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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 9. redni seji občinskega sveta, 

dne 25. 2. 2016 

 
 
Anton Debeljak: 
- spomni, da je bila v Lovskem domu v Poljanah oblikovana dislocirana enota vrtca pred 

osmimi leti kot začasna rešitev. Glede na to, da število otrok še vedno narašča in so vsa 
razpoložljiva mesta v vrtcu zasedena, posreduje predlog sveta OŠ Poljane za prostorsko 
širitev matičnega vrtca.  
Občina je bila z navedeno pobudo že seznanjena, z vodstvom OŠ Poljane je potekalo več sestankov 

glede dolgoročnih rešitev prostorov za vrtec Agata, v okviru česar je bilo dogovorjeno, da bo občina 

v letu 2016 pristopila k pripravi idejne zasnove možnosti prizidave vrtca, v prihodnjem letu pa 

pridobila gradbeno dovoljenje. Izvedba se predvideva v letih 2018-2019 glede na zagotovljena 

sredstva. 

Ciril Alič:  
- pove, da najemnina za grobna polja na pokopališčih komaj zadostuje krajevnim skupnostim 

za kritje tekočih stroškov, zato predlaga sprejem pravilnika, na podlagi katerega bi večje 
obnove sofinancirala občina. 
Sofinanciranje je mogoče v okviru sredstev zbranega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

na območju krajevne skupnosti, ki se vsakoletno nameni za izboljšanje infrastrukture posamične 

krajevne skupnosti. 

Mirjana Možina: 
- vpraša, kdaj je predvidena rušitev objekta, ki ovira nadaljnjo rekonstrukcijo državne ceste v 

Lučinah. 
V letu 2016 so v državnem proračunu zagotovljena sredstva tudi za rušitev predmetnega objekta, 

tudi gradbeno dovoljenje za rušitev je v sklepni fazi pridobivanja. V poletnem času je predvidena 

rušitev in rekonstrukcija preostalega 100-metrskega odseka.  

Janez Arnolj: 
- vpraša ali bo občina z infrastrukturo odprtega širokopasovnega omrežja še konkurenčna 

glede na razvoj na tem področju ter kakšno je stališče države.  
V marcu 2016 je Državni zbor RS sprejel novo strategijo razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 

na območju države za obdobje do leta 2020, ki širitvi infrastrukturnega omrežja namenja le omejen 

obseg sredstev. Na pristojnem ministrstvu še nimajo jasnih smernic za pripravo razpisa za 



dodeljevanje nepovratnih sredstev za gradnjo širokopasovnih omrežij in za pripravo navodil, kdo 

bodo upravičenci za kandidiranje na razpisih in ali bodo med njimi tudi občine, ki so omrežje na 

takrat določenih belih lisah gradile v preteklem programskem obdobju. 

- meni, da je cena za oddajo v najem dvoran v Sokolskem domu precej visoka, predlaga, da bi 
bila lahko za občane občine cena ugodnejša.  
Po veljavnem ceniku najema male in velike dvorane Sokolskega doma, ki je objavljen tudi na spletni 

stani občine, društva iz občine za nekomercialne dogodke že sedaj najemajo dvorano po nižji ceni, 

denimo 70 oziroma 120 evrov. Cena vključuje vse stroške ogrevanja, električne energije, klimatske 

naprave,  komunalnih storitev, čiščenja in DDV ter zajema uporabo preko 50 novih parkirnih mest 

v neposredni bližini. Natančna analiza cen primerljivo opremljenih dvoran v ožji in širši okolici 

izkazuje bistveno višje cene najema. Visok standard opremljenosti, univerzalnost in kvalitetni 

servisni prostori obeh dvoran gorenjevaškega Sokolskega doma s parkiriščem v neposredni bližini,  

privabljajo veliko povpraševane po najemu in botrujejo zasedenosti dvorane tudi za več kot pol leta 

vnaprej, kar vse izkazuje konkurenčnost cen glede na navedeno kvaliteto prostorov. 

 
Stanko Bajt: 

- vpraša, kdaj je predvidena ureditev avtobusne postaje na Sovodnju.  
PZI projekt za izvedbo avtobusne postaje ob državni cesti skozi Sovodenj je bil oddan v obravnavo 

na Direkcijo RS za infrastrukturo, sočasno pa se zbirajo tudi soglasja ostalih soglasodajalcev. Po 

izdelavi končnega predloga projekta z upoštevanjem vseh pripomb je zaradi posega v državno cesto 

potrebno zagotoviti še recenzijo projekta, ki je predvidena v maju 2016, čemur bo sledila objava 

javnega naročila za izbiro izvajalca del, ki bo pričel z deli takoj po pravnomočnosti sklepa o izbiri in 

podpisu gradbene pogodbe. 
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