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ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 
 

 

Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 10. redni seji 

 

Roman Demšar:  
- Ali bo za sprejem v vrtce v občini res zavrnjenih preko 40 otrok? Ali je že znana rešitev za 

otroke, ki ne bodo dobili mesta v vrtcu. 
Po podatkih komisije za sprejem otrok v vrtec bo v vrtcu Zala Gorenja vas za sprejem otrok v vrtec  1. 
septembra 2012 prostih skupno 64 mest, na razpis pa je bilo prejetih 82 vlog ter 14 prošenj za 
prerazporeditev; in sicer z naslednjim stanjem po enotah: 
- Gorenja vas: 58 vlog (prostih mest 37) 
- Dobrava: 21 vlog (prostih mest 16) 
- Lučine: 8 vlog (prostih mest 1) 
- Sovodenj: 9 vlog (prostih mest 10) 
Na čakalni listi je 15 otrok, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec in 16 otrok, ki s 1.9.2012 ne bodo 
stari 11 mesecev. 
V vrtcu Agata Poljane je za sprejem prostih 43 mest, prejetih pa je 54 vlog in 5 prošenj za 
prerazporeditev, in sicer: 
Poljane: 41 vlog (prostih mest 38 – 31 Agata in 7 lovski dom) 
Javorje: 13 vlog (prostih mest 5) 
Na čakalni listi je 5 otrok, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec in 6 otrok, ki s 1. 9. 2012 ne bodo 
stari 11 mesecev. 
Število otrok na čakalni listi se bo ustrezno zmanjšalo glede na število otrok, za katere starši ne bodo 
podpisali pogodbe za vpis otroka v vrtec, čeprav so oddali vlogo na razpis, in glede na obseg izpisa 
otrok iz vrtca zaradi povečevanja deleža prispevka staršev za plačilo programa vrtca. Po stanju na dan 
11. 6. 2012 se je na račun zgoraj navedenega čakalna vrsta (vodi se skupna čakalna vrsta za oba vrtca) 
skrajšala za 12 otrok, pri čemer vsi starši naknadno vključenih otrok še niso podpisali pogodbe. 
 
Janez Hrovat: 
- Ni zadovoljen z odgovorom na podano svetniško vprašanje glede gradnje opornega zidu v 

Predmostu – ali je nadzorni odbor razpravljal o zakonitosti izvedenega postopka?  
Nadzorni odbor je s pisnim gradivom za sejo prejel celotno dokumentacijo glede navedenega 
opornega zidu, vključno z listinami s področja oddaje naročila, prav tako je na seji zahteval še 
podrobnejša pojasnila, zato je navedeni očitek neutemeljen.  Smo se pa med izvajanjem navedenega 
interventnega posega s področja nujnih vzdrževalnih del soočali z nasprotovanjem nekaterih 
krajanov, ki so imeli mestoma utemeljene predloge, vključno s predlogom po vključevanju 
krajinskega arhitekta, zato smo gradnjo navedenega opornega zidu temu ustrezno prilagodili, čeprav 
so se stroški izgradnje s tem povečali. Glede same izvedbe opornega zidu je bilo že tekom 10. seje s 
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strani župana pojasnjeno, da je bila glede na dane okoliščine zadeva zaključena v zadovoljstvo vseh, 
predvsem krajanov Predmosta.  
- Prav tako ni zadovoljen z odgovorom nadzornega odbora glede STC Stari vrh d.o.o..  
Župan je na seji pojasnil, da je bilo vložene veliko energije v obstoj podjetja. Tomaž Pintar je še dodal, 
da so topovi v lasti STC, lastnik žiraf pa je Pavle Logar, ki jih daje v najem STC, najemnina pa se všteva 
v kupnino. Teptalec je prav tako v njegovi lasti, za katerega je pridobil kredit za nakup. 
- Opozori na oglas za prodajo nepremičnine – turističnega kompleks na Starem vrhu, objavljen v 

Financah, v sklopu nepremičnin pa je navedeno, da se prodaja tudi del ceste. Glede na to, da je 
Občina kupovala nepremičnine, ki so se prodajale, hipotetično vpraša ali bo Občina kupila tudi 
to. 

Občina nima na voljo sredstev za nakup navedene nepremičnine, z lastnikom pa se dogovarjamo 
glede možnosti odkupa zemljišča, po katerem poteka cesta, ki v času smučarske sezone služi kot 
obvoz smučišča. 
- Vpraša glede sestanka, ki je bi predlagan na seji Odbora za gospodarstvo, in sicer na temo 

problematike Bioenergetike Todraž d.o.o., ki še ni bil sklican. 
Seja odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe v zvezi z navedeno problematiko je bila 
izvedena dne 22. 3. 2012. 
- Vpraša kako napreduje obnova na Visokem. 
Uredili smo vhodno vežo ter vzhodno in zahodno sobo. Izvedeni so bili minimalni posegi v soglasju z 
ZVKD-jem. Na tla se je položil smrekov deskasti pod, stene in stropi so se postrugali, pokitali in 
pobelili z apnom. Okna in vrata so se pobrusila in naoljila, zamenjala so se razbita stekla.  Očistila in 
naoljila se je tudi prva rama lesenih stopnic. Vhodna veža bo namenjena za informiranje 
obiskovalcev, deloma bo tam urejena tudi razstava, vzhodna soba pa bo v celoti namenjena za 
razstavo. Razstavo bo postavilo KD Poljane v sodelovanju z Borisom Oblakom. 
Pridobili smo tudi soglasje za začasno priključitev na javni vodovod ter soglasje za priključitev na 
električno omrežje.  
Za potrebe letnega vrta (postavitev hladilnika, kavnega avtomata, pomivalnega stroja, …) smo z 
minimalnimi posegi uredili tudi zahodno sobo: sobo smo delno zaprli z knauf ploščami, pobelili, 
položili topli pod. Zadaj ob dvorcu smo postavili dva WC-ja, ki smo jih zaprli z lesom, ob tem postavili 
kamnit umivalnik – napeljavo vodovoda in izvedbo sanitarij je v celoti sponzoriralo Instalaterstvo Krek 
iz Poljan. 
Pridobivamo tudi soglasje za prometno ureditev: obstoječo cesto, ki pelje tik ob dvorcu, želimo 
speljati po nekdanji poti za gospodarskim poslopjem in ob tem poskrbeti tudi za parkiranje 
avtomobilov. Predvidevamo tudi čiščenje zaraslega drevja in grmovja. 
Otvoritev je predvidena za soboto, 23. 6. 2012. 
- Vpraša zakaj ni možno koristiti male sejne sobe v nadstropju Doma občine, ker je hodnik po 

novem pod alarmom. 
Župan poved, da je res vključen alarm, da pa je koriščenje sejne sobe stvar dogovora. 
 
Mirjana Možina: 
- Prosi za komentar sporočila, ki ga je poslal Simon Čadež, glede neobjave njegovega članka v 

Podblegaških novicah. 
Župan je na seji pojasnil, da je bil članek neprimeren za objavo, saj so bile v njem navedene 
neresnice. Elizabeta Rakovec doda, da je bil z avtorjem opravljen razgovor, da so mu bile 
posredovane manjkajoče informacije, opozorjen je bil na napačne navedbe v članku. Pozvan je bil 
tudi, naj napačne navedbe uskladi in bo članek objavljen v naslednji številki glasila, vendar popravljen 
članek ni bil posredovan za objavo v Podblegaških novicah. To je bil prvi članek, za katerega je bilo 
predlagano, da se korigira in objavi kasneje.  
- V letu 2011 je bilo podjetju Polycom d.o.o. v GC Dobje prodano zemljišče, v medijih pa beremo, 

da odhaja v Črnomelj. 
Župan je na seji pojasnil, da je bila v letu 2011 res podpisana Kupoprodajna pogodba, ki podjetnika 
tudi zavezuje z upoštevanjem določenih rokov.  Informacije glede selitve pa ni potrebno gledati 
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črnogledo in pozdravlja informacijo, da je domači podjetnik dobil nova in večja naročila, ki presegajo 
njegove prostorske možnosti. Ne glede navedeno pa na SVLR proučujemo tudi možnost podaljšanja 
roka za dosego ciljev investicije v gospodarsko cono Dobje glede števila delovnih mest. 
- Vpraša zakaj na dnevni red 10. redne seje ni uvrščena 9. točka predlaganega dnevnega reda za 

9. redno sejo – predlog Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah 
občinskih funkcionarjev.  

Župan je na seji pojasnil, da je predlog Pravilnika še v pripravi. 
- Vpraša kako je s postopkom razširitve ČN Gorenja vas 
Pogodba z izvajalcem širitve ČN je bila podpisana 25. 4. 2012, krovni izvajalec del je IEI, PE Ljubljana s 

partnerjema Gorenjska gradbena družba in Regeneracija akva. Izvajalec bo dela izvajal po FIDIC 

rumeni knjigi, kar pomeni, da mora izvajalec najprej izdelati vso potrebno projektno dokumentacijo 

in pridobiti gradbeno dovoljenje, nato izvesti vsa potrebna gradbena dela, narediti poskusno 

obratovanje in pridobiti uporabno dovoljenje in nato vse skupaj predali naročniku. Trenutno dela 

potekajo na izdelavi projektne dokumentacije, pridobivanju potrebnih soglasij in dovoljenj. Prva 

gradbena dela, ki obsegajo pripravo platoja, ureditev gradbišča in dostopne poti se bodo začela v 

jesenskem času. Pravi zagon gradnje pa lahko pričakujemo pomladi 2013, ko bo izvajalec pridobil 

gradbeno dovoljenje.  

V vmesnem času je bil zaključen tudi postopek javnega naročila za nadzor, pred podpisom pogodbe je 

potrebno, tako kot za vsa ostala naročila iz tega kohezijskega projekta, naknadno še posebej pridobiti 

potrditev pristojnega ministrstva, ki je bila pridobljena v začetku junija, podpis pogodbe bo 14. 6. 

2012.  

- Glede na poročilo o poslovanju javnih zavodov in podjetij v lasti Občine meni, da se STC Stari 
vrh d.o.o. še ne bo »posvetilo«. 

STC se še vedno pogaja z Hypo banko glede odkupa terjatev, o tekočem poslovanju pa bo direktor 
STC poročal tudi na 11. Seji občinskega sveta. 
- Meni, da nadzorni odbor postopkovno ni opravil svoje funkcije glede nadzora postopka gradnje 

opornega zidu v Predmostu, opravil jo je postopkovno, ne pa vsebinsko 
Glej odgovor na vprašanje glede navedenega opornega zidu s strani 1. 
 
Jože Čadež: 
- Pove, da je označevalna tabla Srednja vas na regionalni cesti prestavljena, tako da mimo 

njegovega objekta ni omejene hitrosti, črta je prekinjena, tako da je dostop od njegovega 
objekta na regionalno cesto zelo nevaren. 

Ker za upravljanje navedene regionalne ceste skrbi Direkcija RS za ceste, smo na DRSC posredovali 
dopis s predlogom za ureditev prometne signalizacije na tem delu državne ceste na način, da se 
izboljša prometna varnost in ustrezno prilagodi hitrost.  
- Opozori še glede posipanja cest  - zima je bila sicer kratka, vendar se je obilno posipalo – kdo bo 

pospravil pesek, ki je ostal ob cestišču. 
Župan pove, da je bilo na to temo podanih že veliko odgovorov. Veliko je občanov, ki pometejo in 
pesek pospravijo samoiniciativno tudi na javnih poteh in lokalnih cestah. Komunalna delavca skrbita 
za urejenost javnih površin v središčih vasi. Predlaga, da krajevne skupnosti posredujejo predloge za 
najbolj kritične dele. V izvedbeni program zimske službe pometanje po posipu cest ni vključeno, na 
osnovi česar navedena storitev tudi ni vključena v izvajalske pogodbe za izvajanje zimske službe. 
- Pove še, da ga je opozorila lastnica vikenda v Podvrhu, da ne prejema Podblegaških novic. 
Razlog za neprejemanje Podblegaških novic bomo lahko na pošti preverili takoj, ko bomo prejeli 
podatek o točnem naslovu, navedenega podatka namreč še nismo prejeli. 
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Marko Kržišnik  
- Vpraša glede delovnega časa Pošte na Sovodnju – ali bo obstalo tako, kot je predlagano in ali se 

lahko gorenjski župani združijo in nastopijo proti Pošti. 
Župan pojasni, da se je sestal s predstavniki Pošte, kjer je bilo pojasnjeno, da so predlagali skrajšanje 
delovnih časov glede na izvedeno analizo obiska posameznih pošt. Delovni časi bodo tako prilagojeni 
glede na ugotovljene največje dnevne obiske posamezne pošte. Doda še, da potekajo tudi pogovori, 
glede postavitve bankomata na Sovodnju, ki bi lahko pomembno nadomestil vsaj del storitev pošte. 
 
Irena Tavčar: 
- Še vedno ni zadovoljna z odgovorom glede prometne ureditve skozi Volčo. Predlagan je 

kompromis glede omejitve na 30 km/h, vendar se lastnica zemljišča ne strinja s postavitvijo 
prometnega znaka. 

Kot je bilo pojasnjeno že na seji, je predlagan kompromis s predvideno prestavitev znaka 40 km/h. Za 

s prometnovarnostnega vidika celovito označbo navedene omejitve potrebujemo naslednje znake: 

- 2 x otroci na cesti, 
- 2 x 40 (obstoječi znaki so neskladni z zakonom ker so rumeni), 
- 3 x tabla pokončne zapore (že imamo na zalogi), 
- 1 x križišče s prednostno cesto (smer Zakobiljek), 
- 1 x stop znak (smer Malenski vrh)) in 
- 5 drogov. 

Obvezno je posekati tudi  grmovje ob cesti Volča – Zakobiljek, ki ovira preglednost.  Označbe bodo 

postavljene po zagotovitvi manjkajočih sredstev za realizacijo postavitve. 

- Pove še, da žal ni nobene službe, ki bi po zaključku zime ceste pometla in pospravila preostali 
pesek na cestah. Vpraša kdo je za to sploh zadolžen. 

Glej odgovor na enako vprašanje na strani 3. 
 
Žan Mahnič 
- Predlaga, da se razdelitev sredstev društvom pripravi čimprej in predlaga, da se prihodnje leto 

vsi razpisi objavijo že v mesecu februarju. 
Objave razpisov za subvencije društvom so bile izvedene neposredno po sprejemu proračuna občine, 
in sicer za področje športa v januarju, za področje kulturnih in humanitarnih dejavnosti pa v 
februarju. Po izteku roka za prijave so sledili postopki vrednotenja prispelih vlog in zasedanja 
področnih razpisnih komisij, do aprila pa so bili odposlani vsi sklepi o dodelitvi sredstev, po njihovi 
pravnomočnosti pa so bile društvom vročene tudi pogodbe. 
 
Janez Arnolj: 
- Vpraša kje prikazovalnik hitrosti v Srednji vasi meri hitrost – izven naselja ali v naselju. 
Prikazovalnik hitrosti v Srednji vasi se nahaja znotraj naselja Srednja vas, temu ustrezno je bila 
namreč na novo nameščena označevalna tabla za začetek naselja Srednja vas, ki predstavlja tudi 
omejitev hitrosti. 
- Opozori, da so bile v poročilu zadnje seje na Radiu Sora napačno navedene obravnavane točke – 

ali občina pred objavo preveri poročila? 
Občina pred objavo ne prejme zaprosila za preverbo podatkov, novinarji pa dobijo celotno gradivo za 
sejo občinskega sveta, na osnovi česar in ob udeležbi na seji je mogoče pripraviti verodostojne 
novinarske prispevke. 
Boštjan Bogataj, novinar Gorenjskega glasa je na seji podal pojasnilo , da morajo pripombe in napake 
svetniki posredovati direktno novinarjem. Če se napaka pojavi, poskrbijo za popravek. 
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Janez Hrovat: 
- V okviru obravnave zaključnega računa občine za leto 2011 zastavi vprašanje, na kaj se nanaša 

odprta postavka glede stroškov upravljanja Štefanove hiše v višini 635 eur. 
Navedeni znesek se nanaša na stroške upravljanja Šefanove hiše z na javnem razpisu izbranim 
izvajalcem, s katerim je sklenjena pogodba o upravljanju, znesek pa do 31. 12. 2012 še ni zapadel v 
plačilo. Upravljalec ima z občino sklenjeno tudi najemno pogodbo za prostore v Štefanovi hiši, v 
katerih biva, in po tej najemni pogodbi občini plačuje najemnino. Prav tako v celoti poravnava vse 
druge stroške za najete prostore (ogrevanje, elektrika, vodarina, kanališčina, odvoz smeti…). 
 
Jurij Krvina: 
- V okviru točke razno opozori na prečrtano označbo za izvoz Petrol v krožišču v Gorenji vasi. 
Navedeno so v vmesnem času že odpravili komunalni delavci režijskega obrata občine. 
 

 

ŽUPAN  

Milan ČADEŽ 

          


