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Janez Hrovat: 
-  vpraša glede dvorca Visoko - v proračunu so namenjena sredstva za obnovo dveh prostorov, 

prav tako pa je predvidena tudi naložba v skupno podjetje, zato ga zanima vizija projekta 
oživitve dvorca.  

Projekt oživitve dvorca Visoko z izbranim razvojnim investitorjem Hosting d.o.o. trenutno miruje, 
prav tako nadaljevanje projekta trenutno ni znano. 
Ker so objekti in okolica na Visokem za obiskovalce zelo zanimivi, smo se v soglasju z Občino Škofja 
Loka odločili, da v letu 2012 za obiskovalce odpremo vrata dvorca in z minimalnimi posegi 
uredimo vežo ter vzhodno sobo, kjer smo predvideli razstavo s Tavčarjevo tematiko. V prihodnje 
želimo urediti tudi »obednico«, ki velja za najlepšo sobo v dvorcu. Za program bo skrbelo KD 
Poljane in Boris Oblak, upravitelj Štefanove hiše. 
Projektant je v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine že pripravil projektantski 
popis del in predračun. Na podlagi povpraševanja za izvedbo del, ki je bilo posredovano trem 
izvajalcem, je bil izbran Štefan Kožuh. Trenutno je že v pripravi izvedbena projektna 
dokumentacija; o morebitni še aktualni gradbeni dokumentaciji se bomo pozanimali v arhivu 
Upravne enote Škofja Loka. 
Z odprtjem vrat dvorca za obiskovalce želimo kot občina pokazati interes in voljo za obnovo ter 
oživitev našega pomembnega kulturnega spomenika in mogoče tudi na ta način privabiti katerega 
od investitorjev.  
 
- predlaga, glede na to, da se je zbralo veliko gradiva o Tavčarju, da Občina izda knjigo o 

Tavčarju ob 160-letnici njegovega rojstva. 
Podpiramo pobudo in predlagamo, da projekt izdaje knjige, glede na zbrano gradivo, izvede 
Kulturno društvo dr. Ivana Tavčarja. Občina bo projekt delno tudi finančno podprla, na način kot je 
podprla tudi podobne projekte npr. na Sovodnju, Lučinah, Javorjah, izdaja monografije o Vlastji 
Simončiču in ostalih posameznih občanov, ki so se lotili pisanja in izdaje knjige. Menimo pa, da za 
izdajo knjige ni nikoli prepozno, prav z odprtjem vrat na Visokem in predvideno razstavo s 
Tavčarjevo tematiko odpiramo knjigo našega rojaka. 
    
- opozori na zgrajen oporni zid v Predmostu in predlaga, da se pripravi poročilo o gradnji, ki 

naj ga pregleda tudi nadzorni odbor. O gradnji ni bila obveščena niti krajevna skupnost.  
Poročilo o gradnji opornega zidu v Predmostu  je podano v Prilogi 1. 
 
- pove, da je prejšnji župan podpisal eno od soglasij za peskokop v Hotovlji, za katerega 

krajevna skupnost ni vedela, kot tudi ne prebivalci, ki so v njegovem vplivnem območju. 
Podjetje Topos d.o.o. je glede peskokopa poslalo dopis na inšpektorat in nekaj drugih 
ustanov, med njimi tudi na občino. Zanima ga županovo stališče do navedenega. 



Po nam znanim podatkih je podjetje Topos d.o.o. za peskokop v Hotovlji pred leti pridobilo 
dovoljenje za izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju kamnoloma. Po pravnomočnosti 
dovoljenja je bilo le-to na pobudo skupine krajanov preklicano in sprožen postopek za obnovo 
postopka, ki pa naj ne bi bil še zaključen. Obnovo postopka vodi Upravna enota Škofja Loka. 
Stališče Občine Gorenja vas – Poljane je, da je potrebno počakati na zaključek obnove postopka 
ter primerno v postopek vključiti tudi krajane Hotovlje.  
  
- predlaga, da občina pripravi vizijo oziroma program, ki se bo izvajal v Štefanovi hiši, 

posreduje naj se svetnikom.  
Program, ki se bo izvajal v Štefanovi hiši in s tem upravljavca Štefanove hiše je, na podlagi 
izvedenega javnega razpisa za izbiro upravljavca, izbrala komisija za izbor upravljavca Štefanove 
hiše, v sestavi: Tadeja Šubic, Miha Tušek, Leopold Kržišnik, Elizabeta Rakovec, Marjeta Šifrar.  
Že v letu 2011 je izbrani upravljavec Štefanove hiše, Boris Oblak, pričel z izvajanjem aktivnosti v 
projektu (O)živela kultura!, ki ga Občina Gorenja vas – Poljane pripravlja v sodelovanju z Občino 
Žiri in Muzejskim društvom Železniki. S projektom se vzpostavlja povezava treh kulturnih ustanov 
s skupnimi promocijskimi aktivnostmi in vzajemno pomočjo pri pridobivanju gostov iz vse 
Slovenije. Pri tem se ne nadgrajuje zgolj muzejska dejavnost, ampak se predvideva vzpostavitev 
kulturnih centrov, ki bi pod svojo streho združevali dejavnost muzeja, informacijsko-turističnega 
centra in  kulturno-prireditvenega centra. 
Cilj projekta  s strani Občine Gorenja vas – Poljane je predvsem oživitev Štefanove hiše in 
vzpostavitev kulturnega centra, ki bo privabil umetnike, razstavljavce in obiskovalce tako iz 
Poljanske doline kot tudi širšega slovenskega področja. 
V projektu (O)živela kultura! so za Štefanovo hišo pridobljena sredstva za:  
- vzpostavitev muzejske zbirke (popis eksponatov, oblikovanje zbirke, izdelava vitrin in 

promocijskih tabel, priprava besedil in strokovnih gradiv), 
- promocijske aktivnosti (postavitev celostne grafične podobe, postavitev spletnega portala, 

oblikovanje in tisk promocijskih gradiv, ostale promocijske aktivnosti na lokalnem in 
nacionalnem nivoju), 

- nakup opreme in materialov, potrebnih za vzpostavitev kreativnega in pedagoškega dela v 
slikarki in kiparski delavnici v Štefanovi hiši, 

- odprtje muzejske zbirke (in celotnega kulturnega centra), izvedba kreativnega, razstavnega in 
pedagoškega programa v povezavi z ostalimi kulturnimi dogodki, ki bodo popestrili ponudbo. 

Trenutno upravljavec v Štefanovi hiši izvaja popis eksponatov za muzejsko zbirko, ki večinoma 
vsebuje predmete in orodja iz zapuščine slikarja, grafika in restavratorja (ter uspešnega pedagoga) 
Mirka Šubica, slikarja Janeza Šubica starejšega, ter slikarjev Janeza in Jurija Šubica, ki sta bila v hiši 
tudi rojena. Zbirka obsega prek 500 predmetov, popis pa se (v sodelovanju z Loškim muzejem in 
Muzejskim društvom Železniki) izvaja strokovno po smernicah moderne muzejske dejavnosti.  
V pripravi so tudi strokovna gradiva in predstavitveni teksti za spletno stran in  predstavitvene 
table.  
Programske usmeritve vodenja kulturnega centra Štefanova hiša – rojstna hiša slikarjev Šubic so 
povzete v Prilogi 2. 
 
- vpraša o informaciji o selitvi podjetja Polycom d.o.o. v Belo krajino. Občina je zgradila obrtno 

cono Dobje in ima določene obveznosti, Polycom d.o.o. je kupil 2/3 te cone, v coni pa se še 
nič ne dogaja, zato ga zanima, kakšno je sedaj stališče občine.  

Občina Gorenja vas – Poljane in podjetje Polycom Škofja Loka d.o.o. sta dne 12. 7. 2011 sklenila 
Kupoprodajno pogodbo, katere predmet je bila prodaja zemljišča parc. št. 12/13, k.o. Dobje 
podjetju Polycom Škofja Loka d.o.o.. Podjetje Polycom d.o.o. Škofja Loka se je s podpisom 
navedene pogodbe zavezalo, da bo najkasneje do 31. 3. 2013 izdelalo projektno dokumentacijo in 
pridobilo gradbeno dovoljenje za gradnjo novega poslovnega objekta v GC Dobje ter najkasneje 
do 30. 12. 2014 dokončno preselilo svojo proizvodno dejavnost v GC Dobje z izjemo orodjarne in 



vzdrževanja, ki bosta ostala na dosedanji lokaciji. Uradnih informacij o selitvi podjetja Polycom 
d.o.o. Občina Gorenja vas – Poljane nima. 
 
- pove, da je na zadnji seji Odbora za gospodarstvo eden izmed podjetnikov v GC Todraž izjavil, 

da se na toplovodno omrežje ne bo priključil, ker se s ceno toplote ne  strinja. Janeza Hrovata 
zanima, zakaj so sredstva namenjena in zakaj bo občina toplovod gradila. 

V letu 2012 je v GC Todraž predvidena izgradnja priključkov na toplovodno omrežje za tri nove 
investitorje, in sicer mizarstev Peternelj d.o.o., Peternelj - Kržišnik d.o.o. ter J&A LES, Janez 
Drmota s.p.. Priključitev novih investitorjev je, skladno z Odlokom o načinu, predmetu in pogojih 
izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Gospodarske cone 
Todraž, obvezen. 
 
- iz supervizorja je razvidno, da je podjetje Voding iz občinskega proračuna dobilo 883.000 €, 

kar je več kot 60% sredstev, ki jih je podjetje dobilo. Želi imeti finančno poročilo o omenjenih 
občinskih sredstvih odkar se s tem podjetjem sodeluje. 

Pregled izvedenih storitev podjetja Voding, Milena Blažeka s.p. je priložen – Priloga 3. 
 
Irena Tavčar: 
- poda pripombo glede občinske ceste na odseku Volča oziroma Podobeno - Poljane. Prometna 

signalizacija ne ustreza in KS Javorje je na to opozarjala že pred tremi leti. Prometni znak, ki 
označuje kraj Volča, je bil ročno prestavljen. Na znaku, ki označuje kraj Volča, je tudi znak za 
omejitev hitrosti 40 km/h. Označbe konca kraja pa ni, kar pomeni, da je od mostu do Poljan 
omejitev hitrosti 40 km/h. Predlaga, da se signalizacija uredi in se prometni znak za kraj 
Volča premakne na prvotno lokacijo. Označi naj se še konec kraja Volča.  

Lokalna cesta 401023 Poljane – Javorje – Zapreval ima v naselju Volča specifične lastnosti. Gabariti 
obstoječih objektov  segajo v svetli profil ceste in predstavljajo fizično oviro za voznike na cesti ter 
hkrati omejujejo preglednost. Nova prometna ureditev v naselju Volča predvideva označbo 
objektov, ki segajo v svetli profil ceste s prometno signalizacijo VI-3 in VI-3.1, tabla pokončne 
zapore (Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS št. 46/20, v 
nadaljevanju Pravilnik)). Prav tako bo s prometnim znakom in talnimi označbami opremljeno 
avtobusno postajališče v naselju Volča. 
Postavitev prometnih znakov na in ob občinskih cestah natančneje določa 50. člen Odloka o 
občinskih cestah (Ur.l. RS št. 26/99, v nadaljevanju Odlok). Postavitev prometnih znakov in 
prometne opreme je v Občini Gorenja vas – Poljane organizirana v okviru režijskega obrata 
(komunalne službe) v kolikor s soglasjem za poseg v občinsko cesto in varovalni pas (30. člen 
Odloka)  izdanim s strani Občine Gorenja vas – Poljane ni določeno drugače. Kljub temu, da je 
prestavitev prometnih znakov III-14, ime naselja in postavitev znaka II-30, omejitev hitrosti, nekdo 
od prebivalcev naselja Volča izvedel brez soglasja, je omenjena postavitev v skladu s Pravilnikom, 
ki v 21. členu določa, da je namen znakov za obvestila, kamor spada znak III-14, ime naselja, 
obveščanje o imenu kraja skozi naselje. Dodatni znak II-14, omejitev hitrosti, ki se postavlja 
neposredno na mestu od koder nastaja omejitev hitrosti, v kombinaciji z znakom III-14 velja za 
celotno območje naselja (31. odstavek, 14. člena Pravilnika). Prometne znake III-15, ki označujejo 
konec naselja bomo v letu 2012 dopolnili.  
 
- opozori  na previsoke cestne ovire v Poljanah in predlaga v razmislek znižanje ovir. 
Prometne ovire v Poljanah so postavljene v skladu s TSC 03.800:2009 (tehnične specifikacije za 
ceste, Ur.l. RS, št. 55/09), Naprave in ukrepi za umirjanje prometa, katerih uporaba je obvezna. V 
Poljanah so izvedene grbine trapezne oblike, ki s tehničnimi elementi prisilijo voznike, da omejijo 
hitrost v območju naselja, kjer se nahaja tudi peš promet (veliko tveganje nastanka nesreče). Kot 
element umirjanja prometa, ki prisilijo k zmanjšanju hitrosti, predstavljajo pomemben ukrep za 
zmanjšanje hitrosti in prispevajo k varnosti v prometu. Na območju občine smo že izvedli grbine 
na način, ki z nižjo višino grbine prav tako doseže vse zgoraj navedene cilje glede umirjanja 



prometa. Tehnične karakteristike obeh tipov grbin bomo proučili po izboljšanju vremenskih 
razmer, jih primerjali ter nato posredovali informacijo, na kakšen način bi bilo smiselno pristopiti k 
ureditvi tudi na cesti skozi Poljane.  
 
Alenka Krmelj: 
- predlaga, da se nasuje sprehajalna pot na Dobravi, od igrišča pri vrtcu do Sivca 
Trasa predvidene ureditve sprehajalne poti od igrišča pri Vrtcu Dobrava do Sivca v celoti poteka 
preko obdelovalnih kmetijskih površin v lasti krajanov, zato je pred začetkom ureditve poti 
potrebno najprej urediti razmerja z navedenimi lastniki zemljišč ter proučiti, po katerih zemljiščih 
bo prečenje možno. Zaradi varnosti otrok, ki navedeno sprehajalno pot sedaj lahko dosežejo le 
preko regionalne ceste brez pločnika, je občini v interesu, da se navedena pešpot zagotovi. Trasa 
predvidene ureditve sprehajalne poti od igrišča pri Vrtcu Dobrava do Sivca v celoti poteka preko 
obdelovalnih kmetijskih površin v lasti krajanov, zato je pred začetkom ureditve poti potrebno 
najprej urediti razmerja z navedenimi lastniki zemljišč ter proučiti, po katerih zemljiščih bo 
prečenje možno. Zaradi varnosti otrok, ki navedeno sprehajalno pot sedaj lahko dosežejo le preko 
regionalne ceste brez pločnika, je občini v interesu, da se navedena pešpot zagotovi. Smatramo, 
da sprehajalne poti ne bi bilo potrebno nasuvati, potrebna bi bila samo sprotna košnja čez poletje. 
Na občini smo zato  že pristopili k njeni ureditvi, pri čemer pa pričakujemo tudi konstruktiven 
pristop še ostalih  lastnikov zemljišč. 
 
- kaj je s prostorom za igrišče na Dobravi. 
Zemljišče parc. št. 438/4, k.o. Dolenja Dobrava, je z občinskim prostorskim načrtom opredeljeno 
kot površina za oddih, rekreacijo in šport. Predvidena lokacija se namenja, na pobudo Ribiške 
družine Visoko, za ureditev ribnika, kjer bo možen športni ribolov za ribiče in turiste s spremljajočo 
ponudbo. Trenutno je v pripravi projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.  
 
Bogo Žun: 
- opozori na ureditev pregradne stene v poslovilnem objektu v stari Oselici 
Želja po namestitvi pregradne stene, s katero se omogoči zasebnost pri pripravi pokojnika pred 
odvozom na pokopališče, je bila v mesecu februarju 2011 posredovana projektantki Poslovilnega 
objekta v Stari Oselici, Katarini Langus. Projektantka je, glede na prostorske možnosti, predlagala 
namestitev zastorne žametne zavese. Zavesa je bila v objekt nameščena v mesecu maju 2011. 
 
- opozori, da je Štefanova hiša do sedaj stala že ogromno, čez 800.000 €, pa se nikjer še nič ne 

vidi. 
Rojstna hiša slikarjev Šubicev v Poljanah je bila leta 2001 razglašena za kulturni spomenik 
lokalnega pomena. Objekt ima predvsem zgodovinsko vrednost, saj je pomemben predvsem kot 
rojstna hiša slikarjev Janeza in Jurija Šubica. 
Občina Gorenja vas - Poljane je objekt odkupila od prejšnjih lastnikov in pristopila k projektu 
obnove, ki se izvaja v več fazah.  
Ob koncu leta 2006 je občina pridobila gradbeno dovoljenje in pričela z obnovo, ki se je zaključila v 
drugi polovici leta 2009.  
Obnova je obsegala: sanacijo in hidroizolacijo temeljev, zidov, popotresno sanacijo, zamenjavo 
ostrešja in kritine, zamenjavo fasade ter obnovo elektro in strojnih inštalacij ter druga obrtniška 
dela. Za navedena dela je občina pridobila tudi nepovratna sredstva Ministrstva za kulturo, in sicer 
do leta 2010 skupaj 200.294 evrov. V letu 2009 so bila, poleg navedenih del, restavrirana tudi vsa 
okna.  
V letu 2010 so se v prostorih nadaljevala restavratorska in rekonstrukcijska dela. Restavrirala so se 
glavna vrata, zunanje balkonske ograje, rekonstruirale pa so se dvokrilna obokana vhodna vrata in 
enokrilna balkonska vrata.  
Ves čas obnove so pri predvidenih posegih prisotni tudi predstavniki Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine in Restavratorskega centra. V investicijskem programu je bil po obnovi predviden 



program dejavnosti: kiparska delavnica, galerija, atelje, čajna kuhinja, soba za prireditve, 
spominska soba Šubicev, črna kuhinja, fotografska temnica, na podstrešju – večnamenski prostor. 
V mesecu februarju 2012 bo na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki 
prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enako vrednejših bivalnih pogojev na 
podeželskih območjih, podana vloga za dodelitev nepovratnih sredstev. Predmet vloge je sanacija 
in restavratorsko-konservatorska dela najpomembnejših vrednot dediščine v tej hiši: restavriranje 
in konzerviranje fresk, stavbnega pohištva, krušnih peči in črne kuhinje, nakup opreme, potrebne 
za predstavitev muzejske zbirke, ter ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce. 
Ni pa res, da se nikjer nič ne vidi, včasih je dobro kaj tudi od blizu pogledati in se prepričati o 
vloženih sredstvih. 
 
Jože Novak: 
-  opozori, da ni varnega peš dostopa do bencinskega servisa v Gorenji vasi.  
To pobudo smo že dobili na občino s  strani občanov Gorenje vasi. Pobuda je bila že prej 
posredovana investitorju bencinskega servisa v Gorenji vasi, družbi Petrol d.d.. Z njihovim 
odgovorom vas bomo seznanili po prejemu. 
 
Janez Arnolj: 
- pozvati je potrebno Tritel d.o.o. k podaji finančnega poročila za projekt optičnega omrežja, 

saj se projekt ne izvaja skladno s planom.  
Skladno s sklenjeno Pogodbo o upravljanju odprtega širokopasovnega omrežja, sklenjeno med 
zasebnim partnerjem, podjetjem Tritel d.o.o., in Občino Gorenja vas – Poljane, mora zasebni 
partner v mesecu februarju Občini Gorenja vas – Poljane posredovati finančno poročilo za 
preteklo leto. Po prejemu poročila bo le-to posredovano tudi članom občinskega sveta.  
 
- vpraša glede podjetja STC d.o.o., kjer je prišlo v proračunu do spremembe in ga zanima, 

zakaj je do tega prišlo.  
V proračunu za leto 2012 so načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje starih žičniških 
naprav v lasti občin Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka, v višini v kateri so bila vzdrževalna dela 
izvedena v letu 2011, skladno s Pogodbo o najemu žičniških naprav, sklenjeno leta 2005. 
Vzdrževanje v letu 2011 je bilo izvedeno predvsem na podlagi opravljenih inšpekcijskih nadzorov 
žičniških naprav. 
 
Žan Mahnič: 
- predlaga, da se pripravi poročilo, kje in kako poteka promocija občine. 
Poročilo o izvedeni promociji Občine Gorenja vas – Poljane je podano v Prilogi 4. 
 
Olga Fic: 
- prenese pobudo krajana za ureditev podružnične šole Leskovica, ki si jo je tudi ogledala. Na 

šoli odpada omet, vidijo se zidaki, najbolj kritičen pa je srednji del strehe, kjer streha pušča. 
Predlaga, da se sanira vsaj toliko, da ne nastaja nova škoda.  

Občina Gorenja vas – Poljane je lastnica stare šole v Leskovici, ki že kar nekaj let sameva. V stavbi 
sta poleg prostorov, ki jih priložnostno uporabljajo krajani (telovadba, srečanja Starejših občanov, 
Materinski dan, sedmine in druge priložnostne prireditve), še dve stanovanji. Občina se je že pred 
leti trudila, da bi vzpostavila Center šolskih in obšolskih dejavnosti, vendar na strani Ministrstva za 
šolstvo in šport ni bilo interesa oz. potreb po širjenju objektov s to vsebino.  V preteklosti se je 
pojavil tudi zasebni interes za gostinsko dejavnost, vendar krajani niso bili najbolj navdušeni nad 
to idejo in je interesent idejo o oživitvi objekta opustil.  
Objekt bi bilo potrebno temeljito prenoviti, vključno s fasado in streho. Predstavniki občine smo si 
objekt ogledali in oblikovan je predlog, da se objekt obnovi do te mere, da se ne bi povzročala 
škoda na objektu. Zamenjali se bodo poškodovani strešniki, okrog dimnika in žlot se bo namestila 
nova pločevina. Za večje posege pa občina nima zadostnih sredstev.  



Celovita ureditev je seveda povsem soodvisna tudi od programa nove namembnosti objekta. Na 
občini vsekakor želimo, da bi objekt čim prej doživel oživitev, pripravljeni smo sodelovati s 
potencialnimi investitorji, ki bi za novo namembnost objekta izrazili poslovni interes, vemo pa, da 
trenutni časi temu niso naklonjeni. 
 
Alenka Krmelj: 
- ob izplačilu sejnin naj se pripravi specifikacija izplačil po posameznih sejah.  
Specifikacija izplačil sejnin bo posredovana kot priloga Obvestilu o nakazilu sejnin. Pobuda je že 
bila upoštevana ob izplačilu sejnin v mesecu decembru 2011. 
  
Janez Arnolj:  
- predlaga, da se v Podblegaške novice napiše aktualne informacije glede optičnega omrežja, 

ne pa da občani že tretjič berejo postopek priključitve.  
Obširnejši članek glede optičnega omrežja v Občini Gorenja vas – Poljane bo objavljen v februarski 
številki Podblegaških novic.  
 
 
         Milan Čadež  
         Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOGA 1 
 

KRONOLOGIJA IZVDBE OPORNEGA ZIDU V PREDMOSTU V POLJANAH 
 
 
Predstavljam kronologijo izgradnje opornega zidu v Predmostu v Poljanah: 

 dne 3. 8. 2010 sem prejel dopis Metke Ferlan, lastnice parc. št. 836/4 k.o. Dobje, s katerim nas 
je obvestila o posegu na citirano parcelo ob rekonstrukciji ceste skozi Premost; 

 na podlagi poizvedbe pri bivšem sodelavcu Franciju Jeraju sem uspel izvedeti: 
o da se je izvedel poseg na predmetno zemljišče zaradi širitve ceste in izvedbe vkopa cevne 

kanalizacije za javno razsvetljavo, 
o da je bilo dogovorjeno, da se bo zemljišče odmerilo in odkupilo, 
o da se je na zahtevo lastnice začasno zgradil kamniti zid, ker sredstev za boljšo rešitev ni 

bilo in bilo dogovorjeno, da se bo zadeva še nadgradila; 

 zadeva je stala v nekem prisiljenem statusu, ki ni bil sprejemljiv za nikogar: 
o narejen je bil samo grobi asfalt, 
o z lastnico je bilo dogovorjeno, da se do sklenitve končnega dogovora ne bo več posegalo 

na njeno zemljišče, 
o zaradi nizkega opornega zidu in strme odprte brežine se je na cesto izpirala zemlja, ki je 

nanašala umazanijo in mašila talni mrežni odtok; 

 v letu 2010 je bila, skladno s planom asfaltiranja, izvedena še fina preplastitev predmetne 
ceste, ki je bila nujna, ker se je na cesti zadrževala voda, jaški so bili dvignjeni, krajani so bili 
strašno nezadovoljni, ker cesta ni bila dokončana; 

 to je izbilo sodu dno in obiskal me je mož lastnice zemljišča, Viktor Ferlan, in me obvestil, da 
prepoveduje nadaljnje posege v zemljišče, in zahteval sklenitev dogovora o gradnji ustreznega 
opornega zidu in ureditvi lastništva zemljišča v katerega smo posegli z ureditvijo ceste, glede 
na to, da smo (so) izvedli poseg na parcelo brez njegove vednosti in dovoljenja (v času posega 
še nisem bil zaposlen na Občini); 

 na podlagi njegove zahteve sem pripravil predlog dogovora z namenom, da se zadeva celovito 
reši in zagotovi ustrezna dovozna cesta za krajane Predmosta, ki sem ga posredoval v pregled 
naši interni službi in lastnici zemljišča; 

 predlog odkupa zemljišča je dne 12. 4. 2011 na 4. redni seji obravnaval in potrdil tudi Svet KS 
Poljane, na podlagi katerega je bil podpisan dogovor s strani župana; 

 opravljen je bil ogled zemljišča s strani statika Edija Fature in geologa Tomaža Beguša, ki je 
posredoval statiku tudi osnovne podatke zemljine za dimenzioniranje AB opornega zidu; 

 geolog je delno že poznal situacijo, zaradi premikanja zidu na sosednjem zemljišču, ki meji na 
predmetno parcelo, sondažni izkop ali druge preiskave niso bile izvedene; 

 na podlagi načrtov in stanja na terenu sem pripravil popis del in pridobil tri ponudbe (Lavaco, 
Tigrad, Topos Hotavlje), izvajalec Topos Hotavlje d.o.o. je bil izbran kot najugodnejši ponudnik; 

 glede na to, da s predmetnim objektom ščitimo in varujemo cesto smo smatrali (tako se tudi v 
praksi izvaja varovanje ceste, ki jo izvaja CP Kranj tudi na regionalnih cestah), da za tovrstna 
vzdrževalna dela ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. S tem so se znižali tudi stroški, ki 
bi jih imeli s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in plačilom 
odškodnine za spremembo namembnosti zemljišča; 

 na podlagi izdane naročilnice v višini 15.892,10 EUR (brez DDV-ja) izbranemu izvajalcu, 
podjetju Topos Hotavlje d.o.o., je le-ta začel z izvajanjem del v mesecu septembru 2011; 

 pri izvedbi opažev stene zidu je prišlo do nesoglasja krajanov glede višine zidu, izgleda zidu, 
glede neustrezne širine ceste,…; 

 na podlagi več sestankov s predstavniki vaškega odbora, predsednika KS Poljane, župana,…, je 
bila dogovorjena rešitev, ki zajema gradnjo opornega zidu v kaskadah; dogovorjeno rešitev je 



potrdila tudi Marjeta Mohorič Peternelj, u.d.i.a., ki je bila v postopek vključena na pobudo 
krajanov, ki so med drugim predlagali, da se v postopek vključijo tudi krajinski arhitekti; 

 izkopano gradbeno jamo si je ogledal tudi geolog Tomaž Beguš, ki je ponovno opozoril na 
potrebno minimalno višino zidu (2,50 m), saj v nasprotnem primeru gradnja ne bi bila 
smiselna; 

 večji odmik zidu od ceste v zemljišče ni bil mogoč, saj bi bila zaradi zmanjšanja ogrožena 
površina zemljišča (550 m2 je minimalna velikost parcele, ki jo v naselju še lahko pozidamo) in s 
tem onemogočena gradnja stanovanjskega objekta, ki ga lastnica želi graditi na predmetni 
parceli; 

 oporni zid je bil sicer še dodatno premaknjen v parcelo za približno 25 cm po celotni dolžini 
zemljišča v krivini pa še več; prvotni poseg v parcelo je znašal do širine približno 110 cm; 

 gradnja opornega zidu se je zaradi ugodnega vremena nadaljevala v decembru 2011 in je še 
vedno v teku; 

 za predmetni oporni zid je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo nezahtevnega 
objekta št. 351-362/2011 z dne 5.1.2012, ki ga je izdala Upravna enota Škofja Loka; 

 občina financira gradnjo zidu v dolžine do 20 m, razliko financira lastnik zemljišča sam; 

 ostale zadeve, povezane z ureditvijo nastale situacije ter gradnjo opornega zidu, kot so 
geodetska odmera zemljišča, izdelava cenitve zemljišča in izvedba odkupa, bodo izvedene  po 
dokončni izgradnji opornega zidu. 

 
 
Gorenja vas, 12. 1. 2012 
         Zapisal: 
         Bernard Strel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOGA 2 
 
 
PROGRAMSKE USMERITVE VODENJA KULTURNEGA CENTRA ŠTEFANOVA HIŠA – ROJSTNA HIŠA 
SLIKARJEV ŠUBIC 
 
Štefanova hiša s svojimi raznolikimi prostori, lokacijo in renomejem znamenitih slikarjev kliče po 
raznoliki kulturni dejavnosti, ki ne bo privabljala samo ljudi iz Poljan in Poljanske doline. S svojimi 
dejavnostmi lahko postane prepoznavna tudi v širšem slovenskem okolju (z možnostjo tudi 
mednarodnih povezav). V viziji centra je predvidena tako umetniška dejavnost, predvsem likovna 
produkcija in razstave, pedagoška dejavnost z delavnicami, hiša pa ponuja možnosti tudi za 
organizacijo različnih kulturnih dogodkov, koncertov ipd., ki bodo poleg popestritve kulturnega 
programa v širšem okolju tudi možnost za promocijo ostale kulturne in turistične ponudbe v 
dolini. 
 
1. LIKOVNA UMETNOST: 

- oddajanje ateljejev v najem (slikarski/grafični, kiparski, fotografski atelje). Umetnikom bo 
ponujena možnost najema prostorov za likovno dejavnost, z najemnino se pokrivajo 
stroški obratovanja ateljejev in opreme prostorov , 

- sodelovanje pri organizaciji Slikarske kolonije Iveta Šubica v sodelovanju z Združenjem  
likovnih  umetnikov Škofja Loka, 

- mednarodna gostovanja umetnikov. 
 

2. PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI: 
- organizacija različnih likovnih tečajev za zainteresirane skupine, tečaji za pripravo na 

sprejemne izpite na šolah z likovno smerjo, individualni likovni tečaji,  
- ustvarjalne delavnice,  
- organizacija šolskih kulturnih ali tehniških dni z likovnimi/glasbenimi/kulturnimi 

delavnicami v Štefanovi hiši – pripravljene ponudbe gredo na šole pravočasno za pripravo 
šolskih celoletnih načrtov in uvrstitev obiska hiše v program dodatnih dejavnosti; 
povezava s kulturno in turistično ponudbo celotne doline – znamenitostmi, turističnimi 
kmetijami), 

- predavanja z umetnostno tematiko (likovna teorija, zgodovina likovne umetnosti). 
 

3. RAZSTAVNA DEJAVNOST: 
- likovne razstave v dveh razstavnih prostorih (izbor razstavljavcev izvaja likovni svet, ki 

zagotavlja kvalitetno vsebino razstav), 
- stalna muzejska zbirka (predstavitev zgodovine hiše, likovne zapuščine ustvarjalcev 

rodbine Šubic, prostor dobi tudi predstavitev vseh pomembnih ustvarjalcev iz Poljanske 
doline). 

 
4. KULTURNI DOGODKI: 
Prostori Štefanove hiše ponujajo možnosti za organizacijo različnih kulturnih dogodkov, ki bodo, 
poleg popestritve kulturnega programa v širšem okolju, tudi možnost za promocijo ostale kulturne 
in turistične ponudbe v dolini.  

- razstavna dejavnost (odprtja razstav so kulturni dogodki, ki ponujajo priložnost 
predstavitve tudi mladim talentiranim glasbenikom iz Poljanske doline in širše, priložnost 
za promocijo imajo tudi pridelovalci in ponudniki domačih dobrot), 

- recitali, 
- koncerti, 
- predavanja z umetnostno tematiko, 
- okrogle mize, 



- izidi knjig, 
- igre manjšega obsega, monokomedije, 
- predvajanje filmov o umetnosti. 

 
5. PROMOCIJA: 

- celostna grafična podoba, 
- spletni portal: podstrani z zgodovinskim opisom hiše, opisom slikarjev Šubicev in 

njihovega delovanja, opisom dejavnosti centra, novostmi, koledarjem dogodkov in vabili 
nanje, opisi aktualnih in bivših razstav slikarjev v razstavnih prostorih, vse podprto s 
kvalitetno in pregledno galerijo fotografij, 

- lokalni in nacionalni tiskani oz. elektronski mediji, 
- predstavitev Štefanove hiše z brošurami na vseh info točkah na širšem škofjeloškem 

območju, 
- info točka v Štefanovi hiši: predstavitev hiše, rodovine slikarjev Šubicev, programa 

Štefanove hiše, koledarja dogodkov; promocija ostale kulturne in turistične ponudbe 
Poljanske doline. 

 
6. POVEZAVE: 
Za uspešno promocijo hiše in njene dejavnosti ter čimbolj zanimiv in raznolik program, ki bo 
pritegnil ljudi tudi iz širše okolice, je nujna dobra povezanost z organizacijami na področju kulture, 
turizma, šolstva… 

- umetniki na širšem poljanskem oziroma loškem območju, 
- kulturna društva, turistična društva in organizacije, 
- občina Gorenja vas – Poljane,  občine Žiri, Škofja Loka in Železniki, 
- Narodna galerija, 
- Loški muzej, Muzej Železniki, Muzejsko društvo Žiri, 
- Študentske organizacije in klubi v dolini, Etno sekcija KŠPD, 
- osnovne in srednje šole, 
- (turistične) kmetije: pogostitve - promocija blagovnih znamk Babica Jerica in Dedek Jaka, 
- dvorec Visoko, 
- Zavod O, Atelje Clobb, Lokalna akcijska skupina LAS, 
- društva upokojencev,… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOGA 4 
 
PROMOCIJA OBČINE 
 
Pri promociji sodelujemo z različnimi mediji in organizacijami v in izven lokalnega okolja, izdajamo 
promocijski material in izvajamo različne promocijske aktivnosti. 
 
1. Tisk različnih vrst promocijskega materiala: 

- izdali smo tri vrste razglednic: krajinska, domače dobrote in utrdbe Rupnikove linije 
- promocijska mapa 
- karta občine (dvojezična), ravno sedaj izide ponatis 
- zloženka o utrdbah Rupnikove linije (dvojezična) 
- predstavitveni občinski katalog, ki je bil na sejmih najbolj opažen izmed vseh ostalih 

materialov širšega škofjeloškega območja (dvojezičen) 
- v pripravi je karta občinskega kolesarskega kroga 
- v pripravi je tudi zloženka o poljanskih dobrotah 
- vsakoletni občinski koledar 

 
2. Razvoj turistične infrastrukture: 

- postavljena je bila info tabla na vaškem trgu v Gorenji vasi 
- pred Poljanami sta postavljeni 2 obvestilni tabli za Stari vrh 
- znotraj Poljan je bila postavljena obvestilna tabla za Štefanovo hišo 
- ob koči na Blegošu je bila postavljena informacijska tabla, ki obsega dve tematiki: utrdbe na 

Blegošu in blegoške cvetlice 
- označili smo občinski kolesarski krog 

 
3. Sofinanciranje turističnih programov društev in drugih turističnih organizacij 
Vsako leto objavimo v Podblegaških novicah javni razpis za društva, katerim sofinanciramo 
različne turistične aktivnosti, s čimer jim pomagamo pri delovanju in hkrati tudi pri promociji 
društva in celotnega območja. 
Sofinanciramo tudi delovanje TIC-a v Poljanah, kjer se trudimo k boljši prepoznavnosti in oživitvi 
točke. 
Sofinanciramo tudi program Turizma Škofja Loka, kjer skrbijo za promocijo celotnega 
škofjeloškega območja. Z različnimi akcijami in materiali nas zastopajo v medijih, na sejmih, 
borzah, prireditvah in delavnicah. Informirajo obiskovalce o aktualni turistični ponudbi, skrbijo za 
skupno spletno stran.  
Skupaj pripravljamo mesečni koledar prireditev, izdali smo brošuri Enodnevni izleti na 
Škofjeloškem in 7 dni na Škofjeloškem.  
Vodijo Leader projekt Tematske poti na Loškem, preko katerega bomo uredili Pot poljanskih 
dobrot. 
Sofinanciramo tudi naloge regionalnega razvoja v javnem interesu pod okriljem BSC, Regionalna 
razvojna agencija, kjer sodelujejo in se povezujejo vse gorenjske občine.  
 
4. Sodelovanje v projektih 
- Živahna doživetja škofjeloškega podeželja: 

Pomembno vlogo pri bogatenju turistične ponudbe imajo tudi različne prireditve, ki jih 
prirejajo različna društva. V okviru projekta Leader so bile zato zasnovane različne aktivnosti, ki 
so organizatorjem prireditev olajšale načrtovanje in izvedbo njihovih prireditev, spodbudile 
medsebojno sodelovanje, dvignile kvaliteto in prepoznavnost dogodkov ter omogočile skupno 
in bolj ciljno usmerjeno promocijo. Za organizatorje prireditev so bila organizirana različna 
izobraževanja (računovodstvo, kako se prireditev organizira – od začetka do konca, kam se 
prijavi, varnost, ….). V okviru projekta je potekalo tudi izobraževanje za amaterske gledališke 



skupine (odpravljanje treme, kako se nastopa, nekaj v zvezi z režijo, dramaturgijo, sceno, …), 
izdelal se je priročnika za organizacijo prireditev, spletna stran, ves čas je potekala tudi obširna 
promocija projekta. Za lažjo izvedbo prireditve sta se kupila 2 odra s strehama (premičen oder, 
prilagodljiv terenu); eden je v Škofji Loki, za drugega pa skrbi TD Žirovski vrh. 
 

- Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem: 
Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem je prvi regijski projekt,  financiran s sredstvi Razvoja 
regij, ki ga je podprlo vseh 18 gorenjskih občin. Pripravila ga je Regionalna razvojna agencija 
Gorenjske (BSC Kranj). V okviru projekta smo oblikovali razvojno-trženjski model sonaravnega 
turizma, ki opredeljuje konkurenčne prednosti Gorenjske kot celote in njenih posameznih 
delov, pripravili skupno razvojno in trženjsko strategijo, enotno blagovno znamko, oblikovali 
skupne regijske turistične produkte, turistični portal in izdali katalog s turističnimi programi. 
Več na http://www.slovenian-alps.com/si/.  
 

- Brezmejna doživetja kulturne dediščine: 
V okviru projekta smo izvedli investicijo – odkop prvotnega vhoda v utrdbo Rupnikove linije na 
Golem vrhu. Pred tem je bil vhod v utrdbo možen le skozi strelno lino, kar je bilo za nekatere 
obiskovalce zelo naporno ali celo neizvedljivo in tudi nevarno. Izdelan bo tudi revitalizacijski 
koncept za utrdbo, ki bo pripravljen tako, da bomo dobili konkretne usmeritve glede možnosti 
nadaljnje rabe objekta in za to potrebnih posegov. Najpomembnejše enote dediščine smo 
vpisali v sistem GPS, postavile so se tudi obvestilne table (Stari vrh, Štefanova hiša, utrdbe in 
cvetlice na Blegošu). Več na  http://www.culthex.eu/home_sl/  

 
Sodelujemo tudi pri drugih projektih, kjer sicer primarna naloga ni promocija, vendar pa z vsako 
obnovo, vzpostavitvijo neke nove ponudbe, pripomoremo tudi k izboljšanju prepoznavnosti naše 
občine. 
 
5. Ostalo 
Občino promoviramo še na druge načine: 

- vsakoletna objava oglasa v potrošniškem vodniku 
- skupaj z ustvarjalci Razvedrilnega programa Radia Slovenija 1 smo organizirali  prireditev 

Koncert iz naših krajev, kjer so se predstavili naši glasbeni ustvarjalci  
- organizirali smo tudi Vaško popoldne, kjer so se predstavili naši domači  izdelovalci, obrtniki 

in podjetniki s svojim delom, znanjem in veščinami 
- organizacija arhitekturne delavnice, kjer so študentje Fakultete za arhitekturo spoznali našo 

občino in pripravili razstavo, ki je na ogled v utrdbi na Golem vrhu 
- sodelovanje pri prireditvi Jerbas domačih, ki vsako leto privabi večje število obiskovalcev 
- naročili smo tudi grbe občine na magnetu, ki jih župan ob različnih priložnostih deli otrokom 
- organizacija Mednarodnega tekmovanja v gorskih tekih za mlade, ki je v naši občini 

potekalo kot prvo v Sloveniji; za organizacijo in izvedbo tekme smo prejeli čestitke in 
pohvale organizacijskega komiteja 

- s športnimi in turističnimi društvi v občini smo označili občinski kolesarski krog; v pripravi je 
besedilo, kjer bodo opisane naše največje atrakcije, gostinska ponudba, …, konec maja pa 
bo otvoritev kolesarskega kroga 

- urejena občinska spletna stran  
- objava prireditev na spletnih straneh, Podblegaških novicah, radiu Sora 
- v končnem pregledu je tudi virtualni ogled občine, ki bo viden na občinski spletni strani 
- sodelovanje z lokalnimi in drugimi mediji,… 
 

Toplice Kopačnica 
V dolini Kopačnice pri Topličarju izvira geotermalna voda, ki jo omenja že Loški urbar iz 17. 
stoletja. V vodi, ki vsebuje žveplene soli, so se več kot dvesto let zdravili idrijski rudarji, ki so zaradi 

http://www.slovenian-alps.com/si/
http://www.culthex.eu/home_sl/


taljenja živosrebrne rude bolehali za kožnimi boleznimi. V 18. stoletju je veliko naravno bogastvo 
vrelcu pripisoval tudi svetovno znani zdravnik in biolog Balthazar Hacquet.  
Ker imajo v Sloveniji najvišji delež vseh prenočitev prav zdraviliški kraji, se nam z ureditvijo toplic 
in z njimi povezanimi objekti odpirajo nove možnosti za privabljanje domačih in tujih gostov. 
V letu 2011 smo pri Topličarju popravili most, postavili zaščitno ograjo, pri bajerju postavili 
otroška igrala, klopice, koše za smeti, WC-je. Obiskovalcev je bilo iz dneva v dan več, kar pomeni 
tudi nek pozitiven signal občini za nadaljnje aktivnosti na tem področju.  
Letos nameravamo postaviti kiosk, kjer bo mogoče ob prijetnem poležavanju kupiti tudi kakšen 
prigrizek in pijačo.  
Objavili smo tudi javni razpis za izbiro usposobljenega razvojnega partnerja, ki bo znal oblikovati 
programske vsebine in  načrtovati kakovostno ureditev objektov in lokacije, s čimer bi pridobili 
kakovostno in za našo občino nujno potrebno turistično ponudbo. Rok za prijavo poteče 1. 3. 
2012. 

 
Utrdbe Rupnikove linije 
Utrdbe Rupnikove linije postajajo vedno bolj znana in obiskana turistična destinacija. Za 
obiskovalce sta atraktivnost in mističnost pomembna faktorja pri načrtovanju izletov.  
Izdali smo zloženko o utrdbah Rupnikove linije, kjer je opisana tudi edina tovrstna tematska pot, ki 
je izredno dobro obiskana. 
Na Golem vrhu smo odkopali prvotni vhod v utrdbo in s tem omogočili ogled utrdbe širšemu 
krogu obiskovalcev. Utrdba postaja vse bolj zanimiva tudi za organizatorje različnih prireditev, 
dogodkov. Podzemne dvorane so izjemno akustične, kar privablja pevske skupine iz različnih 
krajev. Enega od rovov smo uredili kot balinišče, kjer bo konec meseca potekalo balinanje z 
lesenimi kroglami za Pokal Rupnikove linije. 
V sodelovanju z Gorenjskim muzejem smo ostaline bunkerja popisali, fotografirali, označili in 
zaenkrat shranili v eno izmed suhih dvoran v utrdbi. V Gorenjskem muzeju pripravljajo ponudbo 
za sodelovanje – za restavriranje in konzerviranje predmetov in pripomočkov. 
Nujno potreben je tudi priklop na električno omrežje; potrebno je pridobiti gradbeno dovoljenje. 
Postavili bomo tudi WC-je, mize in klopice. 

 
Tavčarjev dvorec na Visokem 
Opisano v okviru odgovora na svetniško vprašanje Janezu Hrovatu. 

 
Stari vrh 
Tudi smučišče na Starem vrhu promoviramo prav v vseh naših promocijskih materialih. 

 
Naši glavni turistični aduti so žal še v povojih, zato jih zaenkrat oglašujemo še previdno, da ne 
naredimo več škode kot koristi: 

- Visoko: žal v notranjosti ni kaj pokazati 
- Toplice Kopačnica: že brez promocije je bazen premajhen, ni poskrbljeno za varnost 
- Utrdbe Rupnikove linije: ni elektrifikacije, WC-jev, dodatne ponudbe na Žirovskem vrhu 

 
 

Pripravila: 
Marjeta Šifrar 

 


