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II.8) 
 

 
 

POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA 
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Pobude in vprašanja 22. redne seje 
 

22.1. VPRAŠANJE – ustno – Jakob Por 
1. ko se je saniral Klinarjev klanec, je bil z dogovorom lastnika narejen makadam oz. neke vrste 
pločnik. Zanimalo ga ali se bo ta del odmeril in odkupil? 
 

ODGOVOR – ustni – župan 
1. Povedal je, da bo občina naročila odmero in odkupila ta del ceste.  

 

ODGOVOR – pisni – Joži 
1. cenitev zemljišča je bila naročena in pridobljena, odmero pa bo realiziralo Turistično društvo 
Gorje.  
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22.2. VPRAŠANJE – ustno – Janez Kolenc 
1. zanimalo ga je ali se razmišlja o projektu izposoje koles? 
2. v proračunu je namenjen denar za obnovo ceste na Poljšici.  
 

ODGOVOR – ustni – župan 
1. problem pri tem projektu je, da se občine, ki so pristopile k temu projektu, niso med seboj 
dogovorile, da bi kupile enaka kolesa in polnilne postaje. Župan je predlagal, da se s tem projektom 
še nekoliko počaka.  
 

ODGOVOR – pisni – Joži 
2. sanirala se bo povezava od naselja Zgornje Gorje – do križišča k Poklukarju, ter od križišča do 
objekta z naslovom Poljšica pri Gorjah 48 a. 
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22.3. VPRAŠANJE – ustno – Danijela Mandeljc 
1. ali se lahko v Nedeljski ulici postavi javna razsvetljava?  
2. zanimalo jo je, kdo bo vzdrževal defiblirator v Spodnjih Gorjah? 
 

ODGOVOR – ustni – župan, Jakob Por 
1. preverila se bo možnost priklopa dveh svetilk.  
2. sredstva so planirana. Potrebno ga je pregledati. Za vzdrževanje se bo zadolžilo gasilca.  
 

ODGOVOR – pisni – Joži 
1. javna razsvetljava se bo uredila skupaj z izvedbo ločenega sistema kanalizacije. Ločen sistem se 
bo začel projektirati v naslednjem letu. 
2. Defibrilator je bil servisiran 23. 04. 2018. 
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22.4. VPRAŠANJE – ustno – Dominik Piber 
1. škarpa se pri križu kruši in odpada.  
 

ODGOVOR – ustni – župan 
1. občina je že obvestila upravljalca cest.  
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22.5. VPRAŠANJE – ustno – Janez Poklukar st.  
1. povedal je, da je župan obljubil župniku, da bo občina obnovila zid okrog pokopališča. Vendar 
župan ne drži obljube. Župnik ne bo dajal gradbene parcele za 30.000 €.  
 

ODGOVOR – ustni – župan 
1. vse dogovore župan beleži. Županove obljube niso prazne, ker ji ni obljubil. Tisto kar se dogovori, 
obljubi in so doseženi kompromisi, tisto se začne realizirati. Dokler niso dosežena in usklajena 
soglasja vseh udeležencev, se ne izvaja nič. 

 


