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POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA 

 
 
 



15. REDNA SEJA 
 

VPRAŠANJA, PRIPOMBE, POBUDE – Primož Pretnar 
1. zanima ga, kakšne aktivnosti se izvajajo v smeri spremembe prometne ureditve na Poljšici? 
2. poškodba odsevne table na strehi pri Mačku. Zanima ga, ali se je oseba, ki je povzročila škodo, našla? 
Dovolilne po njegovem mnenju ne funkcionirajo.  
3. na sproti Mačka je škarpa, čez katero visijo veje. Nič ni narejeno, da se porežejo.  
4. pokrovi za kanalizacijo pokajo.  
5. pohvalil je vse občanke in občane vasi Poljšica, er so zelo dobro sodelovali pri odmeri ceste.  
 

ODGOVOR – ustni 
1. občinska uprava sodeluje z MIRom in SPVjem. Rešitve se iščejo. Vedno ko se pride do neke rešitve, 
vedno nekomu ni bila v prid. Trenutno ni kvalitetne rešitve, ki bi problematiko celostno rešila. Če ima 
kdo rešitev, naj poda predlog.  
2. tabla je že zamenjana, vendar če je znak postavljen, se pričakuje, da se ga upošteva. V tem primeru 
pomeni, da je nekdo kršil cestno prometne predpise. Najslabše pa je, da če je vedel, da je naredil škodo, 
je vseeno odpeljal naprej.  
3. se bo opravil ogled. 
4. v cesti so različni kanali (internet, elektrika, kanalizacija…) in vsak operater mora poskrbeti za svoje 
pokrove. Občinska uprava je bila s strani WTE obveščena, da naj se občane spodbuja k temu, da sami 
javijo težavo s pokrovom. Sredstva za taka popravila imajo operaterji zagotovljena, samo potrebno je 
javiti.  



VPRAŠANJA, PRIPOMBE, POBUDE – Pavel Jakopič 
1. potrebno je narediti prostor za avtodome, ne da se jih samo kaznuje.  
2. pozablja se na majhne projekte. Cesta iz Frnače je ponovno čisto spokana. Spelje naj se kanalizacija 
in naj se jo ponovno asfaltira. Zajetje nad Zabreznom; ko zmanjka elektrike, je naselje takoj brez vode. 
Ponovno naj se zastavi projekt in naj se zajetje uredi.  
4. Znamenje v Krnici pri Šmonu naj se uredi. Predlagal je, naj se vzpostavi stik z župnikom.  
3. pohvalil je postavitev WC v Pokljuški soteski.  
 
ODGOVOR – ustni 
Odgovori bodo podani pisno. 
 
ODGOVORI - pisni 
1. Tudi v Občini Gorje smo, kot v ostalih občinah po Sloveniji, soočeni s spremenjenimi potovalnimi 
navadami in povečanim prometom avtodomov v času turistične sezone. Občinska uprava bo iskala 
rešitve v okviru obstoječih kapacitet ter seveda znotraj določb prostorskega akta, zakonskih in 
podzakonskih določb. 
2. Glede gradnje kanalizacije se preučuje variantne rešitve. K načrtovanemu zajetju Zabrezno bi zaradi 
finančnega obsega morali pristopiti tudi preostali dve občini.  
3. Znamenje je lastniško. Vzpostavil se bo stik z župnikom  



VPRAŠANJA, PRIPOMBE, POBUDE – Janez Poklukar 
1. zanimalo ga je, zakaj je na Zatrniku 170 novih številk? 
 
ODGOVOR – ustni 
1. občina ni sodelovala pri oštevilčevanju objektov.  
 
ODGOVOR - pisni 
1. Odgovor na vprašanje je bil podan v gradivu za 13. redno sejo, 14. 4. 2021. 
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