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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 16. redni seji občinskega sveta

Irena Tavčar:
- vpraša koliko je trenutno zaposlenih v občinski upravi.
Skupna zasedenost delovnih mest je naslednja: 9,65 delovnega mesta v občinski upravi, 0,2
delovnega mesta v krajevni skupnosti Gorenja vas in 7 v komunalni službi občine. Občina namreč
za izvajanje gospodarskih javnih služb nima ustanovljenega posebnega komunalnega podjetja.
Marko Kržišnik:
- vpraša glede stanja sanacije plazu na Sovodnju.
Plaz se je v zadnjem obdobju stabiliziral, saj so bila že izvedena obsežna sanacijska dela: 45metrski oporni zid z dodano sidranimi temelji, nasip sproti komprimirane brežine nad opornim
zidom vse do vrha plazu z vmesnimi vgraditvami kontraobtežb z zložbami gabionov in dodatnimi
utrditvami z železnimi trnicami. Po ustalitvi plazu so nastopili pogoji, da se pristopi k sanaciji
temeljnih tal vrtca, izgradnji pilotne stene in sanaciji samega objekta vrtca. Občina je za navedena
dela že izvedla javna naročila za izbiro izvajalcev del, z deli pa bo mogoče pričeti, ko bo sklenjena
pogodba o zagotovitvi državnih sanacijskih sredstev. Od višine le-teh je namreč odvisen obseg del,
ki jih bo mogoče izvesti v letošnjem letu. Strošek preostalih potrebnih sanacijskih del namreč
znaša 360.000 evrov.
Stanko Bajt:
- vpraša ali se premika tudi nov oporni zid med cesto in igriščem.
Ob navedenem opornem zidu so bile evidentirane manjše razpoke, zato je bilo v vmesnem času že
izvedeno preventivno dodatno sidranje navedenega opornega zidu, ki pa po obsegu ni
predstavljalo obsežnejšega posega.
Jože Čadež:
- prenese pobudo krajanov Poljan zaradi zaparkirane ceste in oviranega prometa ob objektu
podjetja Polycom d.o.o.
O navedenem problemu so krajani v prisotnosti župana in podžupana razpravljali na zboru
krajanov 11. 4. 2013, ki je potekal v mali dvorani kulturnega doma Poljane. Direktor podjetja
Polycom Iztok Stanonik je pojasnil, da skušajo zaradi povečanega tovornega prometa za njihovo
podjetje čimbolj nemoten promet na navedeni dostopni cesti doseči tudi s tem, da vso dostavo
naročajo v dopoldanskem času. Celovita rešitev navedenega problema bi bila selitev v
gospodarsko cono Dobje, glede katere pa je direktor Polycoma na sestanku pojasnil, da je zaradi
kriznega obdobja zaenkrat težko izvedljiva.
Bogo Žun:
- predlaga, da se tudi posameznim občanom za gradnjo stanovanjskih objektov omogoči širitev
zazidljivosti zemljišč po 29. členu Zakona o prostorskem načrtovanju.
Prvi odstavek 29. člena Zakona o prostorskem načrtovanju je ob izpolnitvi zakonskih pogojev
dopuščal manjše širitve območja stavbnih zemljišč zaradi gradnje posamičnih objektov, ki

predstavlja funkcionalno zaokrožitev obstoječe pozidave, le za namene industrijskih, proizvodnih,
kmetijskih, obrtnih, storitvenih turističnih ali športnih dejavnosti. Navedeni način širitve stavbnih
zemljišč torej ne vključuje možnosti širitve za potrebe stanovanjskih objektov.
Dne 26. 4. 2013 je obenem Ustavno sodišče na pobudo Pravno-informacijskega centra nevladnih
organizacij – PIC, sklep, da se izvrševanje 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12) do končne odločitve Ustavnega
sodišča zadrži, zato navedene širitve niso več mogoče.
Širitev stavbnih zemljišč je torej do nadaljnjega le mogoča po doslej znanem rednem postopku, ki
ga občina začenja z junijem letošnjega leta. Vse do letošnjega oktobra bo namreč potekal
postopek zbiranja pobud za spremembo namenske rabe, ki bodo osnova za pripravo sprememb in
dopolnitev v juniju 2010 sprejetega občinskega prostorskega načrta.
Jurij Krvina:
- ugotavlja, da se podatki zaključnega računa in podatki iz poročila o vrednosti del po izvajalski
pogodbi in aneksu za obnovo PŠ Lučine ne ujemajo.
Navedena ugotovitev je točna, saj so na zadevni proračunski postavki v zaključnem računu zajeti
še drugi stroški, ki niso bili predmet navedene izvajalske pogodbe in aneksa. Med njimi so stroški
projektne dokumentacije, na osnovi prejete pobude s strani šole pa je bila tudi dodano naročena
ureditev novega vhodnega atrija in klančine za invalide pri vhodu v šolo.
Janez Arnolj:
- prosi za pisni odgovor na vprašanje, kaj je novega na projektu odprtega širokopasovnega
omrežja
Projekt izgradnje širokopasovnega omrežja, za katerega je občina pred leti pridobila nepovratna
sredstva, je zaključen. Na seznam tako imenovanih belih lis v naši občini, do katerih je bilo po
razpisu potrebno širokopasovno omrežje zgraditi, je bilo uvrščenih 30 naselij, kar pomeni 673
gospodinjstev oziroma 2243 prebivalcev. V vseh predvidenih naseljih, vključenih na seznam belih
lis je po zaključeni investicij možna izvedba priklopa na optično omrežje.
Trenutno je po podatkih s strani Tritela, Amisa in Telekoma, na zgrajeno odprto širokopasovno
omrežje priključenih priključeni 250 uporabnikov oziroma gospodinjstev. Število izvedenih
priklopov je odvisno od povpraševanja in želja uporabnikov.
Na Tritelu zagotavljajo, da čakalne vrste na priklop praktično ni več, razen v časovnem okviru,
potrebnem za ureditev potrebne dokumentacije glede na pogodbe o priključitvi in služnostne
pogodbe za prečkanje parcel ob izvedbi priključka od glavne razvodne trase omrežja do
uporabnika. Pričakovani cilji po razpisu za pridobitev nepovratnih sredstev pri izvedbi operacije
OŠO občine Gorenja vas – Poljane so torej doseženi.
- Prosi za odgovor na vprašanje, kaj ne bo izvedenega glede na visoke stroške zimske službe;
Za stroške zimskega vzdrževanja cest je bilo v proračunu občine predvidenih 400.000 evrov.
Analiza po zaključeni zimski sezoni, v kateri smo se soočali z izjemnimi okoliščinami zaradi
dolgotrajnega obilnega sneženja, izkazuje, da so dejanski stroški zimske službe znašali 752.000
evrov. Povečani stroški zimske službe so eden ključnih razlogov, da je bilo potrebno pristopiti k
rebalansu proračuna že v sredini leta. Prav iz rebalansa proračuna, ki je članom občinskega sveta
predložen na tekoči seji, pa je tudi razvidno, katere proračunske postavke je bilo zaradi navedene
situacije potrebno znižati. Pri tem smo sledili temeljnemu cilju prioritetno izpeljati vsaj del vseh
zastavljenih investicij na račun varčevanja na vseh ostalih področjih, kjer občina ni omejena s
fiksnimi, z zakonodajo predpisanimi obveznostmi.
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