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VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE 23. REDNE SEJE 
 
23.1. VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por 
1. pohvalil je Infrastrukturo Bled, da dobro skrbi za vodohrane. Zanimalo pa ga je, kdo skrbi 
za raztežilnik v Spodnjih Gorjah. Je v zelo slabem stanju, zaraščen, zapuščen. Kdo je lastnik 
tega objekta? 
 
ODGOVOR – ustni – župan 
1. upravljalec raztežilnika je VGP, lastnica parcele pa je G.F. Občina bo obvestila javno službo, 
da pristopi k sanaciji.  
 
23.2. VPRAŠANJE – ustno – Ivan Ratek 
1. predlagal je, da se pri Lovskih blokih postavi znak »slepa ulica«. Veliko turistov zaide, ker 
jih navigacija tako vodi.  
2. predlagal je, da se v nedeljski ulici postavi znak 30 km/h.  
3. L. A. je prosil, da občina napiše dopis na TNP glede škode, ki jo delajo divje svinje.  
4. predlagal je, da bi občani Gorij in Bohinja imeli zastonj parkirnino.  
5. vprašal je, zakaj se je umaknil znak za merjenje hitrosti pri Gorjanskem domu? 
 
ODGOVOR – ustni – župan 
2. predlagal je, da se v ulico namesti premično tablo, ki meri hitrost in šteje promet.  
3. društvo lastnikov gozdov je predlagal, da bi se tako divjad ustrelilo v večernem času, 
vendar to ni dovoljeno. Država izdaja koncesijo za lovišča.  
4. na Pokljuki se bo moral vzpostaviti red, narediti upravljavski načrt. Kar pa se tiče 
parkiranja pri Šport hotelu in Športnemu centru, zlasti v zimskem času, je vzdrževanje velik 
zalogaj. Parkirišče je v lasti Športnega centra, en del tudi last MORSA.  
5. zadeva je že urejena. Prišlo je komunikacijskega šuma med občino in upravljalcem javne 
razsvetljave.  
 
ODGOVOR – pisni – Joži 
1. znak je postavljen. 
2. premična tabla se premika 4x letno, najprej se jo bo postavilo na Hotunje, potem pa po 
predlogih občanov naprej po občini. 
 
23.3. VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc 
1. predlagala je, da občina za vsakega, ki mu je plačevala domsko oskrbo, pri sodišču vloži 
zahtevo za nujni delež pri dedovanju.  
 
ODGOVOR – ustni – župan 
1. občina, ki je financirala domsko oskrbo pokojni osebi, vedno vloži zahtevo za nujni delež.  
 
23.4. VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc 
1. v Krnici, pri Skumavcu in naprej, veje silijo na cesto. 
2. za boljšo osveščenost občanov je predlagal, da se v Gorjanca napiše članek o premični 
merilni tabli.  
 
ODGOVOR – ustni – župan 
1. članek se bo objavil.  
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ODGOVOR – pisni – Joži 
1. v avgustu so delavci podjetja Infrastruktura Bled obžagovali vejevje ob občinskih cestah. 
2. članek se bo objavil v septembru. 


