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1. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por 

1. Predlagal je, da se rekonstrukcija vodovoda v Vintgarju prične še pred turistično sezono.  
2. Povedal je, da se kanalizacija na pešpoti iz Meger proti Gabercu še vedno izteka na cesto. 
Predlagal je, da se preveri ali so hiše že priklopljene, glede na to, da ima kanalizacija na tem 
koncu že uporabno dovoljenje.  

ODGOVOR – ustni, pisni – župan, Metod Gaber 

1. Dela se bodo pričela še pred sezono. 
1. Dela na obnovi vodovoda na območju Vintgarja so se pričela 13.4.2015 in bodo končana 
predvidoma do 27.4.2015. 
2. Zadevo v zvezi s priklopi na kanalizacijo na območju Meger in Gabrca še preverjamo. 
 

2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek 

1. Na svetu šole je bil izpostavljen problem sanitarij v delu šole, ki ga uporabljata dva oddelka 
vrtca. Sanitarije niso primerne za otroke iz vrtca in ne zadoščajo številu otrok.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. S problemom je seznanjen. Naredil se bo demografski pregled otrok po letih, zato da se bodo 
pridobili podatki o številu otrok, ki bodo obiskovali vrtec, koliko je trenutno prijavljenih otrok v 
vrtec, koliko jih ni. Iz tega pregleda bo razvidno, kakšna bo zasedenost šole in kakšni oz. v 
kolikšni višini bodo potrebni posegi v šolo.  
 

3. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Ivan Hočevar 

1. Nadzornega sveta Infrastrukture Bled nihče ne skliče. Prav tako ni podatkov, sodil, o 
poslovanju ne ve nič. Ostaja veliko odprtih vprašanj.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. V letošnjem letu staremu predsedniku Sveta ustanoviteljev poteče mandat. Povedal je še, da 
preden bo prevzel predsedstvo Sveta ustanoviteljev, bo zahteval revizijo poslovanja javnega 
podjetja.  
 

4. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar st. 

1. Prosil je, da se pred velikonočno procesijo pomete cesta od Antoniča proti Pančurju. 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. Cesta se bo uredila pred velikonočnimi prazniki. Problem na tej cesti je voda, ki se jo poskuša 
usmeriti iz ceste proti parcelam. Prepusti se mašijo pri vsakem deževju. 
 

5. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Boštjan Komar 

1. Zanimalo ga je, kdaj bo opravljen ogled ceste pod Knakom?  

ODGOVOR – ustni – župan, Metod Gaber 

1. Ogled je bil že opravljen in je že zalito z betonom.  
 

6. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Branko Banko 

1. Predlagal je, da se v Spodnjih Gorjah na sproti Petača, parc. št. 25/3 uredi tako, da ne bo 
mogoče več parkirati na križišču. Kadar je na križišču parkiran avto ali kombi, se na glavno cesto 
nič ne vidi.  
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ODGOVOR – ustni – župan 

1. Rešitev vidi v »trobenti« z robniki. 


