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Pobude in vprašanja 19. redne seje 
 

19.1. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek 

1. opozoril je na slabo prometno varnost na starem trgu pod cerkvijo. Predlagal je, da se tam 
umiri promet.   

ODGOVOR – ustni – župan 

1. pobuda je bila že proučena. Naredila se bo talna označba, postavile se bodo table.  
 

19.2. VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc 

1. predlagal je, da se igrišče za Gorjanskim domom čisti pogostejše.  
2. urejanje ceste v Krnici pri h.š. 22 proti Hotunjam. Predlagal je tudi, da se tam posekajo 
drevesa, ki se nagibajo na cesto. Ta pobuda je bila enkrat že dana.  

ODGOVOR – ustni – župan 

2.nastajajo precejšnje težave z odvodnjavanjem meteorne vode. Precej je zalednih voda. Glede 
dreves, pa je župan odgovoril, da je bil posek dreves že naročen, vendar izvajalec ni opravil del.  
 

19.3. VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar st. 

1. predlagal je, da bi se od »Zidanka« do križa (državna cesta) uredil enosmerni promet.  
2. predlagal je, da se v Radovni opravi ogled, ker je nekdo, malo naprej od vodnega zajetja, v 
reko nametal kamenje, zato reka teče samo po desni strani. Ali je občina dala soglasje? 
3. zaradi slabe preglednosti je prosil, da se prestavi tabla na pešpoti Zgornje Gorje – Spodnje 
Gorje (državna cesta). 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. predlog se bo preučil 
2. občina v tem primeru ni soglasodajalec.  
3. tabla se bo prestavila. 
 

19.4. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Hočevar  

1. predlagal je, da se na delu ceste pod Višelnico, kjer vrtčevski otroci prečkajo cesto in gredo 
proti  Škratkovi hišici, postavi znak »otroci na cesti« ali pa prehod za pešce. Preglednost je 
slaba, hitrosti pa sorazmerno visoke.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. občina je s tem problemom seznanjena. Problem se pojavlja z lastnikom zemljišč.  
 

19.5. VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc  

1. zaradi visokih hitrosti, je predlagala, da se večkrat postavi radar.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. občina bo kupila še eno premično tablo, za prikazovanje hitrosti. Za radar pa se bo dala 
pobuda 
 

19.6. VPRAŠANJE – ustno – Boštjan Komar 

1. javna razsvetljava na parkirišču pri pokopališču ne dela, prav tako v Podhomu 69,  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. odgovor po podan pisno. 
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19.7. VPRAŠANJE – ustno – Branko Banko  

1. ker je cesta pod železnico mimo Lipa zaprta, je cesta pri avtoparku zelo obremenjena. Graben 
pod železniško progo je nezaščiten. Obstaja nevarnost, da kdo zapelje vanj.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. se bo preučilo.  
 

19.8. VPRAŠANJE – ustno – Urban Mulej  

1. predlagal je, da se na območju Laz, Krnice postavi igrišče.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. praksa je, da se svetnik dogovori za lokacijo, občina pomaga pri umestitvi igral. Opozoril pa 
je, da je potrebno taka igrala vsako leto pregledati in s tem nastajajo stroški. Se pa predvideva, 
da se bodo ob sanaciji Gorjanskega doma, naredila igrala.  
 


