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Zadeva: Odgovori na pobude, predloge in vprašanja, podane na 6. redni seji 

 

Janez Hrovat: 
- pove, da še vedno ni zadovoljen z odgovorom glede upravljanja Štefanove hiše. Vpraša kdaj je 

bila podpisana pogodba o upravljanju. V odgovoru je navedeno, da je strošek upravljanja 1.300 
EUR mesečno in katere so naloge in zadolžitve upravnika, med katerimi je naveden tudi popis 
eksponatov, za ta dela pa iz zaključnega računa izhaja, da je bilo že izplačano 1.200 EUR. Iz 
Supervizorja je razvidno, da je upravnik prejel v letu 2012, zato ga zanima iz katere postavke so 
bila sredstva izplačana. Meni, da upravnik dobi precej visok honorar, v odgovoru pa ni 
navedeno kaj dela, temveč kaj naj bi delal. Mirjana Možina še doda, da se tovrstne storitve 
običajno plačujejo glede na opravljeno delo.  
Vodi Leader project (O) živela kultura!, preko katerega bo sofinancirana postavitev razstave oz. 
muzejske zbirke predmetov in orodij iz zapuščine Šubicev, vzpostavila se bo spletna stran 
promocijski material. Objave in promocija hiše se redno in obširno izvaja. Za potrebe izvedbe 
delavnic se je kupilo rezbarsko orodje, grafični stiskalnica, v izdelavi je interaktivna spletna stran, 
kupilo se je orodje (čopiči, platno, glina, papir, …) za likovne delavnice, naročene so vitrine in 
omare za postavitev zbirke.  
Za šolarje in interesne skupine v hiši že izvaja likovne/ustvarjalne delavnice, pripravlja programe 
za sole, društva, interesne skupine. Opravlja sestanke in nakupe v zvezi z programom hiše, 
intenzivno se dela tudi na promociji tako hiše kot Tavčarjevega dvorca. 
Vzpostavlja povezave med kulturnimi delavci v Poljanski dolini (načrtovanje in priprava skupnih 
projektov, razstav, dogodkov, prvi že v nedeljo 21. 10 – odprtje razstave del kolonije na Ažbetovi 
domačiji), vzpostavlja povezave med hišo in posamezniki, umetniki in institucijami zunaj meja 
občine. 
V septembru je organiziral uspešen in medijsko zelo odmeven 1. slovenski festival karikatur, s 
katerim Rojstna hiša slikarjev Šubicev postaja nacionalno pomembni center zelo priljubljenega 
likovnega področja karikature, dogovori pa že tečejo o ustanovitvi društva slovenskih 
karikaturistov in širših, tudi mednarodnih povezavah. 
V pripravi je odprtje hiše z odprtjem stalne muzejske zbirke, odprtjem razstave del Iveta Šubica 
ter promocijo monografije o Ivetu Šubicu, pa tudi organizacija serije dogodkov (razstave, 
literarnih večerov), ki bodo po nekaj letih zatišja spet predstavili aktualno ustvarjalno in kulturno 
dejavnost v Poljanski dolini. 
Podatkov, ki jih prikazuje Supervizor, torej ni  mogoče interpretirati enoznačno kot izključno 
izplačilo neto honorarja, ampak je v izplačilih vključena vrsta inventarja, vitrin za razstave in 
druge opreme, ki je finančno obsežnejši zalogaj, in vseh drugih stroškov za organizacijo dogodkov 
Štefanove hiše in deloma Visokega. Ti se financirajo tudi iz zneska za plačilo upravljanja, zato 
znesek plačila po pogodbi o upravljanju ne predstavlja neto honorarja, ampak zgolj prihodek, iz 
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katerega se financirajo tudi odhodki za delovanje Štefanove hiše. Glavnino stroškov za postavitve 
razstav in za to potrebne opreme smo skušali zajeti v projekt (O)živela kultura!, ki se sofinancira 
iz nepovratnih EU sredstev programa Leader, oziroma dobimo povrnjene v proračun na osnovi 
razpisa škofjeloškega LASa, ki je registriran za dodeljevanje EU sredstev iz programa Leader.  
Menimo, da je bil po pridobitvi uporabnega dovoljenja za objekt Štefanove hiše dosežen očiten 
premik pri oživitvi objekta, zlasti je bil očiten izjemen odziv na prireditev 1. slovenski festival 
karikatur, ki je od ideje do izvedbe plod upravljavca, sodeloval je pa tudi pri oživitvi Dvorca na 
Visokem. Poudariti je namreč potrebno, da brez organizacijskih in izvedbenih sposobnosti ter 
samoiniciativnosti zgolj zagotovljena finančna sredstva ne bodo dosegla željene oživitve tega 
spomeniško zaščitenega objekta. Ni nujno, da morebitne kritike glede upravljanja izhajajo iz 
utemeljenih vzgibov, zato verjamemo, da bodo zlasti tudi člani občinskega sveta v takih primerih 
lahko pojasnili zgoraj predstavljeno stanje, saj je naš skupni cilj v Štefanovi hiši razviti 
prepoznavno kulturno središče. 
Na razpis za upravljavljavca je imel ne nazadnje možnost kandidirati vsakdo, izbor 
najustreznejšega kandidata je opravila posebej imenovana komisija, zato je prav, da upravljavca 
podpiramo pri njegovem delu. Prav tako je prisoten na več sestankih na občini, kjer snujemo 
usmeritve in delo za naprej, kjer dobi tudi konkretne zadolžitve. Vsa dokumentacija v zvezi z 
mesečnimi izvedbenimi in finančnimi poročili in ostalimi dokazili je občinskim svetnikom vedno 
na voljo na vpogled v prostorih občinske uprave. 
 
 

- vpraša glede smučišča Stari vrh – v medijih je zasledil informacijo o prodaji zemljišč  in 
kompleksa, objekta pa v idealnem deležu 52%. Slišal je tudi županovo izjavo, da je skeptičen 
glede prihajajoče smučarske sezone. Vpraša še, od kdaj ima STC blokiran račun. 
Izjave v medijih glede prodaje zemljišč se nanašajo izključno na izjave Emila Peternela, lastnika 
družbe Agrozoot, za katere se strinjamo, da so zavajajoče, ne samo v delu, ki se nanaša na 
prodajo zemljišč smučišča, ampak tudi v delu, ki se nanaša na izjave o prodaji turistično 
nastanitvenega objekta, kajti takšen objekt še ne obstaja, ampak obstajajo le načrti o njegovi 
gradnji na pogorišču objekta Zapreval 2, (parc št. 40.S, k.o. Podvrh s pripadajočimi zemljišči), 
katerega lastnik je podjetje Agrozoot, agronomska zootehniška družba, d.o.o., s sedežem v 
Mošnjah 22A, Radovljica, katerega prodaja po javno dostopnih informacijah neuspešno poteka že 
dalj časa. 
Omenjeni lastniški delež pa se nanaša na solastništvo na parcelah parc. št. 459/2 in 459/33, k.o. 
Podvrh, na katerih je 52-odstotni lastnik podjetje Agrozoot, 48-odstotni solastnik pa Občina 
Gorenja vas – Poljane. Parcela 495/2 v naravi v celoti predstavlja gozd ob smučišču, parcela 
459/33 pa v naravi predstavlja pretežno travnik na območju smučišča. 
Obe parceli sta nastali iz nekdaj enotne parc. št. 459/2, ki je merila 10.788 m2. Občina je s 
kupoprodajno pogodbo z dne 10. 12. 1997 kupila tisti del prvotne parcele, ki v naravi predstavlja 
travnik, kar je v pogodbi izrecno navedeno. Ocenjena površina tega dela nepremičnine je bila 
5.179 m2, kar je predstavljalo solastniški delež do 48/100. Solastnik do 52/100 pa je bil Peternel 
Jože, oče Emila Peternela, pogodbo pa je po njegovem pooblastilu podpisal Emil Peternel. 
Kasneje, po podatkih zemljiške knjige leta 2001, je bila prvotna parc. št. 459/2 razdeljena na dve 
parceli, in sicer na 459/2  – v naravi gozd in 459/33– v naravi travnik, torej naj bi Občina postala 
izključna lastnica parc. št. 459/33. Do sporazumne sklenitve takšne pogodbe do danes ni prišlo. 
Emilu Peternelu in njegovemu odvetniku smo že večkrat pisno in ustno predlagali sklenitev 
Pogodbe o razdružitvi solastnine in ureditvi medsebojnih razmerij, s katero bi ustvarilo podlago 
za zemljiškoknjižno realizacijo dogovora, zapisanega v pogodbi iz leta 1997. Ker se navedeno 
sporazumno reševanje vpisa izključnih deležev vleče že daljše obdobje, bo občina za dosego 
razdelitve solastnine uporabila druge razpoložljive možnosti. 
Emil Peternel je sicer tudi 1,1782-odstotni solastnik podjetja STC Stari vrh, d.o.o., družba 
Agrozoot, d.o.o., pa je tudi izključni lastnik nekaterih drugih zemljišč, po katerih poteka smučišče. 
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Glede prihajajoče zimske smučarske sezone potekajo potrebne aktivnosti za njen zagon. STC Stari 
vrh ima zaradi obveznosti do banke blokiran račun od aprila, pogajanja s Hypo banko so na 
sedežu občine nazadnje potekala 21. 9. 2012, na osnovi česar smo prejeli novo ponudbo banke za 
sanacijo dolga. V začetku oktobra jo je obravnaval odbor za gospodarstvo in gospodarske javne 
službe, na pobudo z navedene seje odbora pa je dne  9. 10. 2012 potekala tudi skupna seja obeh 
za gospodarstvo pristojnih odborov občin Gorenja vas- Poljane in Škofja Loka, ki sta zavzela 
skupno stališče obeh občin glede odgovora na ponudbo banke, ki je bil nato posredovan 
naslovniku. 

 
- prosi za komentar glede dogajanja na 4. razvojni osi. 

Glede odseka 4. razvojne osi  na odseku Gorenja vas – Cerkno je  v letu  2010 tedanje ministrstvo 
za okolje in prostor na osnovi izdelane dopolnitve gradbeno-tehničnega dela – dopolnitve 
okoljskega poročila in dopolnitve prometno - ekonomskega dela ponovno izdelalo Študijo variant 
novogradnje RC na odseku Cerkno - Hotavlje, v kateri je bilo ovrednotenih in primerjanih pet 
variant:  

 varianta SEVER 1 in varianta SEVER 2, ki potekata po dolini Cerknice in nato po dolini 
Kopačnice,  

 varianta JUG, ki poteka približno v trasi sedanje ceste, z novim predorom pod Kladjem  

 ter varianti v dolino Idrijce (IDRIJCA 1 in IDRIJCA 2). 
Ministrstvo je na predstavitvi dne 21. 6. 2010, na  katero so bile povabljene občine Gorenja vas - 
Poljane, Cerkno, Žiri in Idrija, kot najprimernejšo predstavilo varianto Sever 2, ki poteka po dolini 
Kopačnice, pri čemer tako mimo naselja Hotavlje kot mimo toplic Kopačnica ter tudi v preostalih 
delih poteka pretežno po tunelih, zato predstavlja zelo drago varianto izvedbe, zaradi česar je bil 
izražen dvom o realnosti njene izvedbe. 
Odbor za infrastrukturo in prostor v okviru Državnega zbora je sicer v kasnejšem času sprejel 
odločitev, da se sprejme Severna varianta S2. Potrebno pa je izvesti optimizacijo te variante, 
predvsem z vidika stroškov, kar pomeni brez investicij v povezovalne tunele, kar za Občino 
Gorenja vas – Poljane ni sprejemljivo, navedeno stališče pa je bilo v letu 2009 potrjeno tudi s 
sklepom občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane. 
V avgustu 2012 je bila izvedena tako seja odbora za okolje in prostor Gorenjske regije, kot seja 
odbora za okolje in prostor primorske regije. 
Na seji prvega odbora, potekajoči na sedežu občine Gorenja vas – Poljane, je bilo zavzeto stališče, 
da je za Gorenjske občine varianta S2 vprašljiva, predvsem zaradi visokih stroškov izvedbe 
investicij. Ni pa zadostnih informacij, zakaj Južna varianta ni sprejemljiva, zato je bilo sprejeto 
stališče, naj se pred dokončno odločitvijo o izboru variante organizira sestanek, na katerem bodo 
strokovni pripravljavci študij odgovorili na pomisleke predstavnikov lokalnih skupnosti ter 
zagovarjali izbor po njihovem mnenju optimalne variante (S2), ki je vprašljiva z vidika lokalnih 
skupnosti. 
Tudi na seji odbora Goriške regije je župan Milan Čadež ponovil odklonilno stališče Občine 
Gorenja vas – Poljane do variante S2 in predlagal rezervno varianto, to je cestno povezavo po 
dolini Idrijce. Za Občino Gorenja vas – Poljane je najustreznejša in najbolj sprejemljiva Južna 
varianta. Odločiti se je potrebno za varianto, ki bo sprejemljiva za čim več občin. Interes države je 
verjetno, da bo izvedla cenejšo varianto, to pa je Južna varianta. Poleg tega je potrebno pospešiti 
aktivnosti pri ureditvi obstoječih prometnic, ne pa na silo umeščati  novih tras v prostor. 
Med sklepe Goriške regije je bil uvrščen tudi sklep o oblikovanju skupnega programskega sveta, 
sestavljenega iz predstavnikov iz Goriške in Gorenjske regije s ciljem skupnega nastopa na državni 
ravni; Gorenjsko regijo zastopajo štirje predstavniki občin, Goriško regijo pa obstoječih šest 
predstavnikov občin. Prva seja sveta naj bi potekala v Občini Gorenja vas – Poljane. 
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Sklepno je torej mogoče ugotoviti, da v zadnjih dveh letih ni prišlo do bistvenega premika pri 
zbliževanju stališč glede optimalne umestitve trase 4. razvojne osi na odseku Hotavlje – Cerkno, 
zato realizacija projekta ni več izvedljiva iz EU-sredstev v iztekajočem se programskem obdobju. 

Jože Novak: 
- vpraša kakšno je stanje na projektu ureditve regionalne ceste Gorenja vas – Hotavlje.  

Projekt ureditve ceste Gorenja vas-Hotavlje v dolžini 1500 m Direkcija RS za ceste izvaja kot 
samostojen projekt, čeprav ta sodi v okvir 4. razvojne osi. Po informacijah DRSC je za ta odsek 
izdelan idejni projekt ureditve odseka ceste Cesta R1-210/1111, od km 0.590 do km 2.100, ki je 
tudi recenziran. Po izdelanem idejnem projektu je izdelan DIIP, izdelava PGD, PZI projekta bo 
naročena po zagotovitvi sredstev v proračunu RS za naslednja leta. 
Glede na stopnjo pripravljenosti projektne dokumentacije na strani DRSC ta odsek izvedbeno 
sledi ostalim predvidenim posegom na državne ceste  (Obvoznica Gorenja vas, RC Lučine, RC 
Dolenja Dobrava,Uvoz Dobenska Amerika, cesta Sovodenj).  

- meni, da je obveščanje javnosti o delu občinskega sveta pomanjkljivo, poročila s sej občinksega 
sveta, ki so objavljena v Podblegaških novicah, so skopa, zato predlaga, da se v Podblegaških 
novicah uvede svetniška stran, kjer bi se objavile vse pobude in vprašanja svetnikov, ki jih 
svetniki podajajo na sejah in ki so za občane pomembne, ter odgovori nanje.  
Čeprav vse odgovore na svetniške pobude v tekočem mandatu redno objavljamo na spletnih 
straneh občine, je pobuda dobrodošla, saj bi bile informacije tako dostopne še širšemu krogu 
občanov. Navedeni predlog smo zato že posredovali uredniškemu odboru občinskega glasila, ki 
proučuje način objave zardi sorazmerne dolžine besedila. Svetnikom prav tako velja tudi večkrat 
izraženo povabilo k posredovanju pisnih prispevkov za objavo v občinskem glasilu. 

Irena Tavčar: 
-  predlaga, da bi tudi občane pozvali pred sejo občinskega sveta, naj posredujejo svoja vprašanja, 

na katera bi objavili odgovore.  
Občinske spletne strani že sedaj omogočajo neposredno zastavljanje vprašanj, tako preko spletne 
strani dobimo veliko vprašanj, na katere sproti odgovarjamo, prav tako je veliko vprašanj prejetih 
po elektronski pošti ali neposredno po telefonu, občani pa se tudi neposredno oglašajo na občini 
z različnimi vprašanji, za kar smo jim na voljo ves poslovni čas občinske uprave.  
Novice o seji občinskega sveta objavljamo tudi na spletni strani med aktualnimi novicami, tako 
glede napovednika kot glede bistvenih poudarkov s seje. 
 

 
Stanko Bajt: 
- pove, da na pobudo za postavitev bankomata na Sovodnju Krajevna skupnost ni prejela 

nobenega uradnega odgovora, niti ni utemeljitve, kako so na Gorenjski banki prišli do podatkov 
o predvidenih dvigih na bankomatu.  
V oktobru je tudi občina dobila v vednost pisni poziv krajevne skupnosti Sovodenj  za postavitev 
bankomata na Sovodnju, ki smo ga nato s priporočili za postavitev bankomata posredovali na 
NLB tudi s strani občine. V pripravi so tudi pobude za postavitev bankomata na Poštno banko 
Slovenije. 
Občina je v letošnjem aprilu dvakrat pisno urgirala na Pošto Slovenije, da skrajševanje poslovnega 
časa pošte ni sprejemljivo, vendar je bil odgovor pošte obakrat zavrnilen, zavrnilno stališče je bilo 
izraženo tudi na sestanku predstavnikov občine in pošte Gorenjske z utemeljitvijo, da 
racionalizacija poslovnih časov pošt poteka na območju celotne Slovenije. 

- vpraša še glede prevoza otrok v šolo – zjutraj so otroci v šoli že ob 7.30 in čakajo do začetka 
pouka eno šolsko uro, popoldne pa se pouk konča ob 13.35, avtobus pa odpelje iz Blat ob 13.45.  
Čas odhoda avtobusa na relaciji Podjelovo Brdo – Sovodenj – Gorenja vas je ob 6:55, čas odhoda 
avtobusa za domov iz Blat pa je ob 13:45. Po stališču šole, ki je vozne rede usklajevala z izvajalci 
šolskih prevozov, navedeni čas zadošča za pravočasen prihod na avtobus. 
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Otroci prispejo v šolo okrog 7:30 ure in imajo možnost predure oz. jutranjega varstva. Otroci iz 
Sovodnja in okolice, so otroci predmetne stopnje in imajo na urniku tudi predure rednega pouka, 
zato bi v primeru kasnejšega prihoda avtobusa zamujali redni pouk, saj se predura začne ob 7.30. 
Prav tako pa je šola organizirala kar precej interesnih dejavnosti tudi v času predure, in tako se jih 
otroci lahko udeležijo. Ko je konec 6. ure, to je ob 13:35. uri, otroci odidejo na avtobus, ki odpelje 
ob 13:45. uri.  

 

Ciril Alič: 
- prenese pobudo udeležencev na srečanju bodočih uporabnikov javne kanalizacije v Javorjah, ki 

predlagajo spremembo odloka o komunalnem prispevku z zamikom plačila komunalnega 
prispevka za 24 mesecev oziroma, da se najde druga rešitev, ki bi kreditirala ali drugače 
pomagala pri plačilu prispevka.  
Kot je župan pojasnil že na seji, je bilo do 20. 9. 2012 izdanih 15 odločb o plačilu komunalnega 
prispevka, 13 jih je bilo pravnomočnih in vsi so poravnali že prvi obrok, štirje pa tudi drugi obrok. 
Na zboru krajanov sta se zoper prispevek pritoževala le dva bodoča uporabnika, od katerih bo 
eden priključil novogradnjo šele čez par let, drugi pa ima na tematiko poseben pogled. V kolikor 
imajo krajani tako veliko finančno stisko, lahko zaprosijo tudi za denarno socialno pomoč. Če 
bodo težave s plačili res tako velike, je možnost tudi v spremembi odloka, ki pa sedaj določa, da 
se pri odmeri komunalnega prispevka po uradni dolžnosti določi plačilo v dveh obrokih s 
tromesečnim zamikom med obema obrokoma. 

 
Marko Kržišnik: 
-  je bil prav tako obveščen o problematiki plačila komunalnega prispevka, zato predlaga, da se 

ponovno razmisli o načinu plačila prispevka, saj so roki prekratki.  
Občina je načeloma naklonjena daljšim rokom plačila, da obremenitev za občane ne bi bila 
prevelika, problem pa nastane v tem, da gre v primeru kanalizacije Javorje za EU-projekt, za 
katerega so bila nepovratna sredstva dodeljena z namenom, da se na kanalizacijo v roku priklopi 
gospodinjstva v naseljih, za katere se je kanalizacija gradila. Če se tega cilja v roku ne doseže,  je 
potrebno prejeta nepovratna sredstva vračati z obrestmi. V povsem enakem položaju bo občina 
tudi za gradnjo kanalizacije od Trebije do Gorenje vasi, ki je trenutno v fazi oddaje javnega 
naročila, nepovratna sredstva pa so prav tako odobrena s ciljem priklopa določenega števila 
gospodinjstev. Ker se roki vežejo na konec tekočega programskega obdobja za EU-nepovratna 
sredstva, ni manevrskega prostora za skrajševanje rokov priklopa. Dejstvo je namreč, da pred 
samo odmero teče še predhodni postopek, ki obsega najprej pisno obvestilo posameznemu 
gospodinjstu o priklopu, nato sledi vloga občana za priklop in nato občina izda soglasje za priklop 
z usklajeno traso priklopa. Na osnovi izdanega soglasja občina po uradni dolžnosti začne s 
postopkom odmere komunalnega prispevka, pri čemer najprej občana zaprosi za podatke iz 
projektne dokumentacije za zgrajeni objekt, če pa ti niso na voljo, je potrebno zaprositi še 
upravno enoto, da posreduje podatke iz arhivskega izvoda projektne dokumentacije, ki je bila 
podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja za konkreten objekt. Po izdaji odločbe sledi še 
trimesečno obdobje za plačilo, če je pritožba, pa je potrebno pred tem izpeljati še postopek na 
drugi stopnji. Za glavnino Javorij zgoraj navedeno obvestilo posamičnemu gospodinjstvu še ni bilo 
izdano, občani pa so že vse leto na različne načine obveščani (splošna obvestila po pošti v 
januarju 2012, zbori krajanov) o prihodnji obveznosti komunalnega prispevka, saj so tudi odzivi že 
dalj časa. Glede samega plačila komunalnega prispevka torej ni mogoče upoštevati le dejanskega 
trimesečnega roka plačila, ampak je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da so občani o plačilu, 
vključno z možnostjo predhodnega informativnega izračuna obveščeni že precej pred izdajo 
odločbe, prav za primer Javorij je to do 6 do12 mesecev pred izdajo odločbe, s katero trimesečni 
rok plačila šele začne teči.  
Glede na to, da je smiselno za vse občane, torej tako za Javorje, kot denimo za Trebijo ali Hotavlje 
v prihodnjih dveh letih imeti enake kriterije glede roka plačila, in glede na dejstvo, da bodo za 
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priklope od Trebije do Gorenje vasi še krajši roki priklopov, ter zlasti spričo dejstva, da so za že 
izdane odločbe kanalizacije Javorje in Četena Ravan plačila potekala v roku, se predlaga obdržati 
obstoječo ureditev plačevanja komunalnega prispevka. 
 
 

Mirjana Možina  
- pojasni, da so kriteriji za pridobitev socialne pomoči, ki bi se lahko dodelila v primeru, da 

gospodinjstvo komunalnega prispevka ne bi moglo plačati, zelo strogi in je vprašanje koliko 
občanov jo bo lahko prejelo. Ali je možno določiti, da se v določenih primerih občanom lahko 
pomaga s povečanjem socialne pomoči glede na sedanje kriterije ali z odlogom plačila. Vpraša 
še, koliko bo vseh izdanih odločb.  
Za Javorje da bo izdanih skupno 52 odločb, za Murave 18, za Dolenčice 11 in za Četeno Ravan 8. 
Odlogi plačila po sedanjem odloku o komunalnem prispevku niso mogoči, saj odlok enoznačno 
določa, da se komunalni prispevek plača v dveh obrokih s trimesečnim razmakom. Morebitno 
povečanje socialne pomoči predlagamo presojati na osnovi števila in utemeljenosti prispelih vlog 
za socialno pomoč pri plačilu komunalnega prispevka, glavnina odločb o komunalnem prispevku 
namreč  še ni izdanih, na doslej izdane odločbe pa vlog za socialno pomoč občina ni prejela. 

 
Jože Čadež: 
- vpraša glede poteka projekt ureditve ceste iz Gorenje vasi do Todraža – ali je trasa že določena, 

ali je izvajalec že izbran. 
Trasa ureditve 1. faze ceste Gorenja vas – Todraž, ki predstavlja 500-metrski odsek skozi Dolenjo 
Dobravo, je večinoma usklajena, poteka po sedanji trasi, tudi most pred Dolenjo Dobravo 
predvidoma ostaja na isti lokaciji. Projektiranje vodi Direkcija RS za ceste, saj gre za regionalno, 
torej državno cesto, projektiranje pa bo zaključeno decembra. Postopka odkupov potrebnih 
zemljišč DRSC še ni začela izvajati, prav tako še ni objavljen javni razpis za izbiro izvajalca del, saj 
je objava javnega naročila predvidena v kasnejših fazah izvajanja projekta. 

- vpraša še, če je že izbran izvajalec za čistilno napravo Gorenja vas. 
Izvajalec je za širitve čistilen naprave je izbran: IEI Maribor s partnerjema Regeneracija akva in 
Gorenjska gradbena družba. Izvajalska pogodba je bila podpisana 24. 5. 2012, tako da je v teku 
izdelava projektne dokumentacija in pridobivanje gradbenega dovoljenja, za kar ima izvajalec 7 
mesecev časa. Vrednost pogodbe brez DDV je 911.719,48 eur. Dinamika financiranja po letih: 90 
% v letu 2013 in 10 % v letu 2014. Predvideno je 12 mesečno poskusno delovanje in zaključek s 
primopredajo naročniku konec leta 2014, ko bo nova ČN imela uporabno dovoljenje. Izbran je 
tudi izvajalec strokovnega nadzora, ki je podjetje Projekt d.d., Nova Gorica. Več informacij o 
projektu je na voljo v poročilu o izvajanju investicij iz okvira Projekta Porečje Sore, ki  se 
obravnava na 13. seji občinskega sveta. 

 
Marko Kržišnik vpraša: 
- kdaj bodo obveščeni prebivalci Sovodnja, da se tam ne bo gradila javna kanalizacija.  

Kot je bilo izpostavljeno že na seji občinskega sveta, so bili krajani preko medijev že obveščeni, 
tako za območje Sovodnja kot za območje vseh ostalih naselij, kjer je bila prvotno predvidena 
gradnja javne kanalizacije, pa sprejeti operativni program njene ekonomske upravičenosti več ne 
izkazuje. Navedeni operativni program se podrobno predstavlja tudi v prispevkih v več 
zaporednih številkah občinskega glasila. Zbor krajanov se po programu lahko skliče v letu 2013. 
Bo pa krajanom pri gradnji MKČN nudena vsa strokovna pomoč s strani občinske uprave, vključno 
z možnostjo pridobitve subvencij za gradnjo po veljavnem pravilniku.  

- vpraša za stanje razpisa za izvajanje zimske službe 
kot je na seji že pojasnil župan, je bil objavljeni razpis 20. 9. 2012 preklican. Takoj po izteku rokov, 
določenih z zakonom o javnem naročanju, pa je bil (dne 10. 10. 2012) objavljen nov razpis, ki 
upošteva večje število sklopov naročila, ki niso več vezani na območje najmanj ene krajevne 
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skupnosti, ampak so razdeljeni na manjša območja, temu pa je prilagojena tudi zahteva finančnih 
zavarovanj. Vloga na razpis ni zahtevna, saj zajema le izpolnitev minimalnega obsega obrazcev s 
temeljnimi podatki za oddajo naročila glede na zahteve področnega zakona, zato ni pričakovati 
ponovnih nejasnosti. Razpis je še v teku in je na ogled tudi na spletni strani občine.  

- kdaj bo predlagan sklep za znižanje cen vrtcev.  
V skladu z Zakonom o vrtcih cene programov predšolske vzgoje določi pristojni organ občine 
ustanoviteljice. Cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, predlaga vrtec. Na OŠ Ivana 
Tavčarja in OŠ Poljane so po metodologiji izračunali nove cene programov in predlog posredovali 
Občini Gorenja vas – Poljane. Zaradi sprejema Zakona o uravnoteženju javnih financ in 
posledično znižanja stroškov dela, se predlaga nove cene programov vrtca, in sicer znižanje cen 
od 5,03% do 5,60%, odvisno od programa. 
Predlog novih cen za programe vrtcev je uvrščen na dnevni red 13. seje občinskega sveta. 

 
Mirjana Možina: 
- prosi za posredovanje informacije o stanju na projektu Ureditve porečja Sore. 

Poročilo o investicijah iz okvira projekta Porečje Sore je samostojna točka na dnevnem redu 13. 
Seje občinskega sveta. 

- vpraša ali se lahko pričakuje izpolnitev obveznosti Rudnika Žirovski vrh do občine in ali ima 
občina sploh še kakšen vpliv.  
Kot je bilo napovedano na seji, je dne 27. 9. 2012 potekal sestanek na MKO z ministrom Francem 
Bogovičem na temo problematike v povezavi z RŽV-jem v naši občini. Na dnevnem redu smo 
imeli štiri glavne točke: 
- Dolg javnega podjetja RŽV, ki je v lasti države RS, in trenutno znaša 420.000 eur samo za 

nadomestilo za omejeno rabo. 
- Problem prekomernega premikanja jalovišča hidrometalurške jalovine Boršt. 
- Obveznosti ministrstva po pogodbi o prenosu iz leta 2004, ki RŽV obvezuje sofinancirati 

širitev čistilne naprave Gorenja vas in gradnjo vodohrana Todraž 
- Sofinanciranje ureditve ceste Gorenja vas-Todraž 
Dogovorjeno je bilo, da se lanski dolg nadomestila in 1/3 letošnjega poplača do konca tekočega 
leta. Za ukrepanje na odlagališču Boršt mora MKO zagotoviti 400.000€ sredstev za interventne 
ukrepe, ki bi izboljšali dreniranje in odvajanje zalednih voda v plazu, ki plaz sprožajo. 
Ostale obveznosti RŽV-ja do občine bodo predvidene v novem zakonu, ki bo pripravljen do konca 
oktobra. Minister Franc Bogovič je namreč obljubil, da bo v drugi polovici oktobra sam prišel na 
obisk RŽV in preveril, kaj je bilo narejenega in kaj bi bilo potrebno še storiti. Termina obiska 
ministra do dne oddaje gradiva še nismo prejeli, čeprav je občina že urgirala za njegovo 
čimprejšnjo določitev. 

 
Bogo Žun: 
- vpraša glede preklica razpisa za izbiro izvajalcev zimske službe.  

Glej istovsebinski odgovor na koncu strani 6 odgovorov na te pobude. 
- vpraša, če občinski redarji še delujejo na območju Občine Gorenja vas – Poljane, glede na to, da 

jih srečuje na območju občine. 
Redarji niso več zaposleni za območje občine Gorenja vas – Poljane, zato se v smislu izvajanja 
redarske službe na območju Občine Gorenja vas – Poljane ne morejo več nahajati.  

- vpraša zakaj mora občan za oddajo kosovnega odpadka – vrečo odpadnega gradbenega 
materiala, izolacijske volne – ob oddaji le-tega v zbirnem centru plačati. 
Če se izolacijska volna nahaja v obliki večjih kosov, ki jih v 120 l zabojnik ni mogoče odložiti, se 
odpadek razvrsti med kosovne odpadke, v nasprotnem primeru pa med ostanek komunalnih 
odpadkov.  Oddaja kosovnih odpadkov je brezplačna, oddaja ostanka komunalnih odpadkov pa se 
plača po volumnu in ceni po ceniku, enako kot je potrebno npr. doplačati zelene vreče, če jih 
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posamično gospodinjstvo rabi v večjem obsegu, kot je vključen v redno plačilo za odvoz ostanka 
komunalnih odpadkov. 

 
 
 
Janez Arnolj: 
- na dnevnem redu 9. seje je bila predlagana sprememba Pravilnika o plačah in nagradah 

funkcionarjev in umaknjena z dnevnega reda, od takrat je minilo že pol leta pa sprememba 
Pravilnika še vedno ni na dnevnem redu.  
V vmesnem času je bila podana pobuda ne za pripravo zgolj sprememb pravilnika, ampak za 
pripravo celotnega novega pravilnika. Ker je po prioriteti priprave novih splošnih aktov 
pomembnejša priprava novega statuta (slednji bo predvidoma predložen na prvo naslednjo sejo 
občinskega sveta) in poslovnika občinskega sveta, bo navedeni pravilnik v predložen v obravnavo 
za tem. 

- vpraša kakšno je stanje na projektu odprtega širokopasovnega omrežja – koliko občanov čaka 
na priključitev.  
Izvedba priklopov se odvija, vendar počasi, ker ima izvajalec premalo ekip. Trenutno se izvajajo 
priklopi v Suhem dolu, v izvajanju so tudi priklopi v Leskovici in Stari Oselici. Po zadnjih prejetih 
podatkih s strani Tritela je priklopljenih 186 uporabnikov, izdanih pa je bilo 245 delovnih nalogov, 
katerim sledi izvedba gradbenih del za priklop in montaža CPE enote na objektu in v centrali 
Tritela. Zadržana sredstva na strani občine so še za namen odprave določenih pomanjkljivosti na 
hrbteničnem omrežju. Tomaž Pintar še opozori na zelo slabo stanje po izvedenih delih – 
pretrgan vodovod, nezasute cevi – ter da bi bilo potrebno izvajalce še dodatno opozoriti na 
vzpostavitev prvotnega stanja po opravljenih delih. Izvajalec je bil neposredno opozorjen in 
pozvan k ureditvi pomanjkljive vzpostavitve v prvotno stanje. 

- meni še, da občani nimajo več zaupanja v občino oz. je zaupanje vedno manjše – mnenje 
občanov je, da se zadeve vodijo netransparentno, da so bili občani izigrani.  
Zgornja pavšalna navedba ravno toliko drži, kot trditev, da med vsemi občani vlada visoka stopnja 
zaupanja in zadovoljstva z delom občine, čeprav je slednjih med tistimi, ki so dejansko v stiku z 
občino, neprimerno več, kot obratno. Zato sklepamo, da je nenaklonjenosti občine zlasti prisotna 
med tistimi občani, ki delo občine slabo poznajo, ali z njim sploh niso v stiku, čeprav občinska 
uprava vlaga velike napore in zajeten čas za dosego transparentnosti svojega delovanja, čim boljše 
obveščenosti občanov, odgovarja na vse vrste vprašanj občanov, rešuje zelo raznolike bolj ali manj 
pomembne vloge občanov. 
Zlasti je brez primere očitek o izigranosti občanov, zato je nujno navesti konkretne zadeve 
oziroma konkretne občane, da bi morebitne napake lahko odpravili. Na anonimne neutemeljene 
kritike se namreč občina ne more odzivati. 

  
 
Krmelj Alenka: 
- vpraša glede Doma na Trebiji ter šole v Leskovici.  

Lastnica dela Doma na Planini je Krajevna skupnost Trebija. Na podlagi sklepa sveta Krajevne 
skupnosti Trebija (seje sveta KS na to temo se je udeležil tudi župan Milan Čadež s sodelavci) je bil 
v Podblegaških novicah v mesecu juniju objavljen poziv za oddajo prostorov v Domu na Planini v 
najem, vendar na objavljen poziv ni bilo nobenega odziva, tako da del objekta ostaja prazen.  
Tudi glede šole v Leskovici smo na začetku leta v članku na to temo pozvali interesente za pobude 
po oživitvi objekta, ki pa je močno dotrajan. Občina zagotavlja sredstva za nujno vzdrževanje, 
objekt pa uporabljajo zlasti občani Leskovice za različne krajevne potrebe. 
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Olga Fic:  
- predlaga, da se vzporedno z asfaltiranjem ceste proti Stari Oselici uredijo tudi asfatirane grbine 

skozi Trebijo.  
Pobudo za postavitev grbin mora dati KS Trebija, ki tudi financira 50% stroška izvedbe grbin. V letu 
2011 so bile postavljene montažne grbine z namenom, da se ob izgradnji vodovoda lahko 
odstranijo in kasneje ponovno vgradijo.  

- vpraša še glede projekta gradnje Doma starejših. Župan pojasni, da je bilo največ aktivnosti 
V začetku leta 2012 je bila, glede na pozitivno sprejeto pobudo s strani javnega zavoda CSS Škofja 
Loka o organiziranosti dislocirane enote javnega zavoda v Gorenji vasi, imenovana delovna 
skupina za pripravo strokovnih podlag za gradnjo doma starejših v Gorenji vasi. Glede na 
usmeritve delovne skupine je že izdelana nova idejna zasnova za dom starejših v Gorenji vasi, ki 
sledi novim trendom oblikovanja tovrstnih domov, v katerih so oskrbovanci organizirani v 
gospodinjskih skupnostih. Nova idejna zasnova predvideva pet gospodinjskih skupnosti po 12 
oskrbovancev, oziroma v skupni kapaciteti 60 oskrbovancev. Izdelana idejna zasnova je tudi že 
vključena v novi predlog OPPN za Gorenjo vas, obravnaval pa jo je tudi občinskih odbor za gradnjo 
doma starejših občanov. Sočasno je bila pri občanih v mesecu avgustu in septembru izvedene tudi 
anonimna anketa, ki je trenutno v obdelavi, in naj bil bila v pomoč pri racionalnem načrtovanju 
doma starejših, skladno s področno zakonodajo in željami in potrebami bodočih uporabnikov. 
Občina vodi aktivnosti za pridobitev zemljišč za potrebe gradnje doma starejših občanov, potekajo 
tudi pogovori o sodelovanju s CSS Škofja Loka kot investitorjem gradnje, zato sredstva v NRP niso 
predvidena. 
 

Roman Demšar  
- ponovno vpraša glede ureditve strehe na kozolcu na Visokem in ali je možna reklamacija.  

Uspešnost reklamacije ni verjetna, občina pridobiva predračune za nujna vzdrževalna dela. 
Soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine še ni pridobljeno. 

 
Tomaž Pintar  
- opozori, da je potrebno ob pripravi proračuna za leto 2013 predvideti novo postavko in 

zagotoviti sredstva za obnovo cest v občini. Marko Kržišnik doda, da bi bilo potrebno uvesti 
sistem in določiti potrebne ceste za obnovo glede na starost in poškodovanost. 
Uvedba nove postavke se izvede v skladu z zaostrenimi proračunskimi možnostmi in glede na 
dejstvo, da je kljub nujnosti obnove nekaterih dotrajanih (preslabo) asfaltiranih cest potrebno 
poskrbeti tudi še za vzporedno asfaltacijo cest, lokalnih cest in javnih poti, ki še niso asfaltirane. 
Kriteriji, ki jih predlagamo za določitev prioritete obnove ceste, so: dotrajanost asfaltne plasti 
(mrežaste razpoke), neravnine (kolesnice in usadi) ter količina in sestava prometa (delež tovornih 
vozil) na tej cesti. Starost asfaltne plasti v nobenem primeru ni kriterij za sanacijo, ker je lahko na 
dobro pripravljeni cestni podlagi asfalt praktično večen. 
Na temo vzdrževanja občinskih cest je bilo v letu 2011 v prostorih občine organizirano brezplačno 
predavanje za izvajalce gradbenih del in predsednike krajevnih skupnosti. Odziv je bil zelo 
pozitiven, saj se je a predavanja udeležilo nekaj več kot 20 udeležencev. Po potrebi bomo 
usposabljanje ponovili, v zadnjih letih pa dosegamo tudi višjo kvaliteto priprave spodnje podlage, 
ki se redno nadzira tudi z novonabavljeno napravo za merjenje ustreznosti zbitosti pripravljene 
podlage za asfaltiranje. 
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Stanko Bajt:  
- predlaga, da bi krajevne skupnosti dobile kakšen evro več za vzdrževanje cest. 

Sredstva krajevnih skupnosti namenjena za vzdrževanje cest so zadostna. Neposredno iz 
občinskega proračuna se nameni sredstva za obsekavanje dreves (v okviru zimske službe), košnjo 
trave, postavitev jeklenih varnostnih ograj, krpanje in manjše sanacije na lokalnih cestah. Prav 
tako lahko krajevna skupnost v zbirnem centru dobi hladno asfaltno mešanico v kolikor je to 
potrebno. 

 
Lucija Kavčič  
- predlaga izgradnjo razglednega stolpa na Selakovem griču v Žirovskem vrhu. 

Razgledni stolp je bil že pred časom predviden za postavitev pred utrdbo na Golem vrhu, vendar 
do izvedbe še ni prišlo. Pobudo bi bilo potrebno proučiti. 
 

 


