
 

 

Spoštovane občanke in spoštovani občani, vrtec bo! 
 
To obrazložitev sem sicer imel namen objaviti v Krajevnih novicah, vendar se je očitno nekaterim tako 
zelo mudilo širiti dezinformacije glede projekta novega vrtca, da sem primoran takoj odgovoriti na 
zavajanje in napačno interpretacijo.  
 
Najprej je treba poudariti, da je občina zavezana k določenim birokratskim postopkom, ki pa imajo svoj 
vrstni red. Projekt vrtca smo z občino zastavili že v prejšnjem mandatu, zanj smo imeli predvideni dve 
možni lokaciji. Ker pa sta nam župnik in nadškofija takrat dala pozitivno soglasje k nameri prodaje 
zemljišča, smo se odločili, da delo usmerimo v opcijo gradnje vrtca na lokaciji ob šoli. Za ta projekt je 
bila najprej zahtevana sprememba OPN-ja, s katero bi dosegli zazidljivost izključno za namen vrtca, oz. 
za potrebe šole. V preteklih letih smo vse sile in delo usmeril v to, da smo to spremembo na državni 
ravni, lansko leto avgusta, tudi dosegli. To je bilo izhodišče, da smo se lahko začeli dogovarjati z g. 
župnikom. V začetku februarja 2021 pa je ministrstvo objavilo Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih 
in osnovnem šolstvu v RS v proračunskem obdobju 2021-2024, na katerega smo se imeli namen 
prijaviti. V razpisu je bil zahtevan tudi podatek parcel na katerih bodo stali objekti vrtca in ostalih 
parcel, ki naj bi bile v rabi. Občina je tako imela namen od župnije odkupiti celotno zemljišče v izmeri 
cca. 6000 m2. Gospod župnik se je s parcelacijo najprej strinjal, nato pa mu ta, iz nekega sicer nam 
nerazumljivega razloga, ni bila všeč. Po postopku je bila glede na predvideno parcelacijo izvedena tudi 
uradna cenitev parcele, h kateri je občina tudi zavezana. Žal na strani nadškofije in župnije ni bilo dovolj 
posluha, da bi sodelovali z občino, zato smo se odločili, da razpisa ne bomo zapravili in da se nanj 
prijavimo z drugo že predvideno in možno lokacijo. Občina je tako hitro reagirala in bomo 1. 3. oddali 
vso dokumentacijo s katero se prijavljamo na razpis. 
Predvolilna kampanja se je očitno že začela, saj nekateri očitno nimajo ne moralnih ne etičnih zadržkov 
širiti takšne in drugačne dezinformacije.  
Če sta si nadškofija in župnija v nekem trenutku premislili, glede zemljišča, je to njihova legitimna 
pravica, na to ne moremo vplivati. Zato so vsakršne obsodbe in blatenje institucij ter občanov 
nesprejemljive.  
Napad na moje delo in delo občine pa bom vzel kot kompliment, saj smo očitno uspešni, če gremo 
nekaterim tako v nos. In ja, verjamem, da bomo s pozitivno naravnanostjo in voljo po sodelovanju 
uspešno peljali razvoj naše občine naprej. 
 
S spoštovanjem, 

Rajko Meserko, župan 


