navedli, ko imamo, kdo je oproščen te 10 

takse. Tukaj imamo že navedeno, da so društva pa, ki prirejajo prireditve pa v interesu občine 

pa to... 

[Torkar] Seveda. 

[Repe] In se ta dvom o teh taksah izključi. 

[Torkar] Ja, ampak... 15 

[Repe] Ali sem narobe razumela? 

[Torkar] ... v tem, v tem, da so določena društva za določene aktivnosti oproščena takse... 

[Repe] Ja. 

[Torkar] ... še ne pomeni, da društvo, ki prireja običaj ali pa tisto, kar je v, bom rekel, odloku zapisano, 

da jim ni potrebno pridobiti soglasja oziroma... 20 

[Repe] tako… 

[Torkar] ... vloge, oddane na občino. Organ se pa potem po temu sprejetemu odloku lahko odloči 

oziroma se odloči... 

[Repe] A so, a so obvezni... 

[Torkar] ... izključno po tem, kar je tukaj napisano. 25 

[Repe] Ja. A potem se v društvu odda, pač, vlogo... 
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[Torkar] Tako. 

[Repe] ... in se občina odloči ali so oni... 

[Torkar] Oproščeni. 

[Repe] ... takse ali ne? 

[Torkar] Ali tako.  5 

[Repe] V smislu tega, kar imamo tukaj navedeno, da društva, ki prirejajo vse to. 

[Torkar] Ja, vsi pa tudi poznamo v primeru, saj pravim, mi moramo... 

[Repe] Če bo pa... 

[Torkar] ... ravnati s svojimi, s svojo lastnino, lastnino občine... 

[Repe] Ja. 10 

[Torkar] ... kot dober gospodar. Vsi dobro vemo, da tudi društva, ki prirejajo prireditve, priglasijo tudi 

stroške, kandidirajo na sredstva... 

[Repe] Tako. 

[Torkar] ... ki jih... 

[Repe] Ja. 15 

[Torkar] ... občina razpisuje in tudi taksa je opravičen strošek, ki ga, bom rekel... 

[Repe] Ja. 

[Torkar] ... seveda tudi subvencionira, bom rekel, društvo, ki je organizator določene prireditve. 

[Repe] Ja. 

[Torkar] Lahko. A ne? Je med priglasitvijo stroškov. 20 

[Repe] Ja. 

[Torkar] Ne vem, če nisem še svetnika Radka..? 

[Ratek] Ja. Tule naj se tudi doda pod tarifni razred dvojka, 2.1 je glavni objekt, ki je trajnega značaja, 

naj se v ta tretjo kolono, to se pravi, na koncu doda  samo na letno napisano... 

[Torkar] Zdaj... 25 
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[Ratek] ... naj se doda še dnevni. 

[Torkar] To se pravi, pod 2.1? 

[Ratek] 2.1, ta zadnji stolpec v eurih. 

[Torkar] To se pravi, prva kolona, če gledamo od vrha dol 2.1, je zadnja kolonica, 0,5 0,725 evra... 

[Ratek] Ja [nerazumljivo] 5 

[Torkar] ... na dan, naj se, bom rekel, uredi s posebno kolono na dan in pa na leto? 

[Ratek] Na, da se da vejica vmes… 

[Torkar] A prav razumem? 

[Ratek] [nerazumljivo] da se [nerazumljivo] 

[Repe] Ja. 10 

[Ratek] Tako, ja. 

[Torkar] Dobro. 

[Repe] V svojo kolono. 

[Torkar] A je mogoče še kaj takega, kar bi... 

[Ratek] še nekaj je tamle, na merska enota javne površine, ko smo gledali plakate, je to na plakat 15 

[nerazumljivo] je na zemljo in koliko je ta zemlja?. Samo plakat, mislim, da bo bolj napisano 

razumsko. Da bo vsak bolje zastopil lahko. 

[Torkar] Tu je površina oglaševalnega plakata... 

[Ratek] Ja. 

[Torkar] ... plakata... 20 

[Repe] Plakata ne javne površine. 

[Torkar] ... v taki površini, kot je tukaj napisano. 

[Ratek] [nerazumljivo] ne pod javno površino [nerazumljivo]. Tam [nerazumljivo] pa to ni potem, 

recimo, [nerazumljivo] plakat 3 x 3 metre, to ni površina zemlje, ampak je to plakat. 

[Torkar] To imamo tudi pod 2.1, ne? 25 
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[Ratek] Ja. 

[Repe] Tudi. 

[Ratek] Tudi. 

[Torkar] To se pravi, da se merska enota bolj natančno definira, da gre to za površino oglaševalskega 

panoja? 5 

[Ratek] [nerazumljivo] 

[Torkar] Panoja? 

[Ratek] Ja.  

[Torkar] Nuša, boš dala zapisati? V redu.  

[Ratek] Toliko. 10 

[Torkar] Hvala. Mogoče še kdo? Primož? 

[Pretnar] Ja, jaz bi samo tele merske enote obiskovalec. Pač, obiskovalec si lahko razlagaš na več 

različnih načinov, ne vem, eno obrazložitev, kakšen obiskovalec? 

[Torkar] Zdaj, tam, kjer se, tam, kjer se zaračunava vstopnina in, bi rekel, občinski, parcela v občinski 

lasti, izgubijo pomen, da je splošna raba. Ker splošna raba je brezplačno dostopna vsem. In 15 

se, takoj gre za posebno rabo. In, če gre za posebno rabo, torej, evidentiran obiskovalec je 

običajno na vstopni točki in, ko, če nekdo omejuje, da, bom rekel, parcelo Občine Gorje ali pa 

javno parcelo, da jo spreminja v posebno rabo, tam bo ta odlok o taksah zaživel.  

[Pretnar] Mhm. V redu, hvala. 

[Torkar] Mogoče še kdo? Ugotavljam, da ne, zato dajem na glasovanje sklep. Zaključujem razpravo in 20 

dajem na glasovanje sklep: občinski svet Občine Gorje sprejme predlog Odloka o občinski 

taksah v Občini Gorje s predlogi iz razprave, ki jih bomo proučili in pripravili čistopis do druge 

obravnave. Dajemo na glasovanje. Soglasno za, 11. Hvala vam. Pod točko 6, Odlok o 

predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske 

javne službe pomoči oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišče, v zavetišče na 25 

območju Občine Gorje, predlog – prva obravnava. Za uvodno obrazložitev bi prosil gospo 

Barbaro Whitfield, višjo svetovalko za premoženjsko-pravne in splošne zadeve. Kar izvolite. 

[Whitfield] V bistvu, se je potreba, a ne, po pripravi tega predloga odloka o predmetih in pogojih za 

podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, 

oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Gorje, v bistvu, je 30 
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nastala, ko je prenehalo delovati zavetišče Perun, ki je od leta 2007 Občini Gorje, v bistvu, 

zagotavljalo pomoč in oskrbo in namestitev zapuščenih živali. Ker 27. člen Zakona o zaščiti 

živali, v bistvu, zagotavljanje zavetišča določa kot lokalno zadevo javnega pomena, ki naj bi se 

izvrševala kot oziroma se mora izvrševati kot gospodarska javna služba. Občina Gorje je že 

leta 2012, v bistvu, sprejela Odlok o načinu upravljanja lokalne gospodarske javne službe, kjer 5 

je, v bistvu, določila, da se bo ta gospodarska javna služba opravljala kot koncesionirana 

dejavnost. Sam Zakon o gospodarskih javnih službah, v bistvu, točno določa postopek samega 

nastanka koncesijskega razmerja med občino in koncesionarjem in zaradi tega, da lahko do 

tega razmerja sploh pride, je potrebno sprejeti koncesijski akt, ki ga ta odlok, v bistvu, 

predstavlja. V tem odloku se potem določi same, sam predmet in pogoje opravljanja te 10 

gospodarske javne službe, določi se območje izvajanja, potem dejavnosti, ki so predmet te 

službe, da se javno pooblastilo, določi se začetek in čas trajanja koncesije, način plačila, 

nadzor nad izvajanjem in določi se tudi, seveda, pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 

a ne? V bistvu, s sprejetjem tega odloka bomo dobili, v bistvu, pravno podlago, da bomo 

lahko šli v javni razpis za opravljanje te obvezne občinske gospodarske javne službe, ker 15 

Zakon o zaščiti živali, v bistvu, tudi občinam nalaga, da je potrebno za vsakih 800 registriranih 

psov zagotoviti eno mesto v zavetišču, a ne? Večjih finančnih posledic sprejema tega odloka 

ne pričakujemo, sploh zaradi tega, ker s koncesijo se, v bistvu, vzpostavi neka konkurenčnost, 

ker se bodo primerjale cene prijavljenih, njihove dosedanje izkušnje in strokovna 

usposobljenost in sama oddaljenost zavetišča. Zato bo, tudi zaradi te konkurenčnosti bodo 20 

prijavljeni, pač, ponudili nižje cene, kot bi jih sicer, če bi se samo individualno z enim samim 

pogovarjali. Hkrati pa, ker bi se upoštevale tudi izkušnje in strokovna usposobljenost in 

opremljenost zavetišča, bi s tem, v bistvu, dobili res v redu storitev za nižjo ceno ali pa vsaj 

primerljivo ceno. Poleg tega se je pa, se pa s tem aktom, a ne, določa tudi možnost nadzora, a 

ne, tako finančnega kot tudi samega strokovnega izvajanja, a ne, ker se tudi predstavnika 25 

občine imenuje v svet zavetišča, tako, da se res lahko, v bistvu, izvaja nadzor, a ne, in se res 

potem zagotavlja tudi kakovostna oskrba teh živali. 

[Torkar] Hvala lepa Barbari. Odlok sta obravnavala tudi statutarno pravno komisija in odbor za 

gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Pa bi najprej prosil Poklukarja. 

[Poklukar] Mi smo se sestali 1. 7. in sprejeli sklep: statutarno pravna komisija ugotavlja, da je predlog 30 

Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske 

gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na 

območju Občine Gorje skladno z veljavno pravno zakonodajo. Predlagamo občinskemu svetu 

Občine Gorje, da ga obravnava in sprejme predlagani obliki. 

[Torkar] Hvala lepa predsedniku Poklukarju. Prosim še predsednika Torkarja za kratko poročilo. 35 

[Edvard Torkar] Ja, tudi mi smo na naši komisiji to obravnavali in tudi predlagamo občinskemu svetu, da... 
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[Torkar] Obravnavamo? 

[Edvard Torkar] ... da to sprejme, ja. 

[Torkar] Hvala lepa. Hvala za obrazložitev vsem. Želi kdo razpravljati, prijava na razpravo? Svetnica 

Bunderla, še kdo? Bunderla, Mandeljc.  

[Repe] Prav. Razumem tudi na Mandeljc… 5 

[Torkar] Repe, Repe… Se opravičujem. Repe, Repe, se opravičujem. Kako? 

[Jesenšek] Svetnik Kolenc. 

[Torkar] Repe, se opravičujem. Kolenc. Še kdo? Kar začnimo. Svetnica Bunderla? 

[Bunderla] Jaz sem se o tej zadevi pogovarjala z Barbaro Dežman. Ona je predstavnica lokalne skupnosti 

sveta zavetišča in je šele iz časopisa izvedela, da to zavetišče ne deluje več. Zdaj nas pa 10 

zanima, kje je v tej zadevi naša predstavnica, te, te sveta zavetišča? Zakaj ni, zakaj je nihče ne 

obvesti? In a ta svet še obstaja, ker je bil ta svet za zavetišče Perun? 

[Whitfield] a zavetišče Perun? 

[Bunderla] Ja. 

[Whitfield] Ja, v bistvu, zavetišče Perun je prenehalo, ker je, v bistvu, v bistvu je prenehalo z 15 

opravljanjem dejavnosti, a ne, in dejansko so oni odpovedali pogodbo, a ne, vsem občinam, s 

katerimi so imeli pogodbo, a ne.  

[Bunderla] Se pravi, da tudi... 

[Whitfield] Ja. 

[Bunderla] ... predstavnica ni več, predstavnica naše lokalne skupnosti? 20 

[Whitfield] Ja, v tem zavetišču Perun ne več, ne, ker ne obstaja. 

[Bunderla] Aha. 

[Torkar] Ampak je avtomatično, avtomatično, ker je pa predstavnica bila določena, imenovana, bo šla 

naprej v predstavnico zavetišča, ki ga bomo izbrali s koncesijo. 

[Whitfield] Ja. 25 

[Torkar] Mislim... 

[Whitfield] Ker sedaj trenutno Občina Gorje, a ne, v bistvu, koncesije nima, zavetišča nima, a ne, zato je 
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ta odlok, v bistvu, nujno sprejeti, no, ker zdaj, v bistvu, skušamo te stvari individualno 

reševati, ne, da če se pojavi žival se izda naročilnica…  

[Bunderla] Ja. 

[Whitfield] ... napoti, pač, v zavetišče, a ne.  

[Bunderla] Ampak glejte, fino bi bilo, če bi bila obveščena, a ne, naša predstavnica lokalne skupnosti o 5 

teh zadevah. 

[Whitfield] Ja  

[Bunderla] Pa tudi o odloku in o tem  

[Whitfield] Ja, ja.  

[Torkar] Dobro. Ja. 10 

[Whitfield] Jih bomo obvestili, a ne... 

[Torkar] Še kaj? 

[Torkar] Kar se pa tiče predstavnice, je pa avtomatično gre njen mandat na katero koli zavetišče, kjer 

bo občina, bom rekel, dobila izvajalca te javne službe. To pa je logično. 

[Bunderla] Mhm. Samo, a ne, če je že predstavnica... 15 

[Torkar] Ja, ja. 

[Bunderla] ... zavetišča, mora biti informirana o zadevah. 

[Torkar] Na vsak način. 

[Whitfield] Ja. 

[Torkar] Mi smo se zelo mučili, da bi z gospodom Perunom vsaj pogodbeno do takrat sklenili, dokler 20 

mi nimamo koncesije sklenjene z nekim, ki bo imel te pogoje, ampak vse Zgornje Gorenjske 

občine so se sicer trudile, ampak zaman. 

[Bunderla] Ja, samo to, no, da bi še... 

[Torkar] Ja. 

[Whitfield] Hvala. 25 

[Bunderla] Hvala. 
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[Torkar] Hvala lepa. Svetnica Repe? 

[Repe] Ja, hvala. Jaz bi samo prosila za, za obrazložitev; v 35. členu, ko je govora o zavarovanju 

odgovornosti, ki jo mora koncesionar priskrbeti za škodo, ki jo povzroči koncendentu z 

nerednim ali pa neresnim opravljanjem javne službe. To razumem. Potem pa je še za škodo, 

ki jo zaposlene osebje povzroči uporabnikom in drugim osebam. Spodaj imamo pa, da je, da 5 

mora biti v zavarovanju klavzula, da se zavarovanje sklene v korist občine. In tukaj ne 

razumem 2. alinejo; to, da se za škodo uporabnikom pa drugim osebam? 

[Whitfield] Ja, to bi bilo, recimo, v primeru, a ne, koncedent je, pač, Občina Gorje... 

[Repe] Ja. 

[Whitfield] ... v primeru, da bi zaposleni povzročil škodo neki tretji osebi. 10 

[Repe] Ja. 

[Whitfield] A ne? In bi potem, recimo – zato se tudi, da klavzula v korist Občine Gorje – to je pa v 

primeru, da bi, recimo, tako kot zdaj, zavetišče prenehalo delovati, pa bi se pojavila neka 

odškodninska tožba... 

[Repe] Aha. 15 

[Whitfield] ... kasneje. Ne? 

[Repe] Ja. 

[Whitfield] Ko ta subjekt ne bi več obstajal. Mi bi pa še vedno obstajali... 

[Repe] Aha. 

[Whitfield] A ne? 20 

[Repe] Ja. 

[Whitfield] Da se potem lahko ta, to zavarovanje koristi za poplačilo te škode. 

[Repe] Uporabnik to... 

[Whitfield] Tako, ja. 

[Repe] ... ja, da uporabniki še zmeraj... 25 

[Torkar] Koncedent. 

[Whitfield] Ja. 



STROGO ZAUPNO  Stran 28 od 84 

[Repe] ... lahko, ja. Hvala lepa. 

[Whitfield] Zato. 

[Repe] Ja. Hvala. 

[Torkar] Še kaj? 

[Repe] Ne, hvala. 5 

[Torkar] Svetnik Kolenc? 

[Kolenc] Ja, hvala za besedo. To se pravi, Perun je čisto prenehal dejavnost, z vsem občinam? 

[Whitfield] Ja. Ja. Z vsem občinam. 

[Torkar] Nam je sicer obljubil do... 

[Kolenc] [nerazumljivo] ni bilo, ne? 10 

[Torkar] ... mislim, da sredi Covida je, do srede Covida je, pač, z nami imel do septembra ali še celo do 

oktobra, je bilo mišljeno, da bo Občino Gorje pa Občino Žirovnico pa Kranjsko goro obdržal 

pogodbeno. Samo, potem je bilo pa sredi Covida, zato je bilo tudi... 

[Whitfield] 1. 3. 2020... 

[Torkar] ... zelo... 15 

[Whitfield] ... je prišla odpoved.  

[Torkar] ... zelo hitro smo se morali obračati, no. 

[Kolenc] [nerazumljivo] občine? 

[Whitfield] Ja. 

[Kolenc] Tukaj; a podatek koliko imamo v Gorjah registriranih psov oziroma psov, to imamo? 20 

[Torkar] Lahko ga dobimo. 

[Kolenc] Ker je tamle še malo pogojeno z unimi mesti…. 

[Torkar] Ja, tam imamo pogojeno, na koliko registriranih psov oziroma malih živali moramo imeti 

rezerviranih mest... 

[Kolenc] Ja. 25 
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[Torkar] ... tako, da te, ta registracija malih živali pa obstaja. 

[Kolenc] Aha. Potem pa še, a kakšnega zdaj, koncesionarja, kakšnega lahko vidimo tu blizu, a je to 

[nerazumljivo] čisto razpis pa kdor se prijavi, prijavi? 

[Whitfield] Tako, ja. A ne, pač, v razpisu je to, da ravno zaradi tega, a ne, ker... 

[Kolenc] Ja, zastopim… 5 

[Whitfield] Tudi evropska zakonodaja je, da se, pač, transparentno in enakopravnosti... 

[Kolenc] Ja, ja. 

[Whitfield] ... prijavljenih, tako da, smo pa dali tudi oddaljenim[?] zavetišča, no, tudi med točke, ne, tako 

da tisti, ki bo bliže bo, pač, več točk dobil, ne. 

[Kolenc] Aha. [nerazumljivo]. Odlok [nerazumljivo] 10 

[Whitfield] [nerazumljivo] zaradi cene, a ne? 

[Kolenc] Odlok [nerazumljivo].  

[Whitfield] Ja. 

[Kolenc] Hvala. 

[Whitfield] Ja. 15 

[Kolenc] [nerazumljivo] 

[Torkar] Cena in odzivnost je tudi [nerazumljivo] 

[Whitfield] Ja je, pač... 

[Kolenc] Ja. Hvala lepa. 

[Torkar] Še mogoče kdo? 20 

[Poklukar] A se je že kdo prijavil, da bi tole prevzel? 

[Torkar] Zdaj še ne, sprejemamo akt, na kateremu bomo lahko sploh razpisali koncesijo. 

[Whitfield] Ja. 

[Torkar] Še kdo mogoče? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. Predlog sklepa dajem na 

glasovanje: občinski svet Občine Gorje sprejme predlog odloka o predmetu in pogojih za 25 
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podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, 

oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Gorje s predlogi iz 

razprave. Glasujemo za. Soglasno. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Hvala vam. Pod točko 7 

mislim, da bo, bi prosil, če kar Martino Hribar Brus pošljete noter. Potem, pod točko 7, Odlok 

o spremembah Odloka o ustavitvi, ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža 5 

Linharta – predlog, 1. obravnava. Za uvodno obrazložitev bi prosil Martino Hribar Brus, višjo 

svetovalko za splošne, gospodarske in druge dejavnosti. Kar izvolite. 

[Hribar Brus] Lep pozdrav. Ja, gre za čisto formalnost tega odloka. Knjižnica se je preselila na Vurnikov trg V 

odloku je naveden naslov knjižnice, tako da iz tega razloga se mora spremeniti naslov 

knjižnice. Sočasno smo popravili oziroma občina je soustanoviteljica, popravljamo še dva 10 

naslova naših knjižnic pa naše.. sedeža naše občine pa črtajo se vse knjižnice, ki so se v tem 

času zaprle. To so Bohinjska bela, Zasip in Ribno. Zdaj, do zdaj so ostale tri soustanoviteljice 

predlog v tej obliki že obravnavale in sprejele brez pripomb. Tako, da res, tule je formalnost. 

[Torkar] Odlok o spremembah Odloka sta obravnavala statutarno-pravna komisija in odbor za 

negospodarske in javne službe družbenih dejavnosti in javnih financ. Zato bi prosil ta prvo 15 

predsednika statutarno-pravne komisije. 

[Poklukar] Statutarno-pravna komisija je ugotovila, da je predlog odloka v spremembah o ustanovitvi 

Javnega zavoda Knjižnica Antona Tomaža Linharta v Radovljici skladen z veljavno pravno 

zakonodajo in predlaga občinskemu svetu Občine Gorje, da ga obravnava in sprejme v 

predlaganem aktu.  20 

[Torkar] Hvala lepa predsedniku statutarno-pravne komisije. Prosil bi še predsednika Radka. 

[Ratek] Ja, hvala. Tudi mi smo to obravnavali in smo tudi videli, da je to samo formalnost v naslovih, 

tako da pišejo, kakor mora biti, zato predlagamo občinskemu svetu, da sprejme v taki obliki. 

[Torkar] Hvala lepa za obe poročili. Mogoče vseeno kdo želi kaj? Ugotavljam, da ne, zato dajem... 

Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje: občinski svet Občine Gorje sprejme predlog 25 

Odloka o spremembah Odloka in ustanovitvi Javnega zavora Knjižnica Antona Tomaža 

Linharta Radovljica v prvi obravnavi. Glasujemo za. Soglasno, 11, hvala lepa. Potem, pod 

točko 8, Odlok o izločitvi dela naselja in ustanovitev novega naselja Zatrnik – predlog, 1. 

obravnava. Pa bi prosil gospoda Draga Berganta, v. d. direktorja občinske uprave, da sede na 

poročevalsko mesto in, da poda kratko obrazložitev pa, da boste pripravljeni na vprašanja.  30 

[Bregant] Hvala, gospod župan. Lep pozdrav svetnicam in svetnikom.  

[Repe] Dober dan. 

[Bregant] Torej, materija vam je, sama vam je že poznana, nekje iz septembra lanskega leta. Izpeljane 
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so bile vse aktivnosti, prišla je, pač, pobuda posameznikov meščanov iz dela naselja. Ja, 

seveda, ampak mislim, da me slišite, a ne, saj me vsi slišite?  

[Bregant] Ok, jaz sem bolj glasen. Vse aktivnosti, predlog je bil izpeljan, tako da pred vami je pa 

pravzaprav Odlok o izločitvi dela naselja, naselja Krnica v novo naselje Zatrnik. Finančne 

posledice so vam predstavljene. Nekje pod 1.000 evri [nerazumljivo]. Smo pa [nerazumljivo] 5 

po sprejemu [nerazumljivo]. Materija je bila pa že predstavljena v lanskem letu in tudi zdajle 

obširno v gradivu. 

[Torkar] Hvala lepa.  

[Bregant] Ja, še to bi dodal, no, da pravzaprav, kar vam tu v gradivu piše… bilo je poizvedovanje 

upravljano v skladu z zakonom. Dobili smo pravzaprav samo dve negativni mnenji in eno 10 

mnenje s pridržkom, no, ki se pa, v bistvu, spušča v samo poimenovanje tako za izgovorjavo 

tujcem [nerazumljivo]. Samo tri osebe [nerazumljivo] poizvedovanja [nerazumljivo]. Hvala. 

[Torkar] Hvala lepa. Odlok je obravnavala tudi statutarno-pravna komisija… 

[Poklukar] G. Drago nam je že na odboru tole razložil, kar nam je tule, potem smo pa kar naredili sklep: 

statutarno-pravna komisija ugotavlja, da je predlog Odloka o izločitvi dela naselja… slabo 15 

vidim… novega naselja Zatrnik skladen z veljavno pravno zakonodajo in predlaga občinskemu 

svetu Občine Gorje, da obravnava in sprejme predlagani obliki... 

[Torkar] Predlagani? 

[Poklukar] obliki. 

[Torkar] Mhm. Dobro. Hvala lepa za poročilo. Glede na to, da smo na občinskem svetu se že seznanili 20 

občinski svetniki s pobudo vaškega odbora in pa 41 podpisi iz tega območja, pa vseeno 

dajem, če mogoče slučajno kdo kaj še opazi? Ja, svetnica Bunderla? 

[Bunderla] Jaz imam samo vprašanje glede nečesa. Jaz sem se pogovarjala tudi s tistimi, ki so za 

odcepitev, za svoje naselje, pred kratkim pa tudi s tistimi, ki niso. Zdaj, prihaja do, po moje, 

nekih dezinformacij. Pravica do pitne vode, a ne, zagovarjajo, da bodo zdaj, ko bo novo 25 

naselje Zatrnik in je pravica pitne vode. Ampak, naselje so že zdaj pravica, a ne? To se pravi, 

da kakšne razlike v tem smislu ne bo? 

[Bregant] Seveda ne. 

[Torkar] Zakon... 

[Bunderla] Ok, potem v tem.... Prosim? 30 

[Torkar] Zakon, zakon govori, po kakšni pravici je pitna voda in na kakšno število prebivalcev v 
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zgoščenem, bom rekel, naselju ima, bom rekel, na kakšen način se ureja, zakonodaja to ureja.  

[Bunderla] Ja [nerazumljivo] 

[Torkar] Ne, ne, ne, ne status naselja, ampak število prebivalcev. 

[Bunderla] Na število prebivalcev? 

[Torkar] Ja, ja. 5 

[Bunderla] A zato trdijo, da bodo zdaj pravico do pitne vode imeli? 

[Torkar] Jaz mislim, da nimajo, bom rekel, nič višjih pravic ali pa nič nižjih pravic, kot pa so jih imeli 

prej. 

[Bunderla] V glavnem, gre bolj za to, da je razpoznavnost, da se Zatrnik ve, kje je Zatrnik. 

[Bregant] Tako je. 10 

[Torkar] Tudi jaz sem tako razumel. 

[Bunderla] Potem, še eno vprašanje je bilo oziroma nekaj sem še izvedela, ene stvari. Glede, ja, na to, da 

bo zdaj naselje in bo vse več turizma, želijo tudi tam, a ne, tako, kot je že nekdaj bilo. Sem pa 

poslušala tudi drugo stran, in sicer od nekega vaščana sem pred kratkim dobila neke 

dokumente in se sprašuje, če je razvoj Zatrnika v tem – mogoče je to pod vprašanje in 15 

pobude, a ne, ampak če smo že pri Zatrniku, lahko zdaj – če je razvoj Zatrnika v tem, da se 

kmete prijavlja in želi prisilno odvesti v norišnico. Jaz sem dobila en dokument od ene osebe 

in so zlorabljali njegovo, njegove osebne podatke. To se je ustanovil nek tim, tim – ker zdaj 

tudi jaz ne smem podatkov povedati – trije udeleženci so bili, institucije in se osebi zdi, da ga 

želijo na tak način spraviti iz tega območja zaradi razvoja turizma. Ker je pa ta problematika 20 

že bila v preteklosti, ker se pa niso, ni se povrnila škoda iz preteklosti tudi, a ne. Takrat, ko je 

bilo, to so bile črne gradnje za smučišče in tako naprej in lastniki niso dobili svoje pravice 

zadoščene.  

[Bregant] Zdaj... 

[Bunderla] Tako, da, no, to je, to je moja informacija, ampak zdaj je ta zadeva, hvala bogu, na sodišču in 25 

osebi dobro kaže v tem. Tako, da institucije so pa napravile veliko napako v tem primeru, ker 

so ga želele kar spraviti nekam h kraj, v norišnico po domače povedano. Samo informacija. 

[Torkar] Mhm. 

[Bunderla] Tako. 
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[Torkar] Dobro. 

[Kolenc] Jaz bi še nekaj... 

[Bunderla] Da za razvoj turizma res ne smemo... 

[Torkar] Ne, saj... 

[Bunderla] ... pač, domačine preganjati, a ne? 5 

[Torkar] ... občina mora za normalno gospodarjenje samo poskrbeti za pogoje. Nobenega pa občina 

ne diskreditira, ne izloča in, bom rekel, ne profesionalizira, tako da... 

[Bunderla] No, jaz sem samo svoje podatke povedala… 

[Torkar] ... bomo…tule čisto nevtralen člen, smo čisto nevtralni člen. Res pa je, če je pa treba, treba 

komu pomagati, če je pomoči potreben, pa tudi pomagamo. 10 

[Bunderla] Ja, ampak ne prisilno. 

[Torkar] Saj, prisilno se mi ne gremo. 

[Bunderla] župan vidim da ve o čem govorim.  Dobro, hvala. 

[Torkar] Zdaj, če se je pa kdo prisile posluževal, se pa opravičujem, ampak občina tukaj sigurno ni bila 

zraven. Ja? 15 

[Piber] [govor se prekriva] 

[Bunderla] Obstajal je tim treh institucij. Tako, no, da boste vedeli. 

[Torkar] Ja. To naj organi raziščejo, jaz ne vem, v čem naj bi bilo zdaj... 

[Piber] Mene zanima, a potem vedo, koliko bo tudi koštalo vse nove osebna, novi dokumenti... 

[govor se prekriva] 20 

[Poklukar] Nas je 1.000. 

[Bregant] ... posredno preko vas… [govor se prekriva] predstavljeno na seji septembra... 

[Kolenc] Ja, saj vem. 

[Bregant] ... na seji in hkrati tudi v objavi v Gorjancu, a ne? 

[govor se prekriva] 25 
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[Bregant] ... stroški so taki; več, ko imaš dokumentov, več imaš stroškov, ne.  

[Piber] Ja. 

[Bregant] To je dejstvo, ne. 

[Bunderla] A možnosti pa ni, da bi občina za to tudi plačala? Ker si eni ne morejo privoščiti. 

[govor se prekriva] 5 

[Bregant] O tem sem se jaz pozanimal, kar se tiče prakse, po drugih občinah, in je bila takrat zavzeta 

praska, da če enkrat štartaš s tem, potem štartaš vsakokrat, ne, kar pa predstavlja stroške za 

občino, a ne. In v tem smislu [nerazumljivo] meščani, se pravi, iz tega predlaganega 

izdvojenega dela naselja, so bili dejansko seznanjeni, a ne. Kar se tiče dokumentov, občina pa 

zgolj –  in taka je praksa, da občine pristopijo in zgolj v kritje, v kritje hišnih tablic, a ne.  10 

[Torkar] To se pravi... 

[Bregant] so pa zelo tako, bi rekel, kar se tiskanja tiče od 15 do 20 evrov. Glede na... Ja, po kosu. Po 

kosu... 

[Bunderla] Česa po kosu? 

[Repe] Tablice. 15 

[Bregant] Hišne tablice. 

[Bunderla] A, tablice. Ja, tablice, ja. 

[Bregant] Ja. Ne vem, zdaj Krnice 6, potem bo pa… 

[Bunderla] Ne, sem mislila dokumenti. 

[Bregant] Zatrnik, ne. Je pa elaborat, vse je bilo pripravljeno s strani geodetske službe. Je pa postopek 20 

tak, da nekako, če boste – na vas je – sprejeli ta predlog tega odloka o izločitvi dela naselja in 

poimenovanje novega naselja, ustanovitev novega naselja, tudi potem geodetska izpelje vse 

postopke, nekje od 30.. v zakonsko vezanem… na ta Zakon o poimenovanju, določanju 

območij, naselij, ulic in tako naprej. Tako, da v 30 dneh oni potem to vnesejo v register 

prostorskih enot in tudi začnejo seznanjati s temi stvari in ljudje, pač, začnejo [nerazumljivo]. 25 

Je pa dejansko, ne, pomeni to stroške, ampak izpeljali smo popolnoma vse, kar nam zakon 

nalaga. Ne? 

[Bunderla] Ja. Tako, da to je v redu, če se gre za, za tak... 

[Bregant] [nerazumljivo] 
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[Bunderla] ... način turizma, a ne, pa da bo deloval v tem smislu, ki je tudi v Triglavskem narodnem 

parku... 

[Bregant] Mogoče. 

[Bunderla] Samo... 

[Bregant] Ne vem. 5 

[Bunderla] ... verjetno so meje postavljene, a ne, kjer ima pravico tudi kmet, da ni vse zaradi turizma 

tako... 

[Bregant] Ja, seveda, normalno. 

[Bunderla] Ja. 

[Torkar] Zdaj... 10 

[Bunderla] ... in, in občina mora... 

[Bregant] In to... 

[Bunderla] ... ščiti tudi te osebe.  

[Bregant] Seveda. 

[Bunderla] Ja. 15 

[Bregant] in recimo, to, kar ste omenili, ne, tudi, bi rekel, je to pravzaprav izvedeno s strani pomoči.  

[Torkar] Jaz bi prosil, da se držimo točke dnevnega reda in zdaj, če imamo v zvezi z odlokom? Zdaj, na 

Zatrniku se je verjetno še marsikaj zgodilo pa ne bi bilo fino, da bi pri tej točki... 

[Bregant] Da bi zdaj pripeljali na [nerazumljivo] 

[Torkar] Zdaj... 20 

[Bunderla] ... o tem potem sodišče odloča, ne, in, ja. 

[Torkar] Odlok o izločitvi dela naselja je zdaj na dnevnem redu. Svetnica Bunderla, mogoče v zvezi s 

tem še kaj? 

[Bunderla] Ne, hvala. 

[Torkar] Svetnik Kolenc? 25 
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[Kolenc] Ne, hvala. No, odlok bomo danes sprejeli, potem pa časovnico. Zdaj, nekaj je že Drago 

povedal, da bo šla Geodetska v akcijo…  

[Torkar] Prosim, če malo glasneje, no. 

[Kolenc] Pa 30 dni zakonski rok; zdaj pa, kdaj naj rečemo, lahko potem pričakujemo, ne vem, da bodo 

hišne številke, da bo Krnica se [nerazumljivo] table pa take stvari. To bo v roku letos zadeva 5 

rešena? 

[Bregant] Ja. Seveda. 

[Kolenc] Planirano, da bo letos..? 

[Bregant] Ja, seveda. 

[Torkar] Zdaj, zdaj, če smem... 10 

[Bregant] V 30 dneh po sprejetju odloka, a ne, po sprejetju, veljavnosti odloka, ne po sprejetju odloka... 

[Kolenc] Ja. 

[Bregant] ... to se pravi, objava, veljavnost, ne, v 30 dneh je geodetska dolžna izpeljati vse te postopke, 

ki se tičejo vnosa v register prostorskih enot.  

[Torkar] Zdaj, če dovolite... 15 

[Bregant] Potem [nerazumljivo] sledi, ne, izvršitev naselja, prevzem hišnih številk pa, jasno, to, kar bodo 

pa občani morali sami stvari pa zamenjava dokumentov v nekem roku. Ne? 

[Torkar] Zdaj, kar se tiče rokovno vezanega, tukaj pravzaprav roka nimamo. Smo na prvi obravnavi, ko 

bo druga obravnava, bo, pač, ta zakonski rok potekel, da bo ta odlok veljaven... 

[Bregant] Veljaven, tako. 20 

[Torkar] ... in od tega časa veljavnosti odloka naprej bodo organi, ki so pristojni za ureditev teh 

postopkov, ki jih je prej Drago opisal, bodo začeli z izvedbo. A bo to septembra ali bo to letos 

ali bo to naslednje leto tudi zelo težko napovedujemo. Glede na to pa, kaj se nam je letos 

zgodilo, nam je pa marsikakšno stvar tudi nazaj postavilo, tako da naša naloga je, da 

legitimno pravico teh 41 podpisnikov, bom rekel, podpremo. Podprli smo jo, občinska uprava 25 

se je potrudila, da je vse potrebno pripravila, da je odlok ustrezen za obravnavo in pripravljen 

tudi za sprejem. Mogoče še kdo želi v zvezi s tem kaj? Zaključujem razpravo in dajem na 

glasovanje predlog sklepa: občinski svet Občine Gorje sprejme predlog Odloka o izločitvi dela 

naselja in ustanovitev novega naselja Zatrnik s pripombami iz razprave. Glasujemo za. 

Soglasno za. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajam na točko 9, Pravilnik o sofinanciranju 30 
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malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gorje – predlog, prva obravnava. Za 

uvodno obrazložitev pa prosim Vojka Kapusa, da se pridruži kot koordinator Projekta 

odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Zgodnje Save. Kar izvolite. 

[Kapus] Dober dan.  

[Torkar] Kar. 5 

[Kapus] Torej, pred vami je Pravilnik, s katerim naj bi občina uredila sofinanciranje malih komunalnih 

čistilnih naprav. Razlog, da občina k temu pristopi je v tem, da imate v občini kar nekaj 

objektov, za katere ne bo možno zagotoviti priključka na, torej, na kanalizacijsko omrežje, ki 

odvaja vodo dol na, na odpadne vode na čistilno napravo na Bledu. Ti objekti bodo, torej, 

lastniki teh objektov bodo potem na nek način prikrajšani, ne, zato je smiselno in prav, da se 10 

pristopi k sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav. Zdaj, sam pravilnik je narejen 

tako, da se sofinancira do 50 % oziroma največ do 1.000 evrov, kar je približno, če 

upoštevamo potem soudeležbo posameznega investitorja, pridemo do številke, ki je bila za 

investitorja približno enaka, kot če bi se priključeval na zgrajeno, torej, na zgrajeno 

kanalizacijo [nerazumljivo] mimo njegove hiše pa, pač, ne bo šla. Zakaj zdaj? Zaradi tega, ker 15 

je pripravljeno… torej v teku je projekt za kohezijsko sofinanciranje izgradnje kanalizacije v 

aglomeraciji Podhom. Tam je treba doseči 98-odstotno pokritost objektov z urejenim, po 

standardnih urejenim odvajanjem in čiščenjem odpadnih vod. Seveda povsod to ne bo možno 

s priključitvijo na kanalizacijo, kar nekaj objektov bo ostalo in za te objekte bo treba ponuditi 

občinsko sofinanciranje. Zdaj, za aglomeracijo Podhom se precej natančno ve, kateri objekti 20 

so to že, a ne, za ostale dele Občine Gorje pa tega še ni narejenega, ne, treba bo v 

prihodnosti, tam do leta 2022 naredi celovit načrt urejanja, da se bo ugotovilo, kje je 

smiselno izvesti kanalizacijo, ki bo odvajala odpadne vode na čistilno napravo na Bledu, kje 

bo mogoče smiselno izvesti občinsko komunalno malo čistilno napravo, kjer bi se priključilo, 

ne vem, 5 objektov gor in, kje nič od tega ne bo mogoče na racionalen način izvesti, tam bo 25 

potrebno ponuditi lastnikom sofinanciranje. Pravilnik je narejen tako, da vsako leto s 

proračunom določite sredstva za tekoče leto, ki se bodo porabila za to sofinanciranje. Na 

podlagi pravilnika se izvede javni razpis in na tem javnem razpisu lahko kandidirajo tisti 

lastniki objektov, za katere bodo na občini pridobili izjavo, da tam kanalizacije za te objekte 

občina ne bo zagotavljala, ker očitno, pač, tam ne bo zagotovljena, kjer to ni racionalno 30 

oziroma ekonomsko upravičeno. To bi bilo za začetek, zdaj so kakšna vprašanja, saj gotovo 

ste zadevo prebrali?  

[Torkar] Hvala lepa. Pravilnik sta obravnavali tudi statutarno-pravna komisija in odbor za 

gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe. Najprej prosim predsednika 

Poklukarja. 35 

[Poklukar] Statutarno-pravna komisija ugotavlja, da je predlog Pravilnika sofinanciranja malih 
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komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gorje skladen z veljavno…veljavno – 

[nerazumljivo] ne sme z rdečim podčrtati, ker ne vidim prebrati. 

[Torkar] Ja. Ja. 

[Poklukar] Malo bolj star sem, pa že malo slabše vidim. [nerazumljivo] in predlagamo občinskem svetu 

Občine Gorje, da po obravnavi in tudi sprejmemo predlog v predlagani obliki, no, to je... 5 

[Torkar] Hvala lepa. 

[Poklukar] Res, ne vidim [nerazumljivo] 

[Torkar] Predlagam še predsednika Torkarja. 

[Edvard Torkar] Odbor je Pravilnik obravnaval in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. 

[Torkar] Hvala lepa za poročila. Odpiram razpravo, prijave na razpravo? Svetnica Bunderla, čakajte 10 

majčkeno.  

[Jesenšek] Jakopič. 

[Torkar] Ratek, Jakopič, Pretnar. A sem katerega pozabil? Svetnica Bunderla, svetnik Ratek, svetnik 

Jakopič, svetnik Pretnar, še kdo? Kar po vrsti gremo, svetnica Bunderla? 

[Bunderla] Ja. Jaz bi prosila, da se poročevalec najprej predstavi, s čim se ukvarja, ker ga še nismo videli 15 

na poročevalskem mestu, in v vlogi katerega, katerega podjetja je tukaj. Najprej. 

[Kapus] Projekt za kohezijo, v sklopu katerega je bil izdelan ta pravilnik, pripravlja podjetje, ki se 

imenuje Firma 2 d. o. o.. Moje ime je Kapus Vojko, jaz sem sodelavec tega podjetja in me je 

podjetje pooblastilo, da vam danes predstavim ta pravilnik.  

[Bunderla] Mhm. Kdo pa je bil še prijavljen za, za koordinatorja? Ker jaz sem pregledala pravilnik, a vi ste 20 

pravilnik napisali? Oziroma... 

[Kapus] Avtor pravilnika je podjetje Firma 2 d. o. o.. 

[Bunderla] Mhm. Ker v pravilniku – vi ste koordinator projekta, ampak koordinator se pojavlja beseda 

samo v naslovu, nikjer drugje pa ni več , kaj koordinirate vi.  

[Kapus] Glejte, dajte si pogledati, ne vem, pogodbo med Občino Gorje in Firmo 2 d. o. o., ki ureja ta 25 

projekt, notri vse to piše. 

[Bunderla] Ja, Občino Gorje, bi prosila, če mi pošlje vso dokumentacijo v zvezi s tem, kdo je bil še 

prijavljen za ta projekt pa zdaj vas vprašam še, kakšna so finančna sredstva, ki jih prejmete za 

ta pravilnik? 
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[Kapus] Kaj? 

[Bunderla] Finančna sredstva, koliko je? 

[Kapus] Glejte, to se boste morali obrniti na izvajalca. 

[Bunderla] Kdo pa je izvajalec? 

[Kapus] Firma 2 d. o. o.. 5 

[Bunderla] Vi pa delate za Firmo 2? 

[Kapus] Tako je, jaz sem sodelavec podjetja Firma 2 d. o. o.. 

[Bunderla] In vi ne veste, koliko boste dobili za ta..? 

[Kapus] Nisem pooblaščen za te informacije. Če želite te informacije, se obrnite na Firmo 2 d. o. o. ali 

pa na občino, ki je s Firmo 2 d. o. o. sklenila pogodbo. 10 

[Bunderla] Aha, potem pa župan, je to vprašanje za župana, koliko je, koliko ta projekt stane? 

[Torkar] Zdaj ... 

[Bunderla] Koliko plačate firmi tej? 

[Torkar] Zdaj vam tega podatke res ne morem dati, ker smo pravzaprav v Pravilniku za sofinanciranje 

malih čistilnih naprav in dejansko nismo bili pripravljeni na to vprašanje, lahko pa 15 

odgovorimo do naslednje seje. 

[Bunderla] Ampak, to vi kot župan bi morali vedeti. 

[Torkar] Glejte, izvajanje vseh nalog občinske uprave... 

[Bunderla] Ne do naslednje seje. Prosim, če mi napišete na mail in pošljete vse dokumente in vse prijave. 

Najbrž je pa 20.000, a ne? 20 

[Torkar] Še enkrat rečem, da izvajanje, bom rekel, vseh projektov občinske uprave, to je ogromno, 

ogromno število, bom rekel, vseh teh zadev in dejansko župan ne more imeti vsega v glavi. 

[Bunderla] Potem pa... 

[Torkar] Ni za pričakovati. 

[Bunderla] ... potem pa postavko; a je to financirano iz tega pravilnika, kjer piše 20.000 evrov, da je 25 

vrednost, a je to posebna postavka za to plačilo? 
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[Torkar] Naslovite vprašanje pa ..odgovorili. 

[Bunderla] Zdaj vam naslavljam vprašanje, gospod župan. 

[Torkar] Ja, ne morem vam zdaj odgovoriti. Nimam zdaj tega podatka tukaj. 

[Bunderla] Kako vi ne veste, vi ste župan, gospod... 

[Torkar] Glejte... 5 

[Bunderla] ... župan. 

[Torkar] ... vrsta, vrsta postavk je, vrsta podpostavk in občinski proračun je težak nekaj čez 3 milijone 

evrov in verjemite mi, da nimam vseh podatkov... 

[Bunderla] Potem mi to... 

[Torkar] ... v glavi. 10 

[Bunderla] ... pošljite jutri. 

[Torkar] Jah, glejte, v primernem času. 

[Bunderla] Jutri. 

[Torkar] Ja, v času, ki bo, ki bo, ki bo, ki bo možen. 

[Bunderla] danes ne morete, ne znate odgovoriti, pričakujem... 15 

[Torkar] Glejte... 

[Bunderla] ... jaz bi pričakovala od župana... 

[Torkar] ... spoštovana svetnica... 

[Bunderla] ... da ima vsaj [govor se prekriva] 

[Torkar] ... dajte vsaj kanček, kanček, kanček spoštovanja pa razumevanja. Vse bomo odgovorili v 20 

roku. 

[Bunderla] A pa je to, to podjetje pooblaščeno za, za čistilne naprave? 

[Torkar] Jaz bi prosil, da se skoncentriramo na Pravilnik. Glejte, mi imamo za urediti – tako, kot je 

Kapus povedal – aglomeracijo Podhom, operacijo moramo zaključiti do leta 2021. 

[Bunderla] [nerazumljivo] 25 
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[Torkar] Glede na to, da želim motivirati ljudi oziroma prebivalce na tem območju, ker imamo nalogo 

očistiti ali pa urediti z malimi ali pa, bom rekel, priklopom na čistilno napravo Bled do 98 % 

objektov v tej aglomeraciji, verjemite mi, da ni samo ta naloga, o kateri sprašujete, ampak da 

je vrsta težkih nalog, ki nam sledijo in smo jih že premostili, ker ta aglomeracija Podhom sega 

tudi v območje Občine Bled.  5 

[Bunderla] Ampak... 

[Torkar] Verjemite mi, ni lahka naloga, s tem projektom smo prišli tudi v razvoj regije za kohezijo, za 

črpanje kohezije, in jaz prosim, da se pri tej točki skoncentriramo, kako bomo ta pravilnik 

sprejeli.  

[Bunderla] Ampak ne za vsako ceno, župan. 10 

[Torkar] Poslušajte... 

[Bunderla] Zakaj tega[?] [govor se prekriva] 

[Torkar] ... dajte pogledati, ali v Pravilniku, ali v Pravilniku kaj ni prav zapisano, kaj bi spremenili, da bo 

Pravilnik bolj življenjski? Dajmo se o Pravilniku, o vsebini Pravilnika se dajmo pogovarjati. 

[Bunderla] Prosim, če mi poveste, kaj koordinator projekta sploh počne. 15 

[Torkar] Na točki... 

[Bunderla] Zakaj, kaj pomeni [nerazumljivo] 

[Torkar] ... dnevnega reda imate Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav. Prosim, 

če se pogovarjamo o vsebini te točke. 

[Bunderla] Župan, svetniki moramo vedeti, koliko kaj stane. 20 

[Torkar] Glejte, ustanovni akt občine je tudi moral nastati nekje in nekdo ga je napisal. In ne moremo 

se zdaj o ustanovnem aktu pogovarjati, kdo ga je napisal, ampak imamo ga. Zdaj bi jaz prosil, 

da se o Pravilniku pogovarjamo. Ali vam kaj v Pravilniku ni oziroma, kaj bi popravili v 

Pravilniku... 

[Bunderla] [nerazumljivo] 25 

[Torkar] ... da bo življenjski ali pa bolj pravilen. 

[Bunderla] Najprej – kot vsakega svetnika – bi morale zanimati finančne posledice te, tega... 

[Torkar] No... 
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[Bunderla] ... če piše, da je 20.000 evrov vrednost... 

[Kapus] A lahko jaz odgovorim [nerazumljivo] 

[Bunderla] ... ali je ta postavka... 

[Torkar] Ja? No, to je vprašanje. 

[Bunderla] ... ali je, ali je koordinator plačan iz te postavke ali iz... 5 

[Kapus] Lahko jaz odgovorim na tole? 

[Bunderla] ... druge postavke? 

[Torkar] Ja. 

[Kapus] Vam bom jaz pojasnil, ker je to vprašanje, se nanaša na vsebino Pravilnika. Sredstva iz 

Pravilnika, če ga boste prebrali, boste videli, se zagotavljajo iz proračuna, vsakoletnega. V 10 

letošnjem proračunu, ki ste ga že obravnavali, ste namenili 20.000 evrov za sofinanciranje 

čistilnih naprav, za razpis, ki bo narejen na podlagi tega Pravilnika, če ga boste sprejeli 

oziroma drugačnega, ki ga boste sprejeli. Če ne boste sprejeli nobenega pravilnika, bo ta 

postavka 20.000 evrov v vašem proračunu, ki je namenjena za sofinanciranje čistilnih, malih 

čistilnih naprav, ostala neizkoriščena. To je, kar zadeva Pravilnik. Kar zadeva pa ali je 15 

koordinator Kapus Vojno dobil kakšen evro od teh 20.000 evrov? Ne, niti evra ni dobil od teh 

20.000 evrov. 

[Bunderla] Iz katere postavke pa? Verjetno ne delate zastonj? 

[Kapus] Poglejte, še enkrat pravim, zahtevajte pogodbo, ki ureja razmerje med izvajalcem, Firmo 2 

d. o. o., in občino in v tej pogodbi, verjamem, da boste našli vse odgovore na vsa vprašanja, ki 20 

jih zdaj postavljate. 

[Bunderla] Ja. Prosim za vso, celotno dokumentacijo, kdo se je prijavil na razpis in vse, kar je v zvezi s 

tem sofinanciranjem malih komunalnih čistilnih naprav. 

[Torkar] Še kaj z vsebino Pravilnika? 

[Bunderla] Ne, to je vse, hvala. Prosim za dokumentacijo. 25 

[Torkar] Vsebina Pravilnika vas ne zanima? 

[Bunderla] Saj sem se pogovarjala zdaj o vsebini. 

[Torkar] Aha. 
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[Bunderla] A je to sploh smiselno... 

[Torkar] Svetnik Ratek? 

[Bunderla] ... in za koliko denarja. 

[Ratek] Jaz bi samo vprašal, tako mimogrede zato, ker je Pravilnik dobro narejen, samo, koliko 

približno stane ena ta mala čistilna naprava? Pa, recimo, koliko je zdaj priklop, meni se zdi da 5 

okrog 500, 600 evrov je navaden priklop za, a ne, da potem vidimo, kakšna je razlika, koliko bi 

moral ta človek plačati [govor se prekriva], ker ste rekli [nerazumljivo] polovica, a ne, 

približno. To se pravi, čistilna potem mora bit tam okoli jurja pa pol in pa, če nam bo kaj od 

tega ali pa, da se kdo ne bo priklopil, tega denarja kaj ostalo, zdaj, če je 20 jurjev za to 

namenjeno, ali naj se še drugi, ker za ene že vedo, da jih bodo morali imeti, a ne? Za celo 10 

Gorje ne vemo, ampak vemo pa že za še pa še zraven. To sem samo mislil predlagati. 

[Kapus] Zdaj, jaz nisem specialist za tržne cene malih čistilnih naprav. Pravilnik je narejen tako, da 

omogoča vam, vi lahko vsako leto pravzaprav spremenite stopnjo sofinanciranja glede na 

spremembo cen, a ne? Se pravi, tukaj je stvar, bom rekel, stvar občine, za kakšne procente se 

odloči. Jaz vam lahko povem, da različne občine se odločijo za različne procente 15 

sofinanciranja, ne? Načeloma se sledi to, da – tisto, kar sem povedal – da se sofinancira 

toliko, da pride posameznega investitorja približno toliko, kot bi ga prišel priklop na 

kanalizacijo, če bi jo tam mimo peljali, ne. Zdaj, koliko je to točno v kakšnih situacijah, jaz res 

tega, teh podatkov, bi rekel, nimam, ne, ker so unikatne, treba je, pač, pogledati, cene se 

spreminjajo, čistilne naprave – sami veste, če boste šli zdaj pogledat, jih imate tam od 1.500 20 

do 3.000 evrov, 4.000 evrov, v bistvu, s kakšno elektroniko je opremljena, a ne, gospod Ivan 

dobro pozna, tako da bistveno je to, da vi od teh zahtevate stanje čiščenja, ki se mora 

dosegati, a ne, ker to je tisto, s čimer potem občina izpeljuje evropsko direktivo pa 

[nerazumljivo] Slovenije.  

[Ratek] Dobro, hvala. 25 

[Torkar] Svetnik Jakopič? 

[Jakopič] mene pa zanima: v teh čistilnih napravah, ki je potem čiščenje, katerega to kači?. Kdo to 

plačuje potem, a ne, ki ima odvod pa to? A to lastnik potem plačuje, a to, a je to v kanalščini 

uvedeno? 

[Kapus] To sicer ni predmet Pravilnika, a ne, ta Pravilnik je namenjen urejanju razmerij med občino pa 30 

investitorji zaradi sofinanciranja. 

[Jakopič] No, samo določen... 

[Kapus] ki določa standarde. No, lahko pa povem naprej: ti standardi se pa uveljavljajo tako, da mora, 
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torej, izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja, ki ima, pač, to licenco oziroma 

koncesijo, a ne, za to izvajanje te gospodarske javne službe v vaši občini, mora pred zagonom 

te čistilne naprave, to čistilno napravo pregledati in jo potem tudi redno nadzorovati in 

nadzorovati tudi, torej, te usedline, ne, ne vem, periodično se čistijo, se odvažajo potem na, 

se črpajo, se odvažajo v centralno čistilno napravo. Tukaj je tudi predpis, po kakšni periodi se 5 

mora to izvajati in ta strošek, ne, ta strošek plača, plača lastnik čistilne naprave, male čistilne 

naprave.  

[Jakopič] Mhm. Hvala lepa. 

[Torkar] Hvala. Še svetnik Pretnar? 

[Pretnar] Ja, jaz imam – hvala za besedo – jaz imam pa sledeče vprašanje: tukaj piše, da so te čistilne 10 

naprave, pač, namenjene za stanovanjske stavbe.  

[Kapus] Ja. 

[Pretnar] Kaj pa v primeru, ne vem, hipotetično, da je kje kakšen hotel? Ali pa, da nima možnosti 

priklopa na kanalizacijo, a se, se [govor se prekriva] 

[Kapus] Kaj, če? 15 

[Jakopič] Hotel. 

[Pretnar] Tukaj piše, da so, pač, te čistilne naprave namenjene za stanovanjske stavbe. 

[Kapus] Ja. Ja. 

[Pretnar] Kaj v primeru, če je hotel ali pa kakšna, kakšen drug objekt? 

[Kapus] Aha. Tukaj še enkrat pravim: pogovarjamo se o Pravilniku za sofinanciranje za lastnike 20 

individualnih objektov, se pravi, krajanov. Če nekdo posluje, a ne, če ima nekdo, ne vem, 

hotel, a ne, je to poslovna dejavnost, je to njegov problem kako to ureja si mora sam to 

financirati. Ne? Ta Pravilnik, ta Pravilnik ne omogoča sofinanciranja poslov. Greva ta drugi 

primer gledat: imamo kmetijo, ki ima stanovanjsko hišo pa gospodarsko poslopje, ne, 

gospodarski del in bo treba čistilno napravo narediti za tisti del, a ne, ki je namenjen 25 

stanovanjskemu objektu, a ne, se, je upravičen do sofinanciranja, kmetijski del je pa poslovna 

dejavnost pa ni, a ne? 

[Pretnar] Mhm. Hvala za odgovor. Zdaj imam pa še eno pripombo na, na 4. člen, 3. alineja, kjer piše, da 

ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjsko stavbo, zgrajeno po letu 1967 ali 

potrdilo, da je stanovanjska stavba zgrajena pred letom 1967. Jaz mislim, da bodo na podlagi 30 

teh, tega stavka problemi glede dokazovanja, pač, a gradbeno dovoljenje imajo ali nimajo, 
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ker, pač, to so stvari, ki so stare, ne vem, 40, 50 let. In, ne vem, mogoče bi šli v drugo smer, 

da damo, pač, tisti, ki imajo, a ne, ta gradbena dovoljenja, da to, pač, dokazuješ s kopijo 

gradbenega ali pa uporabnega dovoljenja, ne, pač, za te ne bo problem. A ne, za tiste, ki pa, 

pač, nimajo, ne vem, podatkov oziroma papirjev, a ne, da se pa, pač, daje ven izjavo o 

legalnosti oziroma namembnosti stavbe s tem, da mora biti pa, pač, podpisano, ne vem, pod 5 

kazensko in materialno odgovornostjo, v tem smislu. 

[Kapus] Ja. Poglejte, zdaj prvo načelo je: občina ne more sofinancirati nezakonite gradnje, ne, to se vsi 

strinjamo s tem, a ne? Se pravi, tudi, če pogledamo ta primer, ki ste ga omenili, se verjetno 

na podoben način rešuje Eko sklad financiranja. Če boste dobro pogledali, tisto, kar piše v 

razpisu, v Eko sklad obrazcu, je popolnoma isto, kar piše v vašem Pravilniku, torej, vsebinsko, 10 

samo tam je majčkeno bolj drugače razdelano z vidika trenutno veljavnega gradbenega 

zakona. V principu je pa zadeva enaka v tem Pravilniku in pri Eko skladu. Prvo načelo je: 

objekt mora biti zakonit. Drugo načelo je: investitor mora z nekim dokumentom dokazati 

zakonitost objekta. Zdaj, če ima gradbeno dovoljenje za objekte, ki so bili zgrajeni pred 

uveljavitvijo tega, sedaj veljavnega gradbenega zakona – govorim za stanovanjske objekte – 15 

potem zadošča gradbeno dovoljenje. Če so bili objekti zgrajeni po uveljavitvi gradbenega 

zakona – uveljavljen je bil lansko leto, a ne – morajo pridobiti uporabno dovoljenje tudi za 

stanovanjski objekt. Se pravi, ni dovolj gradbeno, moraš predložit tudi uporabno dovoljenje. 

Če je objekt še v gradnji, a ne, potem pa reče: glejte, je v gradnji, imam gradbeno dovoljenje, 

da izjavo, da še nima uporabnega, da ga bo pridobil pod kazensko odgovornostjo – tako, kot 20 

ste vi omenili, a ne – in prinese gradbeno dovoljenje in da izjavo, da ko bo pridobil uporabno, 

da ga bo dal, a ne, če je objekt še v gradnji. Če imajo pa objekte že zgrajene, ne vem, pred 

tem, a ne, in nimajo gradbenega dovoljenja, ima pa lastnik več možnosti po tem zakonu. Eno 

je, da gre v legalizacijo za objekte, zgrajene pred letom '98, bo pridobil uporabno dovoljenje 

po koncu postopka legalizacije. Druga možnost, da gre v legalizacijo za objekte po postopku 25 

pred [nerazumljivo] zgrajenih leta '67, bo ravno tako dobil potrdilo, da ima objekt uporabno 

dovoljenje. Vse to dobi na upravni enoti. Skratka, v vsakem primeru mora prinesti k vlogi 

dokument upravne enote, ki dokazuje nekaj od vsega, kar sem zdaj naštel. Sama izjava, da je 

legalna in, da to pod kazensko odgovornostjo izjavlja, ni dovolj. Tudi v Eko skladu je to, če 

boste dobro prebrali tisti njihov Pravilnik, to ne zadošča. [nerazumljivo] zdaj dikcija tega 30 

Pravilnika, ki ga imate vi pred sabo, vse to pokriva. Pravi, da prinese uporabno ali gradbeno 

dovoljenje ali, če je bil objekt zgrajen pred letom '67, potrdilo upravne enote, a ne, se pravi, 

vse, kar je po 67. letu je gradbeno in uporabno dovoljenje, potrdilo, kar pa pred 67. letom se 

pa šteje kot uporabno dovoljenje, [nerazumljivo] posledice, ampak se mu ne reče uporabno 

dovoljenje. Tako, da ta Pravilnik, ki ga imate vi pred sabo, pokriva popolnoma isto kot razpis, 35 

kot dikcija razpisa [Eko sklad, ki ste imeli vi pred očmi, ko ste postavljali to vprašanje. 

Neizogibno. Brez dokazila, da je objekt zakonit, vi ne smete denarja dati, ne, je po zakonu 

prepovedano. To je tako, kakor da bi rekel, da ima tamle na črno narejen objekt, zdaj pa 

zahteva od občine pa priključi vodo pa, ne vem, pa Elektro mi more elektriko priključiti pa 
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komunala mi more priključiti. Ne, da ne more, nič od tega ne sme, a ne, dokler objekta ne 

legalizira.  

[Pretnar] Ja. Samo, ti postopki pa... [govor se prekriva] 

[Kapus] Na žalost, glejte, nimate, nimate druge možnosti. Boste v prekršku, če boste dali ta denar 

brez tega.  5 

[Poklukar] Gospod, veliko ljudi je že pokojnih, dokumenti se zgubljajo, kaj potem? Za podret? Take 

[nerazumljivo] 

[Kapus] Glejte, ja, na žalost je [govor se prekriva] 

[Poklukar] [nerazumljivo] ni nič. [nerazumljivo] take primere pa ni nič. Naša [nerazumljivo], naša hiša je 

300 let stara, smo jo popravljali nimamo dokumentov. Za podret, ne? 10 

[Kapus] Ne. 

[Poklukar] Ja. 

[Ratek] Ja, ali pa fejst plačevati, da jo... 

[Poklukar] A? 

[Ratek] ... legalizirajo. [nerazumljivo] 15 

[Poklukar] Ja, ja. [nerazumljivo] 

[Torkar] Zdaj imamo... 

[govor se prekriva] 

[Torkar] ... glede Pravilnika o sofinanciranju malih čistilnih naprav še kaj? Ja, svetnica Bunderla? 

[Bunderla] Glede na to, kar sem zdaj slišala od vas, se mi zdi, da bi to enako dobro opravil naš v. d. 20 

direktorja Drago Bregant, ker se je tudi s tem prej ukvarjal, in, če občino ne bi stal ne vem 

kolk, ker nismo izvedeli dodatka, koliko to stane. Mislim, da imamo na občini dosti 

usposobljene ljudi. Mislim, da ste [govor se prekriva] 

[Torkar] Imate še kaj v zvezi s Pravilnikom, prosim? 

[Bunderla] Ja, saj to je v zvezi s Pravilnikom. 25 

[Torkar] Ne, ne, vsebino Pravilnika. 

[Bunderla] Mene zanimajo finančne posledice, ker mi nočete odgovoriti. 
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[Torkar] Ne morem, nima podatka ta trenutek... 

[Bunderla] Potem pa [nerazumljivo] 

[Torkar] ... glejte, ne nosim, ne nosim svoje glave zato, da bom držal vse postavke v glavi. Na vsebino 

Pravilnika, če imate še kaj, z veseljem? 

[Bunderla] Hvala. 5 

[Torkar] Hvala lepa. Mogoče še kdo kaj? Hvala lepa. Zaključujem razpravo in dajem na glasovanje 

naslednji predlog sklepa: občinski svet Občine Gorje sprejme predlog Pravilnika o 

sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gorje – predlog, 1. 

obravnava. Glasujemo za. 10. Proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Hvala lepa.  

[Kapus] Hvala, na svidenje. 10 

[Torkar] Se pravi, točka 10, sprememba Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na 

območju Občine Gorje. Bi prosil poročevalca Štefana za obrazložitev. 

[Korošec] Ja. Dober dan vsem skupaj. Obrazložitev je bila tudi ena kratka, tako da jaz bi samo povzel teh 

par stvari, ki se navezujejo mogoče najbolj uporabnikov, kaj se bo prišlo do sprememb. 

Tehnični pravilnik, ki je bil zdaj, je bil sprejet leta 2014. To se pravi, v šestih letih je bilo kar 15 

nekaj sprememb, tako da določeni členi so vezani samo na čisto operativne zadeve, nekaj, eni 

3 členi pa se tičejo tudi tega, kar se, pač, v praksi dogaja. Tako, da v 2. členu je, pač, 

sprememba pri izbiranju zelenega vrtnega odpada v zbiralnico ločenih frakcij, to se pravi, na 

ekoloških otokih. Kot ste že najbrž več ali manj vsi opazili, da, pač, v letošnjem letu na 

ekoloških otokih zabojnikov za zeleni vrtni odpad, na tistih, ki so, pač, bili, niso bili na vseh, jih 20 

ni bilo več, tako da to se nekako, ta stvar se na ekoloških otokih ukinja. Še zmeraj je možnost 

oddaje zelenega odpada v zbirnem centru tekom delovnega časa ali pa naročilo z boni, katere 

dobite, pač, gospodinjstva dobijo konec leta, to se pravi, v mesecu decembru, skupaj s 

koledarji. Potem se v 3. in 4. členu se določujejo velikosti zabojnikov za uporabnike glede na 

število oseb. Vidimo, da posamezna gospodinjstva imajo najmanjše možne volumne tudi, če 25 

je mogoče 10 oseb v gospodinjstvu prisotnih. Zabojniki so prepogosto polni, tudi v odvažajo 

se frakcije. Potem dodatno na ekoloških otokih, kjer se spet vnaprej, pač, preveč polnijo, če 

pogledamo, da imamo konec kocev vsi zabojnike, to se pravi, z rumenim pokrovom za 

embalažo doma, po drugi strani pa na ekološkem otoku še zmeraj vse, vse stvari cvetijo. To 

pomeni, da odvažamo te zadeve ali pa, da imamo več ali manj premajhne zabojnike. Mislim, 30 

da vsi praktično veste, da mešani, mešane embalaže oziroma embalaže, pločevink, plastike je 

daleč največ, ki nastane v gospodinjstvu in tam je, pač, tudi zato tam največji problem. Potem 

so pa še spremembe v zvezi uskladitve teh definicij podzemnih zabojnikov, v zvezi z 

določitvijo ure postavitve zabojnikov in pa sprememba pri prepuščanju odpadkov v zbirnem 

centru. Tam imamo nekako željo, da malo, malo probamo vzpostaviti reda s tem, da bi 35 
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uporabniki, ki v zbirni center pripeljejo odpadke, da bi jih nekako tudi predstavili, ker precej 

odpadkov tudi dobimo iz dejavnosti, precej odpadkov dobimo tudi od uporabnikov mogoče iz 

drugih občin in s nekim takim mehkim pristopom bi probali te stvari nekako omejiti. V 9. 

členu so popravljene osnovne zaloge [nerazumljivo] storitev. To je pa, pač, vezano na, na tisti 

obračun, ki se je tudi, pač, na mesečnem nivoju položnice delajo. Zdaj je bilo, pač, določeno, 5 

da je edini, edini obračun za postavke, konec koncev je volumen zabojnika, to se pravi, 

[nerazumljivo] tukaj se dajejo malo bolj odprte stvari, ker se pogovarjamo tudi o drugih 

možnostih, predvsem v lanski sezoni, v lanskem letu oziroma kakšnem letu prej, ko je ta 

turizem cvetel, če rečem, sobodajalci prispevamo mogoče malo večji delež in, da so tudi tam 

lahko neke druge osnove za ta obračun. Tako, da to je z moje strani [nerazumljivo], hvala 10 

lepa. 

[Torkar] Hvala lepa, Štefan. Spremembo Tehničnega pravilnika je obravnaval tudi odbor za 

gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, zato prosim Edvarda, predsednika, 

za poročilo. 

[E. Torkar] Ja. To je bilo, tudi to smo slišali na, na odboru. Strinjali smo se s predstavljeno spremembo in  15 

predlagamo občinskemu svetu, da to sprejme. 

[Torkar] Hvala lepa za poročilo. Odpiram razpravo, prijave na razpravo? Pretnar. Še kdo? Aha, ja. Še 

kdo? Kolenc. Še kdo? Zaključujem prijavo na razpravo. Svetnik Pretnar? 

[Pretnar] Ja, saj zdaj ne vem, a je to vprašanje, ki paše pod tehnični pravilnik. V glavnem gre se pasje 

iztrebke. Problem je, da je te, tega zmeraj več, nikjer pa ne zasledim kakšnih košev za te 20 

iztrebke, da bi jih lastniki lahko odlagali, pač, sploh vzame vrečko s sabo. Toliko, to bi imel 

vprašanje oziroma pripombo, če, pač, to paše zraven. 

[Torkar] A bomo kar sproti odgovarjali, da... 

[Korošec] Lahko. Pač, del Tehničnega pravilnika ni. Mislim, da od teh ta glavnih, če rečem, [sprhajalnih 

poteh koše… koši za pasje iztrebke so. Najbrž, da niso v vsakem naselju. Vem da je vrtec nekaj 25 

svoje koše delal, ki so jih tudi postavljali in jih v okviru, pač, teh naših delavcev, ki delujejo 

tukaj v Gorjah, tudi pospravljamo. Je pa tako, pač… tako bom rekel: pač, kuža oziroma pes je, 

pač, naš ljubljenček in vsak mora za njim poskrbeti, a ne. Vidimo, da tudi, tudi drugje so, pač, 

so lahko koši pa, pač, lastnik za sabo ne pospravi. Druga stvar je, bom rekel, banalna: vsak 

dan lahko konec kocev eno rolico tistih vrečk gor daš pa jih lahko naslednji dan spet gor 30 

postavljaš, tako da tukaj je zelo, zelo, zelo izkoriščevalsko konec kocev tudi od tistih, ki te 

stvari delajo, tako da jaz mislim, da nekaj te možnosti je, načeloma tudi, če imaš psa doma, 

moraš za njim doma pospraviti,  boš moral dati v svoj zabojnik za mešanje odpadke. Zdaj pa, 

v teh ta hujših, če rečem, [nerazumljivo] tukaj v Gorjah pa v Spodnjih Gorjah vem, da nekaj je. 

Je pa to, seveda, konec koncev, vsak bi te stvari pustil kje drugje.  35 
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[Pretnar] dobro, kar se, a ne, kar se tega tiče, da bi mogoče vsaj na eko otokih postavili tak koš…toliko 

teh postavljen tak koš. 

[Korošec] To je, to je pa sploh brez veze, ker ta koš bo potem nafilan z vsemi ostalimi odpadki, kakor pa 

s tistim, kar bi moralo biti noter, a ne, ker vsak koš je ena taka stvar, ki ti da možnost, da od 

doma prineseš še eno vrečko smeti pa jo noter, pač, postaviš. Tako, da res, a ne, jaz mislim, 5 

da vsak, ki ima doma psa, bo, pač, za njim popucal, pač, na ustrezen način in, da bo čim manj 

obremenjeval ali občino ali pa enega tistega, ki, pač, tako rekoč lahko skoz pospravlja. To je, 

pač, moje mnenje.  

[Pretnar] Ja.  

[Korošec] Je pa, je pa stvar dogovora, če se boste, pač, če se bo enkrat ali občina ali kdorkoli odločil, da 10 

se koši postavijo, se lahko naredijo lokacije, se bo, pač, tisto začelo pobirat. To je nekako v 

širšem smislu treba dogovoriti. 

[Pretnar] [nerazumljivo] v redu, hvala. 

[Torkar] Svetnik Jan? 

[Jan] Ja. No, jaz imam pa vprašanje glede teh ekoloških otokov, kontejnerji za papir. Ta odprtina, a 15 

je to standardno, a je to se lahko da kaj povečati? Nočem reči, da je majhna, ampak sem že 

doživel, da je bil noter v kontejnerju, zraven je pa, so pa, pač, ljudje pustili večje škatle, ki niso 

šle noter in je niso raztrgali [nerazumljivo] niso dali noter. Sej odprtina ni, ampak te trde 

kartone pa to. A se da to kaj rešiti, a je to..? 

[Korošec] Torej, tole zdaj najbrž leti na te podzemne zabojnike? 20 

[Jan] Na te, ja.  

[Korošec] Da, da se konec kocev tisti konec zgoraj odrezati, a ne, ampak moramo vedeti, ker smisel tega 

je, da človek ne odloži cele škatle noter, ker z eno škatlo lahko tudi cel zabojnik zafilaš, a ne. 

To se je, pač, pojavljalo tudi na, na ostalih ekoloških otokih; pripelješ cel prtljažnik papirja, 

škatle itak nobeden, nobeden…Zdaj tako rečem: nobeden ne, pač, ne raztrga, ne da, noter 25 

namečeš in je, se še malo postrani postavi in je zabojnik konec kocev poln, ker sploh 

zabojnika ne odpre, samo zraven postavi. In v tem, v tem slučaju je lahko tudi apeliram na vse 

vas, konec koncev, takrat, ko pripelješ stvari na eko otok, a ne, prvič, izogibajmo se časom 

med vikendom. Vem, da, verjamem, da več ali manj pospravljamo takrat, ampak najbolj 

problematično za nas ali pa za, za kraj konec kocev, da ti v petek popoldne pospraviš, v 30 

soboto pa dopoldne pelješ na ekološki otok, ker se itak tam na ekološkem otoku tiste stvari 

potem kopičijo, valjajo, raznašajo, kakor koli. V takem primeru je, pač, mislim, najboljša 

varianta, če imaš enkrat neke odpadke v prtljažniku, se zapelješ še en kilometer dol v zbirni 
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center, nenazadnje je odprt vsak dan od 7. ure do sedme ure zvečer, ob sobotah tudi še 

odprt do 12. ure pa, pač, tam lepo te stvari razkipaš in omogočiš, da se, pač, da ti ekološki 

otoki, če rečem po domače, ne cvetijo pa, da ima mogoče tisti, ki ima neko malenkost za 

noter oddat, da se odda.  

[Jan] Razumem, hvala za odgovor. 5 

[Korošec] Prosim. 

[Torkar] Svetnik Kolenc? 

[Kolenc] Ja, hvala. Mene pa malo zanimajo tile volumni; a smo to zdaj dosti količino kaj spremenili? 

Mislim, da smo imeli pri ta zadnjem priporočljivo, zdaj imamo pa kar minimalno, 

[nerazumljivo] na število oseb? A nam to zdaj kaj [nerazumljivo] ljudje morali zabojnike 10 

menjati? 

[Korošec] Kakšen zabojnik bo treba gotovo zamenjati, sploh pri tistih, kjer je večjo število oseb. Mi tudi 

smo gledali malo te analize, ki smo jih delali, da je bilo dejansko 4, 5 oseb, bom tako rekel, da 

se nek, neke stvari lomijo, a ne. In tukaj je tudi zdaj, do 5 oseb je nekako, vsaj za embalažo, če 

rečem, mislim, da je za embalažo naj bi bila že ta velika kanta, tako da mogoče bo moral tudi 15 

kdo poskrbeti za to, da bo kakšno kanto zamenjal, ampak, seveda, bo imel možnost, da jo 

tudi uporabi za kakšno drugo frakcijo, mogoče za papir v nadaljevanju ali za kakšno drugo 

stvar. Tako, da zna se narediti pri tistih, ki, pač, dejansko imajo minimalne volumne pa zelo 

koristijo oziroma zelo veliko odpadkov na podlagi števila oseb ali pa izvajanja dejavnosti 

nastane, bo moral tudi zamenjati.  20 

[Kolenc] Potem bo tega nekaj? 

[Korošec] Nekaj bo treba, 100 %.  

[Kolenc] Kako bomo pa to… marsikdo bo težko to kupil oziroma se bo branil? 

[Korošec] Pač, prvič, na mehki pristop, če bo pa neka kriza, bo gotovo tudi naredil, lahko pa tudi [z 

nekim inšpektorjem. Trenutno, trenutno, saj mi itak nekih hudih ukrepov, se probamo 25 

izogibati, a ne, ampak, če bomo že, ne vem, 50 % ali pa 70 % tistih rešili, ki jih, ki bi morali 

nekaj narediti, bomo že nekaj po mojem naredili, a ne. Vemo pa, da 100-procentne 

uspešnosti pa tukaj ni mogoče pričakovati kakor koli. 

[Kolenc] To se pravi, da bo mehki pristop? 

[Korošec] Ja. 30 

[Kolenc] Pa popusti pa... 
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[Korošec] Ja, tudi zdaj... 

[Kolenc] ... sploh imate? 

[Korošec] ... trenutno je še v pripravi neka akcijska prodaja teh zabojnikov, ker smo, pač, ravno zaradi 

tega, da se ljudem približamo, bomo, pač, omogočili 2 meseca, če bo prav, smo se dogovorili, 

pač, z dobavitelji, da dejansko bomo prodajali toliko, kot jih kupimo, zabojnike, bomo tudi 5 

naprej prodajali zato, da čisto zaradi tega, da si, pač, čim več ljudi to lahko zagotovi ali... 

Nenazadnje je pa tudi nek najem zabojnikov, ki je 70 centov brez davka, tudi neka alternativa, 

ki tudi ni nek hud najem. 

[Korošec] kadar koli v nadaljevanju se ti pokaže, da je nekaj narobe, pokličeš, rečeš: glej, ta zabojnik mi 

je premajhen ali pa mi je prevelik oziroma se ti spremenijo, pač, ne vem, člani gospodinjstva, 10 

kakor koli, takrat zamenjaš enostavno. Tako, da mislim, tudi ta, ta alternativa pride za več ali 

manj vse v poštev.  

[Kolenc] Aha. Zdaj pa še: te vreče so lahko dodatno. A tega je pri nas veliko ali tega ni? 

[Korošec] [govor se prekriva] 

[Kolenc] [nerazumljivo] 15 

[Korošec] ... vreč... Mislim, zelo malo je, kar se... 

[Kolenc] Dobro. 

[Korošec] ... tega tiče, ja. Ampak, ne – saj pravim – ne, da [nerazumljivo] samo, kako se lahko konec 

koncev na ekoloških otokih še toliko odpadkov ..  

[Kolenc] [nerazumljivo] 20 

[Korošec] ... pojavi, glede na to, da imamo vsi te zabojnike doma, a ne. 

[Kolenc] Ker sta, oba dva sta pa obvezna, a ne? 

[Korošec] Tako. 

[Kolenc] In za mešane in za mešano embalažo, ne? 

[Korošec] Tako. 25 

[Kolenc] Hvala. 

[Korošec] Prosim. 
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[Torkar] Zdaj, pod repliko sta prijavljena Ratek pa Repe. Svetnik Ratek? 

[Ratek] Ja. Tale debata od psov me zmeraj zjezi. Že tule v šoli s svetom šole imajo učiteljice skozi 

takele ideje. Vic je v tem, če imaš psa, sam skrbi za njega in sam plačuj za njega. Ne boš ti 

obesil njegove dreke na vse stanovalce Gorij. Ali pa se zmenimo pa takso. Bo pa [tisti, ki ima 

psa, takso plačal, bomo pa naredili zabojnike. Po mojem, da je to ena fer zadeva, ne pa, da... 5 

Zakaj bo on plačeval, če ga nima.  

[Korošec] Ja. 

[Ratek] A je tako? 

[Pretnar] samo dodam. 

[Torkar] Ja, glede na to, da je bila, pač, replika Pretnarju, dovolim.  10 

[Pretnar] Ja, jaz se čisto strinjam. Pač, eno rešitev je treba dobiti, ker iztrebki so pa po tleh, a ne. In to, 

to je pa cilj vseh, da jih ni, a ne? Pač, eno rešitev moramo dobiti, zdaj ali bomo s košem ali 

kako drugače, ne vem. Se pa tudi strinjam, da se lahko uvede taksa, da se te stvari, pač, 

pokrijejo, a ne.  

[Torkar] No, strošek zagotovo nastane... 15 

[Pretnar] Ja. 

[Torkar] ... z vzpostavitvijo košev, dnevnim čiščenjem in tako naprej... 

[Pretnar] Ja. 

[Torkar] ... tako, da ure so zastonj in je, bom rekel, replika upravičena. Bomo pa skupaj z 

infrastrukturo staknili glave pa, bom rekel, tudi primerljive občine pogledali, na kakšen način 20 

imajo zadeve urejene. Svetnica Repe je tudi dala repliko? 

[Repe] Ja. Jaz bi rada vas najprej pohvalila, infrastrukturo, za res skrben odnos, da pospravljate te 

otoke, tudi če smo jih nabasali čisto nepravilno pa tako, vsaj, kar smo videli v Spodnjih 

Gorjah, a ne. Pa vprašala bi: katera stvar je tista, ki jo najbolj narobe delamo v Gorjah? Če ste 

jo opazili? 25 

[Korošec] ne vem, katero stvar, bi rekel, da narobe delamo. Pač, napake so povsod, a ne. Vemo, da, 

pač, ne vem, 5 % ljudi sigurno ne bo ločilo nikoli nobene stvari. Vemo, da je 5 % ali pa 2 % 

ljudi, ki kukavice, če tako rečem, a ne, ker, pač, vse, kar imaš doma, podtaknejo kjerkoli 

možno eko otok. Zdaj, a je to papir ali je okoli. To so, pač, zadeve, s katerimi se srečujemo, a 

ne. Je pa res najbolj moteče po svoje tisto odlaganje zraven zabojnikov, odlaganje na vrh, na 30 

pokrove zabojnikov, odlaganje v petek popoldne. Saj zdaj, zdaj je bila konec koncev tudi ena 
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debata oziroma tudi dopisovanje, ravno ekološki otok v Spodnjih Gorjah... 

[Repe] Ja. 

[Korošec] ... na avtobusni postaji, če rečemo. Konec koncev, vsi smo zmeraj mislili, da dejavnost pa ne 

vem, kdo povzroča tam svinjarijo, če tako rečem. Ampak, glejte: meje med občinami so bile 

zaprte, dejavnost je bila vsa ukinjena, ekološki otoki so cveteli. Se pravi, da občani smo tisti, ki 5 

nosimo na eko otok, zato še enkrat pravim: če imamo nekaj v prtljažniku pa, če že peljemo 

500 metrov, gremo še en kilometer naprej pa tam lepo zbašemo. Jaz ogromnokrat vidim, ko 

se peljem mimo ljudi, ki se, pač, ustavi, dejansko cel prtljažnik tam izprazni – malo tega, malo 

tega, malo tega. Zdaj pa, imejmo teh 10, 10 takih primerov imamo, zabojnik – tudi, če je v 

petek dopoldne izpraznjen – je sigurno je petek popoldne že poln. Potem pa še en par ljudi, ki 10 

čez vikend pride, je pa to, to. Tako, da mislim, variant zaenkrat, kar se tiče te odprte zbirnega 

centra pa vse stvari konec koncev skoraj lahko dol brezplačno odložimo, tako da ne vidim, ne 

vidim tega problema, zakaj, zakaj se, pač, te stvari zraven. Je pa res, a ne, pospravljaš doma, 

potem pa najlaže je, pač, na sosedov prag nesti in to pri tebi je postavljen drugje je pa pač 

svinjarija. Ampak to mene več ne briga na nek način. Moti pa verjamem, da tiste, ki tam 15 

zraven okoli živijo, ko vsak dan pogleda skozi okno zjutraj pa vidi, koliko ima tam na 

ekološkem otoku svinjarije. Pa mogoče ne gre za nevarne odpadke, če rečemo, tam neke 

cunje, ki so bile narovnane v 10 žaklih ali pa zeleni odpadki, spet lepo konec koncev, v nekih 

vrečah. Niso nevarni odpadki, ampak kazijo pa sigurno podobno, glede na to, da 

[nerazumljivo], če rečemo, a ne, da vsi obiskovalci, ki gredo tranzitno ali Poljane čez ali na 20 

Pokljuko ,v Vintgar noter ali na Pokljuko konec kocev, mimo tistega otoka gre. Debate so bile 

tudi že, kam prestaviti ekološki otok. Pa neke, neke, neke hude ideje ni, ker lokacije nobeden 

ne bi dal, nekih občinskih hudih parcel ni. Vemo pa, da že motnje so bile že takrat, ko smo 

mogoče, ne vem, po 6. uri prišli pa smo steklo kipali v poletnem času, ko si pol vasi zbudil. Saj 

se probaš prilagoditi, da določene zadeve res po nekih, če grdo rečemo, spalnih naseljih tega 25 

ne delaš prezgodaj, ampak, vse stvari ne gredo, potem se vse zamakne. Tako, da jaz bi samo 

rekel, saj pravim, čim manj na ekoloških otokih oddajati, čim več v zbirni center kuristiti, bo 

že sigurno bolje. Drugače pa samo ločevanje je dosti v redu. Mislim, ni nekih hudih zadev. Par 

procentov vem, da je, pač, problematičnih kjerkoli, a to so zdaj Gorje, a je to zdaj Bled, a je to 

zdaj, ne vem, Begunje ali pa [nerazumljivo].  30 

[Torkar] Svetnica Bunderla? 

[Bunderla] Mislim, da ste dali dober poudarek, in sicer ta, da ni vse domačin kriv, ampak ker je tranzit, a 

ne, Pokljuka, Zatrnik, tam je veliko, tako da ni vse na domačinih, no, ki se [nerazumljivo] 

[Korošec] Ja, zdaj v tem času se mi zdi, da je bilo, če je gibanje omejeno, konec koncev, zelo težko rečeš, 

da je, da je ne vem, koliko s Pokljuke dol prišlo. Se pa, na dnevni bazi se pa sigurno Zatrnik ali 35 

pa, če rečem, oziroma na vikend bazi, je Zatrnik zmeraj problematičen, a ne. 
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[Bunderla] [govor se prekriva] 

[Korošec] Torej, tam je tudi, pač, tam je tudi ekološki otok, ki je izven nadzora, konec koncev, nobena 

hiša ne gleda na njega, vsak se tam ustavi, zbaše vse, kar je, zraven, malo zgoraj, malo tja in 

to je to. 

[Torkar] No, jaz če lahko, živim neposredno v bližini ekološkega otoka in tolikokrat, kot sem, bi rekel, 5 

zdaj v času Corona virusa moral embalažo, to se pravi, ali kartonaste škatle pa tudi, bom 

rekel, neverjetna količina plastenk, pločevink, nesti v svojo garažo zato, da veter ni 

razpihaval. Tolikokrat nisem pospravljal nikoli prej kot pa zdaj v tem obdobju Corona virusa, 

ko so bile meje občine zaprte. Resnično, to je bilo... 

[Bunderla] Ja, to so bili pa vsi doma, to je pa tudi... 10 

[Torkar] ... to... 

[Bunderla] [nerazumljivo] 

[Torkar] ... to je bilo nekaj neverjetnega in dejansko sem moral za dve ure avtomobile ven umaknit, da 

sem jaz to v garažo spravil, da ni veter razpihal po vasi. Ker je bilo nemogoče, to je bilo, konec 

šihta so pospravili, so počistili, čez eno uro, dve je bilo polno, zraven ekološkega otoka. 15 

Drugega ni bilo, kakor pa, da sem s traktorjem zategnil, na delo naložil pa v garažo peljal. Pa, 

da so naslednji dan še pri meni to prišli prevzeti. Ni bilo druge variante. Tako, da tudi, da bi 

rekel, da je to mimoidoč prostor, recimo, relacija proti Bledu ali pa proti Poljanam ali pa, 

recimo, odmaknjen eko otok na Zatrniku, tudi neverjetno – na Zatrnik pripeljejo občani iz 

Spodnjih Gorij, iz Podhoma, iz Krnice, gor na Zatrnik. Nelogično, ampak se to tudi sledi, a ne. 20 

Tako, da zanimivo. 

[Bunderla] No, ampak nismo vsi... 

[Torkar] [nerazumljivo] 

[Bunderla] ... res Gorjani, nismo vse Gorjanci krivi, a ne. So tudi... 

[Torkar] Ne, ne, s tem problemom se ukvarjamo, ker je to v naši občini... 25 

[Bunderla] Ja, ja. 

[Torkar] ... poskušamo zadevo urediti, je pa, včasih kar imamo težave, no. Res pa je, da tudi tisti, ki 

živijo ob ekoloških otokih, da so na nek način, bi rekel, strpni pa konec koncev tudi ni nek bav 

bav, da je to, da je to, bom rekel, neka svinjarija, se pa zgodi, bom rekel, ob takih šokih, tako 

kot je bilo zdaj, ali pa, recimo, za kakšen vikend, niti ne veš, kje je razlog, da je, pač, pride 30 

tako, ampak ekološki otok, ker ga imam sam pred hišo, se ga da prenašati, no. Tako, da to ni 
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nekaj negativnega, vsi ustvarjamo smeti, odpadke in je prav, da pravzaprav pokažemo nek 

odnos, konec kocev, do tega in, da to potrebujemo. Infrastrukturo pa zgledno tudi te 

ekološke otoke ureja. A ima mogoče še kdo kaj? Ugotavljam, da ne. Zaključujem razpravo in 

dajem na glasovanje predlog sklepa: občinski svet Občine Gorje sprejme spremembe 

Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Gorje. 5 

Glasujemo za. Soglasno sprejet sklep. Potem točka 11, program zbiranja komunalnih 

odpadkov na območju Občine Gorje za leto 2020. Za uvodno obrazložitev bi ravno tako prosil 

Štefana Korošca, vodja programov. 

[Korošec] Ja. Program, program potrjujemo vsako leto, tako da novelirani so podatki o prebivalstvu, 

zbranih količinah, dodatno so razširjeni pojmi uporabnikov, predvsem tistih nekih drugih 10 

uporabnikov sezoncev, podane prepovedi odlaganja odpadkov za dejavnost na ekoloških 

otokih. Potem je tukaj notri tudi zajeta, pač, ocenitev zabojnikov za zelene odpadke, o katerih 

smo se pogovarjali že v prejšnji točki, prenašanje odpadkov oziroma prinašanje odpadkov z 

zbirni center s to identifikacijo, ki smo se že nekako pogovarjali, da bi probali neke zadeve 

urediti, in pa najbolj mogoče taka točka, ki se spet dotika vseh vas oziroma vseh 15 

gospodinjstev je, da na prevzemnih mestih, to se pravi, vsak doma, k je enkrat na mesec 

oddajal papir, bomo s 1. septembrom papir prevzemali samo še v zabojnikih. To je pa, pač, 

nekako posledica tega, da papir se je, pač, pobiral po terenih, če rečemo, vsak petek. Zdaj, 

nekateri že uporabljajo zabojnike, nekateri so lepo zvezali tisti papir v neke, bom rekel, neke 

pakete, nekateri so zlagali to v škatlo pa spet so bili paketi, ampak na koncu koncev tega 20 

papirja se nabere v nekem takem [nerazumljivo] jih je 4 tone, to se pravi, delavec lahko tudi 

na roko prekipava 4 tone papirja vsak petek, a ne? S tem, da dodatne ovire so takrat, ko je, 

pač, neke vetrovne razmere, ko je tisti papir ponavadi že malo raztreščen oziroma deževna 

obdobja, snežena obdobja, kjer pa ti zagrabiš škatlo, potem ti pa vse na tla leti pa okrog in 

okrog oziroma dobili smo že tudi take škatle, da je bila konec koncev škatla, če karikiram, 25 

večja od kamiona, potem naj pa delavec zadaj naloži v kamion. Jaz verjamem, ti neko veliko 

stvar kupiš, noter namečeš vse stvari, za premakniti pa ni razen, da prideš z nekim 

traktorjem. Tako, da tudi v vezi tega je ta, je ta akcijska prodaja zabojnikov, ki smo jo prej že 

omenjali, tudi na, na tole se nanaša in ta dva meseca boste, pač, uporabniki imeli možnost 

tako rekoč za ali najeti zabojnik oziroma zabojnik kupiti. Nenazadnje je pa tisti, ki ima tega 30 

papirja malo, še zmeraj lahko ostane pri tem, da ga bo ali odložil v zbirnemu centru, spet če 

rečem, prvotni možnosti, ali pa mogoče, pač, na ekološkem otoku, kjer zabojniki za papir tudi 

obstajajo. Tako, da mislim, da je to tisti povzetek zadev, ki se nanašajo predvsem na naše 

delo, oziroma na ta to izvajanje službe, vse ostale zadeve so nekako že utečene. Hvala lepa. 

[Torkar] Hvala lepa. Program zbiranja komunalnih odpadkov je obravnaval tudi odbor pristojen, zato 35 

prosim predsednika Edvarda za poročilo. 

[E. Torkar] Ja, to smo obravnavali in predlagamo občinskemu svetu, da potrdi ta sklep. 
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[Torkar] Hvala lepa. Odpiram razpravo. Prijava na razpravo? Ratek, še kdo?  

[Torkar] Aha. Še kdo mogoče? Kolenc. Še kdo? Ugotavljam, da ne. Kar svetnik Kolenc? 

[Kolenc] Hvala. Zdaj, pred leti smo štartali tale projekt zero waste pa določeno, malo nas je koštalo, 

malo smo [nerazumljivo] naredili. A smo zadovoljni? Zbrani podatki kažejo, pravilne podatke 

[nerazumljivo]. 5 

[Korošec] Na nek način smo lahko zadovoljni, na drugi strani pa, bom tako rekel, dejansko iskreno. V 

zadnjem letu na tem projektu nismo naredili nič, ker so bile razmere take, da tisti, ki so se pri 

nas ob poletju s tem še majhno bolj ukvarjali, so imeli čisto druge bolj pomembne zadolžitve, 

tako da zero waste je bila neka, neka reklama, neka, nek poskus, ki pa, pač, ni zdaj neka 

obveza, ki ga moramo izvajati. To je, pač, neka nadgradnja, ki ga probamo delati. Vedeti pa 10 

moramo, zero waste, pač, stremi do tega, da sploh do odpadka ne bi prišlo. To se pravi, mi se 

bomo morali počasi zavezati, da ko bomo šli v trgovino, ne smemo kupiti deset kil embalaže 

pa par stvari od hrane, če rečemo, ampak bomo morali, ne vem, na koncu koncev iti tudi v 

neko trgovino, kjer moraš ti svojo embalažo, svoje stvari nabavljati pa bomo potem veliko več 

lahko prispevali k zero waste, a ne. Ker dejansko mi tukaj zero waste, če rečem, uporabljamo 15 

bolj pri temu striktnemu ločevanju pa pri teh zadevah. Sedaj pa moramo pa, pač, stvari 

spremeniti še na tega, da do embalaže sploh ne bo prihajalo, da bomo mogoče s tem, kar 

neke stvari ne bomo kupili, proizvajalce prisilili, da bodo razmišljali, da ne bo petkrat eno 

stvar zavil pa naprej tudi še mogoče tudi neko zadevo v vezi, v vezi centra ponovne uporabe, 

ki je tudi odprt na nek način pri nas tam v tisti garaži, če rečem, ko se tudi dobijo res 20 

uporabne stvari, velikokrat, a ne? In zdaj, če res ni neke hude potrebe, da kupujemo, trošimo, 

da nam oči narekujejo, kaj damo v košarice oziroma v voziček, a ne, da se, pač, samo majhno 

zadržimo, da kakšno stvar kupimo, ki jo je nekdo oddal, mogoče prinesel tja, ker je več ne 

uporablja pa dobi še neko drugo življenje, če tako rečem. Ali pa, da se določene zadeve tudi 

izposodiš, če si enkrat, če samo enkrat v življenju rabiš en aparat, ga, pač, ne boš kupil, a ne, 25 

ampak mi smo, mi nekako imamo še zmeraj, da tisto stvar, ne vem, greš v trgovino pa, da 

kupiš pa je to, to pa jo imaš nekje na polici. Tako, da to zavedanje bo gotovo malo bolj težko 

spremeniti oziroma bo trajalo kakšno generacijo, da bo to šlo skozi, a ne?  

[Kolenc] A ne, saj ni kaj, zavedanje je v ljudeh [nerazumljivo] morali biti motivatorji, a ne, graf 

odpadkov gre pa gor.  30 

[Korošec] Ja, samo to je tudi posledica tega, če rečemo, kar se tiče turizma, vseh teh zadev, navala... Ne 

vem, bomo lahko rekli, ko bomo [nerazumljivo] še letošnje leto, a ne.  

[govor se prekriva] 

[Korošec] [nerazumljivo] ne moremo reči temu, da bo na koncu leta zaradi tega, [nerazumljivo] ampak 

bodo, pač, druge okoliščine pripeljale do tega, da bo količin manj. Tako, da bo pa to kar kar 35 
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lahko, bom rekel, tako zraven, z minimalnimi stroški, z minimalnimi takimi zadevami bomo te 

stvari probali peljati še naprej. Dejansko pa, bom tako rekel, težko si zdaj privoščimo pa, da 

neka huda sredstva dajemo, da bi se zdaj neke take stvari na temu projektu, še če imaš, pač, 

druge stvari tudi še za pošlihtati, a ne?  

[Kolenc] Hvala. 5 

[Korošec] Prosim. 

[Torkar] Hvala lepa. Ima mogoče še kdo kaj v zvezi s tem? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem in 

dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa: občinski svet Občine Gorje sprejme program 

zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Gorje za leto 2020. Glasujemo za. 

Soglasno, hvala lepa. 10 

[Korošec] Hvala. 

[Repe] Hvala. 

[Torkar] Prosim, če naslednjega pošljete, Leo Rikato Ružič. Točka 12, mobilnostni načrt Vintgar. Za 

uvodno obrazložitev prosim.  

[Piber] A je ni? 15 

[Torkar] Je? Zdaj, ko imamo ravno majčkeno takole; a po tej točki naredimo, po tej točki naredimo... 

[Pretnar] Pavzo. 

[Torkar] ... kakšno pavzo? 

[Repe] Ja. 

[Torkar] A ste utrujeni ali nadaljujemo? 20 

[Poklukar] zaključimo, pa jutri spet pridemo. Tudi to je lahko. 

[smeh] 

[Poklukar] Ali pa potem drug teden. 

[Torkar] Ne, samo vprašam, če naredimo kakšno 15-minutno pavzo? Ste utrujeni? Ali po tej točki 

naredimo ali ne?  25 

[Jakopič] Kar naprej… 

[Torkar] Bom jaz predlagal, zdaj tole točko speljimo skozi, potem se bomo pa o tem pogovarjali. 
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[Torkar] Za uvodno obrazložitev točke 12 bi prosil gospod Leo Rikato Ružič, strokovno sodelavko TRP-

ja. Izvolite. 

[Rikato Ružič] Ok. Mene samo zanima, koliko časa naj bi, mislim, koliko hitro, koliko ste bili že na javni 

razpravi, da ne bom ponavljala preveč? 

[Torkar] Zdaj, če sem prav seznanjen, so bili po večini že na javni razpravi... 5 

[Rikato Ružič] ok… 

[Torkar] ... ampak glede na to je fino, da se en kraten oris naredi, mogoče tudi poročilo iz te javne 

razprave, povzetek. Mislim, da večji poudarek pa na vprašanju, ker konec koncev gradivo so 

vsi dobili in so se lahko... 

[Rikato Ružič] Ok. 10 

[Torkar] ... pripravili. 

[Rikato Ružič] Ok…Moje ime je Lea Rikato Ružič. V podjetju PNZ smo pripravili mobilnostni načrt za Vintgar 

in, v bistvu, predvsem zato, ker Občina Gorje se sooča s težavami z vidika prometa, okolja, 

gibanja zaradi preobremenitve turističnega obiska in zato je bil, pač, namen, da naredimo ta 

mobilnostni načrt, nek dokument, ki bi obravnaval mobilnost v visoko turistični sezoni. Tako, 15 

zdaj zadeve so se vmes malo spremenile, tako da takrat je bil mobilnostni načrt pripravljen 

pred sezono z namenom, da se, v bistvu, čim bolj obvlada te, ta hud pritisk, ki ste ga, pač, 

imeli v zadnjih letih. Zato je tudi, v bistvu, še danes se je, v bistvu, mobilnostni načrt tak, kot 

je bil pripravljen ravno pred epidemijo. Je pa res, da letos, v bistvu, ne bo takega pritiska, a 

ne, tako da, ampak ne vemo pa, kaj bo naslednje leto, v glavnem… nihče ne ve. Skratka, 20 

glede, mislim, izhajali smo, v bistvu, kar smo mi naredili, no, da smo dobro preverili…smo 

naredili analizo stanja glede dostopnosti z različnimi prevoznimi sredstvi do Vintgarja. 

Analizirali smo podatke o obisku tako preko celega leta, preko mesecev, prek dni pa tudi 

preko ur v dnevu v tistih najbolj obremenjenih časih, kar nam je dalo potem, v bistvu, 

izhodišče za ukrepe oziroma prioritete, v kaj naj se, v bistvu, občina in hkrati tudi Turistično 25 

društvo Gorje usmeri, pač, kot upravljavec in, pač, smo postavili, v bistvu, ključne izzive na 

področju peš prometa, kolesarskega prometa, javnega potniškega prometa, ampak tega, v 

bistvu, ne bom ponavljala, ker ste to verjetno že [nerazumljivo] slišali. V glavnem, pač, gledali 

smo tako, a ne, da [nerazumljivo] je bilo več opcij, kako, v bistvu, upravljati s prometom na, 

obiskom; od tega, da se časovno prerazporedi obiskovalce, da se jih prostorsko prerazporedi, 30 

da se jih, celo mogoče zmanjša število obiskovalcev, do tega, da, seveda, se, pač zagotovi, ne 

vem, dodatne kapacitete za parkirišča in podobno. Sledili smo enim trajnostnim izhodiščem 

in ne vem, če gremo, v bistvu, kar na predlagane ukrepe v, za Vintgar. V prvi fazi, torej – 

planirano je bilo, da bi to že letos bilo, zdej bo naslednje leto, kakor koli že – je, v bistvu, to, 

da je izhodišče, da število obiskovalcev se ne omejuje – kar je mogoče, bo se zgodilo nekoč v 35 
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prihodnosti, samo to, pač, ni v rokah niti občine, ampak to se ne bo še zgodilo –, da se 

ohranja vse tri parkirišča, torej, parkirišče tukaj blizu vhoda v Vintgar in tudi park 

[nerazumljivo]. In, da ta park obratuje, v bistvu, aprila in maja med prazniki, junija, julija, 

avgusta, septembra vse dni pa oktobra še tudi med vikendi in prazniki. Potem bi za prevoze s 

tega parkirišč pri Lip Bledu, v bistvu, potrebovali enega do štiri teh manjših avtobusov ali pa 5 

enega do treh avtobusov, večje avtobuse, odvisno od, pač, od obdobja, ampak to smo tudi, 

pač, nekako predvideli, je notri bolj natančno razdeljeno. Pri tem, če bi se le dalo, da se 

poveča število parkirnih mest na tem parkirišču, ampak ne za celo obdobje obratovanja, 

ampak takrat, ko so res največje konice julija in avgusta, da se dodatno uredi to parkirišče z, 

ne vem, zavetiščem in podobno. Da se dodatno uredijo oznake do parkirišč, ker so trenutno 10 

še pomanjkljive in nekje tudi neustrezne, da se namesti dodatne elektronske table, ki kažejo 

zasedenost parkirišč, da se namesti tudi parkirne avtomate, da se prepove vstop za 

avtodome na tem spodnjem parkirišču. Predlagali smo tak parkirni režim, kjer naj cene 

padajo z oddaljenostjo, ker trenutno so bile cene parkiranja, pač, povsod enake, ne glede na 

to, a si parkiral minuto od vhoda ali pa, pač, tri km stran in menimo, da turisti [nerazumljivo] 15 

zato predlagamo, da se, pač, zmanjšuje cena. Cene so pa, pač, na, v bistvu, upravljavcu, to je, 

pač, [nerazumljivo] mi smo potem sugerirali. Predlagali smo tudi, da bi se zaprl spodnji del 

Podhoma. Zdaj, za bolj napredno rešitev, da bi to bilo s potopnimi stebrički, to je podobno, 

kakor je, pač, urejeno v nekaterih sosednjih turističnih krajih oziroma za prihodna obdobja, 

ker za začetno obdobje je pa mogoče samo z reditelji, a ne, da se to, pač, v bistvu, prepove, 20 

preprosto se prepove promet na tem vzhodnem delu, da ljudje ne bi in, da se jih, usmerja 

promet po glavni državni cesti, namesto skozi te lokalne ceste. Predlagan je tudi enosmerni 

režim v, samo za ta čas sezone, skozi Višelnico dol proti Spodnjim Gorjam. Torej, ja, to. Laže 

bi bilo, če bi videla na karti, ampak kakor koli, saj veste, za kaj gre. Z vidika trajnostnega 

prometa se, pač, priporočamo, da se uredi avtobusno postajališče Spodnje Gorje, to je v 25 

smeri gor proti Zgornjim Gorjam, ki je, pač, neurejeno, ni nadstrešnice, nobenega znaka, 

nobenih voznih redov. Izvedeli smo – no, tak je bil plan; zdaj, kako se bo to letos izvedlo, ne 

vemo zaradi te epidemije, ampak Slovenske železnice so potrdile, da bodo dali dodatna, dva 

dodatna vlaga med vikendi na, pač, na tej progi Jesenice za, med Jesenicami in Bohinjsko 

Bistrico. Predlagamo, da se naredi več oziroma namesti več usmerjevalnih tabel za pešce in 30 

kolesarje in to, v bistvu, če je le možno tudi v sodelovanju z Občino Bled, ker veliko 

obiskovalcev pride peš in s kolesom z Bleda. Potem, da se da pobudo tudi za več charter 

avtobusov; to je spet, pač, treba se dogovori z Občino Bled, ker je, pač, no, nekateri pa[?], v 

bistvu, precej obiskano, ampak, pač, neenakomeren obisk, no. Da se namesti dodatna 

kolesarska stojala, ker so trenutna neustrezna za, ob vhodu v Vintgar. In potem so tudi ti 35 

promocijski ukrepi, ki so sicer bolj vezani na upravljavca Vintgarja. Torej, temeljito 

posodobitev spletne strani glede dostopnosti za vse načine, z zemljevidi, da se jih pripravi, da 

se doda vse vozne rede za vsa prevozna sredstva, cenike, povezave na nakup kart in podobno 

in, da se pripravi kakšna zloženka z vsemi temi navodili in, da bi jih lahko tudi, recimo, ko se 
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kupi spletno karto, da lahko obiskovalec te informacije že takoj dobi. Za kasnejše faze pa, v 

bistvu, že takrat je bilo dosti nejasno, ker je v rokah in Ministrstvo za okolje in TNP-ja in 

drugih, pač, usklajevanje z drugimi občinami, kaj se bi zgodilo v naslednjih fazah, naslednjih 

letih tretjič, zdaj bo, pač, s temi epidemijami še bolj nejasno. Ampak nekako je tendenca, da 

bi se umikalo promet s tega območja, da se gre še bolj trajnostni način in, da se, pač, v bistvu, 5 

ali uredi neko centralno parkirišče nekje izven, izven občine mogoče, ampak to, to so zadeve, 

ki se je treba usklajevati z drugimi občinami. Potem, da se naredi sistem izposoje koles v 

Gorjah s štirimi terminali in, da, v bistvu, se potem na koncu se ukine, da ta parkirišča ob 

Vintgarju, ne. To. Zdaj, mi smo, pač, približno eno tabelico vrednosti teh ukrepov sestavili. 

Deloma, so to tudi, v bistvu, se verjetno delijo stroški tudi s Turističnim društvom Gorje, 10 

ampak približna neka vrednost, skupna vrednost vseh teh ukrepov, ki sem jih naštela, je tam 

okoli 250.000 evrov. Največ, seveda, je za avtobuse, a ne. Pač, ta prevoz iz, iz parking rida, 

druge infrastrukturni so pa, v bistvu, precej manj vredni. So, gre precej za, predvsem za 

mehke ukrepe, spodbujanja, usmerjanja ljudi, ni, v bistvu, strukturnih ukrepov in zato so te 

vrednosti, pač, s tem manjše. Imajo pa, v bistvu, lahko kar v redu učinke. Predlagali smo tudi, 15 

da se spremlja in, v bistvu, vrednoti te ukrepe in izvajanje skozi leta, da se vidi, kakšna je 

uspešnost, v katero smer gremo, če gremo v pravo smer. O podatkih o prodajnih kartah, 

pripeljanih potnikih in da se zbira podatke o nakupovalnih navadah obiskovalcev in 

[nerazumljivo]. Tako, da to je to. 

[Torkar] Hvala lepa. Mobilnostni načrt Vintgar sta obravnavala odbor za prostorsko planiranje in 20 

gospodarjenje z nepremičninami in odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 

javne službe, zato prosim predsednico Repetovo najprej za poročilo. 

[Repe] Ja. Odbor je se seznanil ponovno s tem načrtom. Člani odbora so bili tudi prisotni na 

predstavitvi. Debatirali smo o tem, da je to del celostne ureditve, da, da ni cela. Predlagal je 

gospod Pretnar, da se priložijo k temu načrtu tudi te zabeležke, ki so bile narejene na... 25 

[Torkar] To ste danes tudi dobili na mizo. 

[Repe] ... na tem, na tej predstavitvi, ki smo jih danes tudi dobili na mizo, v roke. V glavnem smo pa 

na koncu sprejeli sklep, da predlagamo občinskemu svetu, da predlagani mobilnostni načrt 

sprejme s podanimi spremembami na javni obravnavi. 

[Torkar] Hvala lepa. Poročilo je obravnaval tudi pristojni organ pod vodstvom Torkarja Edvarda. 30 

[E. Torkar] Tudi mi smo obravnavali to in tudi mi predlagamo, da občinski svet sprejme ta  

[Torkar] Hvala lepa. 

[Edvard Torkar] ... mobilnostni načrt. 
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[Torkar] Odpiram razpravo. Prijave na razpravo? Svetnica Bunderla, Pretnar, še kdo? Svetnik Kolenc, 

svetnica Repe. Še kdo? Kar po vrsti, svetnica Bunderla? 

[Bunderla] Hvala. No, že na tem listu, ki smo ga zdaj dobili, je udeleženec, je udeleženec sodeloval na 

razpravi v Gorjanskem domu in je dejal, da ni bilo slišati nič novega. Kar je pa res, a ne? Mi 

smo, to ste vi povzeli oziroma podatke ste dobili od Turističnega društva Gorje in občine. In 5 

to je samo ena sinteza vseh podatkov. Jaz tukaj ne vidim nobenih rešitev oziroma to so samo 

tiste rešitve, ki smo mi in je bil to Vaški odbor Podhom in Spodnje Gorje glede ceste, glede 

enosmernega prometa in teh stvari in to je – tako jaz vidim – to je samo sinteza, povzetek 

vseh stvari, ki smo jih mi že našteli kot, da so problematične, in praktično ni rešitev. Zdaj je, 

udeleženec je tudi povzel stroškovno to zadevo. Jaz sem zaprosila za, za dokumentacijo in 10 

strošek, a vam lahko razdelim? Strošek izdelave načrta je 22.295 evrov, ta mobilnostni načrt 

Vintgar.  

[Torkar] A se lahko pogovarjamo o vsebini mobilnostnega načrta? 

[Bunderla] O stroških se tudi moramo pogovarjati. Saj, o vsebini se pogovarjam... 

[Torkar] Vi ste v... 15 

[Bunderla] ... zato, ker... 

[Torkar] ... proračunu sprejeli in občinska uprava mora izvesti vse... 

[Bunderla] Ja, ampak… 

[Torkar] ... kar je bilo sprejeto na proračunu. 

[Bunderla] Samo, za ta denar bi jaz pričakovala, da se bolj resno pristopi k zadevi, ker to je samo sinteza 20 

podatkov iz Turističnega društva Gorje in tukaj je udeleženec takrat izračunal, da je strošek na 

stran, vključno z naslovnico, kazalom, grafikoni in slikami 384 evrov z davkom. Strošek za 

tipkano besedo 2,28 evra in glede na to, da tukaj ni bistvenih rešitev oziroma sploh ni rešitev, 

to je samo neka, neki podatki, ki so že zdaj stanje, a ne, se meni zdi res zadeva neresna in jaz 

te, tega mobilnostnega načrta ne morem podpreti. In potem je še točka 7, kjer piše 25 

spremljanje in vrednotenje. In udeleženec pravi, da so si že vnaprej pripravili pot do 

vsakoletnega izplačila določenega denarja, ker boste redno spremljali pa zbirali podatke. 

Zdaj, strošek bi razumela, če bi bilo, recimo, 10 strani opisa stanja pa vsaj 10 strani predlogov 

za rešitev in to ni mobilnostni načrt Vintgar, to je analiza stanja. Zdaj, vsak svetnik si bo pri 

sebi presodil na podlagi tega pa, če je bil prisoten pa, če je slišal, kaj so udeleženci tam 30 

povedali, če je za to, po moje, nekvalitetno študijo vredno toliko plačati. Hvala. 

[Torkar] Vsebinsko? 
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[Bunderla] Ja, vsebinsko pa pravim: ni rešitev. 

[Torkar] V redu. Pretnar? 

[Bunderla] To ni načrt. 

[Pretnar] Ja, hvala za besedo. Eno izmed rešitev, ki jo predlagate, so tudi označevalne table. No, kot 

zanimivost lahko povem, da je to resnično društvo, ki je dalo vlogo na Direkcijo za ceste, za 5 

boljšo v dodatno označitev, bolj sistematične [nerazumljivo]. Ampak, oni so dobili iz Direkcije 

za ceste odgovor, da je, pač, vse v redu označeno. Samo kot zanimivost. Predlagana rešitev, ki 

jo, pač ne moremo mi izvesti. 

[Torkar] No, zdaj... 

[Rikato Ružič] Ja. Mislim... 10 

[Pretnar] To je, pač, samo informacija. 

[Rikato Ružič] [nerazumljivo] to so ravno taka središča od [?] [nerazumljivo] ampak tiste, to smo se tudi 

pogovarjali s Turističnim društvom, in smo se strinjali, da, pač, če bo to potrjeno, da potem se 

skupaj še z občino lahko dogovorimo kot izvajalci, da, pač, še enkrat zaprosimo pri Direkciji, a 

ne, zato, ker, pač, če – to so se strinjali – da, če samo eno društvo to zaprosi, je mogoče 15 

drugačna teža, kot pa, če zaprosi, v bistvu, več deležnikov. In mi se strinjamo, da, pač, oznake 

niso popolnoma ustrezne oziroma, da so mogoče, da jih je premalo, no, to in, da, pač, ni tukaj 

za obupati, a ne, da so, pač, mislim, to še vedno poskusi, pač, izvesti... 

[Pretnar] … na vsak način… 

[Rikato Ružič] ... kar se tiče državnih cest. Kar se tiče pa občinskih cest pa ni težav. 20 

[Torkar] Še kaj? 

[Piber] A lahko jaz? 

[Torkar] Čakajte, čakajte. Še kaj? 

[Pretnar] Hvala. 

[Torkar] Svetnik Kolenc? 25 

[Kolenc] Hvala. Tu zdaj na koncu je povzetek enih ukrepov, a ne, ali bomo rekli, da ni nič? 

[Repe] [nerazumljivo] 

[Kolenc] Zraven, bi rekel, so navedeni, kaj narediti, bi rekel, kaj [nerazumljivo] zadevah. Zdaj, tu 
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odgovorni izvajalec Občina Gorje pa kar je neke vrednosti pa za leto 2020? 

[Repe] Ja. 

[Kolenc] Kdo pa je to uskladil? Iz katerega pa naj mi zdaj to damo? Kje imamo pa mi zdaj to v 

proračunu? To je totalno nerealno, to je 300.000 evrov! A zdaj mislimo, da bomo to, ne vem, 

dobili iz te takse, ki smo danes že prvo obravnavo imeli? To, to je nerealno.  5 

[Rikato Ružič] [nerazumljivo] bomo malo pogledali [nerazumljivo], mislim, to smo... 

[Kolenc] Ja [nerazumljivo] 

[Rikato Ružič] ... glede na letni [nerazumljivo] točkah glede [govor se prekriva] 

[Repe] Na 38. strani... 

[Rikato Rožič] ... je bilo rečeno, da so to [nerazumljivo] sredstva. 10 

[Repe] ... najbrž? 

[Torkar] Ne, jaz bi... [nerazumljivo] 

[Kolenc] [nerazumljivo] kar nekaj, postavitev parkinga, Občina Gorje? 

[Repe] Ja. 

[Kolenc] Postavitev avtobusnega prevoza... 15 

[Rikato Ružič] [nerazumljivo] 

[Kolenc] ... Občina Gorje, približno 100.000 evrov. 

[Repe] Ja. 

[Torkar] Zdaj... Ja, zdaj, če, no. Najprej ti, potem pa jaz. 

[Rikato Ružič] Ne, samo toliko, mi smo, pač, izhodišče je bilo, da bo Občina Gorje lahko zagotovila sredstva 20 

za nakup električnih mini avtobusov, iz tega se je izhajalo. In, da bodo, pač, sredstva lahko 

zagotovljena. Zdaj, pač, a je to za leto 2020 ali pa 2021 zaradi te situacije, je, pač, 

[nerazumljivo] spremeni. 

[Kolenc] Tudi, če bi bilo [nerazumljivo] 

[Repe] To je povzetek ukrepov za 2020. 25 

[Kolenc] ... saj nimamo to v proračunu, razen, no avtobusi, če nam to reši, [nerazumljivo] bomo 
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avtobuse kupili, če je to [nerazumljivo]. 

[Torkar] Seveda, seveda... 

[Pretnar] Ja, [nerazumljivo] nam bo ostal. 

[Torkar] ... seveda, seveda niso, seveda niso, je pa dejstvo, da smo začeli pristopati k reševanju 

problematike, ki se je pojavljala z, bom rekel, z maso prometa v teh preteklih sezonah. 5 

Situacija bo verjetno od letošnje sezone naslednje tri, štiri sezone majčkeno spremenjena, 

ampak glede na to, s kakšnimi težavami smo se ukvarjali in, glede na to, kakšne podlage 

pravzaprav moramo še imeti, da bomo pravzaprav razpisali koncesijo za upravljanje z, bom 

rekel, tisto vlogo, ki smo jo vložili na Eko sklad za nabavo električnih busov, moramo ne samo 

imeti mobilnostni načrt Vintgar, ampak celostno prometno strategijo. Celostna prometna 10 

strategija bo pokazala tudi, bom rekel, vse smeri pa podlage pa tudi obveznosti 

koncesionarja, ki jih bomo lahko s celostno prometno strategijo v nadaljevanju – v lokalnem 

časopisu ste tudi že videli anketo – in je, bom rekel, velik interes, da sami pristopite k 

izpolnjevanju ankete, ki jo je pripravil tudi PNZ, da v čim večji meri odgovorimo in sodelujemo 

pri tej anketi, in tudi vložimo na občino zato, da bomo, da bo lahko pripravljavec te celostne 15 

prometne strategije, bom rekel, pripravil tisto, kar si pravzaprav Občina Gorje v čim večji meri 

želi. Potem gremo pa s temi postopki naprej. V letu 2020 vsi tile ukrepi, ki so tule predlagani, 

verjetno, da niso, dokument bo živ, da rečemo imamo mobilnostni načrt Vintgar. Sledijo 

ukrepi, ki so sicer opisani, lahko gredo pa tudi to, bom rekel, po etapah, po, bom rekel, po 

korakih; prvo leto eno, drugo leto drugo, ampak glede na dejstvo, da imamo tukaj, bom rekel, 20 

predlagane ukrepe, so finančno, seveda, ovrednoteni, ker morajo biti, ker je tudi prav, da so 

zato, da vemo približno v višinah, kaj se pogovarjamo in o čem, in dejansko se situacija bi 

morala hitreje zavrteti, če bi bila situacija tako, kot je bilo prejšnje leto takole obdobje, zdaj je 

pa majčkeno drugačno stanje, bomo pa lahko verjetno se bolje pripravili, bolj smelo in, bom 

rekel, tudi to obdobje bo lahko daljše. Ni pa rečeno, da je to ravno 2020, lahko je tudi 2022, 25 

lahko 2023. To so, bom rekel, koraki, ki se bodo, pač, izvajali ukrepi. Finančno so pa, seveda, 

ovrednoteni, da vemo približno v kakšnih okvirih se pravzaprav sploh pogovarjamo.  

[Repe] Ok. 

[Torkar] A ne? Glede parkirišč, tudi to je bilo, bom rekel, skupaj – mi nismo občina, ki bi želela ali pa 

silila v centralno parkirišče. Mi zelenih površin ne želimo uničevati, jih želimo ohranjati kot 30 

kmetijska zemljišča. Imamo nekaj javnih površin, ki so, bom rekel, že parkirišča manjša, to je 

pri pokopališču eden. Enega imamo namen zgraditi, pa upajmo, da ga bomo, če ne letos pa 

drugo leto zagotovo zgradili; to je pri šoli, ki se v poletnem mesecu lahko – sem videl, sem 

videl, saj sem videl – ga lahko uporabljamo tudi za take namene in jih lahko upoštevamo in so 

tudi te vrednosti, ki so, bom rekel, tudi upoštevane v, bom rekel, v taki operacije, a ne. Zdaj, 35 

kar se tiče zadrževanja samega prometa; sami vemo, da imamo, da naša občina ima križ 
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državne ceste iz strani Bleda, to je skozi Spodnje Gorje in Zgodnje Gorje, s strani Kočne, 

Jesenice preko Spodnjih Gorij in, da omejitev na državnih cestah, z omejitvami na državnih 

cestah smo ne samo zelo omejeni, ampak, bom rekel, to ni naša pristojnost. Je le naša, lahko 

naša pobožna prošnja, ki je lahko uslišana, če imamo srečo, večkrat pa neuslišana. Nimamo te 

pristojnosti, imamo pa pristojnosti na občinskih cestah. Zavedati se pa moramo, da vsi, ki 5 

živimo ob cestah, večinoma vsi živimo ob cestah, da uporabljamo pravzaprav ceste in se tudi 

mi vozimo mimo objektov drugih občanov in mogoče tudi sami s svojim, bom rekel, s svojimi 

vožnjami mogoče koga motimo. Tako, da tega se moramo, bom rekel, tudi zavedati. Je pa 

dejstvo, da smo danes tudi začeli, bom rekel, s temi možnostmi, ko smo sprejeli prvo branje 

Odloka o taksah in, da predvidevamo, da bodo sredstva iz tega naslova prišla tudi v občinski 10 

proračun, in ravno zaradi tega smo tudi danes obravnavali ta Odlok o taksah. Bomo lahko 

vlagali in s tem povečevali kvaliteto, izboljšali kvaliteto vseh občank in občanov v naši občini. 

To je, bom rekel, razlog. Res pa je, mobilnostni načrt, ki se bo, bom rekel, nadaljeval tudi v 

celostno prometno strategijo, to delo se, že nastaja, bo, bom rekel, bosta dokumenta, ki 

bosta tista, s katerimi želimo, želimo urejati stanje, ki je bilo, bom rekel, pred tem časom 15 

neurejeno. Svetnica Bunderla, ja? 

[Bunderla] Ja, če se lahko vrnemo na mobilnostni načrt, ne na parkirišča pa ne vem, kje. Zdaj, mi 

namenjamo 20.000 evrov za takle dokument, kjer vi pravite, da saj mogoče pa ne bo teh 

50.000, a ne, za parking, mogoče ne bo 100.000, mogoče ne bo 300.000 evrov. Kako, zakaj mi 

to nekaj delamo, če sploh nimamo enega, ene ideje, kaj sploh hočemo? Zakaj, damo 200.000, 20 

mm 20.000 evrov in to je 340 evrov na stran, se to nobenemu svetniku ne zdi [nerazumljivo]? 

[Torkar] Saj jaz sistematiko lahko tudi za kakšno drugo stvar izračunam. Tako, da to ni problem. Tukaj 

so... 

[Bunderla] Ne, [nerazumljivo] 

[Torkar] ... ukrepi... 25 

[Bunderla] ... ker nima [nerazumljivo] 

[Torkar] Lepo prosim, če se pogleda, če se pogleda 54. stran... 

[Bunderla] [nerazumljivo] govoriti, če jaz govorim... 

[Torkar] Prosim? 

[Bunderla] ... no. Prej ste govorili, zdaj pa lahko jaz, prosim. 30 

[Torkar] No, to bi bilo fino, da se tudi vi držite. Izvolite. 

[Bunderla] Ja. A ne, zdaj ste rekli, ja, da do leta 21, 22, ne vem, kdaj, a ne, mogoče, mogoče ne to. Zakaj 
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mi namenjamo zdajle za mobilnostni načrt in, da bi potem še za, za celostni prometni, kaj je 

že, strategijo? Za vse to, ker že mobilnostni načrt povzema stanje v Občini Gorje. A ne, ne 

moremo mi parcialno Vintgar urejati, če ne celostnega načrta gledamo. In zdaj bomo plačali 

400 evrov skoraj na stran, a se komu to malo čudno zdi? 400 evrov na stran? A veste, za 

koliko se kakšna stvar naredi? Ampak, kvalitetna. Kar tukaj, kot je prej že svetnik povedal, na 5 

strani 58 imamo pravzaprav samo ukrepe in, kaj se bo, kaj se lahko naredi. Ne vem, meni so 

to zdi res... 

[Torkar] Bom jaz… 

[Bunderla] ... neodgovorno, da plačujemo take denarje. 

[Piber] A je dvom [nerazumljivo] 10 

[Torkar] Bom jaz, bom jaz najprej povedal. Glede na to, da je PNZ izvajal ne samo, bom rekel, to 

strategijo ali mobilnostni načrt, ampak je izvajal takih dokumentov v sosednjih občinah kar 

nekaj in tudi širom občine po Sloveniji, in povsod je oblika podobna ali skoraj enaka in povsod 

je bila prepoznana kot zelo kvalitetna. 

[Bunderla] Ja, saj sem... 15 

[Torkar] Jaz se opravičujem.... 

[Bunderla] ... pogledala tudi druge strategije. 

[Torkar] ... jaz se opravičujem, jaz se opravičujem. Zdaj, lahko, bom rekel, iz preteklosti povem; 

švicarski finančni mehanizem se je vlekel od ideje oziroma od kandidature, odposlane vlog za 

energetsko sanacijo osnovne šole skoraj 4 leta. 20 

[Bunderla] Mobilnostni načrt [nerazumljivo] 

[Torkar] Je čisto druga stvar. Zdaj jaz govorim, prosim. 

[Bunderla] Ja. 

[Torkar] Lahko pa neham. Izvolite, Ružičeva. Kultura na, ne vem... 

[Rikato Ružič] Mogoče, a lahko še moj mogoče komentar? 25 

[Torkar] Seveda… 

[Rikato Ružič] Absolutno se ne moremo strinjati, da noter ni rešitev. Ne vem, ali niste prebrali mogoče 

dokumenta. Del poročila je absolutno analiza stanja, ker je to osnova vsake strategije, ker je 

treba najprej vedeti, kje smo, da lahko potem sploh planiramo ukrepe. Ampak, dobršen del 
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dokumenta je namenjen ukrepom. Ukrepi so rešitve, zagotovo se kakšne rešitve tudi 

ponavljajo iz prejšnjih let, ker so bile prepoznane, kot, pač, dobre. So pa nekatere rešitve, 

pač, nove in za tem stojimo in tudi, če ne bi bilo rešitev oziroma ne bi bilo nobenih novosti, 

potem ne vemo, zakaj se niso vse te stvari že izvajale v prejšnjih letih in potem sploh ne bi 

imeli težav. Ampak, težave so in bila so nesoglasja, tako kot [nerazumljivo]. Mi smo imeli stik 5 

s Turističnim društvom in smo imeli stik z občino, smo zelo dober vpogled dobili in ukrepi, ki 

so bili na občinski strani, ki so bili na turistični strani, so si bili nasprotujoči, strani se niso niti 

strinjale glede tega in, če še, še danes se, v bistvu, eni ne strinjajo s temi zadevami, to 

pomeni, da neke rešitve so. Ker če ne bi, če jih ne bi bilo, bi, pač, nimamo problema in bi 

delali isto, kot smo že vse, vsa leta do sedaj. Ampak mislim, da se strinjamo, da problemi pa 10 

so, in rabijo rešitve in te rešitve so. Glede zneska bi pa predlagala, ker mi še zdaleč nismo, 

pač, toliko denarja, pač, dobili za to študijo, ampak to naj potem finančni del vrednotijo, 

ampak z naše strani obe zadevi absolutno ne držita, no, tako da mi stojimo, pač, da za svojim 

delom... 

[Bunderla] Podatke sem dobila od občine. 15 

[Rikato Ružič] Kako? 

[Bunderla] Podatke finančne sem dobila od občine. 

[Rikato Ružič] Jaz vem, kakšna je bila naša pogodba, samo to, tako da in ni bila taka, no.  

[Bunderla] Potem ima pa občina narobe kej... 

[Torkar] Dajmo iti na vsebino mobilnostnega načrta, prosim. Svetnik Kolenc je že bil? Ja, potem si pa 20 

ti, na koncu. Svetnik Kolenc, a s ti že bil? 

[?] Že, že. 

[Kolenc] [nerazumljivo] 

[Torkar] Repe, bila? 

[Repe] Ne še. Ampak, imela sem isto vprašanje za to preglednico ukrepov, ki ste jo že razložili zdaj. 25 

Zraven bi pa še rada povedala za zaskrbljenost nekaterih občanov, ki so jo izrazili, ko so rekli, 

da če se bodo začasno, če ne bo nobenega začasnega parkirišča, in če in če bomo zaprli 

promet popolnoma iz Podhoma, jih skrbi del od trgovine Mercator v Spodnjih Gorjah pa do 

Fortune, do tega križišča. Tam gredo, je res huda zgoščenost potem takrat, kakor je bilo 

največ prometa v tistem, v tistem obdobju, ko smo imeli najhuje, kjer se vozijo iz, čez Poljane, 30 

ker se izogibajo prometu v, Lesce-Bled, vozijo se proti Vintgarju. Tam jih obračajo nazaj, da se 

peljejo in parkirajo na parkirišču pri Lipu in potem se še enkrat z avtobusom peljejo v, nazaj v 

Vintgar, pomeni se bo večkrat peljal in ta, ta del tu je hudo, hudo obremenjen. Samo to 
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zaskrbljenost nekaterih občanov bi rada povedala. 

[Rikato Ružič] Ja, mislim, jaz razumem, da je… mi smo slišali različna mnenja od različnih občanov in jaz sem 

prepričana, da čisto katera koli rešitev bi predlagali, bi bilo nekaj zaskrbljenosti. Ker, če bi pa 

nekje drugje... 

[Repe] Ja. 5 

[Rikato Ružič] ... predlagali, bi bila verjetno zgostitev na tistem koncu, vedno bo nekje neka kolateralna 

škoda. Smo pa, pač, bili ravno zato, a ne, vedno se je govorilo o tem, da bo, kako bodo vozniki 

potem morali…bodo prišli do, do Fortune pa jih bodo... 

[Repe] Tako. 

[Rikato Ružič] ... preobračali, ampak ravno zato je treba, zato smo predlagali, da se namesti dodatne 10 

elektronske table in dodatne usmerjevalne table že pred tem, da se ljudi zajezi in, da sploh ne 

pridejo do tega konca, a ne, da se zmanjša promet v zaledju in, recimo, tudi, mislim, tudi 

parkirni režim je, pač, nastavljen tako, a ne, da in informacijski [nerazumljivo], da ne pride do 

tega, da ljudje pridejo noter do Vintgarja, ugotovijo, da je vse polno, morajo nazaj obračati in 

podobno, a ne? 15 

[Repe] Ja. 

[Rikato Ružič] In to smo se tudi strinjali s Turističnim društvom, a ne? Tako, da če bi se, če se ukrepi bolj 

celostno izvedejo, da so, pač, te zadeve nekako, da je za to poskrbljeno oziroma, da so 

problemi omiljeni, se nam pa zdi vseeno bolje, da, pač, prihaja do nekim manjših zastojev na 

neki državni cesti, ki je namenjena za večji in gostejši promet, kot pa v neki, res vaških ulicah, 20 

kjer bodo pa tisti obiskovalci, prebivalci, a ne... 

[Repe] Ja. 

[Rikato Ružič] ... na slabšem, tako da... In tam je pa res vpliv potem, a ne, in občinske ceste na, na, v bistvu, 

na parcele ljudi, a ne, in gibanje ljudi, a ne. Tako, da mi smo pretehtali vse možne, ja, 

variante, tudi smo se, mislim, predvsem s Turističnim društvom, no, smo to dosti debatirali in 25 

govorimo pa tukaj, a ne, da tukaj govorimo zdaj o ukrepih na kratek rok; kaj se da hitro 

narediti. 

[Repe] Ja, razumem. 

[Rikato Ružič] Seveda, da bi vsi želeli, da bi mi naredili... 

[Repe] Ja. 30 

[Rikato Ružič] ... centralno parkirišče, ampak v realnosti to v nekih letih, v parih letih, pač, žal ni mogoče, ne. 
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Ni. 

[Repe] Ja, to razumem. 

[Rikato Ružič] In jaz se strinjam, da je naslednji korak, da se pa združijo občine, a ne, še z Jesenicami in z 

Bledom in, da se najde širši potem koncept za nek srednjeročni plan, no, da se ne gasi samo 

več požara, a ne, to, kar se zdaj dogaja trenutn]... 5 

[Repe] Ja. 

[Rikato Ružič] ... ampak, da se najde nek trajnosten, v bistvu, da bo zdržal koncept tudi malo na daljši rok, 

ker, v bistvu, če smo že, gledamo Vintgar, ampak ni tudi samo Vintgar, a ne, pa imamo Bled 

pa imamo Radgono, Pokljuko... 

[Repe] Mislim, saj... 10 

[Rikato Ružič] ... in vsako leto svoje, pač, težave, ne, in zdaj to je res... Se strinjamo, da je treba celostno 

reševati, ampak to pa ni stvar, ki se jo pa naredi v 3 mesecih. Ne? In tudi je potrebno, da dosti 

več sodelovanje, komunikacija v vsemi deležniki, saj tudi, že tukaj smo imeli eno, en zanimiv 

sestanek z ministrstvom pa s Triglavskim narodnim parkom pa imajo čisto drugo potem 

poglede, ne, in to je treba uskladiti in to, to pa ni 3-mesečno delo, no. Sigurno. Tako, da ja, 15 

upam, da sem odgovorila. 

[Repe] Ja. Ja, hvala. 

[Torkar] Hvala. Svetnik Piber? 

[Piber] No, zdaj bi pa jaz, jaz sem pa bil na predstavitvi, pa bi še vseeno nekaj lepega povedal ali pa, 

kar je tudi napisano tu notri, a ne? Ne vem, jaz zastopim, pač, če takoj pogledaš, pač, 20 

parkirišča ni notri, a ne. To je logično, a ne? Se bomo, pač, morali na Lipu, pa so tam plačali, 

pač, najemnino ali pa kakor koli, pa se – edino jaz bi bil ne, da ta velike avtobuse, ampak na ta 

male avtobuske, a ne. Res da pelje manj ljudi, ampak se tudi lažje umakne, a ne. Potem 

gremo naprej, a ne: jaz sem bil vesel, ko sem jaz tudi tam doma, a ne, in jaz sem videl razliko 

med enosmerno cesto pa dvosmerno. A ne? To je bilo lahko dve ure gori, doli, vse zabasano, 25 

nikamor nobeden, če je enosmerna cesta je bilo, je bilo idealno, a ne. Tako, kot je že Zdenka 

rekla, jaz imam tudi tam pripombe, sem tudi tam povedal, jaz bi tam te ljudi spustil nazaj gor 

do, do trgovine pa nazaj dol, bi pa, pač, moral Turistično društvo dati kakega redarja več, a 

ne?  

[Repe] Ja. 30 

[Piber] Da bodo, pač, malo razširili mrežo, a ne, če tako naprej, a ne. To je meni vse všeč. Uvoz 

Zgornje Gorje, zelo lepo, a ne, nimaš kaj reči. Na Bled [nerazumljivo] a veš, ne morem bit… da 
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je to zanič vse, a ne? Problem je pa tale z Jesenic, to je pa res, a ne? Nimamo ne parkir placa, 

ljudje se pa tam pripeljejo, a ne? A ne? 

[Repe] Ja, ja. 

[Piber] Ja. Potem gremo malo naprej: tamle, ko je eden rekel, je enosmerni promet v Vintgarju, a ne, 

not v soteski, a to je zelo fino, boste morebiti še več ljudi dali not, a ne?  5 

[Repe] Ja. 

[Piber] A ne, če smo tako? A ne? Pa pojdi na Hom pa tam eno pico pojej pa pojdi dol do Kureja, pa 

tam še en pir popij pa te edne dal na avtobus, pa šibej, a ne? A ne? Mislim, moj, mo… jaz bi 

tako videl tale Vintgar…bodo pa odločil Turistično društvo, a ne, mi jim bomo kot občina 

samo malo pomagali, ko jim bomo lahko. A ne? Zdaj, kaj imam še kaj takega, verjetno sem kaj 10 

zgrešil, ampak se mi zdi, da sem precej tole…, a ne? A ne, mene tudi ta, te bajte me tudi pa 

me tudi jebajo, po domače, no, saj to je to. To so, pač, moji sosedje, ki nimajo dostopa. Zdaj 

da se bo štiri kilometre naredil, da pride nazaj, ej, a ne? Saj ga tudi zastopim, kurc. A ne? 

[Jan] To si pozabil: ta novo cesto [nerazumljivo] dol do Mercatorja. 

[Piber] Ja, tam, ja, to sem. No.  15 

[Mandeljc] Ja, saj bi jo res lahko odprli. 

[govor se prekriva] 

[Repe] [nerazumljivo] 

[Piber] Ja, no, saj sem to jaz že rekel pa ste bili vi proti. 

[Repe] Ne, jaz [nerazumljivo] 20 

[Piber] Ja, no, potem pa ni noben poslušal, [nerazumljivo] dobro. Saj ne bomo zdaj nič, a ne. Zdaj bi 

pa še to rad povedal, a ne: zdaj [nerazumljivo], da to ni bila zadaj občina, a ne, ali kako ali še 

nisi spregledala (Bunderli), a ne? Da je to Turistično društvo delalo, a ne? Kakor nas skozi 

obsoja, a ne, Anja?  

[Bunderla] [nerazumljivo] o čem to? 25 

[Piber] Ja, o parkiriščih na, na tam gor, na Vršcah, ja. 

[Bunderla] Aja, no, če smo že na lokalnem terenu... 

[Piber] Ja, tudi... 
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[govor se prekriva] 

[Torkar] Ne, ne dovolim zdaj. 

[Piber] Ja. A ne? 

[Torkar] Ima besedo Piber. 

[Piber] Kar…ne bom rekel, [nerazumljivo]. Ampak po moje, da je to, to, no. Hvala. 5 

[Rikato Ružič] Ja. Mogoče samo, mislim, je bilo veliko komentarjev, ampak mislim, se čisto strinjam z vami, 

mi smo vse to razmišljali, enosmerni režim… 

[Piber] Ja, ne, saj... 

[Rikato Ružič] ... enosmerni je [nerazumljivo] 

[Piber] Ja. 10 

[Rikato Ružič] ... recimo, to je obiska, ne? To je kar verjetno ena prvih [nerazumljivo] 

[Piber] Pa še nekaj sem potem pozabil, a ne, tisto je pa poglavitno. 

[Rikato Ružič] Aha. Ampak, to je taka stvar spet, ko so različni pogledi. Turistično društvo ima en pogled, 

TNP ... 

[Repe] Ja. 15 

[Rikato Ružič] ... tam, ko se absolutno ne strinja s tem. Občina ima verjetno mešane poglede, iz prometa so 

to spet novi izzivi, potem kako zagotavlja za nazaj, a ne, tako da to je bila ena od variant, ki 

obstaja za prihodnost, ampak se strinjamo s Turističnim društvom, da za letos samo 

spodbujajo enosmerni promet, ko bo ta obisk... 

[Torkar] [nerazumljivo] 20 

[Rikato Ružič] ... in to so, tako so tudi nastavili cenovno politiko kart oziroma vstopnic v Vintgar, da je 

dražja, če greš v [nerazumljivo]. Ampak, ja, to ni stvar, kar se mi lahko odločimo. Mi lahko, 

pač, rečemo, ok, ampak na začetku smo tudi mi bili mogoče malo bolj naklonjeni temu pa 

potem po pogovoru z deležniki smo videli, da bo mogoče več ovir, kakor pa, ampak to je 

lahko vse odprto še za naprej, ampak to je ena stvar, ki je bolj srednjeročne narave, kakor, 25 

pač, nekaj, kar bi lahko letos ali pa naslednje leto... 

[Repe] Ja. 

[Piber] No, še nekaj sem pa potem pozabil, če lahko, a ne? Recimo, ti turisti: dobro zdaj, če avtobus 
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res ne bo ustavil, a ne, ampak morebiti pa kateri tule prespi, morebiti, ne vem, bo pa rekel, 

bom pa še Pokljuško luknjo šel pogledati, a ne, ki mu je, pač, všeč. Ne vem, a ne? In to je, pač, 

ne vem, a bo taksa prišla, a bo oni imel sobodajalec nekaj denarja, ali bo oni Cockto prodal, 

ne vem, tako je, a ne?  

[Rikato Ružič] Ne, sigurno, mislim, jaz mislim, da če jaz to prav razumem, itak bo občina to strategijo 5 

razvoja, kjer je res poudarek na turizmu, a ne, na, to je, pač, zdaj spet širša strategija, a ne, in 

jaz se strinjam, da se, pač, proba umakniti iz tega instant turizma, pride samo se pofočkat v 

Vintgar in gre domov oziroma nekam drugam in da tukaj ostane in, da sčasoma 

[nerazumljivo], a ne, in, ampak vidim ravno zato, a ne, potem s tem urejanjem peš poti, 

kolesarske poti, kar imate itak, se mi zdi, v tako pravo smer že nastavljeno, a ne? Je, pač, to 10 

mogoče še naslednji korak k temu, a ne, da turistično ponudbo izboljšaš, a ne? Ne vem. 

Drugače pa ja, na javni razpravi je bilo veliko pripomb in mi smo jih probali tisto, kar je bilo 

smiselno pa, kar smo se, v bistvu, kjer je bil, recimo mogoče, konsenz, smo to upoštevali v 

popravkih. Tudi upoštevali smo opombe Turističnega društva, naknadne pripombe. Čisto 

vsake pripombe pa tudi ne moreš, zato ker so si tudi konfliktne med seboj, ne, pač, en iz ene 15 

ulice bo nekaj drugega, ne, eni so za enosmerni režim, eni ne, eni bi vse zaprli in ne. Tako, ne? 

Tako, da mi smo, pač, poskušali zajeti, a ne, pa dati ene par idej je bilo zelo dobrih in smo jih, 

pač, vključili noter, ne, iz javne razprave. Tako, da… 

[Torkar] Hvala lepa. Poklukar? 

[Poklukar] Jaz pa pravim, gospa, jaz sem šel v Logarsko dolino. Tam smo lahko parkirali, če si hotel 20 

krožno nazaj. Pa si ga parkiral malo na travnik, ni bilo nobenih problemov, sedem evrov sem 

plačal, da sem avto parkiral pa je cel dan stal tam. Noben me ni preganjal, gospod župan. 

[Torkar] Ne preganjam nikogar.  

[Poklukar] Ja, kaj ne, če me iz Vintgarja jagaš z avtom. Me ja preganjaš. Kaj pa je potem to?  

[Torkar] Pa ne župan. 25 

[Poklukar] Ja, ne župan. Je pa tako, ja. 

[Torkar] Ja.  

[Poklukar] [nerazumljivo] 

[Torkar] Kratko še? 

[govor se prekriva] 30 

[Bunderla] Replika na svetnika Pibra, ki me je že izzval glede tega, da kaj, da je Turistično, da sem s 
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Turističnim društvom ali kaj? 

[Piber] Ne, vi ste govorila, da, pač, je občina, bi rekel, podpira ta parkirišča, a ne, v stvari jih je pa 

Turistično društvo oblikoval oziroma... 

[Bunderla] Ja, ja, ja. Ja, tako. 

[Piber] Ja.. 5 

[Bunderla] Saj, jaz čisto jasno povem, to Turistično... 

[Piber] Potem bi se lahko opravičili malo tudi, a ne? 

[Bunderla] Ne, mi smo s civilno iniciativo imeli zelo veliko konfliktov, tako s Turističnim društvom in z 

občino glede parkiranja, ki je bilo nelegalno tam, a ne? In občina ni nič naredila in Turistično 

društvo tudi ne. Nelegalno je bilo. In tukaj imam ravno priročno, mi je TNP poslal, da je župan 10 

Občine Gorje Peter Torkar pojasnil in potrdil že slišane navedbe gospoda Petermana še takrat 

glede ustrezne rešite problematike z umeščanjem območje, na katerem si na širšem območju 

Vintgarja. Se pravi, če poenostavim: hoteli so prehiteti današnjo zakonodajo, ki jo je sprejela 

vlada, in sicer, da najprej gradiš, potem pa mogoče uveljavljaš in potem dobiš soglasja, a ne. 

Ker najprej so parkirali, potem so se pa menili, da bodo to legalizirali. Je bilo pa ves čas 15 

nelegalno in, a veste, poročevalka, da mi imamo s tem probleme, že to zakonodajo, ki je, je 

ne upoštevamo.  

[Torkar] No, mi vso zakonodajo upoštevamo, Občina Gorje... 

[Bunderla] Ne, ni res... 

[Torkar] ... v celoti.  20 

[Bunderla] Ni res… 

[Torkar] Se opravičujem, a lahko povem? In tudi na tem delu, če imate slučajno kaj z vsebino 

mobilnostnega načrta, ja, dovolim... 

[Bunderla] Ne, izzvana sem bila... 

[Torkar] ... dovolim... 25 

[Bunderla] ... zato sem se zagovarjala… 

[Torkar] Ja, potem pa zaključeno. V glavnem... 

[Bunderla] [nerazumljivo] 
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[Torkar] ... Občina Gorje se trudi urejati, urejati problematiko... 

[Bunderla] Je pa še zelo kako pomembno, če dovolite, ta stvar, ki sem jo zdaj povedala, da to je direktno 

ob Vintgarju, to je bilo na Vrščah, nezakonito parkiranje. A ne? To ni nekje zdaj izven... Ravno 

to je ta problematika, zaradi katere iščemo zdaj rešitve v tem,… 

[Torkar] Odgovornost iščite drugje, ne na občini. Občina je zakonito ravnala. Zdaj, če ima mogoče 5 

vsebinsko še z mobilnostnim načrtom kdo kaj? Ne? Ugotavljam, da ne, zato dajem na 

glasovanje: občinski svet Občine Gorje sprejme mobilnostni načrt Vintgar. Glasujemo za. Ena, 

dva... 

[Kolenc] Samo malo... 

[Torkar] ... tri, štiri... 10 

[Kolenc] ... se je seznanil... 

[govor se prekriva] 

[Bunderla] Ne, strinjamo, no. 

[Repe] Strinja. 

[Bunderla] [nerazumljivo] sprejme. 15 

[Torkar] Sprejme zato, ker so notri ukrepi.  

[Kolenc] Aja? 

[Torkar] Ukrepi so notri in ukrepi bodo lahko upoštevani fazno, tako kot sem rekel, v naslednjih letih 

tudi v proračunu. In vsak ukrep, za katerega boste vedeli, mobilnostni načrt je sprejet in bo 

tudi, bi rekel, fazno obravnavan tudi na občinskem svetu pri pripravi proračuna. Zato se 20 

sprejme. 

[Kolenc] Kako naj bi ukrepe sprejeli, če smo vedeli, da za tole ne moremo denarja zagotoviti? 

[Torkar] Ja, zdaj ne, zdaj ne, zdaj ne. Zdaj ne. Je pa to dokument, po katerem se lahko gre in tudi 

občinski svet, vsak občinski svet naprej bo lahko ta dokument imel kot neko podlago za 

izvrševanje, bom rekel, postopkov. Zato predlagam: občinski svet Občine Gorje sprejme 25 

mobilnostni načrt Vintgar. 

[Bunderla] A lahko predlagam jaz drug, da je to predlog sklepa tako, kot je zapisan že tukaj, ker na to 

smo se pripravili, da se je občinski svet Občine Gorje seznanil? Ne [nerazumljivo] sprejel... 

[Torkar] Jaz oblikujem lahko tudi sklep na sami seji. Glede na to, da ste predlagali drug sklep, dam vaš 
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sklep prvega na glasovanje. Na glasovanje dam predlog svetnice Bunderla. Kdo glasuje za?  

[Piber] Kako je že [nerazumljivo]? 

[Bunderla] [nerazumljivo] 

[Torkar] Da se seznani z mobilnostnim načrtom. 

[Bunderla] ... da smo se seznanili. 5 

[Repe] Samo, saj smo se [nerazumljivo] 

[Torkar] Kdo je za, za predlog Anje? Glasujemo za. Štiri. Kdo je za predlog, ki ga predlagam za: občinski 

svet Občine Gorje sprejme mobilnostni načrt Vintgar. En, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem. 

Torej... 

[Repe] V bistvu, smo [nerazumljivo] 10 

[Torkar] ... je... Ja, ni, tam je bilo pa štiri. Sklep je, da občinski svet Občine Gorje sprejme mobilnostni 

načrt Vintgar. Hvala lepa. Glede na to, da imamo zunaj gospoda doktorja Mihaela Brenčiča 

pa, da čaka že od šestih, od 18. ure, hvala, na svidenje. Gospa Lea. Nuša, a jo greš lahko, 

prosim, iskat, ker so mi sporočili, da gospod Mihael Brenčič čaka že od 6. ure popoldne pa bi 

prosil, če lahko še to točko damo skozi pa se bomo potem pogovarjali o potrebi pavze. Pod 15 

točko 13, poročilo o izvedbi sledilnega preizkusa, preizkusa na širšem območju zajetja 

[nerazumljivo] v dolini reke Radovne. Prihaja? 

[Brenčič] Dober dan želim. 

[Torkar] Pozdravljeni. Izvolite.  

[Brenčič] Projekcije ni, kakor sem seznanjen, a ne? 20 

[Torkar] A ni? 

[Brenčič] Tako, da bom, se opravičujem, sem sicer pripravil eno projekcijo, bom pa moral to nekako 

čim bolj ustno in čim bolj plastično predstaviti. Mogoče najprej, da se predstavim. Sem Miha 

Brenčič, prihajam iz Oddelka za ekologijo Univerze v Ljubljani. Sem po svoji profesiji hidro 

[nerazumljivo], kar pomeni, da se ukvarjam s podzemnimi vodami oziroma z vodami, ki jih v 25 

Sloveniji uporabljamo kot pitno vodo, kajti v Sloveniji je večino vode, ki jo imamo na pipi, 

pridobivamo iz podzemne vode in to je moja [nerazumljivo] profesija[?]. V dolini reke 

Radovne, na območju [nerazumljivo], kot vsi zelo dobro veste, imate zelo pomemben vodni 

vir. Ta vodni vir je zelo izdaten, tudi visoko kvaliteten. Kar se tega tiče, če nekako povemo 

približno, kar[?] so značilnosti tega vodnega vira je to, da je nekje njegova povprečna 30 

izdatnost 450 litrov na sekundo, kar je izredno veliko. Malo je takih virov v Sloveniji, ki bi imeli 
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tako kapaciteto, pa tudi, bom rekel, kvaliteto [nerazumljivo], ne? In prav tako dobro veste, 

kajti to vodo konec koncev pijete, da so se pojavile leta 2014 težave s tem vodnim virom, 

prišlo je do fekalnega onesnaženja in, seveda, potem so se zastavila vprašanja od kod in zakaj 

je prišlo[?] do fekalnega onesnaženja [nerazumljivo]. Ta vprašanja so, seveda, povezana na 

eni strani s tem, da, seveda, upravljavec vodnega vira lahko ustrezno ukrepa, na drugi strani 5 

pa tudi bolj z vprašanjem trajne zaščite tega vodnega vira, ne? Kot veste, ta vodni vir oskrbuje 

zelo veliko število prebivalcev, več kot 20.000 je oskrbovancev iz tega vodnega vira in kakor 

sem seznanjen oziroma tudi sami verjetno veste, da se vedno več ljudi priklaplja na ta vodni 

vir, tudi v [nerazumljivo] občinah. Hkrati pa je ta vodni vir tudi izredno pomemben za razvoj 

turizma, a ne, kajti tudi turizem porabi veliko. Skratka, pomen tega vodnega vira je 10 

večplasten; če mogoče malce na hitro orišem, kakšna je značilnost tega zajetja. Gre za 

takozvano drenažno zajetje, ki je dolgo 235 metrov. To pomeni, preprosto povedano, da je 

vkopana neka cev pod površino in ta cev je vkopana, preprosto povedano, v prode, peske, ki 

so, pač, rezultat neke geološke zgodovine reke Radovne. Ti prodi in peski pa, seveda, mejijo 

na severni strani na Mežaklo, ki je kras in na južni strani na Pokljuko, ki je prav tako kras. No 15 

in ko je prišlo do tega fekalnega onesnaženja, se je, seveda, zastavilo vprašanje, od kod to 

prihaja, ne? Po nekaterih teorijah se je, pač, predvidevamo, da je reka Radovna tista, ki 

napaja to, ta vodni vir, vendar glede na geološke razmere in položaj tega zajetja, je bila, 

seveda, velika verjetnost, da ni samo reka Radovna tista, ki ta vodni vir napaja, ampak tudi, 

da voda prihaja iz območja Mežakle. No in zato, da bi to nekako lahko dokazali, 20 

[nerazumljivo] konec koncev, sta bila narejena dva sklopa [nerazumljivo] raziskav, in sicer – 

se oproščam, tole mi precej nagaja – dva sklopa raziskav. Prvi sklop raziskav je bil sestavljen iz 

takozvanega sledilnega preizkusa. Drugi sklop je bil pa sestavljen iz takozvanih izotopskih 

analiz reke, reke Radovne in tudi zajetja samega. No, zelo na kratko, kaj je, za kaj gre pri 

sledilnem preizkusu. Sledilni preizkus je zelo preprosta metoda v osnovi; v neki točki 25 

injiciramo barvo in potem gledamo, kam se ta barva razširi. Ker pa v tem primeru, seveda, gre 

za pomemben vodni vir in si ne bi mogli tega privoščiti, da bi to vodo, ki jo pijete, barvali, smo 

uporabili takrat zelo nizko koncentracijo nekega sledila, ki, v bistvu, je nevidno sledilo, 

[nerazumljivo] ne vidi se, a ne, skratka, če bi pogledali raztopino tega sledila, se ga ne vidi. To 

je, seveda, sledilo, ki je povsem neškodljivo, tudi zelo nizko koncentracijo smo uporabili. No 30 

in to sledilo smo aprila leta 2018 injicirali na območju [nerazumljivo] in potem smo, seveda, 

opazovali, kje se to sledilo potem [nerazumljivo] oziroma blizu vodnih[?] [nerazumljivo] 

pojavi. No in opazovali smo izvire na območju Občine [nerazumljivo], torej, opazovali smo 

samo zajetje. Potem smo opazovali izvire na [nerazumljivo], to je na severnem robu 

[nerazumljivo], Mežakle in pa, Mežakle in pa tega ravninskega dela in opazovali smo tudi še 35 

izvire [nerazumljivo] v srednji Radovni, potem na območju Črne Reščice[?] in na območju 

[nerazumljivo]. To pa predvsem zaradi tega, ne, ker se včasih zgodi, da ti [nerazumljivo] 

drugam, kakor si pričakoval in, seveda, zato, da smo imeli nekako, kako bi rekel, bolj 

[nerazumljivo] jasen dokaz, kje se bo to sledilo pojavilo. No in rezultati tega sledilnega 
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poizkusa so pokazalo, da se je sledilo zelo hitro pojavilo v izviru Smešnik. Verjetno veste, 

kateri izvir je to, to je tisti izvir, ko se peljete navzgor proti Radovni, ta prvi vikend takoj za 

zajetjem, gor je en izvir, v smeri proti Mežakli. No in v tem izviru se je sledilo, kot rečeno, 

pojavilo zelo hitro, in sicer 13 ur po injiciranju, a ne. To je za, za, kako bi rekel, ker če je že 

sam kras, a ne, tu je značilno, da je zelo dobro propustno, zelo visoka hitrost. Potem, pojavilo 5 

se je sledilo nekoliko kasneje, torej, 30 dni kasneje v teh izvirih na robu, torej, na stiku 

Mežakle in pa te ravnine in pa, seveda, sledilo se je pojavilo tudi v samem zajetju. In sicer je 

zadeva takšna, da se je sledilo pojavilo v nekoliko višjih koncentracijah v najvišjem jašku, 

zgoraj, torej, [nerazumljivo] ta jašek blizu Smešnika in pa potem v nekoliko nižjih v spodnjem 

delu zajetja. To je pravzaprav nedvoumen dokaz, da se voda napaja tudi iz območja Mežakle 10 

oziroma, da obstaja neposredna povezava s [nerazumljivo] in pa območjem Ovčje jame. No, 

seveda, ta vodni vir pa – zdaj, če bo kasneje kakšno vprašanje v zvezi s tem poročilom, ki ste 

ga dobili, lahko še kakšen graf posebej pojasnim, če želite; zdaj ga težko razlagam, ker, pač, 

nimam pred seboj slike... 

[Torkar] Zdaj, če lahko, no... 15 

[Brenčič] Ja? 

[Torkar] ... vsi imajo elektronske naprave, tako da je samo številka strani... 

[Brenčič] Aha, samo jaz [nerazumljivo] predstavitev, bom pa [nerazumljivo] 

[Torkar] Izvolite. 

[Brenčič] Saj imam, saj pravim, [nerazumljivo] pripravljeno, samo [nerazumljivo]. Če boste pogledali, 20 

recimo, na strani 10, slika 7, boste videli, da je ta slika sestavljena iz treh, treh diagramov. In 

ta diagram, v bistvu, nam pojasnjuje, kako se je zadeva pojavila v izviru Smešnik, na primer, a 

ne? In kadar tak poizkus delamo, merimo pretok, torej, zasledujemo, kako se pretoki 

spreminjajo na samem izviru, kjer smo opazovali. Potem vidite te ravne vertikalne sive črte, 

to so padavine, in če pogledate natančno [nerazumljivo] vidi, kako izvir na padavine reagira 25 

[nerazumljivo]. No, spodnja dva diagrama pa prikazujeta potek koncentracije sledila[?], in 

sicer tisto, kar je označeno z zeleno barvo, so koncentracije v jašku [nerazumljivo] 4. Tisto, kar 

je pa ta, kako bi rekel, rozasta barva, so pa koncentracije [nerazumljivo], ja, to je zajetje 

[nerazumljivo], se opravičujem, ker zelo slabo vidim, so pa v zajetju, ne? Se pravi, to, kar so 

tele vijolične, ki se, recimo, pojavljajo[?] v gostoti[?] zajetja, to je pa v jašku, ne? In iz tukaj 30 

lepo vidite, kako je, se je barva nenadoma pojavila, ne? Tako, kot je, v bistvu, tudi glede na 

naravo toka v takih kamninah pričakovano. No in take podobne grafe smo, seveda, potem 

izdelali oziroma izmerili za vse ostale opazovalne točke. Glede na to pa, da imate pred seboj 

poročilo, če boste se čisto do konca sprehodili tega poročila, so na koncu velike karte, če 

boste pogledali, in sicer v prilogi 1.1, take velike karte so narisane pa so potem krožci, zeleni 35 
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[nerazumljivo] zeleni krožci so pa vijolični krožci, ne? Vidite? Čisto na koncu, čisto dol pod 

tekst [nerazumljivo].  

[Repe] Ja. 

[Torkar] Približno takole izgleda, no. 

[Brenčič] No, glede na to – to sem hotel sam povedati – to, kar sem prej razlagal, kje so te točke 5 

[nerazumljivo] tam, kjer je vijoličasto, tam je bila barva injicirana. Potem, kjer so pa ti veliki 

zeleni krožci, so bila pa opazovanja, ne? Ja, tako, a ne? In to, kar je ta največji krožec, kjer piše 

Smešnik, a ne, če boste šli potem navzdol, boste videli naslednjo karto, ki prikazuje točno 

točko, kjer je bilo injiciranje izvedeno. To je karta 1.2. Potem smo, seveda, [nerazumljivo] 

opazovali, kjer pa nismo zasledili barve. Potem imate naslednjo karto 1.3. Vidite? Kjer so 10 

zelene, zeleni napisi pa modri napisi in tam povsod, kjer so zeleni napisi, smo [nerazumljivo] 

barvo opazovali, ne? Mislim, smo opazovali, kje se pojavi, ne? In to, kar imate pa z modro 

napisano, Smešnik pa [nerazumljivo], tam smo pa merili pretoke. To se pravi, da smo imeli 

res kvantitativno opredeljeno, smo to povsod merili, ne? Tako, malo tukaj vidite[?], da je bila 

tam večja opazovanj[?] [nerazumljivo], a ne, da smo res, v bistvu, [nerazumljivo] prostor kot 15 

celoto. Potem pa, če bi šli še naprej pogledati, so pa še karte, kjer prikazujejo, kje smo ob Črni 

rečici opazovali barvo, kje smo v Spodnjih Lazah opazovali. No, [nerazumljivo] tam barve 

nismo zasledili. 

[Pretnar] A vas lahko popravim? 

[Brenčič] Prosim. 20 

[Pretnar] Govorite o Trojčini[?], marsikateri ne bo zastopil. Ni Tročna[?], ampak je Trojčina. 

[Brenčič] Ja, se oproščam za naglas. 

[Pretnar] No, saj... 

[Brenčič] Se oproščam, jaz sem Ljubljančan, veste? 

[Pretnar] Ne, saj... 25 

[smeh] 

[Pretnar] Ne, samo toliko, da bodo zastopili, a ne? 

[Brenčič] Ja, ja, hvala za popravek.  

[Pretnar] Ja. 
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[Brenčič] Ja.  

[Repe] Zastopili pomeni razumeti. 

[Brenčič] Toliko mogoče na kratko o sledilnem poizkusu. Kot pa rečeno, smo pa potem, seveda, po 

sledilnem poizkusu izvajali še takozvani izotopske meritve vode. Te izotopske meritve vode so 

pa, v bistvu, namenjene temu, da ugotovimo na nek način, od kod se voda napaja. Namreč, 5 

molekula vode nosi s seboj neko informacijo in ta molekula vode nosi tako informacijo, da 

preprosto pove, kako je težka; nekatere molekule so težje, nekatere so lažje, to je zaradi tega, 

ker imajo različni atomi različno izotopsko sestavo in to z nekimi zelo občutljivimi 

inštrumenti, preprosto povedano, stehtamo. In logika teh analiz je v tem, da tista voda, ki je 

lažja, gre hitreje čez vodni krog kot tista, ki je težja, kar preprosto pomeni, da tista voda, ki je 10 

težja, v vodnem krogu malo zaostaja in to lahko izmerimo z nekimi zelo občutljivimi 

inštrumenti. In logika tega je namreč v tem, da višje kot se voda infiltrira in reka Radovna ima 

zelo visoko napajalno[?] zajetje na območju Krme oziroma triglavskega območja. Tam je 

voda, ki se infiltrira v [nerazumljivo], kot temu rečemo, lažja. Ker je pa Mežakla nižja, je pa 

voda, ki se infiltrira na območju Mežakle pa [nerazumljivo] težja. In te razlike lahko zaznamo. 15 

In te razlike smo tehtali[?] in zdaj, če pogledamo to poročilo izotopske sestave vode – samo 

trenutek, da pri sebi odprem... tako – boste videli, imate tudi prav tako na koncu poročila eno 

karto. Tokrat je pa to ortofoto posnetek, se pravi, slika iz zraka in tukaj imate ponovno te 

točke, kjer smo to opazovali. In zakaj smo pa zdaj to opazovali? Na eni strani smo imeli 

Radovno, na drugi strani smo imeli vodo, ki priteče iz območja Mežakle, hkrati pa smo to 20 

opazovali v zajetju in izkazalo se je, da je voda iz zajetja mešanica vode, ki priteče iz reke 

Radovne in vode, ki priteče iz reke iz reke Vintgar, pardon, iz Mežakle. Naslednja pomembna 

stvar ja pa je to, če boste pogledali tukaj v mojem poročilu, je na sliki 3 prikazan en graf. Take 

palčke so narisane. Ne? [nerazumljivo] boste videli. [nerazumljivo] Kaj sem želel s temi 

palčkami pokazati? Na podlagi nekega izračuna pridemo do zaključka, da včasih v zajetju 25 

prevladuje v celoti reka Radovna, včasih v zajetju prevladuje v celoti voda iz reke, pardon, iz 

Mežakle, včasih pa se ta dva deleža spreminjata, kar preprosto pomeni, ne, in tudi to lahko 

povežemo z vodnim stanjem, da takrat, kadar je voda oziroma imamo opravka z nizkovodnim 

stanjem, v zajetje doteka voda iz reke Radovne. Takrat, kadar imamo opravka z visokim 

vodnim stanjem, to je predvsem takrat, kadar se na Mežakli tali sneg, imamo opraviti 30 

predvsem z vodo, ki priteče v zajetje iz območja Mežakle, ne? Se pravi, gre za neko 

dinamično, dinamičen odnos; enkrat Radovna prevladuje, drugič prevladuje voda iz Mežakle 

ali pa v nekem drugačnem razmerju, zelo odvisno od tega, s kakšnim vodnim stanjem imamo 

oziroma, kako, znotraj česa se nahajamo glede na posamezno leto. To bi bilo tako na hitro; 

predstava oziroma predstavitev tega, kar smo naredili v preteklih dveh letih. Seveda pa, če 35 

imate kakršna koli vprašanja, sem vam na voljo za pojasnila. 

[Torkar] Hvala lepa. Poročilo je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske 
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javne službe, zato prosim predsednika Edvarda za poročilo. 

[Edvard Torkar] Poslušali smo razlago in predlagamo občinskemu svetu, da vzame na znanje to poročilo, ki ga 

je [nerazumljivo]. 

[Torkar] Hvala lepa. Odpiram razpravo. Prijave na razpravo? Svetnica Bunderla, še kdo? Jakopič. Še 

kdo? Ratek. Še kdo? Svetnica Bunderla? 5 

[Bunderla] Hvala za predstavitev. Tukaj [nerazumljivo] piše, kakšna je povezava med Perniki[?] in vodnim 

zajetjem, a ne? In Ministrstvo za okolje in prostor namerava to območje razširiti kot 

varstveno[?]. Se je pa med tem, med vašo [nerazumljivo], po vaši raziskavi še precej stvari 

dogajalo na Pernikih, kar je tudi televizijska ekipa snemala. Verjetno ste kaj zasledili, ko je bil 

odpad, gradbeni odpad, je, so na kmetijsko zemljišče odvažali in zasipavali in Društvo za 10 

varstvo okolja Bled je to vse poslikalo. Epilog je bil tak, da uradno so govorili, da so odpadke 

odpravili stran, ampak to je bilo res ogromno odpadkov, [nerazumljivo] bom potem dala. In 

mi smo spremljali in, pač, [nerazumljivo] varstvo okolja in nihče od opazovalcev ni videl, da bi 

kakšen kamion odvozil to stran. So pa gradbeni odpadki, plastika, asfalt in vse to. Je pa to tudi 

[nerazumljivo], a ne, tako da to res ni pravilno, da se tam odlaga, je pa tik ob 15 

okoljevarstvenem[?] območju, ki bi potem kasneje [nerazumljivo] območju. Na koncu zdajle 

izgleda to izravnavo, prej so bile kotanje, izravnava je in zdaj izgleda tako; trava je posejana, 

zdaj prej je bilo [nerazumljivo] polje, res veliko [nerazumljivo] tega gradbenega materiala. Saj 

v Gorjah smo zelo to spremljali[?]. Tudi prijave so bile, ampak po mojem vedenju ni 

[nerazumljivo] ni bilo take rešitve, da bi se odpadki odpeljali, no. Kakšen je vpliv teh 20 

odpadkov, recimo, na, na stanje naše vode zdaj? 

[Brenčič] Ja, zdaj [nerazumljivo] vem, kje se je to dogajalo. Zdaj, prva stvar, ki je treba opozoriti: 

Mežakla je kras. A ne? In vsak poseg v kras, torej, da ti spremeniš površje, a priori vpliva na 

bilanco vode [nerazumljivo]. Se pravi, vpliva na infiltracijo in to je pa prvi vpliv[?], ki je tukaj v 

tem primeru nedvomen[?]. Te kotanje, o katerih ste govorili, so, v bistvu, bila taka miniaturna 25 

kraška polja, a ne, in to[?] vrtače. To je prvo, ne. Zdaj, kakšen neposredni vpliv pa imajo ti 

odpadki, je pa odvisno od strukture teh odpadkov. To vam pa težko odgovorim zato, ker bi, v 

bistvu, če bi hotel resen, dober pa tudi strokovno utemeljen odgovor na to vprašanje, bi bilo 

potrebno iz teh odpadkov narediti izlužek[?]. Ni nujno, da odpadki vplivajo na podzemno 

vodo iz tega stališča. To je odvisno od tega, kaj se izlužuje, če se kaj izlužuje [nerazumljivo], 30 

ne? Se pravi, tukaj je, v bistvu, vpliv tega dvojen; potencialno kemijsko stanje, ki bi, na 

katerega bi lahko odgovorili samo v primeru, če bi imeli neko klasifikacijo odpadkov ali pa 

izlužek tega odpadka. Druga zadeva, ki pa je [nerazumljivo] neko brez kakršne koli, ne vem, 

pretirane strokovne analize, je pa, seveda, vpliva na infiltracijo[?].  

[Bunderla] Torej, če se naravovarstveno[?] poveča, če Ministrstvo to poveča, bodo morali narediti 35 

analizo ali ne, teh tal? Da je vse neoporečno? 
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[Brenčič] Zdaj, glede na to, da jaz nisem upravni organ, vam na to vprašanje težko eksplicitno 

odgovorim. Vodovarstveni pas bo na to območje razširjen; to, pač, poznam te podlage. Torej, 

ko bo vodovarstveni pas na to območje razširjen, bodo obstajale pravne podlage za, kako bi 

rekel, presojo teh stvari in [nerazumljivo] tudi za morebitne sanacijske ukrepe.  

[Bunderla] Mhm. 5 

[Brenčič] Kako bo ravnal pristojni organ v tem primeru, vam pa ne znam odgovoriti. 

[Bunderla] Mhm. Ja, hvala. 

[Torkar] Jakopič, svetnik? 

[Jakopič] Jaz... rešitev smo poznali domačini, a ne? Samo ni bila uslišana, ni bila poslušana. To 

varstveno, to zajetje bi morali prestaviti više gor, tri kilometre više. Tega, te situacije, do te 10 

situacije zdaj ne bi prišlo. Ker bi se izognili Perniku[?], bi se izognili.  

[Repe] [nerazumljivo] saj bi tudi pritekel. 

[Jakopič] Ne tako više gor. 

[Brenčič] Zdaj, želite komentar na to? 

[Jakopič] Ne, ampak... 15 

[Brenčič] Ja. 

[Jakopič] ... napaka je bila narejena, a ne? 

[Brenčič] Mogoče bi vseeno [nerazumljivo] kot strokovnjak to zadevo komentiral, ne? Treba se je 

zavedati, da če se prav spomnim, ta vodni vir bil vzpostavljen leta 1982. In od leta 1982 do 

2014 na tem vodnem viru ni bilo problemov. Se pravi, ta vodni vir je po nekaterih 20 

klasifikacijah na nivoju Slovenije bil med najkvalitetnejšimi vodnimi viri, ne? Se pravi, v bistvu, 

neke indikacije, da bi se moralo to prestavljati v tistem trenutku, ni bilo. A ne? Premislek 

prestavljanja je le nastopil sedaj, a ne, ko so se stvari v prostoru spremenile. Tukaj je, seveda, 

vprašanje in dilema tega, kaj ima prednost; ali ima vodni vir prednost ali ima neka druga 

dejavnost. In v slovenski zakonodaji je zadeva zelo čista in jasna; vodni vir.  25 

[nerazumljivo] 

[Torkar] Svetnik Ratek? 

[Ratek] Ja, jaz sem samo hotel vprašati: [nerazumljivo] tele analize vode, ki so bile narejene, 

[nerazumljivo] vse skupaj [nerazumljivo] so bile fekalije [nerazumljivo]? A je bilo še kaj 



STROGO ZAUPNO  Stran 82 od 84 

drugega, da ni bila kakšna zadeva tudi, recimo, gnitje ali pa..? 

[Brenčič] Mislite reči, če je, če je, mislim, zdaj to ne znam odgovoriti, ker teh analiz nisem jaz delal[?], 

jih je delal vodovod, ampak – oziroma vam bom[?] spet kot strokovnjak odgovoril: če imate vi 

[nerazumljivo], se pravi, da zadeva deluje dobro dolgo časa, potem pa začne [nerazumljivo] 

delovati slabo, to običajno ni v naravi[?] vzrok.  5 

[Ratek] Ja. Saj to [nerazumljivo] povečanje števila bivalnih[?]... 

[Torkar] Še kaj? 

[Repe] Ne. 

[Torkar] Svetnik Poklukar? 

[Poklukar] Gospod[?], jaz [nerazumljivo] vprašal: kaj pa [nerazumljivo] Mežakla? Cela Gorenjska gor 10 

smeti vozi. 

[Brenčič] Tako.  

[Poklukar] [govor se prekriva] tako je. [nerazumljivo] vsa svinjarija [govor se prekriva] bomo imeli 

[nerazumljivo]. 

[Brenčič] Ne, vam bom tudi na to odgovoril. Na žalost, vam ne morem pokazati tega, ampak na 15 

območju Male Mežakle je, v bistvu, vsako odlagališče morajo v Sloveniji opazovati, kaj se z 

vodo dogaja. Ne? In, če boste pogledali, kako je voda pri Mežakli razporejena, a ne, če vidite 

profil skozi Malo Mežaklo pa, če bi, recimo, teoretično lahko šli pa bi zavrtali vrtine tako po 

profilu, bi ugotovili, da se pod zemljo voda nahaja tako v enem takem hribčku. Ne? In to 

pomeni[?], da če je znotraj Male, znotraj Mežakle je razvodnica[?], ki je, seveda, ne poznamo 20 

natančno, kje je in južno od razvodnice teče tok proti Radovni, severno od razvodnice pa teče 

proti, proti reki Savi. In meritve, ki so narejene na območju Male Mežakle kažejo, da z 

odlagališča teče voda v smeri proti Savi in tudi višinsko stvari čisto hidravlično ne gredo 

skupaj. Torej, se pravi, tam je bolj ali manj dokazano, da tista onesnaževala[?], ki so prisotna, 

seveda, a ne, ker je tam tudi podobna hidrogeološka[?] sestava, tečejo v smeri proti reki Savi. 25 

Zelo, zelo majhna verjetnost ali pa tako rekoč nobene verjetnosti ni, da bi ta voda iz območja 

Male Mežakle tekla v Radovno.  

[Poklukar] Ampak Mežakla ima [nerazumljivo] 

[Brenčič] Že, že, že, ampak vendarle voda, če tako malo karikirano rečem, voda vedno teče navzdol.  

[Poklukar] [nerazumljivo]  30 

[Brenčič] Ja.  



STROGO ZAUPNO  Stran 83 od 84 

[Torkar] Še kdo? Svetnica Danica? 

[Mandeljc] Hvala za besedo. Kaj jaz lahko vprašam, koliko ima, recimo, koliko ima strokovnjaki, v bistvu, 

vpliva na to, kar ste dokazali zdaj? Tudi na kmetijsko ministrstvo na to, da omejijo 

gospodarstvo in vse to na takem območju, ki je dokazano zdajle, da nekdo škoduje vodi[?]? 

[Brenčič] Zdaj... 5 

[Mandeljc] A je tule mogoči [nerazumljivo]? 

[Brenčič] Mislim, [govor se prekriva] malo širše vprašanje zastavili, ne? To je zdaj tisti problem tega, 

kako [nerazumljivo] stroko poslušajo, a ne? 

[Torkar] Zdaj, če jaz tudi lahko majčkeno dopolnim, no, ker dejansko se in v Občini Gorje in v Občini 

Bled in v Občini Radovljica sprašujemo župani že od leta 2014 pa še prej od 2012 na 10 

Ministrstvo za okolje in prostor pošiljamo apele, prošnje, želje za razširitev [nerazumljivo] 

pasov. Nismo uslišani, Ministrstvo za okolje in prostor je pa pristojen organ za, bom rekel, 

razširjanje vodovarstvenih pasov. Mi sicer imamo cilj, željo, bom rekel, podlage smo 

pripravljali, bom rekel, tudi v tem smislu smo naročili izvedbo sledilnega preizkusa. Gospod 

Brenčič, bom rekel, je ogromno, ogromno tudi naredil v tej smeri, da se je na Ministrstvu, 15 

bom rekel, vsaj par korakov premaknilo, ampak občine smo pa nemočne, no. In dejansko, 

dejansko je, bom rekel, občutek občanov ali pa tistih, ki [nerazumljivo], da pravzaprav občina 

niti nima interesa. Pa ni res. Saj to ste le[?] videli v več, bom rekel, preizkusih do ministrstva v 

preteklih letih. V tem smislu, no. 

[Brenčič] Če dovolite, ne, mogoče samo to pojasnim, ne? Kleč problema je v tem, da v Sloveniji 20 

varovanje vodnih virov ureja Zakon o vodah in Zakon o vodah nalaga pristojnost za zaščito 

vodnih virov državi. Se pravi, tukaj občine razen to, kar je gospod župan povedal, da 

spodbujajo, po domače povedano sitnarijo in tako naprej, nimajo neke pravne pristojnosti. In 

država je na tem področju na žalost izredno počasna. Ampak kakor sem seznanjen, letos 

[nerazumljivo] vodovarstvena območja za vašo, za vaš vodni vir sprejeta. V bistvu, je zdaj 25 

zadeva v fazi tega, da zdaj teče zelo intenzivno in mislim, da bo to letos sprejeto. In sprejet bo 

vodovarstveni pas, ki je razširjen, torej, ki vključuje tako Pernike[?] kot širše zaledje Pernikov, 

se pravi, ta del Mežakle in tudi potem [nerazumljivo]. Kar se pa stroke tiče pa lahko samo to 

odgovorim: tudi mi na to ves čas opozarjamo, tudi mi smo pripravili ustrezne strokovne 

podlage, ampak kot rečeno, država je tista, ki mora to sprejeti. In na žalost, občina tukaj 30 

lahko [nerazumljivo] samo pozitivni pritisk vrši, a ne? To ni ignoranca občine, da to ni 

sprejeto[?]. Tako, pač, je v Sloveniji, ne? Vzroki, zakaj je temu tako, so pa, seveda, veliko širši.  

[Mandeljc] Hvala. 

[Torkar] Še kdo kakšno vprašanje? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo in dajem na 
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glasovanje predlog sklepa: občinski svet Občine Gorje se je seznanil s poročilom o izvedbi 

sledilnega poizkusa na širšem območju zajetja Ovčje jame v dolini reke Radovne. Glasujemo 

za. Soglasno za. Gospodu Mihaelu se zahvaljujem. 

[Brenčič] Hvala vam. 

[Torkar] Pa želim, da še naprej tako sodelujemo. 5 

[Brenčič] Ja, velja. Hvala. 

[govor se prekriva] 

[Torkar] Hvala lepa. Zdaj, če ste za to, da opravite [nerazumljivo]. A ste za pavzo? 

[Piber] Ne. 

[Mandeljc] Ne. 10 

[Torkar] [nerazumljivo] ker smo, bom rekel, tri ure in pol že tukaj notri, dajem na glasovanje, kdo je za 

pavzo, no. Da gre vsaj, bom rekel, potrebe, 5-minutna pavza.  

[govor se prekriva] 

[Torkar] 5-minutno pavzo odrejam, to se pravi, 7 minut čez pol se nazaj dobimo.  

[Poklukar] Župan, da ne bo tako kot v parlamentu, da bomo zaspali.  15 

[smeh] 

[Torkar] 5-minutna pavza bo koristila vsakemu.  
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[Torkar] Gremo na točko 14, plan dela nadzornega odbora Občine Gorje za leto 2020. Za uvodno 5 

obrazložitev prosim predsednico nadzornega odbora Občine Gorje, gospod Metko Bobič.  

[Bobič] Hvala za besedo. Lep pozdrav v mojem imenu vsem. Nadzorni odbor je v skladu z 

Zakonom o lokalni samoupravi, statutom Občine Gorje in poslovnikom o [nerazumljivo] 

nadzornega odbora na svoji 6. redni seji, ki je bila 15. oktobra 2019, sprejel program dela 

za leto 2020. Nadzorni odbor na podlagi 1. odstavka, 12. člena svojega poslovnika 10 

samostojno določa svoj letni program dela. Pojasnila bi še, da se vsebina nadzora določa 

s sklepom o izvedbi nadzora. Nadzorni odbor bo v skladu s svojimi pristojnostmi 

opravljal nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoroval namembnost[?], 

smotrnost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoroval finančno 

poslovanje drugih uporabnikov proračunskih sredstev, pač, v delu, mislim, v delu, ki so 15 

financirani iz občine. Nadzorni odbor je, pač, plan [nerazumljivo] plan dela ste dobili 

priložen, zato na seji ne bi še enkrat naštevala. Poleg teh rednih nadzorov v skladu s 

svojim poslovnikom lahko nadzorni odbor izvaja tudi druge nadzore na predlog 

posameznih članov nadzornega odbora, in sicer tako, da, pač, sprejme naknadni sklep, 

da se to uvrsti v plan dela. Poleg nadzora [nerazumljivo] bo nadzorni odbor sprejemal 20 

tudi druge odločitve, potrebne za nemoteno delo odbora, pripravljal bo poročila in o 

opravljenih nadzorih poročal občinskemu svetu. To bi bilo na kratko vse, zdaj če ima še, 

koga kaj zanima, lahko [nerazumljivo] 

[Torkar] Hvala lepa za obrazložitev točke 14 predsednici nadzornega odbora. Glede na to, da je 

nadzorni odbor neodvisen organ pa vseeno, če ima slučajno kdo kakšno vprašanje, dam 25 

možnost. Svetnik Kolenc, svetnica Bunderla. Še mogoče kdo? Kar začnimo po vrsti, 

svetnik Kolenc? 

[Kolenc] Hvala za besedo. A lahko jaz v program predlagam določen nadzor [nerazumljivo] 

dodatno [nerazumljivo]? 

[Bobič] Je pojasnila bi, da je, pač, nadzorni odbor samostojni organ, ki sam določa, kaj bo uvrstil 30 

v naš[?] sprejem in ne občinski svetnik, ravno tako ne posamezni član v odnosu do 

nadzornega odbora niso v nadrejenem položaju in niso upravičeni zahtevati dopolnitve 

programa dela in mu nalagati kakršnih koli zadolžitev ali kako drugače določati vsebine 

dela nadzornega odbora. To je, pač, pristojnost, ki je, pač, dana nadzornemu odboru z 

Zakonom o lokalni samoupravi, statutom Občine Gorje in tudi v skladu poslovnikom 35 

nadzornega odbora. V 12. členu je zapisano to, kar sem zdaj povedala. 
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[Kolenc] Potem bi kvečjemu jaz lahko vam predlagal preden se to sestavi? Tudi ne? 

[Bobič] Tudi ne. Mislim, lahko predlagate, mi se, pač, do tega opredelimo ja ali pa ne, a ne? 

[Kolenc] Mhm. 

[Repe] Niso pa obvezani... 

[Bobič] Ne morete pa vi od nas zahtevati, da mi, pač, eno stvar pregledamo, ker... 5 

[Pretnar] Ker lahko vplivaš. 

[Kolenc] Dobro, hvala. 

[Torkar] Svetnica Bunderla? 

[Bunderla] No, jaz sem že predlagala zadevo, da se preveri poslovanje in dokumentacijo sem 

predala vaši članici. Najbrž je posredovala naprej in rekla, da bodo zadevo, boste zadevo 10 

pregledali. Potem pa dajem še ta dokument, kakor koli se boste opredelili do njega... 

[Bobič] Tako, kot sem že pojasnila... 

[Bunderla] Ja, ja, ja, saj [nerazumljivo] 

[Bobič] ... lahko predlagate, ne morete pa od nas zahtevati, da... 

[Bunderla] Ja, ja. 15 

[Bobič] ... stvari gledamo, pač... 

[Bunderla] Samo predlagam. 

[Bobič] ... ker smo samostojni organ, tako kot je samostojni organ občinski svet, a ne... 

[Bunderla] Ja. 

[Bobič] ... pri svojih odločitvah [nerazumljivo]. 20 

[Bunderla] Predlagam, da pregledate ta dokument[?]... 

[Bobič] Nadzorni odbor bo to na svoji prvi seji, ki jo bo imel, pogledal in se bo do tega opredelil. 

To je pa vse, kar lahko... 

[Bunderla] Ja, še obrazložim, da to, to sporočilo je bilo, ne vem, kateri datum je tam gor, iz dne 

24. januar 2019, zadeva Anja Bunderla in [nerazumljivo] odvetniška pisarna Mužina, 25 

Žvipelj in partnerji so odgovorili, da je, da so prejeli sodbo o zadevi Bunderla in 
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pritožnica je z njo v celoti uspela. Zoper sodbo pritožba ni dopustna, sodba je 

pravnomočna in Anja Bunderla [nerazumljivo] občinskega sveta. In to sem, jaz sem bila 

takrat že svetnica in župan ni povedal takrat mu je prenehalo pooblastilo. In župan je 

brez pooblastila potem mene še enkrat, se je pritožil na to, čeprav glede na to, da ni 

mogoče vložiti revizije, bila sem potrjena in sodba je bila pravnomočna in odvetniška 5 

pisarna je ugotovila, da ni možnosti. Zato sumim, da je zlorabljal položaj in neopravičeno 

uporabljal proračunska sredstva. Jaz pa, seveda, svoje stroške, ampak mojih stroškov mi 

pa tudi ne bo nihče povrnil, ne škode. Tako, da predlagam, da se to preveri. Hvala. 

[Torkar] Še kaj? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. Predlagam občinskemu svetu 

sklep: občinski svet Občine Gorje se je seznanil s planom dela nadzornega odbora Občine 10 

Gorje za leto 2020. Glasujemo za. Deset za, devet za. Kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je 

sklep – devet za. Potem, točka 15, občinska priznanja Občine Gorje. Najlepša hvala.  

[Bobič] Adijo. 

[Torkar] Hvala lepa, na svidenje. Točka 15, občinska priznanja Občine Gorje, leto 2020. Za uvodno 

obrazložitev bi prosil Janeza Kolenca, predsednika komisije za mandatna vprašanja, 15 

volitve in imenovanja.  

[Kolenc] Ja, hvala. V roku so prispeli sledeči, sledeči, bi rekel, predstavniki. To se pravi... 

[Torkar] Predlogi. 

[Kolenc] Predlogi. Peter Torkar je predlagal Rebeko Hudovernik kot zlato maturantko. Godba 

Gorje je predlagala Klemena Repeta kot dolgoletnega člana in dirigenta Godbe Gorje. 20 

Jože Kosmač je predlagal, samo malo, je predlagal Jožeta Vernika in še Marjan Črnkovič 

je predlagal Antona Repeta in Bojan Jakopič je predlagal Jakoba Pora. Komisija pa 

predlaga naslednji sklep: priznanje Občine Gorje se podeli Rebeki Hudovernik; priznanje 

plaketo Občine Gorje se podeli Klemenu Repetu kot dirigentu in za dolgoletno delovanje 

v Godbi Gorje; priznanje plaketo Občine Gorje se podeli Jožetu Verniku za dolgoletno 25 

uspešno delo v čebelarskem društvu Bled Gorje; priznanje plaketo Občine Gorje se 

podeli Antonu Repetu kot idejnemu in organizacijskemu vodji postavitve spominskega 

obeležja na hiši zasluženemu in častnemu občanu Gorij Jožetu Antoniču; priznanje zlati 

zvon Občine Gorje se podeli Jakobu Poru za dolgoletno aktivno delo v sistemu zaščite in 

reševanja.  30 

[Torkar] Dobro. Ima mogoče na to kdo kakšno..? V primeru, da ne, dajem na glasovanje 

predlagani sklep s strani predsednika [nerazumljivo]. Glasujemo za. En, dva, tri, štiri, pet, 

šest, sedem, osem, devet. Devet za. Proti? Nihče. Devet za, nič proti. Ugotavljam, da je 

sklep sprejet. Pod točko 16, kadrovske zadeve. Imenovanje predstavnikov v svet Zavoda 

Triglavskega narodnega parka. Za uvodno obrazložitev bi ravno tako prosil predsednika 35 



STROGO ZAUPNO  Stran 4 od 36 

komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Janeza Kolenca. 

[Kolenc] Prispeli so trije predlogi. Elmira Mandeljc je predlagala za, predlagala Jožeta Skumavca, 

žal že sedaj pokojnega. Turistično društvo Gorje je predlagalo Tomaža Breganta. Anja 

Bunderla je predlagala Jurija Sokliča. Naš sklep je pa sledeči: komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu Občine Gorje predlaga, da imenuje 5 

Tomaža Breganta za predstavnika v svet Zavoda Triglavski narodni park. 

[Torkar] Dobro, hvala lepa. Ima mogoče na tej točki 16a kdo kaj v zvezi s tem? Svetnica Bunderla, 

prosim. 

[Bunderla] Ja, mi smo o tem že na dopisni seji glasovali in sklep je bil, da se ne potrdi. Zakaj je zdaj 

ponovno isti predlagan, če se ne potrdi? 10 

[Torkar] Zdaj, na dopisni seji je v poslovniku določilo, da če je en glas proti, da sklep pade. Zdaj, 

glede na to, da je, bom rekel, danes seja v drugačni obliki in se glasuje, bom rekel, tako, 

kot se lahko glasuje, in so poslovniška določila drugačna in, če je večinska volja predloga, 

ki podpira, bom rekel, predlog Turističnega društva, se bo zdaj demokratično preizkusila. 

A je to vse? 15 

[Bunderla] Ja. 

[Torkar] Dajem na glasovanje predlog sklepa. Glasujemo za. Pliber še? Ja? Ne? Deset za. Proti? 

Ena.  

[Bunderla] Svoj glas bi obrazložila. 

[Torkar] Zelo na kratko, prosim. 20 

[Bunderla] No, zdaj imamo pa dve stvari. Zakaj sem glasovala proti? [nerazumljivo] tako, kot sem se 

že na dopisni seji opredelila; župan, Tomaž Bregant je napovedal, da me bo tožil zaradi 

moje obrazložitve glasu. In jaz še enkrat ponavljam: kako je, kako je Tomaž Bregant, 

recimo, bom prebrala zdaj en dopis, en članek, kako je upošteval Zakon o TNP-ju. Ja. To 

je iz enega časopisa: naravovarstveni nadzorni TNP Tomaž Bregant pri nadzoru 25 

prireditvenega prostora 13. julija ni imel pritožb[?], 14. julija pa je v spremstvu 

prostovoljnega nadzornika TNP Žige Vrenka[?] pred prireditvijo opozoril na dve 

nepravilno parkirani osebni vozili obiskovalcev. Ravno zaradi tega in[?] glede na dobro 

sodelovanje v izvedbi[?] pohodov in prireditev v preteklih letih nas je vse izredno 

presenetila novica, da sta nadzornika ob začetku slovesnosti prepovedala novinarju in 30 

snemalcu RTV Slovenije snemanje prispevka za informativni program in jim zagrozila z 

globo v višini 7.000 evrov, če bi s snemanjem nadaljevala. Potem se pa nadaljuje: 

prepričani smo, da nadzornik niti slučajno ni ravnal v skladu s predpisi in je svojo funkcijo 
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zlorabil. Zato zahtevamo, da vodstvo TNP ustrezno ukrepa in stori vse, da se tovrstne 

nepravilnosti pri delu nadzornikov ne bodo ponavljale, organizatorju prireditve pa se 

javno opraviči za povzročeno škodo. Torej, je podpisana Danijela Mandeljc, vodja 

organizacijskega odbora za proslavo na Pokljuki. Recimo, jaz sem pa enako obrazložila 

glas, da je, da je, da ni ravnal v skladu s predpisi in nisem rekla, da je funkcijo zlorabil, niti 5 

slučajno ne, ampak ni ravnal v skladu, ker je dopustil parkiranje v TNP-u [nerazumljivo]. 

In potem sem še od TNP-ja dobila odgovor, kako je postopal, in sicer za razliko od 

proslave, a ne; na proslavi je takoj globa, če nadaljuje snemanje, tukaj pa je za kršitve 

zakonskih določb za kršitelje v poglavju kazenskih določb [nerazumljivo] predvidi 

sankcijo. Tako je zgoraj navedeno in napisano, kršitev zakonske določbe zoper pravno 10 

osebo in odgovorno osebo pravne osebe predvidena sankcija v obliki globe; za pravno 

osebo je to od 7.000 do 50.000, a ne, [nerazumljivo] proslave je bila 7.000, je zagrozil. In 

za odgovorno osebo pravne osebe je to globa v višini od 1.000 do 4.000 evrov. Ampak, v 

tem primeru je on ocenil, da ni nastala škoda, in da tudi ne bo nastala škodljiva posledica 

in to sami dopušča [nerazumljivo]. Tukaj so dvojna merila in župan, Tomaž Bregant je 15 

zahteval od mene, da se mu opravičim, če ne me bo tožil. Jaz se opravičujem zaradi tega, 

da on ni spoštoval Zakona o Triglavskem narodnem parku, v obeh primerih. To je moja 

obrazložitev glasu. 

[Torkar] V redu. Hvala lepa. Zdaj, zelo na kratko, lepo prosim. 

[Mandeljc] Samo to, ja, samo repliko. Nam so dokazali v končni fazi, to smo dali, samo v končni fazi 20 

direktor in vsi tisti, da je zakon tako na široko, da nismo imeli moč dokazati, da je ravnal 

nepravilno. [nerazumljivo] člen je tako na široko oziroma tako dvoumno napisan, da mi 

nismo mogli dokazati, da je to res, tako da je [nerazumljivo]. Čeprav opravičili so se pa. 

To pa je.  

[Bunderla] Aha. No, on pa od mene zahteva, da se jaz njemu... 25 

[Torkar] To, jaz osebne zadeve, se opravičujem... 

[Bunderla] To niso osebne zadeve. Jaz sem tukaj svetnica in obrazložitev glasu imam[?], moramo 

sprejeti vsak glas, pač, vsak... 

[Torkar] Vem, ampak... 

[Bunderla] ... ima svoje mnenje. 30 

[Torkar] V redu.  

[Bunderla] Ja. Tako. Hvala. 

[Torkar] Hvala lepa. Potem imamo, to se pravi, dajem na glasovanje. Zaključim [nerazumljivo] in, 
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aha, tole smo že glasovali. Smo obrazložili. Jaz bi samo prosil, da se pred glasovanjem 

izvede, če slučajno obrazložimo kakšen glas, zakaj bi bil nekdo proti pa tudi nič narobe, 

če je bilo tako. Pod točko 16b, imenovanje člana v svetu območne izpostave Javnega 

sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Radovljica. Raven tako Kolenca prosim 

za... 5 

[Kolenc] Ja, prispela sta dva predloga. Anja Bunderla je predlagala Barbaro Dežman, Janez Kolenc 

pa Timoteja Šimica. Naš predlog je pa za imenovanje, da se, da imenujemo Timoteja 

Šimica za člana v svetu območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za 

kulturne dejavnosti Radovljica. 

[Torkar] Hvala lepa za poročilo in obrazložitev. Ima mogoče kdo tukaj? Ja, svetnica Bunderla? 10 

[Bunderla] Pri teh točkah jaz pogrešam, da bi opisali ljudi, ker jaz ne poznam, jaz ne poznam in ne 

morem se opredeliti do tega ali lahko glasujem zanj ali ne, a ne? Bi prosila za naslednjič, 

da ko zbirate predloge, da tudi napišete, da naj se opišejo ali pa tisti, ki pobudo da, da 

ga, da opiše, kdo to je, s čim se ukvarja, kaj dela in tako naprej.  

[Torkar] Zdaj, tako... 15 

[govor se prekriva] 

[Bunderla] Prosim? 

[Mandeljc] Konkretno ta je godbenik. 

[Bunderla] Je godbenik? Ja. 

[Mandeljc] [nerazumljivo] 20 

[Bunderla] No, to, recimo, bi bilo fino, da se napiše vnaprej. 

[Torkar] Zdaj, zdaj glede na varovanje osebnih podatkov in ostalih zadev in še bi lahko našteval in 

glede na to, da smo v funkciji svetnikov ali pa, bom rekel, župana, se predvideva, da ljudi 

v tako majhni občini pa, da nekaj le poznamo. 

[Bunderla] Ja, žal ne vseh. 25 

[Torkar] Ne vem, ne vem, ne vem pa, kako ste svojega, svojega kandidata, ki ste ga priporočili, 

opisali. 

[Bunderla] Ne, jaz predlagam, da se naslednjič, ko se izbira, da se napiše, da se obrazloži 

[nerazumljivo] 
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[Torkar] Jaz bi, jaz bi še vedno ravnal tako, kot smo do zdaj, v skladu z, bom rekel, določili... 

[Bunderla] Dobro, samo... 

[Torkar] ... da ne bi šli v kakšne kršitve... 

[Bunderla] ... a vsi poznamo vse osebe? A ne, če ne poznamo, prosim, ne glasujmo. 

[Torkar] Saj se lahko, saj se lahko kdo pozanima, kdo... 5 

[Bunderla] Če nimamo podatkov. Če pravite vi, da so osebni podatki. 

[Torkar] Hja... 

[Bunderla] Na občinski seji pa mi svetniki moramo vedeti, koga glasujemo. 

[Torkar] Saj veste. Pod točko 16c, imenovanje predstavnika v svet Zavoda gorenjskih lekarn. 

Prosim?  10 

[govor se prekriva] 

[Torkar] Aja, se opravičujem, glasovanje. Dajem na glasovanje predlog, ki ga je ravno prej prebral 

predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Glasujemo za. Deset. 

Proti? Nihče. Pod točko 16c, imenovanje predstavnika v svet Zavoda gorenjskih lekarn. 

[Kolenc] [nerazumljivo] tukaj prispela dva predloga. Danijela Mandeljc je predlagala Brankota 15 

Bankota[?], Anja Bunderla je pa Barbaro Dežman. Komisija pa predlaga, da se imenuje 

Branka Banka za predsednika, za predstavnika v svet Zavoda gorenjske lekarne. 

[Torkar] Še tukaj, če ima kdo kaj? Ja, Bunderla? 

[Bunderla] Seveda bi bila zelo presenečena, če bi en predlog moj pa[?] upoštevali. Ja. 

[Torkar] Dobro. Zaključujem razpravo, dajem na glasovanje. Kdo je za? 20 

[Poklukar] Jaz sem proti [nerazumljivo] 

[Torkar] Aha? 

[Poklukar] Banko[?] Banko je bil že 10 let. Zdaj dajte enega drugega. [nerazumljivo] ne pa Branko 

[nerazumljivo], ki je star[?] čez 70 let.  

[Torkar] Jaz dajem... 25 

[Poklukar] [nerazumljivo] dajte [nerazumljivo] 
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[Torkar] ... jaz dajem na glasovanje... 

[Poklukar] [nerazumljivo] 

[Torkar] Dajem na glasovanje predlog... 

[Poklukar] Že 10 let [nerazumljivo] gre lahko na [nerazumljivo] 

[Torkar] Glasujemo za. En, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet. Devet za. Kdo je proti? 5 

Eden proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Pod d, imenovanje zunanjega člana, 

odgovornega za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. Bi prosil 

Kolenca za poročilo. 

[Kolenc] Tukaj je pa prišlo več predlogov. [nerazumljivo] Komar je predlagal Dorotejo Perko. 

Primož Pretnar je predlagal Tomasa Černeta. Ivica Topolovec je predlagala Roka 10 

Petermana. Anja Bunderla je predlagala Adriano Kar. Anja Bunderla je predlagala Mitjo 

Dolinarja. Anja Bunderla je predlagala Mileno Dežman. Danijela Mandeljc je predlagala 

Mihaela Klinarja. Danijela Mandeljc je predlagala Janeza Kosija. Dva predloga pa, pač, 

nista bila ustrezna, ker smo iskali zunanje člane, ker je Adriana Kar predlagala Anjo 

Bunderla in tudi Mitja Dolinar je predlagal Anjo Bunderla. Pač, ta dva sta, nekako ne 15 

sodita predloga sem. Zdaj, komisija pa predlaga, da se v odbor imenuje Tomasa Černeta 

kot zunanjega člana odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.  

[Torkar] Hvala lepa. Tu tukaj, če ima kdo kaj za razpravo? Ja, svetnica Bunderla? 

[Bunderla] Še enkrat povem, da bi bila zelo presenečena, če bi bil kakšen moj predlog upoštevan. Še 

bolj pa, da bi bil upoštevan ta predlog, da sem jaz članica, ker drugi svetniki ste v treh 20 

odborih, ste zasedli vse odbore. Če bi bil kdo, ne vem, tudi mogoče od starejših ali jaz ne 

vem, pripravljen, da bi rekel, dobro, naj bo pa Anja v enem odboru, ampak ne, to se ne 

bo zgodilo, a ne? Ne vem, kakšni ste do mene, ampak fer pa ni, no. To vam pa povem, da 

ni fer.  

[Kolenc] Ja, tukaj smo mi iskali zunanjega člana. Da bi bili pa članica, smo pa že [nerazumljivo] 25 

[Bunderla] Poslušajte... 

[Kolenc] ... na eni [nerazumljivo] 

[Bunderla] ... vsak svetnik... 

[Kolenc] ... izmed prejšnjih [nerazumljivo] 

[Bunderla] ... ima pravico biti v enem odboru. 30 
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[Torkar] Zdaj, v točki d smo. Ima še kdo kaj? Če ne, glasujemo o predlogi, ki ga je prebral 

predsednik. Glasujemo za. Deset za. Proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Pod d, 

imenovanje predsednice časopisnega sveta glasila Gorjan. Za uvodno obrazložitev bi 

prosil Martino Hribar Brus, višjo svetovalko za splošne zadeve in za splošne in 

gospodarske in druge dejavnosti. 5 

[Hribar Brus] [nerazumljivo] Tako, kot piše v obrazložitvi za predsednika časopisnega sveta. Torej, 

člani so bili imenovani na 6. [nerazumljivo] seji že in ob [nerazumljivo], pač, 

[nerazumljivo] ni bil imenovan predsednik. Prvo sejo je [nerazumljivo] župan, torej, prva 

seja je bila sklicana in izpeljana, za naprej [nerazumljivo] enega drugega, ki se potem 

izmed sebe dogovorili, v bistvu, in predlagali Tino Kosi, s čimer se ona tudi strinja, tako, 10 

da, v bistvu, še ta formalnost, da se določi predsednico časopisnega sveta glasila Gorjan. 

[Pretnar] [nerazumljivo] kaj zgrešili, če ga boste [nerazumljivo], ne? 

[govor se prekriva] 

[Poklukar] Ta ni lubadar [nerazumljivo]. 

[Torkar] Ima mogoče... 15 

[nerazumljivo] 

[Torkar] ... ima mogoče kdo, ima mogoče kdo v zvezi s tem pod to točko 16e? Ugotavljam, da ne, 

zato dajem na glasovanje predlog sklepa: občinski svet Občine Gorje imenuje Tino Kosi 

za predsednico časopisnega sveta glasila Gorjan. Glasujemo za. Enajst. Hvala lepa. In pod 

16f, imenovanje člana in nadomestnega člana delovne skupine za obdelovanje lubadarja 20 

na, za obvladovanje lubadarja na zgornjem Gorenjskem. Za obrazložitev bi prosil 

predsednika.  

[Kolenc] Tukaj sta pa za člana prišla dva predloga. Danijela Mandeljc je predlagala Mihaela 

Klinarja. Janez Poklukar je predlagal Antona Poklukarja. Za nadomestnega člana je pa 

prišel samo en predlog, je pa Danijela Mandeljc predlagala Dragota Breganta. To se 25 

pravi, komisija pa predlaga, da se za člana delovne skupine za obvladovanje lubadarja na 

zgornjem Gorenjskem imenuje Mihaela Klinarja, za nadomestnega člana pa Draga 

Breganta.  

[Torkar] Dobro. Ima kdo v zvezi s predlogom kaj za..? Ja, svetnica Bunderla. 

[Bunderla] Tukaj bom jaz zagovarjala predlagatelja Janeza Poklukarja in se strinjam, da bil Anton 30 

Poklukar dober predlog. In ponovno, a ne, pričakovano, da, seveda, od opozicije nihče ni 

odobren kot dober predlog. 
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[Torkar] To je vaša teza. Ima še mogoče kdo? 

[Bunderla] To je dejstvo. 

[Torkar] Ne, to ni dejstvo, to je [nerazumljivo]. 

[Pretnar] Lahko mu pri tem svoj [nerazumljivo] pa ga daste [nerazumljivo]. 

[Torkar] Ima še kdo kaj? Ne. Ugotavljam, da ne, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje 5 

predlog, ki ga je prebral predsednik Janez Kolenc. Glasujemo za. Pet, šest, sedem, osem, 

devet za. Proti?  

[Poklukar] Jaz sem proti. 

[Torkar] Aha, en proti.  

[Poklukar] Zdaj, jaz sem [nerazumljivo] predlagal v šestih letih, kar sem na svetu pa nikoli niste 10 

nobenega potrdili. [nerazumljivo] imam pa tudi [nerazumljivo] je dober za lubadarje 

[nerazumljivo]. Brez skrbi. Klinar ima skozi to kšeft, Tone ima pa svojo gošo. 

[nerazumljivo] skoraj 50 hektarjev ima.  

[Torkar] Vsi so... 

[Poklukar] [nerazumljivo] je tudi dobra [nerazumljivo]. Kar malo poglejte [nerazumljivo] 15 

[Torkar] Čez nobenega ne moremo kritiko dati, a ne? 

[Poklukar] A? 

[Torkar] Čez nobenega ne moremo kritiko dati. Čez nobenega ne moremo kritiko dati.  

[Poklukar] Ogledati si je treba [nerazumljivo] 

[Torkar] Ja. Dobro. Točka 17, premoženjsko pravne zadeve. Jaz bi prosil Nušo, da pokliče Dragota. 20 

Poda sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih s parcelno številko 397/6, 

397/7, obe k.o. 2188 Povšica. Pa bi kar prosil Dragota. 

[Bregant] Hvala za besedo. Zdaj, premoženjskih pravnih zadev [nerazumljivo] obširno razloženo. 

Sestavljen je iz treh sklopov. Prvi del je izvzem iz javnega dobra, in sicer to je obstoječa 

pot na, neobstoječa [nerazumljivo] pot [nerazumljivo] naravi [nerazumljivo] ni več in je 25 

del [nerazumljivo] je del pravzaprav pašnika, no. Veste, da – ali pa seznanjeni ste – da 

smo v preteklem letu povečali aktivnosti, kar se tiče urejanja lastništva javnih poti in tudi 

to je del enega tega. Obe dve parceli, ki sta predmet izvzema iz javnega dobra, nista več 

v funkciji, pravzaprav pot teče po agrarni in bosta pričakovano predmet menjalne 
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pogodbe, a ne, nekoč v prihodnosti. Tako, da jaz glede na gradivo imate tudi označeno, 

kje je, tamle pod, en del je pod to blejsko cerkvijo notri, drugi se pa majhno više gor 

dvigne. Dejansko nista več v funkciji poti. To je to in ne vem, vam predlagam, da, pač, 

sprejmete ta sklep o izvzemu iz javnega dobra, da se bo to lahko nekje nadaljevala 

dogovarjanja o odkupu z menjalno pogodbo, seveda, ne.  5 

[Torkar] Hvala lepa za obrazložitev. Točko je obravnaval odbor za prostorsko planiranje in 

gospodarjenje z nepremičninami, zato prosim predsednico Repetovo. 

[Repe] Ja. Gospod Bregant nam je prav tako obrazložil, kakor tukaj. Tudi v gradivo smo si lahko 

pogledali in isto, kot je predlagal gospod Bregant, mi predlagamo občinskemu svetu, da 

spremenimo statut javnega dobrega[?]. 10 

[Torkar] Hvala lepa za poročilo. Odpiram razpravo. Ima kdo kaj v zvezi s tem? Ugotavljam, da ne, 

zato zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa: občinski svet Občine Gorje sprejme 

sklep, da se na zemljišču s parcelno številko 397/6 in 397/7, obe k.o. 2188 Poljšica ukine 

status grajenega[?] javnega dobra ter se vzpostavi lastninsko pravico v korist Občine 

Gorje. Glasujemo za. Devet, deset. Proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Potem 15 

17 točka b, sklep o nameri izvedbe javne objave zbiranja ponudb za odprodajo 

nepremičnin s parcelno številko 518/5, k.o. 2187 Zgornje Gornje. Ravno tako bi prosil 

Dragota. 

[Bregant] Torej, v tem drugem sklopu je jasno, z aktivnim ravnanjem s premoženjem, gre pa tukaj 

za odprodajo, namero o prodaji tega zemljišča, kot vam piše v gradivu, je 518/5 bila 20 

pridobljena v lanskem letu, od Sklada[?] nazaj na lastništvo občine. Navedeno zemljišče 

v naravi predstavlja del terase, bom povedal tako, kakor je, pa gor pri Jagru[?] ali pa bivši 

semenj[?] gor in predstavlja teraso, teraso, del parkirišča pa te [nerazumljivo]. Zdaj, 

vidi[?] se neko aktivno politiko pridobivanja zemljišč, pomeni[?] tudi neko aktivno 

politiko pridobivanja nekega, finančnih sredstev in smiselno je, da tega zemljišča po 25 

mnenju občinske uprave občina ne potrebuje in, da se gre... Zdaj, ravnanje s 

premoženjem obravnava Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

skupnosti in dejansko za to zemljišče je bila opravljena cenitev. Cenitev je večja kot 

20.000, je bila ocenjena na 46, skoraj 47.000. To bi bila tudi izhodiščna cena za zbiranje, 

za zbiranje ponudb. Zakon sam omogoča, ne, ali zbiranje ponudb ali licitacijo. Jaz mislim, 30 

da zbiranje ponudb; postaviš neko izhodiščno ceno, najboljši ponudnik, z najboljšim 

ponudnikom se sklene oziroma pozove se ga potem[?], da podpiše pogodbo. V kolikor 

odstopi, se z naslednjim, ne, z drugim najboljšim ponudnikom. Je pa nekako zavezujoče, 

zavezujoče. Je tudi neko testno okolje, ne, z nekim[?] zbiranjem ponudb, a ne? Tako. 

Zdaj, če [nerazumljivo] 35 

[Torkar] Hvala lepa. 
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[Bregant] ... poznate materijo, [nerazumljivo] 

[Torkar] Tudi to točko je obravnaval odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z 

nepremičninami. Predsednica[?]? 

[Repe] Ja. Tudi to točko nam je Drago obrazložil. Razveselilo je, nas je, v bistvu, to, da bomo 

pridobili neka sredstva, ki so prepotrebna za urejanje nepremičnin ob cestah pa 5 

reševanje perečih problemov. Tako, da z veseljem predlagamo občinskemu svetu, da ta 

sklep potrdi pa sprejme. 

[Torkar] Hvala lepa. Ima mogoče tukaj kdo kakšno vprašanje? Ja, svetnik Kolenc? 

[Kolenc] Lahko pride do kakšne težave? Baje [nerazumljivo]? 

[Bregant] Kako? 10 

[Kolenc] Če lahko pride do kakšne težave glede LTC [nerazumljivo]? Pride eden, da bi dvignil[?] 

ceno in kupi? 

[govor se prekriva] 

[Torkar] Saj, na splošno so, bom rekel, [nerazumljivo] lastniške parcele, ne gre to za javne 

površine v lasti občine. To je le delček, bom rekel, parcel v, bom rekel, sklopu, če 15 

gledamo, recimo, območje Zatrnik.  

[Kolenc] A ne, ker [nerazumljivo] 

[Torkar] Glede na to, da je, da je, v bistvu, zemljišče kot neko funkcionalno pripadajoče zemljišče 

stavbi, ki jo je že prej Drago opisal, je tudi, bom rekel, lahko rečem glede na cenitev cena 

sicer ocenjena kar visoko, po mojem mnenje, ampak to je moje samo osebno mnenje, pa 20 

tudi ni nujno [nerazumljivo] pa, bom rekel, v ponujenemu znesku ali pa višini tudi 

ponudbo v taki višini dobili. Ne vemo. Ampak... 

[Kolenc] Ne, no... 

[Torkar] ... želja in predvidevanje je, da se, bom rekel... 

[Kolenc] Lahko se pojavi problem [nerazumljivo] tretje osebe, a ne? 25 

[Bregant] To se bo vedno pojavilo, na vsak način. [nerazumljivo] se kdo lahko pojavi. Tudi 

[nerazumljivo] 

[Torkar] Mi... 

[Bregant] ... če bi mi delali, naredili [nerazumljivo] 
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[Kolenc] Mi, recimo, na... 

[govor se prekriva] 

[Kolenc] ... recimo, ne vem, ta prvi... Aja, saj imaš... 

[Torkar] Mi drugače ne moremo. 

[Repe] [nerazumljivo] pravico, da bi imel? 5 

[Torkar] Drugače ne moremo. 

[Bregant] Drugače ne moreš. 

[Kolenc] Ne moreš, ja. 

[Torkar] In najboljšega, najboljšega ponudnika moramo izbrati. Bi rekel[?], ravno obraten sistem, 

pri izbiri izvajalcev za gradbena dela je najnižja cena, tukaj je pa najvišja cena. In ne 10 

moremo gledati, a je, ali je Micka, ali je Francka.  

[Kolenc] Samo upajmo, da se bo pozitivno izpeljalo. 

[Repe] Ja. 

[Torkar] Ja. A ne? A je še kakšno vprašanje slučajno? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem in 

dajem predlog, predlog sklepa: občinski svet Občine Gorje daje soglasje k načrtovani 15 

izvedbi javne objave zbiranja ponudb za odprodajo nepremičnin s parcelno številno 

518/5, k.o. Zgornje Gorje, 2187. Glasujemo za. Enajst, soglasno. Pod točko c, sklep o 

nakupu zemljišč s parcelno številko 151/2, k.o. 2184 Podhom. Ravno tako bi prosil za 

obrazložitev Dragota. 

[Bregant] To je pa zemljišče – pardon[?] – zemljišče 151/2 je, je pravzaprav to v Podhomu od 20 

tunela do ovinka [nerazumljivo]. Zdaj, v, dejansko, zakaj tukaj tudi ste seznanjeni s tem, 

čeprav je bilo v letnem načrtu, je bilo, pač, navedeno odkup potrebnih cest 

[nerazumljivo] nekje okvirno. Tule je bil že dogovor sklenjen, predmet razširitve ceste, se 

pravi, neki pohodnih površin in zdelo se mi je prav, da ste tudi o tem, konkretno številko, 

da ste seznanjeni. To je tako... 25 

[Torkar] Dobro.  

[Bregant] ... na kratko. 

[Torkar] Ima mogoče tukaj na tej točki kakšno kdo vprašanje? Svetnica Bunderla, kar izvolite. 

[Bunderla] Mene zanima, po koliko, kakšna je cena? Zato, ker po Podhomu je bilo, jaz mislim, da je 
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bilo 7 evrov... 

[Repe] [nerazumljivo] 

[Bregant] [nerazumljivo]? 

[Repe] Ja. 

[Bunderla] Ja. Tukaj piše v dogovoru, zakaj je z enimi v dogovoru? In, recimo, za pločnik[?] niti še 5 

evra nismo dobili. 

[Bregant] Kako? 

[Bunderla] A je pločnik že tam? [nerazumljivo] vsake [nerazumljivo] v Podhomu je skoraj 7 evrov, 

tukaj je pa [nerazumljivo] lastnikom? 

[Bregant] Ne, ne. Dejansko je bilo že dogovorjeno, da gre, da gre v prodajo za 7 evrov. 10 

[Bunderla] 7 evrov? 

[Bregant] Ja. Tako, da ni nikakršnega... 

[Bunderla] Zakaj pa potem ne piše tu za 7 evrov? 

[Bregant] ... zviševanja, ne? 

[Bunderla] Zakaj tam ni zapisano za 7 evrov, ampak je dogovor z lastnikom? 15 

[Bregant] V dogovoru z lastnikom za 7 evrom, lahko dopolnimo. 

[Bunderla] Ja, dopolnite potem, a ne... 

[Bregant] Ja. 

[Bunderla] ... za 7 evrov. 

[Torkar] Dobro.  20 

[Repe] Odbor je isto. 

[Torkar] Prosim? Ja, odbor, ja, se opravičujem. 

[Repe] Odbor je isto se... 

[Torkar] Aha. 

[Repe] ... strinjal z... 25 
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[Torkar] Se opravičujem, bi moral najprej tudi odbor, ampak... 

[Repe] Ja. Je v redu. 

[Torkar] Je že dolg dan za nami, tako da... 

[Repe] Ok. Seznanjeni smo bili, 204 kvadratne metre. Zemljišče je že urejeno. Tako, da gre, v 

bistvu, samo za formalnost in... 5 

[Torkar] Hvala lepa. 

[Repe] ... predlagamo svetu, da sprejme ta sklep. 

[Torkar] Hvala lepa. Zaključujem razpravo in predlagam sklep: občinski svet Občine Gorje daje 

soglasje k nakupu zemljišča s parcelno številko 151/2, k.o. 2184 Podhom. Glasujemo za. 

Soglasno za. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Hvala lepa, gospod Drago. Pod točko 18, 10 

informacije župana. Na kratko: glede na to, da smo sprejeli proračun za letošnje leto, je 

občinska uprava, je bila zelo pridna kljub virusu, ki je razsajal. [nerazumljivo] je izvedla, 

bom rekel, vse potrebno, da se je cesta v Podhomu izvedla. Opravila je razpis za izbiro 

izvajalca. Zdaj, na razpis mislim, da se je prijavilo, štirje, a ne, izvajalci. Najvišjo[?] 

ponudbo smo izbrali, to je bila Gorenjska gradbena družba in so tudi, bom rekel, kar v 15 

zelo kratkem času zadevo rekonstruirali. Ob sami rekonstrukciji ceste pa je zagotovljena 

tudi, prostor za zagotavljanje varnosti peščev in pa tudi na tem delu ni bilo še javne 

razsvetljave, tako da gre tudi za štiri postavljene nove svetilke javne razsvetljave. 

Dogradilo oziroma uredilo se je še del javne oziroma meteorne kanalizacije in dela so 

zaključena v Podhomu bila mislim, da v torek, včeraj. Morebiti so še kakšni detajli 20 

dosuvanja bankin, načeloma je pa zaključeno. Prva faza Košiče[?], lahko rečem, da na 

veliko veselje in pa ogromnih, ogromnih usklajevanj z Zavodom za varstvo kulturne 

dediščine, bom rekel, tudi že ob samem soglasju na sam načrt, ki ga je pripravil 

projektant za ceste Darko Logar, smo še vedno, smo še vedno, bom rekel, doživljali s 

strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je, seveda, bom rekel, želel ali polepšati 25 

ali kakor koli že, v glavnem, imeli so željo z veliko več tlakovanja granitnih kock, ampak 

tukaj smo tudi naleteli na nasprotovanje samih domačinov, da do tega ne bi prišlo. 

Lahko rečem, da smo bili kar en tak transformator med, med obema in tukaj[?] lahko 

tudi pohvalim gospoda Dragota, da se je z veliko potrpežljivostjo in mero 

potrpežljivosti[?] tudi izkazal, da smo konec koncev prišli do tega soglasja in na koncu 30 

koncev želja je bila, da sicer prej začnemo z gradnjo, zato smo tudi štartali z gradnjo 

precej kasneje. To je bil tudi eden iz med razlogov. Seveda, ker se je pa gradbena sezona 

odmaknila, prišel je mesec november. V mesecu novembru je bilo pravzaprav samo tri 

dneve primerne za gradnjo nizkih gradenj in tudi tam smo imeli težave. Potem je 

nastopila zima. Ko je bila zima, je bil problem, da pravzaprav izvajalec niti ni si upal 35 
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začeti, ker so bile stalne napovedi poslabšanja pa poslabšanja ni bilo. Izkazalo se je, da je 

pravzaprav vremenar vedno za vsak teden naslednje, naslednji teden zgrešil, ampak 

izvajalec se žal ni niti upal zakopati, zakopati, bom rekel, resno v, v samo območje. 

Tretja, tretja zadeva, ki se nam je pokazala v, bom rekel, sami izvedbi, je, da niti 

projektant, niti občina nismo imeli podatkov, ki bi kazali na, bi rekel, bazo kakršnih koli 5 

podatkov vodovoda, kanalizacije, odtokov in tako naprej in so bile le bolj približne, 

približne kje so, kje so, kje so komunalne vode in tudi tukaj je prišlo, bom rekel, do 

ogromnega trganja teh priključkov, ki so bili, lahko rečem, ocenjujem, divji, 

neevidentirani in tukaj lahko rečem, da, bom rekel, določen del slabe volje je prihajal 

tudi zaradi tega. Seveda, slaba volja je pa zato, ker vsak priključek ali pa odcep, ki se je 10 

odtrgal, se [nerazumljivo] saniral, posaniral, bom rekel, priklopil v skladu z vsemi pravili 

na ustrezen kanal, ampak, seveda to je bilo zamudno delo. Zdaj, prva faza Košiče[?] so v 

večini spravili pod streho. Gre za, bom rekel, le še za en del ceste, ki naj bi se spustil v 20 

metrih, dolžinskih metrih, en del profila zaradi uvoza proti Kunstlju[?] oziroma proti gasi, 

gasi[?] na, bom rekel, slepo ulico. Začenja pa, torej, prva faza pa naj trenutno ne bi 15 

dočakala finega asfalta zato, ker je vsem, ki smo, bom rekel, prisotni, smo sklenili, da je 

smiselno fini asfalt polagati po zaključeni drugi fazi celostno, tako da bo, bom rekel, fini 

asfalt se vlekel v Povšici[?] takrat, ko bo druga faza v zaključni fazi gradnje. Kar se tiče 

druge faze; ravno tako je bil razpis za izbiro izvajalca. Najugodnejši ponudnik je bil 

Gorenjska gradbena družba, torej, ta družba, ki, gradbena družba, ki je izvedla tudi prvo 20 

fazo oziroma ima v izvajanju prvo fazo. Uvedba[?] v delo se je že zgodila. Pred uredbo v 

delo je bil podpis pogodbe, tako da predvidevamo, da bo izvajalec začel z deli še v tem 

tednu. Nekje je predvideno in upam, da nas ne bo kakšna taka zadeva, kot je bil ta tudi 

covid virus, zaradi katerega smo morali tudi samo gradbišče v območju vasi tudi prekiniti 

zaradi ukrepov, ki jih je naložila država vsem občinam. Morate vedeti, da je to šlo, da je 25 

šlo za dvojno rabo, torej, javne površine, ceste. Drugače je, če bi se to izvajala ena hiša 

ali pa, bom rekel, v stanovanjski hiši. Tu je bil pa javni objekt, ki, bom rekel, se tretira 

pod statusom dvojne rabe in tam je jasno pisalo, da se na takih gradbiščih ne sme 

izvajati v tistem času, ko je izdala država ukrep, zaradi prenosa nalezljive bolezni oziroma 

virusa. In tudi to smo ustavili. Nekateri sicer niso razumeli, zakaj se mogoče dela izvajajo 30 

na Šobcu v campu ali kje drugje, ampak glede odgovornosti, ki jo kot občina 

sprejemamo, smo tudi ta ukrep sledili in ga naložili. Na prvem mestu je zdravje, potem je 

pa vse drugo. Zdaj, kar se tiče občinske proslave; veste, da imamo 25. junija, praznuje 

občina, tako[?] država. Verjetno se bo v letošnjem letu občinska proslava zgodila na, v 

majhno drugačni obliki. Glede odgovornosti in pa vsega, kar zraven spada in, kar smo se, 35 

bi rekel[?], ukvarjali pred mesecem z ukrepi, ki jih je nalagala država, Nacionalni inštitut 

za javno zdravje proti okužbam, bomo Občina Gorje sledili, bom rekel, tej odgovornosti 

in izpeljali občinsko prireditev, praznovanje občinskega praznika v nekoliko prilagojeni 

obliki. V kakšni obliki točno vam zdaj težko rečem, ampak zagotovo pa ne v taki, kot smo 
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jo bili do zdaj vajeni. Kar se tiče samega corona virusa; nas je pravzaprav presenetil vse, 

na[?] samem začetku, to je bilo, bom rekel, 12. marca je bil sklican tudi urgentni 

sestanek vseh prisotnih humanitarnih društev in pa javnih zavodov, ki se, bom rekel, 

ukvarjajo z zdravstvom v naši občini, to je , zdravstveni dom, policija Bled, inšpektorat, 

potem Rdeči križ, Karitas in pa in pa in pa Društvo upokojencev in obe gasilni društvi in 5 

občinska uprava. No, to je bil prvi sestanek na temo, smo pravzaprav začeli razmišljati, 

na kakšen način in kako; pa pravzaprav bolj je bilo predvidevanje, na kakšen način se 

bomo lotili zadeve, ki jo pravzaprav niti nismo poznali, pravzaprav smo jo poznali samo iz 

medijev, kako je bilo na Kitajskem. Moram reči, da je Občina Gorje kot celota, kot 

skupnost v tem obdobju zelo dobro sodelovala med sabo. Pokazalo se je, da je 10 

prostovoljstvo, ker ogromno ukrepov, ki jih je naložila država, je država naložila dejansko 

županu, posledično občini. Občina pa brez vas prostovoljcev, ki ste se izkazali v prvi vrsti 

s tem, da ste se vpisali kot prostovoljci in, da ste se tudi koordinatorju, ki smo ga določili 

na štabu Civilne zaščite, tudi odzvali. Tukaj lahko pohvalim popolnoma vse, tudi tiste, ki 

so se le prijavili pa mogoče niso imeli možnosti opraviti ure, ampak glede na to, da kogar 15 

koli smo poklicali, se je na, bom rekel, klic odzval in je opravil prostovoljno delo in v 

imenu Občine Gorje, vseh, v imenu vseh vas, v imenu[?] mene, smo se tudi zahvalili in se 

bomo še zahvalili. Zahvalili smo se zdravstvenemu osebju v Zdravstvenem domu Bled. 

Srečali smo se z veliko težkimi stvarmi, moram reči, da smo dobivali težke naloge, da 

smo bili z župani zgornje Gorenjske, z infekcijskim oddelkom Golnik, s Splošno bolnišnico 20 

Jesenice, z zdravstvenimi domovi in pa z vsemi domovi starostnikov[?] dnevno v 

kontaktu. Bile so, bom rekel, tudi krize, kjer so tekle solze, ampak lahko rečem, da smo 

Gorenjska to krizo dobro prešli. Upam, da ne nasedemo na kakšno čer v prihodnosti in, 

da bomo obvladali in se pazili tudi v prihodnosti. Izkazalo se je tudi, da Gorjanke, 

Gorjanci sosede dobro poznamo in, da so in, da je[?] ta medsosedska pomoč v tem času 25 

zelo dobro delovala in lahko rečem, da, da smo, da smo Občina Gorje izvrstno zadevo 

spremljali in imeli srečo, da je bilo pravzaprav samo pri tistih številkah ostali, kot sta bili 

javno razglašeni, bom rekel, koliko okuženih je v posamezni občini. Zdaj, kar se tiče 

samega poročila; poročilo bom pripravil oziroma s poročilom o delovanju Civilne zaščite 

in obdobja Covid-a boste na eni izmed naslednjih sej se seznanili. Nisem ga pa, nisem ga 30 

še dal, čeprav je že pripravljeno, ampak imamo čas, da se seznanite na naslednji, eni 

izmed[?] naslednjih sej. To je zaenkrat vse. No, če še to povem: v veliko veselje nam je 

bil, ker država je planirala sredstva tudi za sanacijo oziroma rekonstrukcijo ceste čez 

Kočno[?]. Cesta čez Kočno se je začela tudi v lanskem letu v začetku oziroma pred 

novembrom, ampak ravno tako, kot je šlo na Košici vse narobe, je šlo tudi na Kočni. 35 

Zaradi slabega vremena so morali zadevo ustaviti, zaradi kvalitete gradnje tudi tam, 

čeprav je bil drug nadzornik kot na Košici, ampak je tudi tam moral ustaviti. Tako, da jaz 

vas lepo prosim, da z razumevanjem, tudi to razlagam, bom rekel, tudi s tem razlogom, 

da boste mogoče pa znali povedati, da ni vse tako slabo in, da ko bodo enkrat gradnje 
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zaključene, da bomo veseli, da bomo imeli novo, obnovljeno infrastrukturo in, da bo vas 

Povšica lahko rečem, zelo lepa. Šel bi na točko 19, pobude in vprašanja. Pa bi kar za 

odgovore na pretekla... [nerazumljivo] lahko samo majhno daš [nerazumljivo].  

[?] [nerazumljivo] 

[Torkar] A je šlo? 5 

[?] [nerazumljivo] 

[Torkar] Kar pojdimo po vrsti. A se kdo z odgovori ne strinja? Da poenostavim, ker zdaj sem dobil 

listek. Kdaj je konec? 

[?] Pol enajstih. 

[Torkar] Ob pol enajstih se vključi alarm. Zdaj, če se lahko zberemo, če se lahko zberemo, da do 10 

pol enajstih oziroma majčkeno pred pol enajsto zaključimo, da ne bomo prihajali kakšen 

dan naslednji. Drugače bomo morali skleniti, da se potem te pobude in vprašanja 

prestavijo na naslednjo sejo dnevnega reda, ker imamo pa pravzaprav še slabo uro časa, 

no. 

[Mandeljc] [nerazumljivo] 15 

[Torkar] A ne? Ampak je pa treba še vse pospraviti, no, tako da, da ne bomo pustili jutri tak... 

[?] [nerazumljivo] 

[Torkar] Jaz bi kar prosil, no, če gremo lahko na ta vprašanja svetnikov. Najprej svetnica Anja, ki 

je... A ste [nerazumljivo]? 

[Bunderla] Zdaj, za nazaj še tole tudi za, glede občine [nerazumljivo] hvala, da ste danes to 20 

organizirali, kar sem predlagala za OPN, ni bilo, ampak v redu. Potem... 

[Torkar] Zdaj, če lahko samo na kratko, no? 

[Bunderla] Ja, ja. 

[Torkar] Zdaj, izsledke analize in take stvari, ki so, bom rekel, vezane na rezultate, ki so povezane, 

bom rekel, na dolgotrajno delo, da sploh lahko kaj predstavimo na občinskem svetu, jih 25 

ne moremo, bom rekel, na pobudo jutri ali pa naslednjo sejo. Zato je, bom rekel, 

potreben čas, tudi iz Naravoslovno-tehnične fakultete je, bom rekel, bil, so bili zadnji 

izsledki ali pa analize pred kratkim, no. Tako, da majčkeno, majčkeno... 

[Bunderla] Ja, saj [nerazumljivo] 
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[Torkar] ... samo tako, no, majčkeno, malo povem, da ni vsakič tako, da kdo ne želi ali pa noče kaj 

narediti, ampak... 

[Bunderla] Ja. 

[Torkar] ... dejansko je treba čas, da kakšno stvar [nerazumljivo]. 

[Bunderla] Ampak v triglavski [nerazumljivo] je bila že dve leti nazaj to drugače. 5 

[Torkar] Ja, ampak nismo bili, nismo bili še [nerazumljivo] količina vode Radovne pa količina vode 

[nerazumljivo] še ni bila.  

[Bunderla] V redu. No, moram pohvaliti zdaj[?], da je[?] zapisnik napisan konkretno od prejšnje seje 

[nerazumljivo] ker sem predlagala, da se pišejo naslednjo[?]. Je v redu. Tretje vprašanje 

je v redu. Kdo izvaja gradbeni nadzor je v redu, ste odgovorili. Drenaža pri Poklukarjevih, 10 

šesta točka, ste odgovorili. Sedem – aja, čakajte. Čakajte [nerazumljivo]. Aha. Sedma 

točka, ja, koliko glasov ima [nerazumljivo] občina od agrarnih[?] skupnosti. To morate 

vedeti zato, ker imate glasovalne pravice, imamo glasovalne pravice. Pa zato to 

pričakujem, da se točno napiše [nerazumljivo] 

[Bregant] Ja, ampak... Lahko jaz pojasnim, no? 15 

[Bunderla] Ja. 

[Bregant] Ta, bi rekel, glasovalne pravice so vezane, vezane na notranja pravila, ki so napisana 

oziroma niso napisana in so nekje kot uzance, ne? Treba je pa nekaj, treba je pa nekaj le 

vedeti, ne, da je, če odprete zemljiško knjigo, boste videli, koliko je predlog in 

tabulacij[?], ne, da stvari še tečejo, ne? To se pravi, ne[?] moremo vedeti, koliko, koliko 20 

bomo še pridobili, ne?  

[Bunderla] Samo tole zdaj, čisto konkretno: zdaj bo imela sejo občni zbor od[?] agrarne skupnosti in 

Občina Gorje ima tudi tam delež in glasovali bodo. Se pravi, se mora za [nerazumljivo] 

vedeti agrarne skupnosti [nerazumljivo] 

[Bregant] Tako je. Glasovalno pravico ima, ne, ampak, saj pravim, da so še v teku... 25 

[Bunderla] Število glasov? 

[Bregant] ... so še dedovanja. Namreč, če se nihče noče od pravnih naslednikov, ne, če se odreče, 

sodišče avtomatsko to prepiše občini, a ne? Zato pravim, da so stvari še v teku 

[nerazumljivo] 

[Bunderla] Potem zdaj, ko bo glasovanje, sploh ne vemo, koliko glasov imamo in [nerazumljivo] 30 
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[Torkar] Zdaj, če... 

[Bunderla] [nerazumljivo] se potem glasuje? 

[Torkar] Zdaj, če lahko tudi... 

[Bunderla] Ne, [nerazumljivo] 

[Torkar] ... zdaj, vse agrarne... 5 

[Bunderla] [nerazumljivo] 

[Torkar] ... skupnosti, vse agrarne skupnosti... 

[Bregant] Ja. 

[Torkar] ... niso enako uredile, bom rekel, to, te pravice pa lastniške deleže[?] v enakem obsegu. 

Ene so to uredile, ene pa ne.  10 

[Bregant] [nerazumljivo] za primer, recimo, ne: agrarna skupnost Spodnje Laze, ne? Tam je občina 

pridobila, ne vem, mislim, da je 5, 5/7. Ne vem, videti bi moral, pogledati bi moral, a ne, 

ampak, saj pravim, to se ve, ve, ker so notranja pravila. Ne? Ali imajo... 

[Bunderla] Če... 

[Bregant] ... ali jih nimajo... 15 

[Bunderla] A mi boste... 

[Bregant] ... nekje ve se, a ne? 

[Bunderla] A mi lahko sporočite to, ker mislim, da je seja čez 10 dni, koliko glasov ima občina. 

[Bregant] Glejte, jaz sem bom, se bom potrudil, prav? 

[Bunderla] Se boste potrudili, hvala. 20 

[Torkar] V kakšnem deležu? Mislim, mi smo tule [nerazumljivo] 

[govor se prekriva] 

[Bunderla] [nerazumljivo] koliko glasov? 

[Torkar] Mislim, a imajo tam razdelane deleže, a ne, po deležih in mislim, da ima Podhom 

urejeno stanje, kar se tiče po deležih. 25 
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[Bunderla] No, saj o tem jaz [nerazumljivo] 

[Torkar] In to, to mislim, da, Drago, to mislim, da... 

[Bunderla] ... [nerazumljivo] tako, da vidimo, koliko imate glasov? 

[Torkar] To mislim, da bo Drago lahko... 

[Bunderla] Boste odgovorili? Hvala. Aja, šesto, čakajte malo, peto vprašanje, ja: to glede 5 

Poklukarjevih ste odgovorili, da ni časovnice bilo še. A ste zdaj dobili že novo časovnico 

od Direkcije za infrastrukturo, kdaj bo pri Kamnikovih[?] drenaža? Zakaj [nerazumljivo]? 

[Torkar] Ne, še nismo. 

[Bunderla] To me je Lojz Poklukarjev vprašal, niste še? 

[Torkar] Ne. 10 

[Pretnar] A niso nekaj sami delali, a je to možno? 

[Poklukar] Ha? 

[Pretnar] Da so nekaj sami delali? 

[Poklukar] Kaj pa? 

[?] Pri Lojzu. 15 

[Pretnar] Drenažo. 

[?] Drenažo. 

[Pretnar] Pri Dorniku[?]? 

[govor se prekriva] 

[Poklukar] Tam je občina delala pri Lojzu. A ne? Ampak, kaj je [nerazumljivo] ne vem. 20 

[govor se prekriva] 

[Poklukar] Saj si gledal pa bi lahko slikal. 

[nerazumljivo] 

[Poklukar] Ja. 

[govor se prekriva] 25 
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[Bregant] Ampak dejansko je tudi, da moraš mislim, da je treba vedeti, da pravzaprav prileti na vse 

na dol[?], ne. Takrat, ko je ogromno vode, jasno [nerazumljivo] 

[Poklukar] Ja [nerazumljivo] 

[Bregant] ... se, jasno, preliva, preliva. Žal je že, a ne, že [govor se prekriva] 

[Poklukar] [nerazumljivo] od Mercatorja dol, a ne? 5 

[Bregant] Ja. Je pa že hiša tako postavljena, [nerazumljivo] pravzaprav [nerazumljivo], ne, da se, v 

bistvu, spušča, cesta se spušča, od [nerazumljivo] Dornikov dol je že [nerazumljivo] 

[Poklukar] Ja, [nerazumljivo] gor [nerazumljivo]. 

[Bregant] Ampak [nerazumljivo] pa, jasno, da so, ne. Tudi na Jurjevčem so problemi pa so dol 

[nerazumljivo] so problemi. 10 

[Poklukar] [nerazumljivo] 

[govor se prekriva] 

[Torkar] Ja. 

[Bunderla] Na kateri seji bo predstavljen rezultat strategije za oskrbo s pitno vodo? 

[Torkar] Jaz mislim, da eni izmed naslednjih. 15 

[Bunderla] [nerazumljivo] v kateri fazi priprave so rezultati, tako? 

[Torkar] Na eni izmed naslednjih sej. 

[Bunderla] Ja? Potem imam tu naslednje vprašanje. [nerazumljivo] je, s stališča [nerazumljivo]. Aha. 

Aja, a je že bilo kaj odziva od prisojnih služb tam pri novih vprašanjih za, pobude za 

nadzorni odbor in ste napisali, da ko bo kaj odziva, boste povedali? 20 

[Torkar] Mislite na vaše prijave? 

[Bunderla] Na prijave, ja. Ni bilo odziva? 

[Torkar] Ko bo, boste seznanjeni. 

[Bunderla] Ja? [nerazumljivo] 

[Torkar] Saj verjetno boste tudi vi seznanjeni osebno, saj če ste se podpisali, bo organ... 25 

[Bunderla] Ja, ampak fino [nerazumljivo] kaj vedeti. Peto vprašanje: kdo na občini je zadolžen za 
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pripravo vlog? Tukaj niste – in projektov za kohezijska sredstva? Kdo piše projekt, na to 

niste odgovorili? 

[Torkar] Zdaj, treba je vedeti, katere vloge, katere projekte, ker dejansko na... 

[Bunderla] [nerazumljivo] če želim videti celostni plan... 

[Torkar] ... ker dejansko... 5 

[Bunderla] ... za kanalizacijo, recimo.  

[Torkar] Ker dejansko na tem oddelku za gospodarske javne službe, okolje in prostor morate 

vedeti, da je bila daljša odsotnost zaradi porodniške, je bila bolniška, nadomeščanje... 

[nerazumljivo] 

[Bunderla] Ne, ampak odgovorili ste, da zunanji sodelavci. Kateri zunanji sodelavci? A firme ali 10 

RAGOR ali kdo? 

[Torkar] Glejte, zdaj določene stvari so, bom rekel, vodene prek RAGOR-ja, določene stvari se 

prek zunanjih iščejo... 

[Bunderla] Vas bom [nerazumljivo] podrobno še vprašala za določene projekte. 

[Torkar] Imamo pa, smo pa ciljno usmerjeni na uspeh.  15 

[Bunderla] Ja.  

[Torkar] Iščemo pa možnosti, ja, ki jih pa vsak dejansko ne najde. 

[Bunderla] [nerazumljivo] zdaj pa še novo vprašanje, še [nerazumljivo]. Aha, Povšica, ja. Prej ste 

zelo pohvalili tudi zadevo. Mi smo, v Naših Gorjah smo prebrali od Mateja Poklukarja 

drugačno situacijo in vi ste odgovorili, da bo do[?] 18. decembra že grob[?] asfalt. Prej, 20 

za prejšnjo sejo, sredi decembra smo imeli sejo, ste napisali, da bo [nerazumljivo] asfalt 

do 18.. Projekt je narastel od 180.300, potem smo proračun spremenili in je bila cena 

276.000, potem pa 288.000. In rok je bil konec aprila. Zdaj, kje so vzroki za podaljšanje, 

ste vi že povedali. Rok je bil podaljšan konec aprila in dela še do danes niso končana 

tako, kot morajo biti, a ne, in ni pošteno, da so bili vaščani Povšice zavedeni in je 25 

[nerazumljivo] ker je bilo jasno, da termin ne bo držal. In, se pravi, ste to vi objavili ta 

termin zaradi črpanja javnih sredstev? Sofinanciranja? 

[Torkar] Glejte, vse... 

[Bunderla] Da ste takrat sprejeli – samo povem do konca, no.  
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[Torkar] Saj čakam. 

[Bunderla] Ja. Da ste, da ste, da ste prejeli tudi ta denar in ste rekli, da bo končano konec oktobra in 

to je zavajanje Povšičanov, a ne? In naj bo občina tako poštena, da bo vsaj pri naslednjih 

projektih obvestila vaščane o dejanskem stanju in tudi te nepredvidene stvari, o čemer 

ste govorili. Saj takrat je to Poklukar [nerazumljivo] je bil na seji in je rekel, da je precej 5 

takih stvari [nerazumljivo] za kar domačini vedo, da so in projektant ni prišel k njim se 

pozanimati o stvareh. In zaradi tega, to je bil en razlog, ne moremo samo hvaliti, a ne, 

hvalimo, hvalimo, kako je Košica super. Do zdaj ni fertik. In pogodbena kazen je tudi v 

pogodbah, to je 1 promil na dan. Želim, da mi zapišete, odgovorite, koliko bo ta 

pogodbena[?] kazen stala, koliko bomo mi dobili denarja nazaj na [nerazumljivo] račun? 10 

Ker že en mesec je prekoračen rok pogodbeni[?], pogodba je bila do konca aprila. Pa jaz 

sem v grobem izračunala, da je zdaj okrog 7.000 evrov bi morali dobiti nazaj, blizu 136 

evrov na dan. Če moje navedbe[?] držijo, boste vi preverili. No, občina je že 150.000 

evrov nakazala, že na začetku, čeprav še ni bilo končano do tiste faze, a ne, to je ta 

[nerazumljivo] izvajalcu. Pogodbe so bile tri. Nepredvidene stvari so pa stvar izvajalca in, 15 

če bi dobro opravili – sem se jaz pogovarjala s, pač, določenimi tam – če bi dobro 

pripravili in poizvedovali pri domačinih, mogoče ne bi bilo toliko zapletov, a ne? Ker 

nekje zdaj, ko vidimo, nekje je previsoko, nekje prenizko... Po domače rečejo, da je 

šlampasto narejeno. Tako, če citiram njih. Potem drugo vprašanje: [nerazumljivo] 

naročila... 20 

[Torkar] Zdaj, če lahko na tega majčkeno odgovorim, če lahko? 

[Bunderla] Ja, [nerazumljivo]. 

[Torkar] Jaz bi pričakoval, ne da se spodbuja negativizem ali pa negativna energija, ampak bi 

pričakoval, da se ob samih takih gradnjah, zdaj jaz ne vem, če ste že doživeli, a ste vodili 

kakšno gradnjo kakšne hiše ali kakšne infrastrukture, in v takih gradnjah se zgodi 25 

marsikaj. Sploh... 

[Bunderla] Mi moramo spremljati [nerazumljivo] 

[Torkar] ... sploh, če – če smem? A lahko povem? Lahko pa kar neham. 

[Bunderla] Kakor želite. 

[Torkar] A ne? Ne, zato, ker me prekinjate. Jaz vas čakam, kadar govorite. Dejansko se na terenu 30 

dogajajo krute stvari. Zdaj, imamo tudi tukaj ljudi, ki so določene stvari v življenju že 

počeli, in narava dela na terenu je včasih težka. Lahko rečem, da tudi sam projektant je 

šel na teren, je šel do ljudi, ljudje so mu povedali, kar so vedeli. Ne moremo pa ljudi 

spraviti v odgovornost, da pokažejo točno zakoličbo infrastrukturnega objekta pa, da ga 
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izvajalec odtrga. Komu lahko investitor obesi odgovornost oziroma izplačilo narobe 

prikazanega objekta? Pod zemljo. A veste, to, to niso tako enostavne stvari, kakor so 

gostilniške debate; majčkeno se sprehodite okrog pa vam bo oni pokazal. Ko se bo pa 

začelo trgati, bo pa izvajalec rekel, jaz [nerazumljivo], jaz sem tam zakopal in sem 

odtrgal, ampak mi je oni rekel, da tam ni nič notri. Te odgovornosti mi občankam pa 5 

občanom ne moremo naložiti, se opravičujem, nikjer v občini, v nobeni občini se to ne 

dogaja na ta način. Res pa je, da smo projektanta poslali na teren in res je tudi, da je z 

osebo, ki je bila poleg, ko se je gradila meteorna kanalizacija skozi vas Povšica, 

pravzaprav, bom rekel, do pred gradnje fekalnega kanala, je bil to mešan kanal, sta šla 

skozi zato, da sta ugotovila, kje so jaški, kje je potek meteorne vode in tako. Zdaj, kar se 10 

tiče same gradnje, lahko samo to povem, da zadovoljstvo občine je, da bo Povšica in 

večina vaščanov je zadovoljnih, da bo dobila novo infrastrukturo ali pa prenovljeno. Res 

je tudi, da je Povšica v bregu in, da so cestni profili zelo zahtevni, ker je na vsakih 10 

metrov dva odcepa ali pa tri in, da glede na to, da je bila prej verjetno položena cesta na 

makadam zvezno, bom rekel, ali pa samo poravnano, smo zdaj imeli popolnoma vse 15 

odprto. Poleg tega smo pa morali upoštevati še vse pogoje Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine. Poleg tega je bilo, bom rekel, na določenih odsekih, kar bo, seveda, zdaj tudi 

problem v ozkih grlih, vkopava[?] vseh komunalnih napravah. Gre za Telekom, Telemach, 

Elektro, vodovod, kanalizacija, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava. In verjemite mi, 

da vsi komunalni vodi imajo predpisane odmike, različne višine in je včasih težko. In 20 

glede na to me čudi – ali pa tudi ne, no – saj, konec koncev odvisno, kaj [nerazumljivo] 

pravzaprav želiš doseči, ampak nasploh mislim, da je prizadevanje občinskih svetnikov v 

večini, da smo, da smo usmerili sredstva v samo vas Povšica izključno zato, ne da bi 

komu karkoli nagajali, ampak zato, da izboljšamo standard življenja v vasi. 

[Bunderla] Veste, kaj hočejo samo občani[?]... 25 

[Torkar] Pika. 

[Bunderla] ... Povšice? Recimo, čisto enostavne stvari: najavo večmesečnih del vsaj pol leta pred 

začetkom. A ne? 

[Torkar] Še to... 

[Bunderla] A veste, oni so bili obveščeni z Gorjancem. A ne, tako se ne dela. 30 

[Torkar] Še to moram reči, to ni res. To ni res. Mi smo imeli predstavitev... 

[Bunderla] [nerazumljivo] vnaprej? 

[?] To ni res. 
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[Torkar] Mi smo imeli, predstavitev smo imeli v Gorjanskem domu. Vsi krajani so se lahko 

pozanimali, vsi krajani so lahko sodelovali pri [nerazumljivo]. 

[Bunderla] Koliko tednov vnaprej je bilo to? 

[Torkar] Prisoten je bil in prisoten je bil projektant, lahko pa rečem, kakšne navade imajo v 

ostalih občinah, da te navade, da bi sploh predstavili... 5 

[Bunderla] Ah, dajte. 

[Torkar] ... je nimajo. Ampak... 

[Bunderla] To ni res, to pa [nerazumljivo] 

[Torkar] ... Občina Gorje smo res nekaj posebnega, ker hočemo biti blizu ljudem... 

[Bunderla] Ja. 10 

[Torkar] ... in zdaj, seveda, stvar posameznika je, kako hoče kdo kaj predstaviti, ampak tukaj smo 

v večini svetniki, ki smo za razvoj. In tudi pozitivno gledamo in bom vesel, da bo še tisti, 

ki mogoče malo manj pozitivno gledal, gleda, začel pozitivno gledati. Samo to. 

[Bunderla] Mi želimo samo, da se pravilno dela.  

[Torkar] Pravilno se dela. 15 

[Bunderla] Želimo konkretne odgovore na konkretna vprašanja. [nerazumljivo] 

[Torkar] Mi konkretno delamo in delamo po zakonu. 

[Bunderla] Pod drugo točko imam glede evidenčnih[?] naročil, sem jih pregledala. Zanima me, kaj 

se, zakaj je VGP[?] – to lahko pisno odgovorite – VGP za 28.000 evrov, ureditev 

odvodnjavanja na lokalni cesti? Na kateri lokalni cesti je bilo to odvodnjavanje? VGP 20 

d.d.? Za 28.000 evrov? 

[Torkar] Ne vem, to morate bolj... 

[Bunderla] To so evidenčna naročila[?]. 

[Torkar] ... konkretno vprašati pa vam bomo odgovorili. 

[Bunderla] Saj, samo to je pisalo pri evidenčnih, zato vas sprašujem, kaj je to? 25 

[Torkar] Bomo pisno odgovorili. 

[Bunderla] Potem je Gorenjska gradbena družba za 38.000, obnova lokalne ceste? Katera cesta je 
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to? 

[Torkar] Bomo pisno odgovorili. 

[Bunderla] Gorenjska gradbena za 19.000, projektna dokumentacija za cesto? Za 19.700 evrov? 

[Torkar] Pisno odgovorimo. 

[Bunderla] [nerazumljivo] Polona Čeh, za 10.200 evrov, projektna dokumentacija za parkirišče? 5 

Katero parkirišče? 

[Torkar] Verjetno gre za parkirišče pri šoli, ampak bomo pisno odgovorili. 

[Bunderla] Ja. Želim celotno dokumentacijo od vseh teh stvari. 

[Torkar] Zdaj, celotno dokumentacijo... 

[Bunderla] Se pravi, ponudbe, izbire, povpraševanja, to. [nerazumljivo]. Ko mi odgovarjate, mi 10 

napišete, pišete odgovore odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji in potem so mi 

zadnjič oni odgovore vaše [nerazumljivo] posredovali. Zakaj, zakaj to? Zakaj ta 

[nerazumljivo]? Ker to, to stroški nastanejo s tem. Če vi odgovore posredujete njim in 

oni meni posredujejo odgovore? 

[Torkar] Zdaj... 15 

[Bunderla] To so čisto enostavna vprašanja in enostavni odgovori. 

[Torkar] Zdaj, vaša legitimna pravica je zahtevati informacije javnega značaja. 

[Bunderla] Ja. 

[Torkar] Občina jo mora zagotavljati.  

[Bunderla] Ja. 20 

[Torkar] Občina Gorje ima šest zaposlenih pa čisto nič več. 

[Bunderla] To so enostavna vprašanja... 

[Torkar] Še enkrat... 

[Bunderla] ... in enostavni odgovori. 

[Torkar] ... mislim, a jaz, a jaz odgovarjam, ali potem pa bom tiho? Eden od naju bo moral 25 

spoštovati tudi, bi rekel, kulturo sporazumevanja, a ne? Torej, če je 6 zaposlenih in, če 

ima, če ima občinska uprava naloge, ki jo sprejme občinski svet s sprejetim proračunom 
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in vsemi ostalimi akti, je občinska uprava, bom rekel, zadolžena za izvedbo vseh sprejetih 

aktov po proračunu. Spremljanje in, bom rekel, na novo zastavljenih odlokov, aktov, ki 

so v zvezi – tudi danes smo jih, bom rekel, obravnavali – kar je pa več in takrat, ko smo 

zasuti z vprašanji, torej, v tem mandatu je res tega veliko, se poslužujemo zunanjega 

izvajalca.  5 

[Bunderla] Prosim, če mi napišete, koliko stane [nerazumljivo]. 

[Torkar] Samo, samo rečem, samo... 

[Bunderla] [govor se prekriva] 

[Torkar] ... samo, naša... 

[Bunderla] Zato [govor se prekriva] 10 

[Torkar] ... naša zaveza, naša zaveza je predvsem to, da na vprašanja odgovorimo ali mogoče na 

kakšno vprašanje nismo odgovorili? 

[Bunderla] Samo ne prek odvetniške družbe. 

[Torkar] Naša... 

[Bunderla] Enostavna vprašanja [nerazumljivo] 15 

[Torkar] ... naša naloga je, naša [nerazumljivo] 

[Bunderla] ... [nerazumljivo] a zato jim plačujete? [nerazumljivo] 

[Torkar] ... naša naloga je odgovoriti. Naša naloga je odgovoriti.  

[Bunderla] Vi odgovorite, ampak lahko direktno meni, saj vi posredujete[?] odgovore njim in oni so 

jih meni. 20 

[Torkar] Ja, mi odgovarjamo. Ja... 

[Bunderla] To je smešno. To je smešno. 

[Torkar] Ja, ne vem, če je smešno. 

[Bunderla] Gospod župan, to je res smešno. A ni žalostno... 

[Torkar] Vi, vaša legitimna pravica... 25 

[Bunderla] ... da se zapravlja denar za to? 
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[Torkar] ... vaša legitimna pravica je zahtevati vse tisto, kar ste prej rekli, da boste zahtevali, 

ampak tisto, kar ste zahtevali, bo verjetno, dva upravna delavca bosta delala dva polna 

dneva. Ampak, mi... 

[Bunderla] Dobro[?]  

[Torkar] ... vam moramo zagotoviti, zakon je, pač, tak.  5 

[Bunderla] Dobro. Naprej. 

[Torkar] Saj mogoče boste enkrat spoznali, da, da, da pa, da pa zahtevate mogoče veliko. Pa nič 

narobe... 

[Bunderla] [nerazumljivo] 

[Torkar] ... vaša legitimna pravica je. 10 

[Bunderla] Seveda. 

[Torkar] Zakonodaja je, pač, pisana in lokalno skupnost lahko zablokira. Kdor koli. 

[Bunderla] Ja. Naprej imam predlog: čebelarji se zavzemamo za cvetoče travnike in vemo, da je 

problem, ko kmetje prehitro kosijo travnike, ampak to je, pač, njihova pravica ali njihovo 

delo in predlagam pa, da tam, kjer so občinski travniki, da se mogoče pusti cveteti in, da 15 

se ne kosi kar naprej, kjer so občinske parcele. To je moj predlog. 

[Torkar] To se pravi, vse pri... 

[Repe] Cesti. 

[Torkar] ... farovžu, ki pa... 

[Bunderla] Ne.  20 

[Torkar] ... ob cesti? 

[Bunderla] Recimo, da se vzame določena mesta, kjer so občinske večje površine, a ne, kakor tukaj, 

recimo, pri Gorjanskem domu je en tak pas, kjer infrastruktura ves čas kosi. Se mi zdi, 

da... 

[Torkar] Ja, kosijo zato, ker je ogromno, bom rekel, mladeža po teh parcelah in poteptajo travo 25 

in, ko... 

[Bunderla] Glejte... 
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[Torkar] ... ko ti... 

[Bunderla] ... jaz samo predlagam. 

[Torkar] Predlagajte, ja. 

[Bunderla] Predlagam pa prosim, da premislite... 

[Torkar] Ja. 5 

[Bunderla] ... če se da kakšno površino, če je mogoče večja in, da se pusti travnik cveteti, no. In že 

zaradi te spodbude ostalim in tudi kmetom konec kocev za zgled drugim. 

[Torkar] Ja. 

[Bunderla] To je moj predlog. 

[Torkar] Mhm. 10 

[?] Če hočemo, da bo laže pospraviti, bomo morali počasi nehati. 

[Torkar] Ja. 

[Repe] Ja. 

[Bunderla] Samo še čisto majčkeno. [nerazumljivo] 

[?] Eni imajo še odgovore od prej za dobiti.  15 

[Torkar] Prosim, če smo... 

[?] In, če smo to [govor se prekriva] zdaj... 

[Torkar] .. če smo, če smo uvidevni do drugih svetnikov, res. 

[?] ... potem smo preskočili.  

[Bunderla] Samo še predlog imam, da se naslednjič pripravi za poročevalce kakšna projekcija tudi, a 20 

ne, ker jih bo več in [nerazumljivo]. Pa, da smo imeli v vašem [nerazumljivo] dol čistila. 

Hvala. 

[Torkar] Hvala lepa. Zdaj pa kar naprej po vrsti pojdite tako, kot imate v gradivu z odgovori, 

vprašanje, a ste zadovoljni? 

[govor se prekriva] 25 
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[?] Zdaj, tole bom majčkeno [nerazumljivo] zaenkrat še ne morem [nerazumljivo] časovne 

komponente za ureditev kanalizacije na tem območju. Pač, takrat, ko se je cesta 

prenavljala oziroma, ko je bil, pač, tisti hudournik [nerazumljivo], pač, ob cesti gre 

[nerazumljivo], no. Takrat se je, pač, ta [nerazumljivo] da bi se tudi kar [nerazumljivo] 

uredilo za [nerazumljivo], a ne? In na podlagi tega tudi ni šel[?] [nerazumljivo] 5 

rekonstrukcijo ceste oziroma preplastitve asfalta. In zdaj, glede na to, da tukaj piše, da 

ne moremo podatki časovne komponente, a ne, [nerazumljivo] to pomeni, da lahko v 

dveh, treh let, ne vem, deset let, cesta je pa, vemo, kakšna je.  

[Torkar] Ja. Zdaj, če lahko, no. To je korekten odgovor, ker dejansko res ne moremo pa tudi ne 

smemo zavajati ljudi s tem... 10 

[?] [nerazumljivo] 

[Torkar] ... ker zdaj smo dali tudi ekonomski izračun, kaj prinese fekalni kanal ali, bom rekel, 

skupne čistilne naprave, mogoče bo Drago kaj več povedal lahko. 

[?] No, tudi [nerazumljivo] karkoli povedal, ne. 

[govor se prekriva] 15 

[Bregant] [nerazumljivo] če smem samo opozoriti tule; cesta bo pa ostala taka, kakršna je, ne, v 

slabem stanju. Kar pa ni sprejemljivo.  

[Torkar] Ne, cesta je v slabem stanju, ampak je nismo rekonstruirali z namenom, da počakamo, 

kaj bo izračun pokazal. A je upravičenost ekonomsko kopati kanal s črpališčem, bom 

rekel, na povšiški kanal, gravitacijski priklop s črpališčem, bom rekel, skupnim, ali, bom 20 

rekel, izvajati več ali pa par – zdaj je treba, to bodo, to bodo, bom rekel, projektanti, ki so 

strokovnjaki na tem področju, bodo povedali, kaj je pravzaprav cesta. Pa predlagam, da 

zaenkrat – mi bi jo[?] sicer lahko preplastili takrat, ko smo delali ta meteoren kanal pa je 

nismo s tem razlogom, ker je škoda... 

[?] Ja, ker je strošek. 25 

[Torkar] Nismo imeli te ocene. Pa tudi danes je še nimamo. 

[?] Hvala. 

[Torkar] Hvala. Janez Kolenc? 

[Kolenc] Zadovoljen, ogled bomo pa še naredili. 

[Torkar] Hvala. Pavel Jakopič? 30 
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[Jakopič] Zadovoljen. 

[Torkar] Janez Poklukar? To sva pa šla pogledat pa sva tudi vse videla na tistem ovinku, če se 

spomnite? Za tisto meteorno vodo, ki je pritiskala iz hriba pod cesto podboj[?]. 

[?] Spodnja Radovna, pri [nerazumljivo]. 

[Torkar] To sva... 5 

[Poklukar] Ja, a ste rešili že to? 

[Torkar] Ne, nismo rešili, ker dejansko je to Direkcija za državne ceste... 

[Poklukar] Aja. 

[Torkar] ... upravljavec. Sicer, mi smo jim poslali fotografije pa prosili smo jih, ampak glede na to, 

da je kompresija oziroma nivojska razlika je minimalna – saj to sva že takrat gledala, da 10 

je pravzaprav vodo nazaj zabijalo[?], ne da jo... 

[Poklukar] Ja. 

[Torkar] ... niti ni spuščalo naprej. Tako, da tam je, pač, cesta tako, kot je in zelo težko se reši kaj. 

[Poklukar] Ja, seveda, tam je... 

[Torkar] Ja. 15 

[Poklukar] ... močvirje, ne, vse skupaj. Ampak [nerazumljivo] če je pa dež, je pa tam [nerazumljivo] 

[Torkar] Nove pobude, vprašanja? 

[govor se prekriva] 

[Torkar] Prosim, ampak res, 10 minut, hitro. Ratek? 

[Ratek] Tam po teli cesti od [nerazumljivo]... 20 

[Repe] Pa še zapisnik... 

[Ratek] ... ko se na Jelovco[?] dol zavije... 

[Torkar] Ja. 

[Ratek] ... dol, ko je pločnik... 

[Torkar] Ja. 25 
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[Ratek] ... na vrhu, je en tak flek peska in vseeno, če bi se malo čez vrgla ena zemlja pa malo, da 

ne bi tako izglodalo [nerazumljivo] 

[Torkar] Aha. 

[Poklukar] A je ena skala? 

[Ratek] Ja. 5 

[govor se prekriva] 

[Ratek] A? Ja, tam [nerazumljivo]. 

[Mandeljc] Ja, a ni zdaj nekaj [nerazumljivo] ne vem pa [nerazumljivo] 

[Torkar] Tam... 

[Ratek] Ja, en pa [nerazumljivo] je zelen. 10 

[govor se prekriva] 

[Torkar] Dobro.  

[Ratek] Ja. 

[Torkar] Pretnar? 

[Pretnar] Sem, imam več vprašanj, ampak bom samo izpostavil enega, ki se mi najbolj pomemben 15 

zdi. Zanima me, kdaj je po pogodbi[?] približen zaključek druge faze na Povšici? 

[Torkar] Zdaj mislim, da je v terminskem planu mesec september? A sem jaz to prav..? Bomo dali 

pisni odgovor. 

[Pretnar] Imam pa tukaj še [nerazumljivo] nekaj vprašanj pa pobud, ampak vam jih kar dajem 

pisno, ker je že tako pozna ura, [nerazumljivo] 20 

[Torkar] Dobro. Hvala. Ima mogoče... Ja, Jan? 

[Jan] Jaz imam [nerazumljivo] pobudo. Tam pri hiši [nerazumljivo] Spodnje Gorje 

[nerazumljivo] v Zgornje Gorje 5 pri gasilnem oziroma tam, ko se zavije na pokopališče. 

Tam je tista živa meja zelo taka, previsoka. Jaz sem malo gledal... 

[Torkar] Zdaj, a je možno, da... 25 

[Jan] [nerazumljivo] 
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[Torkar] ... a je možno bilo, da je bil iz včeraj na danes kaj postrižena? 

[Jan] Ne, [nerazumljivo], ko smo se pogovarjali. 

[Torkar] Dobro.  

[Jan] Tam je previsoka, no, tam je tudi nepregleden ovinek, zavije se [nerazumljivo] 

pokopališče. [nerazumljivo] tako, da naj bo [nerazumljivo] takoj verjetno [nerazumljivo] 5 

obvesti. 

[Torkar] Bo. 

[Jan] [nerazumljivo] saj verjetno bo zrihtal, da [nerazumljivo] 

[Torkar] Bomo šli po postopku. 

[govor se prekriva] 10 

[Torkar] Bomo šli po postopku. Še kaj?  

[govor se prekriva] 

[Torkar] Samo malo! 

[Jan] Pa še eno vprašanje: [nerazumljivo] zapora vozil [nerazumljivo] A se kaj premika ali kaj 

novega se [nerazumljivo]? 15 

[Torkar] Odporen zid, tako kot mi je znano, se premika in bo, ne bom zdaj rekel, kdaj točno bodo 

začeli izvedbo pa, kdaj bo izvedeno, ampak mislim, da bo v letošnjem letu izveden. 

[Jan] Pa je izvajalec [nerazumljivo] se že kaj ve ali se še [nerazumljivo]? 

[Torkar] Joj, joj. Nimam... 

[Jan] V redu, hvala lepa. 20 

[Torkar] Nimam [nerazumljivo]. Bomo se pa potrudili na vsak način. 

[Jan] V redu, hvala. 

[Torkar] Danica? 

[Mandeljc] Ja, jaz bi rada samo toliko, ker sprašujejo vsi tisti, ki so od številke 15 do 23, hišne 

Spodnje Gorje, glede kanalizacije? 25 

[Torkar] To bomo dali tudi pisen odgovor... 
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[Mandeljc] [nerazumljivo] 

[Torkar] ... ker vem, da so bili idejni projekti, so bili narejeni. Mogoče še celo projekti. 

[Mandeljc] Velja, velja, dobro. 

[Torkar] Bomo dali pisni odgovor. Še kdo kaj? 

[govor se prekriva] 5 

[Torkar] Pavel? 

[?] Eno leto so škarpo naredili tamle, [nerazumljivo] dol. V Krnico dol. 

[Torkar] Ja, no, to moram tudi reči... 

[?] [nerazumljivo] so škarpo zamaknili. Zdaj je pa tam že zoženje ceste, znak [nerazumljivo] 

že eno leto, več kot eno leto. 10 

[nerazumljivo] 

[?] Ta konec imajo za asfaltirati pa znake [nerazumljivo]. 

[Torkar] Bomo na to opozorili  

[govor se prekriva] 

[?] [nerazumljivo] se z enim srečaš, je moteče, no. 15 

[Torkar] Moram pa reči, da smo, da smo imeli srečo, da se je Direkcija odzvala, da je to, ta oporen 

zid posanirala, čeprav je bila rekonstrukcija ceste s strani države v tistem delu izvedena. 

Tistih 20 metrov je bilo pa žal izključenih in [nerazumljivo] tistem času nismo mogli nič 

kaj. 

[?] Dobro, [nerazumljivo]. 20 

[Torkar] Še kaj? Predvsem želim vsem, da boste zdravi, da se boste pazili pa, da upam, da nas ne 

bo kaj takega doletelo, ko nas je v preteklosti.  

[govor se prekriva] 

[Torkar] Pa seja naslednja se predvideva v mesecu juliju, čisto točen datum boste pa tudi 

pravočasno dobili. Hvala lepa. 25 

[Repe] Enako. 
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[Torkar] Seja je zaključena ob 22.03. 
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