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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 20. redni seji občinskega sveta, dne
19. 12. 2014

Žan Mahnič:
- občina naj pregleda svoje nepremičnine in pripravi predlog nepremičnin za vzpostavitev
grajenega javnega dobra, od katerih se ne bo plačeval davek na nepremičnine, npr. šole,
pokopališča…
Sklepi o razglasitvi javnega dobra in o razglasitvi grajenega javnega dobra so uvrščeni na dnevni
red februarske seje, kar bo omogočilo, da za zadevne nepremičnine že za tekoče leto ne bo
potrebno plačevati davka na nepremičnine.
- predlaga, se enkrat letno organizira srečanje diplomantov, ki so občani Občine Gorenja vas –
Poljane.
V kolikor bo mogoče s Klubom študentov Poljanske doline uskladiti pridobitev popolne evidence
vsakoletnih diplomantov, bo občina k organizaciji predlaganega srečanja pristopila.
Janez Arnolj:
- vpraša glede investitorjev v GC Dobje.
Kot je bilo pojasnjeno že na tekoči seji, je bilo izvedenih več sestankov s predstavniki podjetja
Polycom, d.o.o., s ciljem preveritve možnosti gradnje v GC Dobje. V sredini januarja je bil izveden
tudi sestanek na pristojnem ministrstvu, ki je zadolženo za spremljanje ciljev komunalnega
opremljanja GC Dobje. Sklepna ugotovitev tega sestanka je bila, da bosta preverjana dva cilja, in
sicer površina zemljišč, ki so komunalno opremljena, ter število odprtih delovnih mest. Glede
slednjega je potrebno do konca obdobja spremljanja izkazati aktivnosti v smeri realizacije, v zvezi s
čimer pa trenutno še ni na voljo kreditnih virov s sprejemljivimi zavarovanji, ki bi podjetju
omogočili realizacijo predvidene gradnje, za katero je podjetje, ki je največji delodajalec v občini,
še vedno zainteresirano.
Jože Čadež:
- glede na izvedeno sanacijo brežine Sore v Srednji vasi meni, da bi bila taka sanacija potrebna
tudi ob čistilni napravi Gorenja vas ter nekoliko nižje proti Žabji vasi.
Izdelana je vsa projektna dokumentacija za sanacijo brežine ob čistilni napravi ter za ureditev
sotočja Brebovščice, ki je tudi potrjena s strani Agencije RS za okolje. Višina sanacije je 130.000
eur za ureditev brežine ob čistilni napravi in 149.000 eur za ureditev sotočja Brebovščice, vendar
Agencija v letošnjem letu sredstev za realizacijo navedenih sanacijskih del nima na voljo, prav tako
ni možno zagotoviti drugih finančnih virov.
Tomaž Pintar
- glede na visoka sredstva, ki so bila zadnjo zimo porabljena za izvajanje zimske službe in
prenesena tudi s postavke za investicije v ceste in nove postavke za obnove cest, predlaga, da se
v bodoče v takih primerih bremeni celotni proračun in ne samo postavke v okviru cestnega
programa.
Pripombo se bo v primeru povišanih stroškov zimske službe v okviru danih možnosti skušalo
smiselno upoštevati.

Marko Kržišnik:
- se naveže na pobudo z zadnje seje glede šolskega avtobusa, ki bi ob 15. uri počakal otroke na
postajališču na Blatih. Občina naj bi dobila odgovor s strani prevoznika Alpetour d.d., vendar
prevoznik še ni prejel odgovora občine.
Občina je prejela odgovor prevoznika tik pred decembrsko sejo, pobuda pa je bila v vmesnem
času že realizirana.
- glede obračališča avtobusa v Podjelovem Brdu vpraša ali je bil posredovan predlog za omejitev
hitrosti Direkciji RS za ceste.
Predlog je bil v vmesnem času posredovan Direkciji.
Mirjana Možina:
- vpraša ali je pri izvajalcih za zimsko službo že prišlo do spremembe.
Zimsko službo še vedno opravljajo dosedanji izvajalci. Na portalu javnih naročil je bilo objavljeno
ponovno javno naročilo, v zvezi s katerim so bila v sredini februarja izvedena sklepna pogajanja,
na osnovi česar bodo izdani sklepi o izidu naročila.
Jurij Krvina:
- opozori, da je bila njegova pobuda glede odgovornosti za plaz na Sovodnju narobe razumljena,
saj se je nanašala na posledice gradnje igrišča na Sovodnju in ne na gradnjo prizidka vrtca.
Navedeno opozorilo je bilo upoštevano. Glede na dejstvo, da je bilo na osnovi predhodnih sondaž
izvedeno podrobno geološko-geomehansko poročilo, smo projektantu odposlali poziv za pojasnila
o načinu upoštevanja izsledkov navedenega poročila pri pripravi PGD in PZI projekta za izvedbo
igrišča Sovodenj. Odgovor projektanta je priložen.
Jože Novak:
- se zahvali za posredovanje pri ureditvi opornega zidu v Gorenji vasi
Sanacijo opornega zidu ob Poljanski cesti, ki ima status regionalne ceste, je na osnovi vrste
pozivov občine Direkcija RS za ceste obnovila v lanskem novembru.
- vpraša glede obnove betonskega mostu v Gorenji vasi.
Kot je župan pojasnil na tekoči seji, je predlog sanacije mostu že posredovan Direkciji RS za ceste.
Bogo Žun:
- vpraša ali drži informacija, da je, v sklopu energetske sanacije doma občine, vsa instalacija,
vključno z radiatorji končala v kontejnerjih.
Demontirani radiatorji in konvektorji v delu stavbe, ki se obnavlja tudi v notranjosti, so začasno
deponirani delno v veliki dvorani Sokolskega doma, delno v skladišču izvajalca del v GC Dobje.
Večina radiatorjev je namenjena ponovni vgradnji, zaradi spremenjenega toplotnega režima
energetsko sanirane stavbe pa so nekompatibilni obstoječi konvektorji, glede katerih so se poleg
tega pojavljale tudi težave že pri dosedanjem servisiranju, saj dobavitelj zaradi spremembe tipa
ventilatorjev ni več zagotavljal rezervnih delov.
- vpraša koliko prihodka je občina pridobila v zadnjih dveh letih od označenega lesa, ki ga je bilo v
letu 2012 89 m3 in v letu 2013 31 m3.
V letu 2013 so bile izdane tri odločbe Zavoda za gozdove o odobritvi poseka izbranih dreves v
skupni količini 31,3 m3 izbranega in označenega drevja. V septembru je bila izdana odločba za
posek dreves na lokaciji gradnje vodohrana Gorenja vas v okviru investicije Porečje Sore, v
novembru je bil izdana odločba za posek treh listavcev na lokaciji vodohrana Poljane, ki se bo v
okviru investicije Porečje Sore gradil v letu 2014, izsek še ni bil naročen. V decembru je bila izdana
odločba za sečnjo pri čistilni napravi Gorenja vas zaradi širitve ceste in izdelavo obračališča za
potrebe nalaganja zabojnika izsušenega biološkega blata, vse v okviru rekonstrukcije čistilne
naprave Gorenja vas. V letu 2012 je bilo izsekanega 63,45 m3 lesa ob cesti Hlavče Njive, za
katerega je bilo iztrženih 4.032 eur, ki so se namenili za vzdrževanje ceste Hlavče Njive. Preostali
del lesa je bil doniran PGD Hotavlje za gradnjo gasilskega doma Hotavlje.
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