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Pobude in vprašanja 13. redne seje 
 

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

1. zasledil je, da se stanovanje na knjižnico prodaja. Ali je občina zainteresirana za nakup tega 
stanovanja? 
2. opazil je, da so v proračunu predvidena sredstva za adaptacijo ceste v Podhomu. Ali se bo 
investicija izvedla v letu 2016? 
3. predlagal je, da bi del enosmerne ceste, od Jakovga Ivana pa do korita, spremenila v dvosmerni 
promet.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. v tej hiši so, poleg tega stanovanja, še štiri stanovanja, tako da občina ne razmišlja o nakupu 
tega stanovanja. 
2. investicija se bo izvedla v letu 2017. 
3. bilo je že kar nekaj pobud na to temo. Predlagal je, da se vaški odbor sestane z vaščani. V času 
turistične sezone pa se je izkazalo, da je enosmerni tok več kot primeren, ker se je v vasi promet 
umiril.  
 

13.2. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc 

1. stanovalci pri Kunsteljnu, v Spodnjih Gorjah so dali pobudo, da se tam zapre cesta. 
2. apel sosedov Bara Petač na Občino Gorje je, da naredi, vse kar je v njeni moči, da bar ne bo 
dobil podaljšanega obratovalnega časa.  

ODGOVOR – ustni – župan 

1. cesta se na tem območju ne more zapreti. 
2. Bar Petač ima dovoljenja za obratovanje. Kar pa se tiče obratovalnega časa, pa bo občina 
upoštevala želje in pripombe vaščanov. Novemu lastniku oz. najemniku ne bo izdano soglasje za 
podaljšan obratovalni čas, ker je bilo v enem letu zabeleženih več kot 7 kršitev.  
 

13.3. POBUDA, PREDLOG, VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar 

1. zanimalo ga je ali bo občina kupila Zadrugo? 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. odgovoril mu je, da bo občina kupila Zadrugo. Potekajo cenitve zemljišč, ki so v lasti občine. 
Izvedena bo menjava občinskih zemljišč za stavbo. 
 

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

1. kdaj bo Rečiška cesta odprta? 

ODGOVOR – ustni – župan 

1. zadnjo informacijo ki jo ima je, da bodo z deli zaključili 20.10.2016. Uradno podaljšanje zapore 
ceste s strani države pa je do 30.10.2016. 

 


