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 ODGOVORI NA POBUDE OBČINSKIH SVETNIKOV, PODANE NA 11. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA 
 
 
Janez Hrovat: 

- vpraša kaj se dogaja z Rudnikom Žirovski vrh d.o.o. 
Od junija dalje podjetje vodi začasna direktorica Hiacinta Klemenčič, ki jo je pred tem Vlada 
RS na predlog  akredacijskega svet Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS imenovala za 
članico nadzornega sveta RŽV. V času vršitve funkcije začasne direktorice ji skladno z 
zakonom o gospodarskih družbah funkcija članice nadzornega sveta miruje. Novo vodstvo 
samostojno ureja vse zadeve s področja neurejenega financiranja podjetja in problematike 
dokončnega zaprtja RŽV.  
Ker namreč država 12 zaporednih mesecev (od julija 2011 do julija 2012) ni zagotovila 
sredstev za delovanje RŽV, nadzor sevanj in izvajanje zaključnih zapiralnih del, se je navedeno 
financiralo iz lastnih sredstev RŽV, zaradi česar od septembra 2011 RŽV občini ni več 
nakazoval nadomestila za omejeno rabo prostora. Navedeni dolg RŽV do občine za leto 2011 
tako znaša 138.212 eur, za leto 2012 pa že 281.964 eur.  
Nadalje s strani RŽV in posredno pristojnega ministrstva pričakujemo izpolnitev obveze po 8. 
členu Pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin z dne 30. 3. 2004, ki določa obveznosti 
RŽV glede sofinanciranja izgradnje čistilne naprave Gorenja vas in vodohrana Todraž. Prav 
tako pričakujemo izpolnitev v letu 2007 pisno podanega zagotovila po sofinanciranju 
rekonstrukcije regionalne ceste Gorenja vas – Todraž, ki je v času sanacije služila kot osrednji 
dostop do odlagališča Boršt. Navedeno odlagališče čaka še na sanacijo plazu, ki se zaradi 
ustavitve financiranja zamika že za več kot leto in pol. Po zadnjih zagotovilih naj bi sanacija 
stekla v prihodnjih šestih mesecih. 
 

- na seji sveta KS Poljane je podžupan obljubil, da bo sklican sestanek s predstavniki podjetja 
Topos d.o.o. na temo problematike kamnoloma v Hotovlji. 
Sestanek je bil izveden v petek, 22. 6. v kamnolomu, na sestanek pa sta poleg župana in 
podžupana vabljena tudi predsednik krajevne skupnosti in predsednik vaškega odbora ter 
predstavnik podjetja Topos. Kot pa je bilo pojasnjeno že na tekoči seji občinskega sveta, je 
Topos d.o.o. dobil inšpekcijsko odločbo, na podlagi katere mora izprazniti lovilni jašek in 
obnoviti nasip, ki preprečuje, da bi ob nalivih voda prinašala pesek iz kamnoloma na lokalno 
cesto. Z isto odločbo je bila odrejena tudi ostranitev materiala, ki je posledica erodiranja 
hribine iz območja kamnoloma. Nekateri od krajanov so navedena dela ocenili kot ponovno 
izkoriščanje peskokopa, zato je prišlo do nasprotovanj s strani krajanov. O izdaji dovoljenja za 
izkoriščanje in sanacijo peskokopa odloča Upravna enota Škofja Loka, ki je v navedeni zadevi 
v marcu 2012 odločila (in dovoljenje izdala) tudi v obnovljenem postopku, vendar odločba še 
ni pravnomočna, saj pristojno ministrstvo še obravnava pritožno na izdano odločbo.  
Občina v okviru navedenih postopkov nima neposrednih pristojnosti, v letu 2002 je kot 
lastnik in upravljavec komunalne infrastrukture podala le soglasje k izkoriščanju in sanaciji 
kamnoloma Hotovlja,  kar je bilo problematizirano tudi s strani krajanov. Zaradi navedenega 
in spričo dejstva, da Topos navedenega kamnoloma ne namerava več izkoriščati, je občina 
19. 7. 2012 navedeno soglasje preklicala. 
 
Poročilo po pogodbah glede Šubičeve hiše, cene in ključna vsebina (najemna in upravljanje) 
Po pogodbi o upravljanju občina plačuje upravljavcu Borisu Oblaku fiksen znesek 1.400,00 
eur mesečno za programske vsebine, kulturne dogodke, izbor izvajalcev različnih storitev, 
promocijske aktivnosti. V okviru slednjega se izvaja zlasti:  

- načrtovanje in priprava programskih vsebin 
- organizacija kulturnih dogodkov: 

o izbor razstavljalcev, nastopajočih, vodij umetniških delavnic, predavateljev itd., 
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o logistična priprava dogodkov (najem ozvočevalca, cateringa in ostalih spremljevalnih 
služb), 

- izbor izvajalcev različnih storitev (npr. izdelavo spletne strani, čistilnega servisa, mizarjev 
ipd.), 

- promocijske aktivnosti:  
o priprava tekstovnega in slikovnega gradiva za spletno stran in različne promocijske 

tiskovine, priprava člankov za objavo v medijih, intervjuji itd., 
o izvajanje neposredne promocije, sodelovanje s sorodnimi institucijami, šolami, 

posamezniki itd., 
o priprava napovednika dogodkov za vsako številko Podblegaških novic, 

- strokovno delo pri ureditvi muzejske zbirke znotraj usposobljenosti (popis eksponatov, 
sodelovanje pri oblikovanju in postavitvi zbirke itd.), 

- sprejem organiziranih skupin in posameznih gostov, vodenje gostov po muzejski zbirki, 
- administrativno delo (priprava in pošiljanje vabil, priprava vsebinskih in finančnih poročil, 

iskanje možnosti za prijavo projektov ter priprava dokumentacije za prijave projektov na 
razpise), 

- redno vzdrževanje prostorov in opreme ter njene okolice (sprotno čiščenje v manjšem 
obsegu oz. najem servisne službe pred večjimi projekti, nadzor nad infrastrukturo in 
organizacija morebitnih popravil), 

- preprečevati nastajanje škode na objektu ter tudi kakršne koli druge škode naročniku, o 
potencialnih nevarnostih nastanka škode pa naročnika nemudoma obvestiti, 

- druge naloge po predhodnem navodilu naročnika. 
 

Boris Oblak plačuje občini po Najemni pogodbi za najem stanovanja v Šubičevi hiši 268,77 
EUR mesečno. Dodatno poravnava stroške komunalnih storitev in strošek ogrevanja 
stanovanja, v okviru česar neposredno poravnava stroške zemeljskega plina. 
 
Glede programskega dela je v jesenskem času kot najpomembnejši dogodek predvideno 
odprtje razstave karikatur, ki bo 23.9. ob 18h v Rojstni hiši slikarjev Šubicev, že pred tem pa 
bo dva dni zapored potekalo celodnevno risanje karikatur z likovnimi delavnicami in 
zabavnim programom pred Tavčarjevim dvorcem Visoko, dan pred tem pa bo v dvorani 
kulturnega doma Poljane ob 19. uri Sašo Hribar show. 
Zadnji teden oktobra ali prvi teden novembra je predvideno uradno odprtje Rojstne hiše 
slikarjev Šubicev, v okviru česar bo izvedeno tudi:  
- odprtje muzejske zbirke (predstavitev rodbine Šubicev, stalna muzejska zbirka 
- razstava del Iveta Šubica 
- predstavitev knjige o Ivetu Šubicu 
- serija likovnih delavnic z mentorji iz različnih umetniških področij (vezano na zgodovino hiše 
oz. rodbino Šubicev... rezbarstvo, grafika, slikanje, freska) 
- predavanje Zorke Šubic (o njenem očetu Mirku Šubicu), in Cirila Šubica (o njegovih spominih 
na življenje v hiši, sam je namreč poletja preživljal prav tu in je najbrž edini še živeči 
"prebivalec" te hiše). 
 Konec novembra je predvidena serija dogodkov v okviru Tavčarjevega kulturnega tedna (pod 
delovnim naslovom Polanc podobo na ogled postavi), v okviru česar je predvideno: 
- predstavitev aktualnega delovanja ustvarjalcev občine Gorenja vas  - Poljane 
- likovna razstava, literarni večeri, koncerti, gledališka predstava 
- koncert kvarteta KARIK (28.9. ob 19.30, Tavčarjev dvorec ali pa (če vreme ne bo dopuščalo) 
dvorana KD Poljane. 
- likovne delavnice za otroke 
- z KUD Poljane se že dalj časa dogovarjamo za serijo likovnih tečajev 
- predstavitev knjige Helene Smole  
- predavanje društva SVOOD 
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Janez Arnolj: 
- vpraša, kakšno je stanje na Visokem 

Kor je župan pojasnil že na tekoči seji občinskega sveta, da so bila skupaj z Občino Škofja Loka 
urejena nova obvozna cesta in dve sobi v dvorcu. Razstava o dr. Ivanu Tavčarju je 
postavljena, obratuje tudi letni vrt. Opravljen je bil tudi posek dreves v sodelovanju z 
Zavodom za gozdove in Bogom Žunom, odprtje je bilo 23. 6. 2012. Ureditev je financirala 
Občina Gorenja vas - Poljane ob soglasju Občine Škofja Loka, obnova pa je bila tudi 
sponzorsko podprta s strani podjetij Instalaterstvo Krek, Topos d.o.o., Zidarstva Božnar in 
Elektro Gorenjska. Dela so se izvajala v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. 
Letni vrt upravlja Gostilna Na Vidmu, ki skrbi tudi za čiščenje notranjih prostorov, urejanje in 
čiščenje okolice ter sanitarij. Odzivi številnih obiskovalcev so izredno pozitivni. 
  

Jože Novak: 
- vpraša, kdo je zadolžen za vodenje odbora, če ni prisoten predsednik odbora 

Poslovnik občinskega sveta, ki obravnava tudi način dela odborov občinskega sveta, nikjer ne 
določa, da bi predsednik odbora moral imeti namestnika predsednika. 71. člen Poslovnika pa 
določa, da se za delo delovnih teles smiselno uporabljajo določbe Poslovnika, ki se nanašajo 
na delo občinskega sveta. 25. člen Poslovnika nadalje določa, da sejo občinskega sveta vodi 
župan, ki pa lahko za vodenje seje pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. V 
primeru zadržanosti predsednik odbora se zato lahko v zvezi s pooblaščanjem za vodenje sej 
odbora smiselno uporablja navedena določba. 

- poda pobudo, da se obnovi oporni zid nad regionalno cesto v Gorenji vasi, od uvoza na 
Blegoško cesto do uvoza na Gregorčičevo ulico 
Občina Gorenja vas – Poljane za namen obnove zidov ob državnih cestah nima namenjenih 
sredstev. Obstaja proračunska postavka za obnovo avtobusnih postajališč in pločnikov ob 
državnih cestah, za kar je potrebno praviloma pridobivati soglasje DRSC. Ker gre za 
regionalno, torej državno cesto, bomo navedeno pobudo posredovali Direkciji RS za ceste.   

   
Marko Kržišnik: 

- vpraša če je že znana informacija glede postavitve bankomata na Sovodnju 
Kot je na seji občinskega sveta pojasnil Jurij Krvina, je pričakovati tudi uradni odgovor, 
ugotovljena ocena predvidenih dvigov na bankomatu pa je prenizka, zato je Gorenjska banka 
predlagala, da namesto bankomata ne zaračunava provizije za dvige na PBS.  
 

- meni, da je županova izjava o sofinanciranju gradnje MKČN s strani Občine v višini 1/3 
stroškov, ki jo je podal na Radiu Sora, zavajajoča, saj za MKČN, ki stane 5.000 EUR, 
subvencija v višini 900 EUR ni 1/3 stroškov izgradnje 
Subvencije za izgradnjo male čistilne naprave se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa občine, 
ki je objavljen na podlagi Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za 
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 
121/03, 23/11), ki je bil nazadnje spremenjen in dopolnjen na  4. redni seji 17. 3. 2011. Drugi 
člen navedenega pravilnika določa, da se subvencije namenjajo za pospeševanje izgradnje 
MKČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer na poselitvenih območjih ali njihovih delih, ki skladno z 
operativnim programom niso predmet opremljanja z javno kanalizacijo.  
Nadalje se po 8. členu istega pravilnika višina sredstev dodeli v odvisnosti od zmogljivosti 
čiščenja novozgrajene MKČN in sicer največ v višini do 150 EUR na PE. Pri določitvi 
zmogljivosti čiščenja MKČN se upošteva povprečna vrednost nazivne zmogljivosti MKČN. 
Višina subvencije je torej odvisna tako od kapacitete posamične MKČN, kot tudi od njene 
učinkovitosti. Občina V sodelovanju z Razvojno agencijo Sora tudi s pomočjo nepovratnih 
sredstev izvaja obsežne programe izobraževanja občanov glede možnosti izvedbe, vrst MKČN 
in načinov njihovega delovanja, vse s ciljem čimbolje informirati potencialne uporabnike o 
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pravilnih pristopih k navedenim investicijam, ki jih želimo s subvencijami podpirati tudi v 
prihodnje. 
 

- opomni, da bo Turistično društvo Sovodenj praznovalo 40-letnico delovanja, pa se zadnji 
dve leti občnega zbora ni udeležil noben predstavnik Občine 
Župan pove, da se vsako leto udeleži velikega števila sej občnih zborov turističnih, športnih, 
kulturnih, gasilskih in drugih društev, ki delujejo na območju občine v javnem interesu res v 
velikem številu. Župan se je letos udeležil občnega zbora gasilcev in športnega društva, ker so 
včasih kar štirje občini zbori na večer, je potrebno udeležbo prilagajati možnostim. 
 

- vpraša, kako se obračuna priklop na kanalizacijo v Javorjah, zneski za priklop naj bi bili zelo 
visoki  
Komunalni prispevek  se obračuna skladno z Odlokom o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za območje občine GVP (Ur. l. RS št. 108/09 in 27/12), višina komunalnega 
prispevka pa je zelo različna, odvisno od velikosti objekta in še zlasti od velikosti gradbene 
parcele. Občina za potrebe izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka za vsakega 
zavezanca pridobiva potrebno dokumentacijo s strani zavezancev, po potrebi pa jo 
dopolnjuje tudi iz arhiva Upravne enote Škofja Loka iz dokumentacije, priložene že izdanim 
gradbenim dovoljenjem. Izgradnjo kanalizacije Javorje ima pomen zlasti kot zelo obsežna 
izvedbeno in finančno zahtevna investicija, ki bo pripomogla tako k izboljšanju varovanja 
okolja, kot k ustalitvi številnih žarišč plazenja na območju urejanja, glede česar smo krajane 
že večkrat izčrpno seznanjali. Prav tako so tako krajani kot krajevna skupnost obveščeni o 
načinu ravnanja, v kolikor se komunalni prispevek ne bi mogel poravnati zaradi socialne 
ogroženosti zavezanca, po odloku pa je že zagotovljeno tudi obročno odplačilo prispevka. 
spomni, da je v letu 2011 opozoril, ko so se zaključila gradbena dela na cesti Trebija – 
Sovodenj, na štrleče železo pri Bucku ter različne nivoje vozišča pri Pajklcu. Oboje je ostalo 
nedokončano en dan pred izvedbo Maratona Franje pa je bilo oboje urejeno. 
Ureditev omenjenih odsekov bo zaključena do konca leta 2012, štrleče železo je bilo 
odstranjeno v kratkem času. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani občine pod 
rubriko Aktualni projekti. Za natančnejše informacije se je mogoče obrniti ga. Karmen Cian na 
DRSC, Sektor za investicijsko vzdrževanje, ki je pristojna skrbnica navedenega projekta.  
 

Roman Demšar: 
- opozori na črno točko na regionalni cesti na Hotavljah, kjer je ograja čez Hotaveljščico 

stalno podrta, potrebno bi bilo omejiti hitrost s strani Podgore 
Z DRSC so nam na naše zaprosilo v letu 2011 sporočili, da na območju občine Gorenja vas – 
Poljane po njihovi metodologiji »Določitev nevarnih mest na državnem cestnem omrežju v 
Republiki Sloveniji« nimajo zabeleženih črnih točk (to je lokacija pogostega ponavljanja težjih 
prometnih nesreč). Predlog o zmanjšanju hitrosti na 60 km/h lahko z občine GVP 
posredujemo na DRSC. 

- opozori na potrebno obnovo pokritega mostu čez Soro na Hotavljah 
V lanskem letu so bila izvedena nekatera nujna vzdrževalna dela navedenega mostu na 
Hotavljah, možnost sredstev za dodatno obnovo pa je potrebno preveriti pri uvrstitvi v 
proračun občine za leto 2013. 

- opozori še na nujnost obnove strehe na kozolcu na Visokem, ki pušča 
Ker bi celovita obnova strešne kritine zahtevala obsežnejša finančna sredstva, bomo preverili 
možnost izvedbe nujnih vzdrževalnih del za zagotovitev nujne sanacije strehe. 

 
Mirjana Možina: 

- prosi za informacije glede dogajanja v Kopačnici 
Odprtje nove brunarice s spremljajočim zabavnim programom je bilo 12. 7. 2012. Brunarica, 
preoblačilnica in tuš so postavljeni, okolica je urejena, bajer je očiščen, obiskovalcev je tekom 
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poletja vsak dan izredno veliko. Glede na dober odziv načrtujemo obstoječo ponudbo 
nadaljevati tudi v prihodnjem letu. Za morebitno širitev ponudbe in nove prostorske ureditve 
pa je potrebno predhodno sprejeti odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje urejanja. 

- vpraša glede obnove poslovilnega objekta v Stari Oselici 
Kot je pojasnil župan na tekoči seji, so bila v vmesnem času sanacijska dela na poslovilnem 
objektu že izvedena. 

 
Alenka Krmelj: 

- poda pobudo, da se eden izmed treh bankomatov iz Gorenje vasi prestavi na Sovodenj 
Glej odgovor na strani 2.  

- vpraša kako je s postopkom ureditve ceste od Gorenje vasi do Todraža 
Ogled ceste in recenzija projekta je bila opravljena v juliju. DRSC je naročil projekt ureditve 
900 m državne ceste (od odcepa za bloke do konca Dolenje dobrave pri vrtcu.) Rok za 
izdelavo projekta PZI je december 2012. Do takrat se projektna dokumentacija, ki jo izdeluje 
Tehnični biro d.o.o., usklajuje glede na končni potek trase ceste. Občina pomaga DRSC 
predvsem pri pridobivanju informacij glede odkupov in rušitev objektov lastnikov parcel, ki so 
predvideni v sklopu ureditve ceste in pločnika ter avtobusnih postajališč. DRSC prav tako 
vzporedno z odkupi zemljišč že izvaja postopek izbire izvajalca del, ki pa še ni zaključen. 
 

Stanko Bajt: 
- pove, da je bila podana pobuda za postavitev bankomata tudi na Poštno banko, vendar ni 

bil posredovan odgovor 
- Glej odgovor na strani 2 

Žan Mahnič: 
- pove, da ni zadovoljen z odgovorom na pobudo glede sofinanciranja delovanja društev, 

pričakuje bistveno skrajšanje časa od oddaje vloge do dodelitve sredstev društvom 
V občinski upravi se bomo še naprej trudili izvesti vse postopke (ki pa niso kratkotrajni), v kar 
najkrajšem času, da bodo društva subvencije lahko prejela čimprej v vsakokratnem tekočem 
letu. 

- vpraša kako poteka projekt gradnje obvoznice Gorenja vas 
V vmesnem času so bile sklenjene vse kupoprodajne pogodbe, DRSC pa še vodi postopke za 
pridobitev služnostnih pravic za postavitev protipoplavnega zidu na nasprotnem bregu Sore. 
Na tej podlagi bo mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje in izvesti javni razpis za izbiro 
izvajalca del. 

- vpraša kateri dogodki se bodo organizirali na Visokem 
Kot je pojasnil župan na seji občinskega sveta, je za organizacijo dogajanja na Visokem 
zadolžen upravnik Štefanove hiše, Oblak Boris 

- poda predlog za rebalans proračuna za leto 2012, in sicer, da se več sredstev nameni za 
obnovo javne razsvetljave za postopno zamenjavo neustreznih svetilk 
Po programu obnove javne razsvetljave je potrebno na območju občine GVP zamenjati 270 
svetilk in drogov do leta 2017. Zaradi racionalizacije stroškov se delujoče svetilke, ki sicer ne 
ustrezajo uredbi o svetlobnem onesnaževanju, ne bodo menjale do izrabe. V kolikor se 
vgrajuje nove ali menja  obstoječe svetilke in drogove pa so ti v skladu z uredbo. Na ta način 
je bilo zamenjanih 5 svetilk ob državni cesti v Podgori in izvedena bo JR v Javorjah. 
 
 
 

ŽUPAN 
    Milan ČADEŽ 


