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Spoštovane občanke in občani  
Občine Gorenja vas - Poljane!

Da bi čim bolje seznanili prebivalce lokalne 
skupnosti o delu naše občine, smo tudi to-
krat za preteklo leto pripravili pregleden iz-
bor osrednjih projektov v letu 2014. Izvede-
na so bila najobsežnejša gradbena dela pri 
večletnih projektih, med katerimi je največji 
celovita prenova vodovodov v krajevnih 
skupnostih Trebija, Gorenja vas in Poljane. 
Ta 4-milijonski projekt so omogočila ne-
povratna evropska sredstva, na enak način 
pa smo izvedli tudi širitev kanalizacijskega 
omrežja ter energetske sanacije Sokolskega 
in zdravstvenega doma ter OŠ Gorenja vas. 

Pri prometni infrastrukturi velja posebej iz-
postaviti gradnjo gorenjevaške obvoznice 
in gradnjo novih prometnih ureditev pri OŠ 
Poljane. Skupno je bilo za področje cest s 
strani občine in krajevnih skupnosti pora-
bljenih 1,6 milijona evrov, od tega 348.090 
za zimsko službo. Na novo je bilo asfaltiranih 
6 km cest, izvedene so bile sanacije nekate-
rih cestnih odsekov, dodatnih 310.000 evrov 
je bilo namenjenih sanaciji po lanskoletnih 
katastrofalnih poplavah in žledu. Veliko dela 
pa nas na tem področju še čaka, saj občina 
skupaj s krajevnimi skupnostmi, ki so zadol-
žene za vzdrževanje cest, skrbi kar za 380 
kilometrov lokalnih cest in javnih poti. 

Za leto 2014 je sicer značilna rekordna višina 
pridobljenih nepovratnih namenskih sred-
stev za investicije – skupno kar 4,3 milijona 
evrov. Na tej osnovi smo lahko dosegli tudi 
rekordno realizacijo proračuna, ki je znašala 
11,8 milijona evrov. Soočamo pa se z izzi-
vom izrazitega upadanja možnosti pridobi-
vanja nepovratnih sredstev, saj v letu 2014 
ni bil objavljen noben razpis za programsko 
obdobje 2014–2020. Upadajo tudi drugi 
proračunski prihodki, kar pričakujemo tudi v 
prihodnje, navedeno pa bo vplivalo na nižjo 
investicijsko naravnanost delovanja občine. 

Pri pregledu dela v letu 2014 pa ponovno 
ne moremo prezreti doseženih uspehov na 

področju vestnega ločevanjem odpadkov, 
saj na deponijo odlagamo le še neznaten 
delež odpadkov. Naš skupni uspeh potrjuje 
tudi raziskava, objavljena 27. 3. 2015 v Delu, 
po kateri je bila Občina Gorenja vas - Poljane 
v letu 2013 na prvem mestu med vsem ob-
činami v Sloveniji po deležu ločeno zbranih 
frakcij med komunalnimi odpadki (85 %), 
najboljši pa smo bili tudi glede odloženih 
odpadkov na prebivalca (1 kg/prebivalca). 
Na doseženi uspeh smo lahko vsi skupaj 
upravičeno ponosni, saj tako ohranjamo 
našo dolino čistejšo in privlačnejšo za mno-
ge obiskovalce.

Občina namreč še naprej skrbi za turistično 
prepoznavnost, tako smo razvili blagovno 
znamko Poljanska dolina, postajamo prepo-
znavni po uspešnem projektu visoških po-
rok, nadaljevali smo delo na utrdbah Rupni-
kove linije, razvijamo ponudbo za kolesarje 
in pohodnike, sprejeli smo urbanistične akte 
za območje toplic v Kopačnici. 

Na področju urbanizma smo se lani srečeva-
li z več kot 500 pobudniki pri spreminjanju 
občinskega prostorskega načrta, za kate-
rega je bila ob koncu leta izvedena javna 
razgrnitev.

Pričujoča publikacija skuša raznovrstnost 
področij našega dela kar najbolj pregledno 
prikazati, saj se zavedamo, da imajo občani 
stik z občino le na določenih področjih na-
šega dela. Zato vse občanke in občane tudi 
ob tej priliki vabimo, da občini ali preko svo-
je krajevne skupnosti posredujete predlo-
ge in pobude za izboljšanje življenja v naši 
lokalni skupnosti, ki se jih bomo glede na 
dane možnosti še naprej trudili učinkovito 
udejanjati.

Milan Čadež 
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Obvoznica Gorenja vas

Po dolgoletnih prizadevanjih države in lokalne skupnosti se je 
na osnovi pravnomočnega gradbenega dovoljenja v septembru 
2013 začela težko pričakovana gradnja obvoznice Gorenje vasi, 
ki se je nadaljevala vse leto 2014 . Poleg 618-metrskega odseka 
obvoznice so gradili tudi  protipoplavni zid na nasprotnem bre-
gu reke Sore, prestavili komunalne vode, uredili avtobusna po-
stajališča, parkirišča in pločnike in izvajali še ostala dela . Izbrani 
izvajalec del je podjetje Mapri, proasfalti, d . o . o ., s partnerji, 

vrednost gradbenih del po pogodbi znaša 2 .335 .273,72 evra, 
pri čemer 85 odstotkov upravičenih stroškov prispeva Evropski 
sklad za regionalni razvoj .
Gradnja je potekala po zastavljenih rokih, zato pričakujemo 
pravočasen zaključek asfaltiranja vrhnjega sloja cestišča in vseh 
drugih del na in ob obvoznici ter izdajo uporabnega dovoljenja 
sredi leta 2015, kar bo osnova za odprtje obvoznice prometu .

Obvoznica Gorenja vas – asfaltiranje obvoznice (Vir: Arhiv Marpi, d. o. o.)

INF R AS T RUK T UR A
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Gradnja novih vodovodov – Oskrba s pitno vodo v porečju Sore
V sklopu operacije Oskrba s pitno vodo v porečju Sore občini 
Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka skupaj gradita vodovodni 
sistem Trebija–Poljane–Škofja Loka, ki zajema ureditev drena-
žnega zajetja in treh vrtin iz globinskega vodonosnika na Tre-
biji, skupni zbirni jašek in cevovod Trebija–Poljane–Škofja Loka . 
Občina Gorenja vas - Poljane je dodatno zgradila še vodovodne 
podsisteme Trebija–Podgora, Trebija–Gorenja vas–Todraž in Po-
ljane . Projekt je obsegal izgradnjo štirih novih vodohranov, treh 
prečrpališč, cevovode v dolžini približno 16,46 km ter sodobni 
nadzorni sistem za krmiljenje . Občini sta pridobili nepovratna 
sredstva EU za sofinanciranje izgradnje zgoraj opisanega vodo-
vodnega sistema in podsistema . 
Na osnovi pridobljenih gradbenih dovoljen je v septembru 2013 
izvajalec IPI, d . o . o ., začel graditi vodovodni sistemi in podsiste-
me v naseljih Todraž, Gorenja vas, Hotavlje in Trebija . V letu 2013 
je bilo zgrajenega 6,62 km vodovodnega cevovoda, gradbeno 
so bili dokončani vodohrani Gorenja vas (kapacitete 200 m3), To-
draž (kapacitete 100 m3) in Trebija (kapacitete 100 m3), izvedeno 
je bilo tudi zahtevno podvrtavanje ceste pri Pumpežu po siste-
mu mikrotunelinga v dolžini 114 m v dolomitni podlagi .
V letu 2014 se je gradnja nadaljevala na celotnem območju od 
Trebije do Poljan . Še posebej zahtevna je bila gradnja novega 
vodohrana Kovnica zaradi strmega zemljišča in slabo nosilne ze-

mljine . V okviru pogodbenih rokov so bili do sredine decembra 
so izvedeni vsi tehnični pregledi in do 15 . 12 . 2014 smo pridobili 
vseh pet uporabnih dovoljenj za novozgrajeni vodovodni sis-
tem in podsisteme .
V letu 2015 bodo potekala naslednja dela: končna ureditev 
prekopanih zelenih površin, preizkus delovanja nadzornega 
sistema, polnjenje novozgrajenih cevovodov in vodohranov, 
preizkus delovanja sistema, izdelava potrebnih prevezav na ob-
stoječe vodovode ter spuščanje novozgrajenega vodovodnega 
sistema in podsistemov v uporabo .
Na osnovi pogodbe o sofinanciranju operacije, podpisane 2 . 12 . 
2013, Kohezijski sklad EU in Republika Slovenija skupaj prispeva-
ta 84,42 odstotka upravičenih stroškov investicije, strokovnega 
nadzora in obveščanja javnosti, preostali del pa je prispevala 
občina iz lastnih proračunskih sredstev . Pogodbena vrednost 
projektiranja in izgradnje vodovodnega sistema in podsistemov 
znaša 3 .297 .336,05 evra brez DDV-ja .
Z navedeno investicijo je bila na novo zgrajena celotna osrednja 
vodovodna infrastruktura v občini za več prihodnjih desetletij, 
zato je investicija izredno pomembna za trajnostno zagotavlja-
nje oskrbe s pitno vodo na območju občine, zanjo pa je občini 
uspelo pridobiti daleč najvišja nepovratna sredstva doslej .

Prečrpalna postaja Gorenja vas

Novi vodohran Todraž (100m3)

Klorinatorska postaha Hotovlja

Novi vodohran Gorenja vas (200m3)

Prečrpalna postaja Trebija

Novi vodohran Kovnica (100 m3)

Prečrpalna postaja Todraž

Novi vodohran Trebija (100 m3)

Projekt »Oskrba s pitno 
vodo v porečju Sore« je  
delno financirala Evropska 
unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se bo izva-
jal v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne 
prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostne 
usmeritve: Oskrba s pitno vodo.
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Kanalizacija Javorje – gradnja hišnih priključkov
Kanalizacija Javorje je namenjena odvajanju in čiščenju komu-
nalnih odpadnih voda v naseljih Četena Ravan, Murave, Javorje 
in Dolenčice . Z gradnjo kanalizacije se izboljšuje tudi obstoječo 
problematiko zemeljskih plazov na območju Murav, Javorij in 
Dolenčic . 
Vrednost investicije izgradnje kanalizacije Javorje znaša 
1 .682 .553 evrov brez DDV-ja, od tega je bilo 1 .102 .411 evrov pri-
dobljenih iz Evropskega sklada za razvoj regij .

Izgradnja kanalizacije v Javorjih, ki obsega izgradnjo dveh jav-
nih kanalizacijskih sistemov za Četeno Ravan, Murave, Javorje in 
Dolenčice, je bila zaključena v oktobru 2012 . V letu 2013 in 2014 
je potekala izgradnja hišnih priključkov . Zgrajenih je bilo pribli-
žno 75 hišnih priključkov na področju Javorij, Dolenčic, Murav in 
Četene Ravni . V letu 2015 se planira izvedba še preostalih hišnih 
priključkov . 

Sekundarni kanalizacijski sistem Trebija–Gorenja vas
V sklopu gradnje sekundarne kanalizacije Trebija–Gorenja vas 
se je vzporedno z gradnjo primarnih kanalov v letu 2014 nada-
ljevala tudi gradnja sekundarnih kanalov kanalizacijskega siste-
ma Trebija–Gorenja vas . Z izgradnjo sekundarnih kanalov bodo 
zagotovljeni temeljni pogoji za priključevanje novih naselij dela 
Gorenje vasi, Hotavelj, Podgore in Trebije na javni kanalizacijski 
sistem Gorenja vas in možnost za centralno čiščenje komunal-
nih odpadnih voda na čistilni napravi Gorenja vas . 
Izbrani izvajalec je z gradnjo pričel po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja v drugi polovici leta 2013 na območju Gorenje vasi in 
Hotavelj . V letu 2014 se je gradnja nadaljevala tudi na območju 
Podgore in Trebije . Za novozgrajeno sekundarno kanalizacijo 
sta bili 18 . 7 . 2014 (1 . faza) in 4 . 11 . 2014 (2 . in 3 . faza) pridobljeni 
uporabni dovoljenji .
Investicija je obsegala izgradnjo sekundarnih kanalov v dolžini 
3,03 km . Pogodbena vrednost projektiranja in izgradnje sekun-
darnih kanalov kanalizacijskega sistema Trebija–Gorenja vas 
znaša 417 .163,91 evra brez DDV-ja .
Občina je za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema 
uspela pridobiti nepovratna sredstva Evropskega sklada za re-

gionalni razvoj . Pogodba o sofinanciranju operacije izgradnje 
sekundarne kanalizacije Trebija–Gorenja vas je bila podpisana 
14 . 11 . 2014 .

Primarni kanalizacijski sistem Trebija–Gorenja vas

Posodobitev in razširitev čistilne naprave Gorenja vas – zaključek poskusnega obratovanja

V sklopu operacije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v po-
rečju Sore se je v letu 2014 nadaljevala tudi gradnja primarnih 
kanalov kanalizacijskega sistema Trebija–Gorenja vas . Ta se v 
Gorenji vasi navezuje na javni kanalizacijski sistem Gorenja vas, 
ki se zaključuje na čistilni napravi v Gorenji vasi . Z izgradnjo pri-
marnih kanalov bodo zagotovljeni temeljni pogoji za priklju-
čevanje novih naselij dela Gorenje vasi, Hotavelj, Podgore in 
Trebije na javni kanalizacijski sistem Gorenja vas ter možnost za 
centralno čiščenje komunalnih odpadnih voda na čistilni napra-
vi v Gorenji vasi . 
Izbrani izvajalec je z gradnjo začel jeseni 2013 na območju na-
selij Gorenja vas in Hotavlje ter deloma na Trebiji . V letu 2013 je 

bilo tako zgrajenih 3,99 km primarnih kanalov . V letu 2014 se je 
gradnja nadaljevala na območju Podgore in Trebije, kjer so bila 
zgrajena tri črpališča in kanal v dolžini 2,95 km . Za novozgrajeno 
primarno kanalizacijo sta bili 18 . 7 . 2014 (1 . faza) in 4 . 11 . 2014 (2 . 
in 3 . faza) pridobljeni uporabni dovoljenji .
Investicija je obsegala izgradnjo primarnih kanalov v dolžini pri-
bližno 6,94 km in štirih črpališč . Pogodbena vrednost projektira-
nja in izgradnje primarnih kanalov kanalizacijskega sistema Tre-
bija–Gorenja vas znaša 1 .249 .820,87 evra brez DDV-ja, od tega 
je 76,46 odstotka upravičenih stroškov sofinanciranih iz Kohezij-
skega sklada EU in sredstev Republike Slovenije, preostali delež 
je prispevala občina iz lastnih proračunskih sredstev .

V sklopu operacije Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v po-
rečju Sore je bil izveden tudi projekt posodobitve in razširitve 
čistilne naprave v Gorenji vasi . Ta obsega prenovo obstoječih 
objektov in obstoječega biološkega bloka, gradnjo nove bi-
ološke stopnje, vgradnjo sejalne naprave za sprejem gošč iz 
greznic, gradnjo zbirnega bazena za sprejem gošč iz greznic, 

zbirnega bazena za odvečno biološko blato, vgradnjo naprave 
za strojno zgoščanje odvečnega blata, pripadajočo komunalno 
infrastrukturo s potrebnimi cevnimi povezavami, zunanjo ure-
ditev objektov, vgradnjo sodobnega nadzornega sistema za te-
lemetrijo, spremljanje in vodenje procesov čiščenja . Kapaciteta 
čiščenja komunalnih odpadnih voda se je povečala s 1 .000 PE na 

Črpališče komunalnih odpadnih voda Trebiji-1

Stari biološki blok in upravna stavba čistilne naprave Gorenja vas

Črpališče komunalnih odpadnih voda Trebija-2

 Novi biološki blok  čistilne naprave Gorenja vas

Črpališče komunalnih odpadnih voda Podgora

Gradnja sekundarnega kanala v Podgori 

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, projekt Občina Gorenja vas - Poljane« delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Kohezijskega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 
razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Operacijo »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, projekt Občina Gorenja vas - Poljane – posodobitev in razširitev ČN Gorenja 
vas« delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in pro-
metne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih vod. 
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3 .100 PE, kar bo omogočilo širitev javnega kanalizacijskega sis-
tema na naselja Hotavlje, Podgora in Trebija ter izvajanje novih 
priključkov na javni kanalizacijski sistem .
Izbrani izvajalec IEI, d . o . o ., Ljubljana, s partnerji Regeneracija 
Akva, d . o . o ., Lesce, in GGD, d . d ., je dela začel izvajati aprila 
2013, gradbena dela posodobitve in razširitve čistilne naprave 
pa so bila zaključena do 18 . 12 . 2013, ko je bil uspešno izveden 
tehnični pregled čistilne naprave . Sledilo je enoletno poskusno 
obratovanje čistilne naprave, na osnovi česar je bilo 18 . 12 . 2014 

pridobljeno uporabno dovoljenje za posodobljeno in razširjeno 
ČN Gorenja vas . Posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas je bila 
v celoti zaključena januarja 2015 . Pogodbena vrednost projekti-
ranja ter izvedbe posodobitve in razširitve ČN Gorenja vas znaša 
911 .719,48 evra brez DDV-ja, od tega je 76,46 odstotka upravi-
čenih stroškov sofinanciranih iz Kohezijskega sklada EU in sred-
stev Republike Slovenije, preostali delež je prispevala občina iz 
lastnih proračunskih sredstev .

Projekt »Sekundarna kanalizacija Trebija–Gorenja vas« 
delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj.

Operacijo »Kanalizacija Javorje« je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: 
Regionalni razvojni programi. 

Obnova ceste Trebija–Stara Oselica 
V septembru je izvajalec VGP, d . d ., pričel sanirati usad na lokalni cesti Trebija–Stara Oselica . Na območju usada je bilo v cestno telo 
zabitih 42 jeklenih traverz, ki so na vrhu povezane s betonskim temeljem . Cesta je bila obnovljena na 120-metrskem odseku . Dela se 
na tej cesti nadaljujejo v letu 2015 .
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Hotoveljska grapa – ovinek Šifrar

Prometna ureditev do OŠ Poljane

Obnova ceste na Hotavljah

Obnova cest na območju Trebije in Podgore

Na območju cestne povezave med naseljem Poljane in Osnovno 
šolo Poljane je predvidena nova ureditev javne povezovalne ce-
ste, vključno s parkirnimi površinami vzdolž celotne ceste, novim 
pločnikom ter zelenimi površinami . Vanjo je zajeta tudi celostna 
ureditev okolice Štefanove hiše, vključno s tlakovano vhodno plo-
ščadjo . Sočasno se urejajo tudi vsi komunalni vodi na območju tra-
se, vključno z obnovo dela vodovoda za sosednje hiše, vgradnja 
elektrovodov in postavitvijo javne razsvetljave .
Na osnovi predhodno sprejetega odloka o občinskem podrob-
nem prostorskem načrtu, pridobljene PGD in PZI dokumentacije 
ter nakupa manjkajočih zemljišč je bilo 28 . 2 . 2014 pridobljeno 
gradbeno dovoljenje za vse zgoraj navedene ureditve . Po izda-
nem gradbenem dovoljenju je bila izdelana razpisna dokumenta-
cija za izbiro izvajalca del . V postopku javnega naročila je najugo-
dnejšo ponudbo oddal izvajalec NGD, d . o . o ., iz Ljubljane, ki je v 
juliju 2014 pričel z deli na gradbišču .

Do konca gradbene sezone v letu 2014 je izvajalcu uspelo grobo 
asfaltirati približno dve tretjini območja nove ceste in pripadajo-
čih parkirišč . Dela na projektu bodo v celoti zaključena v letu 2015 .
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem okoliškim stanovalcem 
za njihovo strpnost, saj so bili dostopi do njihovih objektov med 
gradnjo pogosto moteni . 

V sklopu gradnje novega primarnega in sekundarnega kanalizacijskega sistem Trebija–Gorenja vas sta bila v celotni širini obnovljena 
dva cestna odseka, in sicer lokalna cesta mimo zadružnega doma v smeri proti Marmorju Hotavlje, d . d ., v dolžini 225 m, ter javna pot 
na Zgornje Hotavlje v dolžini 220 m . Na Zgornjih Hotavljah sta bili vzporedno zgrajeni tudi meteorna kanalizacija in cevna kanalizacija 
za širokopasovno omrežje .

Po izgradnji novega kanalizacijskega in vodovodnega sistema 
na območju naselij Fužine, Trebija in Podgora je bilo asfaltiranih 
več odsekov javnih poti in lokalne ceste . Tako so bile asfaltirane 
javne poti Trebija–Fužine v dolžini 560 m, cesta Trebija – visoka 
cona v dolžini 270 m, Podgora–Rančah v dolžini 480 m, nare-
jena je bila groba preplastitev ceste Trebija–Stara Oselica skozi 
Trebijo v dolžini 770 m, ceste od kapelice v Podgori do objekta 
Podgora 15 v dolžini 125 m ter seste Podgora–Jereb v dolžini 200 
m . Asfaltiranje na tem območju se nadaljuje v letu 2015 .

Cestna povezava do OŠ Poljane

Na novo asfaltirana cesta v Podgori

Tabela 1: Asfaltirani odseki občinskih cest

Obnova javnih poti po krajevnih skupnostih

Od julija do decembra 2014 so bili asfaltirani odseki občinskih cest po planih krajevnih skupnosti in odseki po izgradnji vodovoda in 
kanalizacije, ki so razvidni iz spodnje tabele . Skupna dolžina asfaltiranja je 6 km . Na razpisu je bilo izbrano podjetje Gorenjska gradbena 
družba, d . d . . Na vseh odsekih lokalnih cest in javnih poti, daljših od 200 m, so bile pred pričetkom asfaltiranja izvedene meritve nosil-
nosti temeljnih tal s krožno ploščo .

Krajevna Naziv  Vrsta dolžina
skupnost ceste  del asfaltiranja [m]
Lučine Poljane–Bukov vrh–Lučine (Kremenk) asfaltiranje 70

 Debenc–Goli vrh  asfaltiranje 200

 Brebovnica–Lazar asfaltiranje 150

 Avtobusna postaja Javorje in parkirišče asfaltiranje 200

 Odcep Povlac  asfaltiranje 80

 Prelaze–Jakopec  asfaltiranje 80

 Dolenje Brdo–Sv . Križ asfaltiranje 30

 Gabrška Gora–Kopišar asfaltiranje 460

 Dobje–Dobenska Amerika krpanje ceste, asf . mulda in grbina 20

 Dovoz Čadež–Tadič asfaltiranje 6

 Sovodenj–Stara Oselica–Ermanovec preplastitev asfalta 50

 Sovodenj–Cerkljanski vrh asfaltiranje 100

 Sovodenj–Podosojnice asfaltiranje 200

 Grapa–Podčrtar–Stata asfaltiranje prekopa 15

 Laniše–Rupe–Lisjak + usad asfaltiranje prekopa 40

 Gorenja vas–Hlavče Njive asfaltiranje + 300 m mulde 300

 Hotavlje–Podgora asfaltiranje 150

 Leskovica–Lajše–Robidnica asfaltiranje 340

 Kopačnica–Krnice–občinska meja asfaltiranje 270

 Sivc–Lovran–Kekec asfaltiranje 160

 Hotavlje–Kopačnica preplastitev asfalta 400

 Potočnik–Zadružni dom asfaltiranje 100

 Dobje–Dobenska Amerika krpanje ceste in grbina 40

 Dobenska Amerika, Videm krpanje ceste 2

 Predmost–Kuštrin asfaltiranje dovoza širine od 2,5 30

 Hotavlje – Mravlja frezanje + preplastitev 70

 Volča–Lom  asfaltiranje 250 

 Hotoveljska grapa asfaltiranje 600

 Troha–Kumar  asfaltiranje 220

 Frelih–kapelica  krpanje prekopov + preplastitev 270

 Podgora–Rančah asfaltiranje 480

 Podgora 15–kapelica asfaltiranje 75

 Podgora–Jereb  asfaltiranje 200

 Usad Brda + 3 x krpanje asfaltiranje 50

Lučine

Poljane

Javorje

Sovodenj

Gorenja vas

Dodatna dela in 
projekt UPS

Obnova ceste v Hotovlji
Po izgradnji vodovoda v Hotoveljski grapi je bilo obnovljen 
600-metrski odsek lokalne ceste Poljane–Bukov Vrh . Obnova je 
zajemala razširitev ceste nasproti Kovaštva Bizovičar in nasproti 
objekta Šifrar, kjer je bil zgrajen tudi oporni zid . Na dveh odse-
kih ceste je bila izdelana drenaža ter dodani in obnovljeni cestni 
prepusti . Skupni stroški obnove navedenega odseka so znašali 
145 .000 evrov .



V letu 2014 je bila pridobljena PGD in PZI projektna dokumen-
tacija za izgradnjo Fortunove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi . S 
strani Agencije RS za okolje je bila pridobljena stavbna pravica 
za izgradnjo brvi na vodnem zemljišču . Prav tako so bile prido-
bljene potrebne služnostne pogodbe za posege na zemljišča v 
zasebni lasti ter stavbna pravica Agencije RS za okolje za poseg 
v reko Soro . Na levi strani reke je bil v sklopu obvoznice posta-
vljen betonski podpornik bodoče Fortunove brvi za dostop na 
obvoznico . 
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Ureditev dostopne poti do zdravstvenega doma v Gorenji vasi – nakupi zemljišč

Vodovodni sistem Delnice–Podpreval

Promet z zemljišči

Vodovodni sistem Poljane

Vodovodni sistem Trebija–Gorenja vas–Todraž

Na podlagi sprejetega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja GRV 20-4 Gorenja vas je bila izve-
dena parcelacija zemljišč, potrebnih za ureditev novega dovoza do zdravstvene postaje v Gorenji vasi . Na podlagi parcelacije je bil 
že izveden odkup večine zemljišč za ureditev nove dovozne poti, za druga zemljišča pa je postopek odkupa predviden za leto 2015 .

V okviru sistema HACCP so potekala redna vzdrževalna dela na javnem vodovodu . Pri vodohranu v Delnicah so bila izvedena vzdr-
ževalna dela UV-naprave . Izvedli smo še zadnje odkupe zemljišča za vodohran Delnice ter zajetje . 

Občina Gorenja vas - Poljane je tudi v letu 2014 nadaljevala z geodetskimi odmerami javnih poti in lokalnih cest ter ureditvijo njiho-
vega lastništva, vse glede na razpoložljiva finančna sredstva . Zaradi velike razsežnosti neurejenega lastniškega stanja na trasah ka-
tegoriziranih lokalnih cest in javnih poti, ki je posledica večdesetletnega zastoja urejanja lastništva cest v preteklosti, je tako občina 
tudi v letu 2014 glede na prejete pisne vloge občanov porabila 28 .300 evrov za odmere lokalnih cest in javnih poti, prvenstveno na 
trasah, kjer so lastniki pripravljeni izvesti brezplačni prenos lastništva v javno dobro .

V okviru sistema HACCP so potekala redna vzdrževalna dela na javnem vodovodu . Veliko težav smo imeli pri vzpostavljanju oskrbe 
pitne vode zaradi oktobrskih poplav, ki so prizadele Hotoveljsko grapo . 

V okviru sistema HACCP so se izvajala redna vzdrževalna dela na vodovodu ter klorinatorski postaji na Trebiji . Na delu Poljanske ceste 
je bil na odseku za Pretovč zgrajen del javnega vodovoda v dolžini 80 m . V Gorenji vasi pri Domu občine je bil zaradi dostopa do 
parkirišča pod stavbo delno prestavljen javni vodovod . Prav tako je bil v sklopu gorenjevaške obvoznice prestavljen vodovod zaradi 
gradnje obvoznice . Prestavitev je v celoti financirala Direkcija za ceste RS . 
Veliko težav smo imeli pri vzpostavljanju oskrbe pitne vode zaradi oktobrskih poplav, ko so prizadele predvsem Todraž, Gorenjo in 
Dolenjo Dobravo, Bačne in Dobravšce (Gorenja Dobrava – Zgonc, Dolenja Dobrava – Homec, Bačne – Mezeg) . 

Cestni program – sanacije usadov in plazenja na občinskih cestah ter sanacija škode zaradi žleda

Vodovodni sistem Zarobar–Hlavče Njive–Brda 

Vodovodni sistem Stara Oselica–Slajka

Zimsko vzdrževanje cest

Izgradnja vodovoda Podgora 

Gradnja mostu v Todražu za Žirovski Vrh

Vodovod Podvrh–Zapreval

Sanirani so bili usad na cesti Mlaka–Luša v dolžini 30 metrov ter manjši usadi, katerih število se je izjemno povečalo po žledolomu v letu 
2014, med katerim so zaradi podrtega drevja nastali dodatni stroški zimskega vzdrževanja v višini  65 .000 evrov .

V okviru sistema HACCP so potekala redna vzdrževalna dela na vodovodu . Izvedli smo parcelacijo vodohranov na Gorenjem Brdu (2), 
Hlavče Njive (1) in Dolenjem Brdu (1) . V letu 2015 bo sledil odkup zemljišč . Prav tako smo v letu 2014 zgradili del vodovoda iz novega zajetja 
do obstoječega vodovoda pri Zarobarju . Meritve kakovosti vode, izvedene na novem zajetju, so bile skladne s pravilnikom o pitni vodi . 

V okviru sistema HACCP so potekala redna vzdrževalna dela na javnem vodovodu . 

V letu 2014 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalcev za naslednje štiriletno obdobje . Z izvajalci so bile podpisane nove pogodbe 
za izvajanje zimske službe . Večina dosedanjih izvajalcev je bila ponovno izbrana, nekaj pa je tudi novih izvajalcev . Sprememba je 
tudi v obračunavanju pluženja, ki se po novem ne obračunava več po urah, ampak po kilometrih na posamični cesti . Skupni stroški  
zimskega vzdrževanja cest so v letu 2014 znašali 346 .090 evrov .

V okviru gradnje kanalizacijskega sistema v Podgori je bil istočasno z vkopom kanalizacije obnovljen del sekundarnega vodovoda na 
odseku Jenko–Primožič (Rančah) v dolžini 450 m, Jenko–Pleska v dolžini 140 m in odsek Tavčar–Jeram v dolžini 150 m . 

Našo občino so v oktobru 2014 prizadele močne poplave . Pov-
zročena je ogromna škoda na komunalni infrastrukturi .
Eno večjih poškodb na cestni javni infrastrukturi je predstavljal 
zaradi poplav porušen most v Todražu . S tem je bil delu krajanov 
naselja Žirovski Vrh zelo otežen dostop v dolino in nazaj . Edina 
možnost je bila pot po večkilometrskem obvozu . Da bi krajanom 
omogočili normalno povezavo z dolino, je Občina Gorenja vas - 
Poljane praktično takoj po nastalem dogodku pristopila k pri-
dobivanju ustrezne dokumentacije za potrebe gradnje novega 
mostu, ki je bil zgrajen v kratkem času, tako da so se krajani tik 

pred božičem 2014 že lahko zapeljali čez novi most in si tako pot 
v dolino zelo skrajšali . Gradnja mostu je znašala 45 .000 evrov .

V okviru vodovoda Podvrh–Zapreval je bilo v naselju Četena Ravan – vas zgrajen del sekundarnega vodovoda v dolžini približno 
100 m . Izvedeni so bili vsi priključki na javno vodovodno omrežje, vključno z jaškom ter števcem za vodo . V Podvrhu je bil zgrajen 
sekundarni vodovod za vikende v dolžini približno 530 m . V Zaprevalu je bil na odseku Greblca–Košanc zgrajen del sekundarnega 
vodovoda dolžine približno  270 m . 

Most pred zaključkom 23. 12. 2014

Podpornik Fortunove brvi – leva stran

Vodovodni sistem Lučine
Glede na stalno problematiko slabše kakovosti vode na omenjenem vodovodu potekajo dela za zagotovitev dodatnih vodnih virov 
iz zajetij v Zadobju . Za zajetja je bilo v letu 2014 pridobljeno ustrezno vodno dovoljenje, pripravljen je projekt PGD, poteka tudi 
urejanje oziroma podpisovanje potrebnih služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, čez katera naj bi potekal nov vodovod, kar je tudi 
eden izmed pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja . Za začetek investicije je potrebno urediti tudi lastniška razmerja na ob-
stoječem vodovodu v Lučinah .

Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi



V letu 2013 smo uspešno pridobili nepovratna sredstva iz Kohezijskega 
sklada za sofinanciranje energetske sanacije kulturnega doma v Go-
renji vasi . Poleg energetske sanacije je bila predvidena tudi statična 
sanacija objekta, ker je potrebno zagotoviti stabilnost objekta in pro-
tipotresno varnost .
V letu 2014 so potekala intenzivna dela statične sanacije objekta, ki so 
vključevala zamenjavo lesenih stropov, utrditev temeljev, izdelavo no-
vih AB sten in stropov ter sanacijo ostrešja . V okviru energetske sana-
cije je bil izdelan nov toplotni ovoj stavbe ter vzpostavljen nov sistem 
ogrevanja in hlajenja objekta s toplotno črpalko . Objekt bo dobil pov-
sem novo notranjo in zunanjo podobo, ki bo nadgradnja zunanjega 
videza objekta ob odprtju leta 1923 . Pogodbena vrednost energetske 
in statične sanacije Sokolskega doma Gorenja vas, vključno z doda-
tno ureditvijo celotnih mansardnih prostorov, je 848 .360,66 evra brez 
DDV-ja .
V letu 2014 so potekala tudi dela za ureditev knjižnice v mansardni 
Sokolskega doma (izgradnja AB plošče, ureditev strešne konstrukcije, 
ureditev evakuacijskih poti, odprava konstrukcijskih pomanjkljivosti 
objekta), ki znašajo 254 .503 evrov brez DDV-ja .

Energetska in statična sanacija Sokolskega doma Gorenja vas

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2014

Energetska sanacija zdravstvenega doma z vgraditvijo dvigala

Občina Gorenja vas - Poljane je pridobila 222 .000 evrov nepovratnih 
sredstev za energetsko sanacijo in menjavo energenta v gorenjeva-
škem zdravstvenem domu . 
V sklopu energetske prenove, ki je bila v letu 2014 skoraj v celoti za-
ključena, je bila izvedena delna zamenjava stavbnega pohištva, celotna 
zamenjava kapnega napušča in obloge celotne fasade s termoizolacij-
sko oblogo iz kamene volne v debelini 18 centimetrov . Obenem so bili 
obnovljeni tudi balkoni z balkonskimi ograjami ter podstavek fasade . 
Glavni energent za ogrevanje objekta v prihodnosti so obnovljivi viri 
energije .

Sočasno z energetsko prenovo  je zdravstveni dom pridobil tudi nov 
vhod v pritličju ter dvigalo čez vsa tri nadstropja objekta ob vhodni avli . 
V novembru 2014 je bilo za dvigalo pridobljeno uporabno dovoljenje . 
Uporaba novega vhoda in dvigala je v času gradnje prizidka zasebnih 
ambulant motena, po izgradnji prizidka pa bo novi vhod v obstoječi ZD 
povezan z vhodom v prizidek s skupnim  atrijem . Tako bosta novi vhod 
v ZD in dvigalo v objektu predstavljala najlažjo in najkrajšo pot do vseh 
prostorov v obstoječi stavbi . Z vgrajenim dvigalom je funkcionalno ovi-
ranim osebam omogočen normalen dostop do ambulant v nadstropju . 
Pričakovani strošek vseh del  znaša 380 .000 evrov .

ENERGE T SKE  S ANACI JE  IN  
OBNOVE  JAVNIH  OB JEK T OV 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer 
iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in prome-
tne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Trajnostna raba energije,  
prednostne usmeritve: Energetska sanacija javnih stavb.
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Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav

Zbirni center Todraž  

Zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov

Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav je 
namenjeno lastnikom stanovanjskih stavb na območjih občine 
Gorenja vas - Poljane, ki do konca leta 2015 ne bodo opremljena 
z javno kanalizacijo . Subvencija znaša 150 evrov na enoto zmo-
gljivosti čiščenja male komunalne čistilne naprave zmogljivosti 
čiščenja do 50 PE oziroma največ 30 odstotkov nabavne vredno-
sti male komunalne čistilne naprave . Subvencije se dodeljujejo 
na osnovi javnega razpisa . 
V letu 2014 je bil javni razpis objavljen v oktobrski številki Pod-
blegaških novic . Skupna višina razpoložljivih sredstev za sub-
vencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav je znašala 
25 .000 evrov . Na razpis je bilo podanih 11 vlog, skupno je bilo 
dodeljenih 9 .628,57 evra . Sredstva so bila skladno z javnim raz-
pisom dodeljena po vrstnem redu dospetja popolne vloge . 

Zakonodaja in potrebe prebivalcev so narekovale vzpostavitev 
pogojev za zbiranje vseh vrst komunalnih odpadkov v zbirnem 
centru komunalnih odpadkov . Projekt »Zbirni center Todraž« je 
bil zaključen v maju 2010 s pridobitvijo uporabnega dovoljenja 
in uradnim odprtjem . V letu 2014 je zbirni center obratoval s pol-
nimi močmi, kar se je odražalo tudi pri količini ločeno zbranih 
odpadkov, kot so odpadna električna in elektronska oprema, 
gume, kosovni odpadki, kovine in nevarni odpadki . Za obra-
tovanje skrbi občinska uprava, zbirni center pa je odprt vsako 
sredo od 8 . do 17 . ure ter vsako drugo soboto v mesecu od 8 . do 
12 . ure .  V njem lahko uporabniki storitev (gospodinjstva) brez-
plačno oddajo vse komunalne odpadke in embalažo, plačljiva je 
le oddaja ostanka komunalnih odpadkov .

Javno službo zbiranja komunalnih odpadkov izvaja Občina Gorenja vas - Poljane v okviru režijskega obrata, ki je notranja organiza-
cijska enota občinske uprave . V letu 2014 smo v okviru javne službe zbrali nekaj več kot 1 .074 ton, od tega je bilo na deponijo Kovor 
odloženih manj kot 12 ton ostanka komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, kar je nekaj več kot odstotek vseh zbranih odpad-
kov, medtem ko je državno povprečje 30 odstotkov . Cene storitev so bile v letu 2014 za 6 odstotkov nominalno nižje od cen iz leta 
2006 . Navedeno je rezultat programa ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in kakovostnega ločevanja odpadkov občanov . Na 
osveščenost občanov glede ravnanja z odpadki smo lahko vsi skupaj upravičeno ponosni . Občina pa se vsem tudi ob tej priliki za-
hvaljuje za doprinos pri varovanju okolja, ki v sodobni družbi  postaja vse bolj cenjena vrednota, saj ga želimo zanamcem prepustiti 
takšno, kot smo ga prejeli od naših prednikov .

Mala komunalna čistilna naprava v Delnicah 

Zbirni center Todraž

Energetska in statična sanacija KD Gorenja vas
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Energetska sanacija Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas

Izdelava elaboratov energetskih pregledov PŠ Sovodenj in PŠ Javorje

V sklopu javnega razpisa Energetska sanacija osnovnih šol, vrt-
cev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, 
objavljenega v začetku februarja 2013, se je naša občina uspe-
šno prijavila s projektom »Energetska sanacija OŠ Gorenja vas« 
in s tem pridobila 85-odstotno sofinanciranje . 
Na javnem razpisu, objavljenem v letu 2014, je  bil kot najugo-
dnejši ponudnik izbran izvajalec NGD, d . o . o ., iz Ljubljane . Dela 
na objektu so se začela konec maja 2014, vsa so bila v letu 2014 
tudi zaključena . V okviru projekta je šola pridobila dodatni to-
plotni ovoj na fasadi, zamenjan je bil  preostali del  neustrezne 
kritine ter izolirano podstrešje . Zamenjan je bil tudi del elemen-
tov fasadnega stavbnega pohištva . Z navedenimi deli bo bistve-
no zmanjšana poraba energije za ogrevanje objekta, kar je tudi 
osnovni cilj projekta .

V sklopu javnega razpisa v okviru Programa Energetike Ljubljana za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih za leto 
2014 je Občina Gorenja vas - Poljane pridobila nepovratna sredstva za elaborate energetskih pregledov podružničnih šol Javorje in 
Sovodenj, ki so bili izdelani v letu 2014 . Obe šoli v primeru možnosti pridobitve nepovratnih sredstev še čaka energetska sanacija .

OŠ Gorenja vas

Rupnikova linija
Ob odkrivanju Poljanske doline se za naravnimi in kulturnimi 
danostmi skriva skrivnosten svet utrdb Rupnikove linije . Obisk 
podzemnih utrdb skupaj z gibanjem v neokrnjeni naravi pred-
stavlja nepozabno doživetje, ki je lahko združeno tudi s kolesar-
skim izletom ali okušanjem lokalne kulinarike . 
V utrdbi na Golem vrhu, kjer je postavljena stalna muzejska zbir-
ka, smo eksponate stalno nadzorovali, opazovali spremembe 
na njih in jih po potrebi dodatno zaščitili . Delo že ves čas poteka 
pod nadzorom restavratorke Gorenjskega muzeja Kranj . 
V jesenskih in zimskih mesecih v utrdbi že nekaj let zapored 
poteka atraktivno balinanje z lesenimi kroglami, ki se ga ude-
leži veliko tekmovalcev in gledalcev, ki pa se obenem lahko 
posladkajo tudi s pristnimi domačimi poljanskimi dobrotami . 
Prednovoletno vzdušje v utrdbi ustvarijo tudi člani TD Žiri, ki v 
podzemnih sobanah vsako leto organizirajo tradicionalni kon-
cert MoPZ Alpina Žiri .
Z zanimivimi smerokazi smo označili smer in razdaljo iz Gorenje 
vasi do Golega vrha . V letu 2014 smo pričeli tudi z organiziranimi 
rednimi vodenji po utrdbi na Golem vrhu, in sicer vsako prvo 
soboto v mesecu ob 10 . uri . Vabljeni!

T URIZEM IN  PRIREDI T VE
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GOLI VRH
 LUČINE

14 km

via

 JAVORČ
13 km

via
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Dvorec Visoko 
Tavčarjev dvorec štejejo med najpomembnejše arhitekturne 
spomenike na Poljanskem in predstavlja višek kmečkega stav-
barstva druge polovice 18 . stoletja v Sloveniji . V njem je svoja 
najlepša literarna dela ustvarjal pisatelj Ivan Tavčar, čigar zgod-
ba daje edinstven pečat porokam v dvorcu ali v objemu zelenja 
pred njim . Trudimo se, da obiskovalce vsako leto presenetimo z 
nekoliko obogateno ponudbo . V letu 2014 smo pričeli s poroka-
mi na prostem, pod krošnjami dreves, s pogledom na zgodnje-
baročno cerkev sv . Volbenka .
Pripravljeno imamo tudi dokumentacijo za spremembo pritli-
čja gospodarskega poslopja v večnamenski prostor za različne 
pogostitve in prireditve . V letu 2014 smo za ta namen pridobili 
gradbeno dovoljenje .

Dvorec Visoko, poroka
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Toplice Kopačnica Bogastvo babičine skrinje 

Rokodelski center DUO

Občinski kolesarski krog

Občinski pohodni krog

Prizadevamo si, da toplice v dolini Kopačnice postanejo del ze-
lene turistične ponudbe Poljanske doline, kjer bi sprostitev našli 
ljubitelji butičnega, aktivnega oziroma zdraviliškega turizma . 
Izdelan je bil Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev 
turističnega področja Pr' TopliČAR-ju . Za izboljšanje varnosti 
obiskovalcev smo postavili ograjo okrog bazena, obvestilne in 
opozorilne tablice, analizirali vzorce kopalne in polnilne vode 
ter popravili poškodovane lesene dele ob bazenu .  

Sofinancirali smo projekt »Bogastvo babičine skrinje«, katerega 
cilj je bil raziskati, dokumentirati in širši javnosti predstaviti obla-
čilno dediščino ter z njo povezana rokodelska  znanja iz sredine 
19 . stoletja na Škofjeloškem . Projekt je potekal v okviru partner-
stva LAS Loškega pogorja, TD Žirovski vrh, FS Škofja Loka ter 
Turizma Škofja Loka (Center DUO) . Projekt se je pričel novembra 
2012 in je bil zaključen konec novembra 2014 . 
Na podlagi zgodovinskih virov in ohranjenih posameznih kosov 
oblačil so poustvarili folklorne kostume, ki prikazujejo oblačilno 
kulturo kmečkega prebivalstva na Škofjeloškem v času prve po-
lovice 19 . stoletja . Projekt je bil izjemno uspešen, povezovalen 
in tudi odmeven, rezultati dela pa kažejo na visoko raven in po-
globljeno delo vseh sodelujočih . Po projektu FS Škofja Loka in 
FS Zala Žirovski vrh ostaja 29 folklornih kostumov – skoraj 200 
oblačilnih kosov – ter publikacija Bogastvo babičine skrinje, v ka-
teri je zabeležen celoten proces raziskave in izdelave kostumov .  

V Rokodelskem centru DUO v Škofji Loki je bilo v letu 2014 iz-
vedenih več kot 50 tematskih rokodelskih tečajev za odrasle in 
rokodelskih delavnic za otroke, katerih glavni namen je prenos 
in razvoj tradicionalnih rokodelskih znanj . Sodelujemo s širokim 
krogom institucij in organizacij na Škofjeloškem in se tako pove-
zujemo z muzeji, šolami, vrtci in društvi, ki delujejo na področju 
rokodelstva .  V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka vsak me-
sec gostimo novo razstavo rokodelskih ustvarjalnosti . Marca in 
aprila 2014 smo v počastitev 10-letnice delovanja gostili razstavo 
Klekljarskega društva Deteljica Gorenja vas, septembra pa je pri 
nas samostojno razstavljala rokodelka Lidija Debelak iz Gorenje 

vasi . V času Tedna podeželja smo gostili razstavo klekljanih za-
stav evropskih držav, kjer so sodelovale klekljarice Klekljarskega 
društva Cvetke Žiri . Konec novembra in v začetku decembra pa 
smo v RC DUO Škofja Loka predstavili folklorne kostume, delo 
mojstrice, šivilje Andreje Stržinar, ki so nastali v okviru projekta 
»Bogastvo babičine skrinje« . 
Povezujemo se tudi z drugimi rokodelskimi centri Slovenije, s ka-
terimi smo v letu 2014 ustanovili Konzorcij rokodelskih centrov 
Slovenije, katerega cilj je vplivati na politike, ki sooblikujejo tre-
nutno (slabo) socialno in ekonomsko stanje rokodelstva in nje-
govih nosilcev pri nas . 

Kolesarski krog Občine Gorenja vas - Poljane poteka mimo kul-
turnih in zgodovinskih spomenikov, prenočišč in gostišč . Na vo-
ljo je tudi zemljevid, ki kolesarje vodi do najprivlačnejših točk 
Poljanske doline, kjer se lahko ustavi, razgleda in okrepča . Lani 
smo izdelali ponatis zemljevida, kjer so na novo označene kon-
trolne točke, natisnjen pa je v slo-ang ter nem-it različici .
Že nekaj let zapored v maju pripravimo odprtje kolesarske sezo-
ne, ki se ga udeleži veliko kolesarskih navdušencev . Zberejo se 
na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi, kjer župan v uvodu predstavi 
novosti kolesarskega kroga . Na kontrolnem kartončku, ki ga ko-

lesarji zaradi preglednosti dobijo le v Taverni Petra, so navedene 
vse nagrade po starostnih skupinah, ki jih bodo kolesarji prejeli 
po zaključenem krogu . V prijetnem vzdušju se kolesarji skupaj 
podajo na prvo etapo kolesarskega kroga . Kolesarjenje se za-
ključi z druženjem in okrepčilom na Trgu Ivana Regna . Celotni 
krog je v lanski sezoni prevozilo več kot 200 kolesarjev . Zahva-
ljujemo se vsem kolesarjem, ki nas obveščajo o morebitnih ne-
pravilnostih ob poti, saj le na ta način lahko hitro odpravljamo 
napake in skrbimo za zadovoljstvo obiskovalcev . Vsem želimo 
srečno in varno pot .

Na podoben način kot kolesarski krog nastaja tudi občinski po-
hodni krog . Potekal bo približno po mejah občine, se izogibal 
prometnim cestam, vodil mimo kulturnih in zgodovinskih točk 
ter pohodnike navduševal s čudovitimi razgledi . Pot bo delno 
vodila po ustaljenih planinskih poteh in že uveljavljenih temat-
skih poteh, delno pa po novih, ki bodo označene s prepoznavni-
mi oznakami . Izdali bomo zemljevid, ki bo vseboval vse potreb-
ne informacije za pohodnika: višinsko razliko, dolžino poti, čas 
hoje, posebnosti in možnosti ogledov ob poti . Določili smo že 
okvirni potek poti in posamezne etape, vendar je žled napredo-
vanje začrtanega cilja začasno ustavil . Uresničevanje projekta se 
intenzivno nadaljuje v letošnjem letu .

Toplice Kopačnica

Bogastvo babičine skrinje

Folklorni kostumi, ki so nastali v okviru projekta »Bogastvo babičine skrinje«
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  DRUŠTVA DODELJENA SREDSTVA V LETU 2014

1 . Društvo podeželskih žena Blegoš    412,00 €

2 . TD Žirovski vrh 2 .690,00 €

3 . TD Gorenja vas    552,00 €

4 . TD Sovodenj 2 .228,00 €

5 . TD Stari vrh 1 .093,00 €

6 . Klekljarsko društvo Deteljica 2 .713,00 €

7 . TKŠD podeželja Kladje 1 .735,00 €

8 . TD Slajka Hotavlje 2 .257,00 €

 SKUPAJ                       13.680,00 €

Druge dejavnosti na področju turizma 14. Svetovni festival praženega krompirja

Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev

Občina sofinancira tudi druge projekte na področju turizma, ki 
jih izvaja Turizem Škofja Loka, ter posledično sodeluje pri sku-
pnih projektih vseh štirih občin na Škofjeloškem . Občina Gorenja 
vas - Poljane je sredstva namenila za sofinanciranje splošnih stro-
škov ter naslednjih skupnih turističnih projektov oz . produktov: 

•	 izdelavo	mesečnih	koledarjev	prireditev	Kam?;

•	 	sodelovanje	v	skupnem	promocijskem	katalogu		
Škofja	Loka	Area;	

•	 	sodelovanje	v	Leader	projektu	»Okusi	loškega	podeželja«;

•	 	sodelovanje	v	projektu	»Znanje	za	turizem«	(predavanja/
delavnice	ter	strokovna	ekskurzija	za	ponudnike	turističnih	
storitev);

•	 	organizacijo	in	izvedbo	Dnevov	turizma	na	Loškem	(izpeljana	
je	bila	strokovna	ekskurzija	za	ponudnike	turističnih	storitev	ter	
izdelana	informacijska	tabla	za	celotno	Škofjeloško	območje);

•	 	izvedbo	promocijskih	akcij	v	medijih	ter	na	sejmih	doma	in	v	
tujini.

Turizem Škofja Loka za našo občino izvaja tudi promocijo in trži 
izlete po Rupnikovi liniji ter aktivno sodeluje pri trženju, pro-
mociji in organizaciji porok na Visokem . Občina sofinancira tudi 
sodelovanje Turizma Škofja Loka v okviru Regionalne razvojne 
agencije BSC in Regionalne destinacijske organizacije Gorenj-
ska, v okviru katere je nastalo in še nastaja precej odličnih tu-
rističnih produktov, vezanih na celotno Gorenjsko (Čarobne 
poroke, Okusi Gorenjske, Motoristične poti, Družinska doživetja, 
Koledar prireditev na Gorenjskem, promocija območja v okvi-
ru RDO-ja na mednarodnih sejmih – Alpe Adria Ljubljana, Free 
Munchen, Freizeit Celovec, Argus Bike Dunaj …) . 
V okviru projekta, pri katerem sodelujejo vse gorenjske obči-
ne in ga delno financira tudi Evropska unija, smo sofinancirali 
tudi posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled . 
Vzpostavili smo atraktivno regijsko središče za obiskovalce na 
frekventni središčni lokaciji na Bledu, ki bo navdihnilo obisko-
valce, da ostanejo v kraju, nudilo kakovostne informacije o ce-
lotni Gorenjski ter jih spodbudilo k nakupu izdelkov s poreklom .

Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za sofinanciranje tu-
rističnih dejavnosti društev, ki kandidirajo na javnem razpisu . 
Občina je v letu 2014 podpisala pogodbe o sofinanciranju dejav-
nosti z osmimi društvi in dodelila sredstva v skupni višini 13 .680 
evrov . Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja 
meril, ki so opredeljena v Pravilniku o sofinanciranju turističnih 
dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas - Poljane .

T UR I Z EM IN  P R IREDI T V E
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2014

3. Slovenski festival karikatur
Festival karikatur, ki sedaj že tradicionalno enkrat letno poveže 
slovenske karikaturiste, je tokrat  v celoti potekal pod streho Kul-
turnega centra slikarjev Šubic . Na povabilo k sodelovanju se je 
odzvalo Hrvaško društvo karikaturistov, dogodka pa sta se ude-
ležila Davor Trgovčević, predsednik HDK, ter podpredsednik 
Milan Lekić Lex . Skupaj s slovenskimi karikaturisti Matjažem in 
Jožetom Poklukarjem, Jožetom Tönigom, Nano Guberinič in 
Borisom Oblakom, organizatorjem festivala, so navduševali z v 

živo narisanimi karikaturami obiskovalcev . Umetniki so predsta-
vili tudi zanimivo izdelavo karikature v glini in digitalni tehniki 
slikanja . Pod vodstvom Dragice Toplišek Tušar so ustvarjali tudi 
otroci . 
Razstava okoli 150 karikatur članov Hrvaškega društva karika-
turistov v galeriji KCSŠ je kronala celodnevno dogajanje, s ka-
terim smo postavili odlične temelje za nadaljnje medsebojno 
sodelovanje .

Ob Tavčarjevem dvorcu na Visokem je v soboto, 6 . septembra 
2014, potekal 14 . Svetovni festival praženega krompirja . Dogo-
dek je organiziralo Turistično društvo Gorenja vas v sodelova-
nju z občino in Društvom za priznanje praženega krompirja kot 
samostojne jedi . Sodelovalo je več kot 50 ekip, ki so krompir 
pripravljale na vse mogoče načine; spražili so ga okoli 2,5 tone . 
Prišli so tudi »pražilci« iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Švedske, Ni-
zozemske, Rusije, Madžarske in celo Kitajske . Ob praženju je 
potekal tudi bogat spremljevalni program, ki so ga oblikovale 

različne plesne in glasbene skupine iz Poljanske doline in oko-
lice . Festival je bil zaključna prireditev in hkrati višek prireditev 
na temo krompirja, ki so v organizaciji TD Gorenja vas potekale 
vse leto . Spomladi so se odločili, da na Visokem v sodelovanju z 
drugimi društvi na tradicionalni način posadijo 900 kg krompir-
ja, nato so ga prigrebli, obirali koloradskega hrošča, kosili krom-
pirjevico in ga na koncu še izkopali ter pobrali . Večino krompirja 
so podarili poljanskim osnovnim šolam, kar zadostuje za oskrbo 
za vse šolsko leto . 
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PREDŠOLSKA VZGOJA

V šolskem letu 2014/2015 poteka organizirano dnevno varstvo v šestih oddelkih v Gorenji vasi – Vrtec Zala, štirih oddelkih v enoti na Dobravi, 
dveh skupinah v enoti na Sovodnju, eni skupini v enoti v Lučinah, v 10 oddelkih Vrtca Agata v Poljanah (Vrtec Agata 7 oddelkov, Lovski dom 
1,5 oddelka, PŠ Javorje 1,5 oddelka) . 31 . 12 . 2014 je bilo v vseh vrtcih v občini skupno 417 otrok, število otrok pa se spreminja skozi vse leto . 
Občina je skladno s sprejeto zakonodajo dolžna kriti razliko med polno ceno programov in plačilom staršev glede na odločbe, ki jih izdaja 
Center za socialno delo Škofja Loka . 
Za subvencioniranje plačil staršev za vrtčevsko varstvo njihovih otrok je Občina Gorenja vas - Poljane  v letu 2014 namenila skupno 
1 .032 .255,73 evra za otroke, ki so vključeni v vrtce na območju občine . 
Cene programov v vrtcih znašajo: za prvo starostno skupino 414 evrov, za drugo starostno skupino 302 evrov, kombinirani oddelek in od-
delek 3 do 4-letnih otrok 337 evrov .  Občina je skladno z zakonodajo prispevala tudi za razliko med ceno programov in plačilom staršev za 
otroke, ki so vrtce obiskovali izven občine, in sicer 67 .910,18 evra . 
Kot je razvidno iz spodnje tabele, je občina v zadnjih šestih letih za subvencioniranje cene vrtca iz svojega proračuna izplačala več kot 7 
milijonov evrov .

Osnovnošolski program
IZOBRAŽEVANJE

Občine so skladno z veljavno zakonodajo dolžne zagotavljati sred-
stva za kritje materialnih stroškov v osnovnih šolah, to so stroški, ki 
so vezani na uporabo prostorov in opreme v osnovnih šolah . 
Prav tako občina financira in zagotavlja izvedbo tistih osnovnošol-
skih programov, ki niso financirani iz državnega proračuna . 
V letu 2014 je občina sredstva namenila za varstvo vozačev in zdra-
vstveno športno vzgojo . Za materialne stroške šol in izvedbo nave-
denih dodatnih programov je bilo v letu 2014 izplačanih 130 .475,82 
evra . 
V OŠ Ivana Tavčarja je izobraževalna dejavnost v šolskem letu 
2013/2014 potekala v 28 oddelkih (matična šola s podružnicama) 
s 581 učenci . 
V OŠ Poljane pa je izobraževalna dejavnost v šolskem letu 2013/2014 
potekala v 19 oddelkih (matična šola s podružnico) s 322 učenci .
V letu 2014 je bilo za interesne dejavnosti, kjer je cilj subvencio-
nirati kakovostne dodatne dejavnosti osnovnošolskim učencem, 
porabljenih 3 .120 evrov, in sicer na obeh osnovnih šolah . Pokritju 
materialnih stroškov tekmovanj učencev na regionalni in državni 
ravni je bilo namenjenih 3 .000 evrov .
Občina je v letu 2014 sofinancira tudi izvedbo zimskih šol v naravi, 
poletnih športnih taborov, učenja plavanja,  CŠOD in planinskih ta-
borov v višini 8 .229 evrov . 
V letu 2014 so bila namenjena tudi sredstva za pospeševanje raz-
iskovalne dejavnosti, zlasti za delo na konkretnih izobraževalnih 

projektih v obeh šolah, v višini 2 .000 evrov . 
Za sodelovanje osnovnih šol s šolami v tujini je bilo v letu 2014 na-
menjenih 958,76 evra . 

Občina prav tako financira nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje 
osnovnih šol . 
V letu 2014 so bila sredstva namenjena za popravilo obrob ob sve-
tlobnikih v telovadnici v Poljanah, za preureditev odtokov v OŠ Po-
ljane, za zamenjavo okna v šolski avli, ureditev vhoda v PŠ Javorje, 
za nakup računalnikov, za manjša vzdrževalna dela na PŠ Lučine ter 
energetske obnove šol .  

Občina Gorenja vas - Poljane kot soustanoviteljica skupnega javne-
ga zavoda OŠ Jela Janežiča prav tako krije del materialnih stroškov 
Osnovne šole Jela Janežiča Škofja Loka . Z delnim kritjem stroškov 
izvajanja nadstandardnega programa skušamo zagotoviti kakovo-
stno izobraževanje tudi za učence s posebnimi potrebami .

Občina Gorenja vas - Poljane je tudi soustanoviteljica Glasbene 
šole Škofja Loka, zato se v proračunu zagotavljajo sredstva za kri-
tje dela razlike med prihodki in odhodki po finančnem planu šole, 
sredstva za najemnino Puštalskega gradu ter za nakup opreme 
(glasbil) za potrebe pouka . 

Šolski prevozi

Investicijsko vzdrževanje na podružnični šoli v Javorjah

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o osnovni šoli nalagata občinam dolžnost, da priskrbijo sredstva za pre-
voze učencev osnovne šole, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot štiri kilometre . Učenec ima pravico do brezplačnega 
prevoza tudi v primeru, če se ugotovi, da je na poti v šolo ogrožena njegova varnost . Občina Gorenja vas - Poljane ima razpršeno poselitev, 
tako da je bilo v letu 2014 za prevoze osnovnošolskih otrok porabljenih dobrih 427 .503,57 evra . Prevoze na številnih relacijah izvaja deset pre-
voznikov kombijev in dva prevoznika avtobusa, ki so bili izbrani na javnem razpisu za izvajanje osnovnošolskih prevozov . 

Zaključena so bila ureditvena dela na igrišču ob osnovni šoli v Javorjah, povezana z gradnjo kanalizacije na območju naselja . Povsem na novo 
je bila urejena tudi dostopna pešpot do višje ležeče osrednje ceste skozi naselje, po kateri poteka tudi šolska dostopna pot .

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu načrtuje in usklajuje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju občine . 
Sredstva se namenjajo za izvedbo vzgojnih, preventivnih akcij, za nakup publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu . 
V letu 2014 so se sredstva namenila za obnovo cestnih oznak za varno pot v šolo, varovanje otrok v prometu v prvih dneh šole, za izvedbo 
občinskega prvenstva Kolo 2014 ter za servis koles občanov v tednu mobilnosti . 

V Z GO JA  IN  I Z OBR A Ž E VA N JE 
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2014

DNEVNO VARSTVO IN VZGOJA V OBČINI   

LETO  SUBVENCIJE PLAČIL STARŠEV ZA VRTCE V OBČINI SUBVENCIJE ZA VARSTVO IZVEN OBČINE 

2014 1 .032 .255,73 67 .910,18

2013 1 .042 .521,63 87 .262,01

2012 1 .127 .812,38 49 .234,84

2011 1 .023 .621,63 79 .441,89

2010 994 .569,92 85 .825,91

2009 873 .210,32 114 .632,90

2008 685 .011,35 87 .729,86

Skupaj  6.779.002,96 572.037,59
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Kulturni center slikarjev Šubic
Ustvarjalna tradicija rodbine Šubicev preveva vsak vogal hiše, 
ki pa ne bo zgolj Šubičeva – v njej nastaja pravi spomenik 
ustvarjalnosti . To potrjujejo številni v letu 2014 organizirani 
kulturni dogodki . Med razstavami najbolj izstopajo razsta-
va ilustracij priznanega Gorazda Vahna, stripovskih mojstrov 
Zorana Smiljaniča ter domačinov Iztoka Sitarja (Čudaki ljubijo 
drugače) in Martina Ramovša (Nesojeni kavboji), Extempore 
Iveta Šubica, razstavi gasilcev slikarjev ter članov KUD Trata, 
galerija pa je gostila tudi instalacijo »Iskanje svetlobe« doma-
činke Jerneje Stanonik . Simpatično razstavico »Poljane skozi 
otroške oči« so postavili tudi otroci Vrtca Agata . Največji dogo-
dek je bil vsekakor festival karikatur ob gostovanju Hrvaškega 
društva karikaturistov, tokrat z mednarodno udeležbo .
Program centra so popestrile še številne ustvarjalne delavnice 
(polstena volna, rezbarstvo, perzijska kaligrafija, glasbene de-
lavnice, lutke …), predavanja in predstavitve knjig, ŠD Poljane 
je tu organiziralo tudi šahovski turnir . Pod okriljem Kulturnega 
centra slikarjev Šubic je bil kljub slabemu vremenu izveden 
tudi SLAMArt v Žirovskem Vrhu .
V okviru dokončne ureditve hiše pa se je v letu 2014 pod vod-
stvom restavratorja Klavdija Zalarja pričela obnova drugega 
nadstropja – odstranjevanje zgornje plasti beleža, restavrira-
nje in rekonstrukcija spodnjih plasti šablonskih poslikav iz leta 
1905 ter restavriranje opreme oz . pohištva . Obnovljeni prosto-
ri so pomembna pridobitev, dokončna ureditev muzejskega 
dela pa bo predstavila tako umetnost Šubicev kot tudi likovno 
umetnost v širšem pomenu – skozi razlago in demonstraci-
jo postopkov rezbarstva, pozlate, slikarstva in freske, pa tudi 
abstraktnega oblikotvornega procesa nastajanja likovnega 
dela . K pestrosti vodenja gostov pa svoje dodajo tudi številne 
izpostavljene podrobnosti, ki pričajo tako o bogati ustvarjalni 
zgodovini v hiši kot o aktualnem ustvarjanju .

KULT UR A ,  
KULT URNA DEDIŠČINA

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2014
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KULT UR A ,  KULT URN A DEDIŠ ČIN A
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2014

Sofinanciranje kulturnih programov 
Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za programe kulturnih društev in skupin v občini, ki kandidirajo na javnem razpisu . Občina 
je v letu 2014 podpisala pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov in projektov s 15 izvajalci kulturnih programov . Kulturnim 
društvom so bila sredstva dodeljena na podlagi točkovanja po pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti v skupni višini 28 .822,39 evra . 

Kulturno društvo – izvajalec  DODELJENA SREDSTVA V LETU 2014 
1 . DPŽ Blegoš 2 .615,02 €
2 . PD Sovodenj 315,59 €
3 . TD Žirovski vrh  4 .310,60 €
4 . TD Sovodenj 1 .531,58 €   
5 . TD Stari Vrh  589,13 €
6 . DU Sovodenj 854,49 €
7 . KD dr . Ivan Tavčar Poljane 7 .421,97 €
8 . KUD Ivan Regen  1 .721,87 €
9 . KUD Sovodenj 2 .414,66 €
10 . KUD Trata Gorenja vas 1 .877,98 €
11 . KUD Zala 2 .265,67 €
12 . Klekljarsko društvo Deteljica  473,44 €
13 . ŠD Blegoš 698,58 €
14 . TD Slajka Hotavlje 1 .010,33 €
15 . DU za Poljansko dolino 721,48 €
  SKUPAJ 28.822,39 €

Knjižnica Ivana Tavčarja 
Občina Gorenja vas - Poljane je soustanoviteljica Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka . 
Na območju občine delujejo krajevni knjižnici v Gorenji vasi in Poljanah ter izposojevalna enota na Sovodnju . 
Občina po pogodbi zagotavlja sredstva za delovanje knjižnice, vzdrževanje in nakup potrebne opreme za knjižnice  
v občini ter nakup knjig . 
V letu 2014 je bilo v ta namen zagotovljenih 91 .412,75 evra . 



Športna dvorana Gorenja vas  
Izgradnja nove športne dvorane v Gorenji vasi je vključena v 
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) GRV-20-4 Gorenja 
vas, v katerem je predvidena ureditev celotnega območja okolice 
Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas z zunanjimi športnimi 
površinami, travnatega pobočja na vzhodni strani šole in okolice 
zdravstvenega doma  do soseske na Blatih s parkirišči . 
Idejna zasnova dvorane je usklajena, predvidena je dvopolna 
dvorana z umeščenim 40-metrskim igriščem za rokomet, 

nogomet in dvoranski hokej . V letu 2014 so bila sredstva 
namenjena za dokumentacijo za potrebe izdelave OPPN, ki je bil 
dokončno sprejet na seji občinskega sveta 27 . 2 . 2014 in je osnova 
za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo telovadnice . V 
pripravi so PGD projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja in 
PZI projekti za izvedbo javnega naročila in gradnje telovadnice . 
Začetek gradnje je odvisen od možnosti zagotovitve nepovratnih 
virov .

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2014

24

ŠPOR T,  
ŠPOR T NA INF R AS T RUK T UR A

Sofinanciranje športnih programov 
Na osnovi Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, in 
Programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane za določeno leto, se v občinskem proračunu namenjajo finančna sredstva za izvajanje 
programov športa . Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje, navedene 
v pravilniku . Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na 
javnem razpisu . 
V letu 2014 je bilo v proračunu za izvajanje programov športa namenjenih 54 .000 evrov . Sredstva so bila razdeljena med 17 občinskih 
društev, s katerimi so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju . 

1 . Košarkarski klub Gorenja vas 6 .663,94 € 
2 . Plezalno društvo Cempin  688,50 € 
3 . Društvo letalcev Kragulj Sovodenj 522,09 €   
4 . ŠD Sv . Urban 720,14 €
5 . ŠD Špik 1 .673,58 €
6 . DU za Poljansko dolino 751,78 €
7 . PD Gorenja vas 2 .035,32 €
8 . ŠD Partizan Gorenja vas 1 .476,78 €
9 . Smučarski klub Poljane 3 .341,48 €

10 . ŠD Blegoš 4 .355,45 €
11 . ŠD Mladi vrh 4 .094,55 €
12 . PD Sovodenj  528,74 €
13 . ŠD Sovodenj 390,86 €
14 . Karate klub Ronin 3 .454,36 €
15 . ŠD Poljane 12 .151,91 €
16 . Strelsko društvo Gorenja vas 6 .422,11 €
17 . ŠD Marmor Hotavlje 4 .728,41 €
  SKUPAJ  54.000,00 €

DODELJENA SREDSTVA V LETU 2014  
Športno društvo – izvajalec  Športno društvo – izvajalec

Enkratne denarne socialne pomoči

V oktobru 2006 je bil sprejet Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Gorenja vas - Poljane . Na osnovi odloka so vsako 
leto planirana sredstva za dodeljevanje in izplačevanje denarne socialne pomoči za občane s stalnim prebivališčem v občini Gorenja 
vas - Poljane, ki tako pomoč potrebujejo in izpolnjujejo pogoje skladno z odlokom . 
Predlagatelji vložijo zahtevek za dodelitev pomoči na posebnem obrazcu, ki je dostopen na občini in na občinski spletni strani . O višini 
sredstev upravičencu odloči odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo in vlagatelju izda odločbo . 
V letu 2014 je bilo dodeljenih 36 enkratnih denarnih socialnih pomoči v skupni višini 15 .382 evrov .

ZDR AVS T VENO
IN  SOCIAL NO VARS T VO

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2014
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Občina Gorenja vas - Poljane skladno s sprejeto zakonodajo 
določenim občanom krije stroške storitve institucionalnega 
varstva . 
Občina je dolžna doplačevati oz . plačevati socialnovarstvene 
storitve za svoje občane, ki sami finančno ne zmorejo kriti stro-
škov domske oskrbe . Nekaterim občanom je potrebno zago-
toviti celotno plačilo oskrbnine, nekaterim pa samo doplačilo . 
Višino prispevka po uradni dolžnosti ugotovi pristojni center za 
socialno delo in izda odločbo . 
Občina Gorenja vas - Poljane je ob koncu leta 2014 doplačevala 
domsko oskrbo 23 ljudem v 13 različnih domovih oz . zavodih po 
Sloveniji . Število oskrbovancev se tekom leta spreminja .

V letu 2014 je bilo iz občinskega proračuna za plačilo oskrbnine 
v socialnih zavodih oz . domovih izplačanih 151 .554 evrov .  

Občina Gorenja vas - Poljane glede na veljavno zakonodajo v 
proračunu zagotavlja tudi sredstva za družinskega pomočnika . 
Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do in-
stitucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, 
določenimi z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), namesto 
celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega po-
močnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju . 

Splošni in posebni socialni zavodi, družinski pomočnik, pomoč na domu



Na osnovi sprejetega Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz prora-
čuna Občine Gorenja vas - Poljane, se finančna sredstva  upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa . V letu 2014 se je na razpis 
prijavilo 24  humanitarnih društev oz . organizacij, katerih člani so tudi občani naše občine .
Z izbranimi izvajalci programov je župan sklenil pogodbe o sofinanciranju programov, na osnovi katerih je bilo v letu 2014 izplačanih  
18 .000 evrov občinskih sredstev .

Sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti

Z DR AVS T V E NO IN  S OCI A L NO VA RS T VO
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2014

Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:
•	 	za	 katero	 je	 pred	 uveljavljanjem	pravice	 do	družinskega	po-

močnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starše-
vskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek; 

•	 	ki	je	invalid	po	Zakonu	o	družbenem	varstvu	duševno	in	tele-
sno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh 
osnovnih življenjskih potreb ali 

•	 	za	katero	komisija	za	priznanje	pravice	do	 izbire	družinskega	
pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v dušev-
nem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnov-
nih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki 
potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih 
potreb .

V letu 2014 so se iz občinskega proračuna zagotavljala potrebna 
sredstva 4 družinskim pomočnikom, ki so nudili pomoč osebam 
z motnjami v duševnem razvoju ter težko gibalno oviranim ose-
bam, v skupni višini 40 .738,64 evrov . 
Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki se izvaja v obli-
ki socialne oskrbe . 

Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim psihofizič-
ne sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo 
drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in 
tako vsaj za določen čas odločijo potrebo po institucionalnem 
varstvu . Upravičenci do socialne oskrbe so osebe, starejše od 65 
let, in osebe s statusom invalida, ki ne zmorejo samostojnega 
življenja, izjemoma tudi mlajše osebe brez priznanega statusa 
invalida . Storitev obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, 
gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 
ter deluje v okviru Centra za socialno delo Škofja Loka . 
Cena storitve pomoči na domu je subvencionirana, ura storitve 
pomoči na domu v občini Gorenja  vas - Poljane za uporabni-
ka znaša 5,42 evra . V primerih, ko upravičenec ali druge osebe, 
ki so dolžne skrbeti zanj, zaradi nizkih dohodkov niso sposobni 
plačati storitve, lahko zaprosijo za oprostitev plačila socialnovar-
stvene storitve . Ob koncu leta 2014 je pomoč na domu koristilo 
15 uporabnikov . V občini Gorenja vas - Poljane storitev pomoč 
na domu izvajamo od leta 1999, v letu 2014 pa je bilo zanjo pora-
bljenih 29 .698,30 evra . 

Z DR AVS T V ENO IN  S OCI A L NO VA RS T VO
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2014
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Enkratni denarni prispevek za novorojenčke v občini 
Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Gorenja vas - Poljane je bil sprejet v oktobru leta 2006 . 
Pomoč v višini 208,64 evra je namenjena staršem ob rojstvu otroka in se je v letu 2014 podelila 100 novorojenčkom naše občine . 
Prispevek se izplača na podlagi predložene vloge staršev in izdane odločbe o upravičenosti do sredstev . V letu 2014 pa je bilo za ta 
namen porabljenih 20 .864 evrov . 

Za varstvo oseb s posebnimi potrebami občina skrbi s sredstvi, ki so namenjena za potrebe prevozov in spremstva oseb z motnjami 
v duševnem in telesnem razvoju iz občine v razvojne programe in ustrezne  zavode . 
Za Občino Gorenja vas - Poljane mrliškoogledno službo izvajajo zdravniki, v primeru zdravnikove napotitve na obdukcijo plača stro-
ške občina . V letu 2014 je bilo za mrliškoogledno službo porabljenih 9 .491,77 evra .
Občina vsako leto sofinancira letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok iz občine, ki se jih udeležuje vse več otrok . Otroci so 
se udeležili letovanja na Debelem rtiču in v Pineti . Organizacija letovanj poteka preko CSD in Območnega združenja RK Škofja Loka . 
V ta namen je bilo iz proračuna izplačanih 2 .350 evrov . 
Občina Gorenja vas - Poljane skladno s pogodbo zagotavlja sredstva za varno hišo in materinski dom . Varna hiša Gorenjske je bila 
ustanovljena za preprečevanje nasilja nad ženskami in otroki, za katere zagotavlja zatočišče in svetovanje . Občina tako želi prisluhniti 
težavam in potrebam ogrožene skupine prebivalcev in jim nuditi pomoč v obliki varnega zatočišča za čas, ko je nujno, da se uma-
knejo pred nasiljem .

Drugi zdravstveno-socialni programi 

Gasilska oprema
Občina je, skladno s Planom občinskega gasilskega poveljstva 
nabave gasilskih vozil v letih 2007-2016 v Občini Gorenja vas – 
Poljane, v letih 2013 in 2014 Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Lučine sofinancirala nabavo gasilskega vozila s cisterno GVC 
24/50 . Gasilsko vozilo je namenjeno za gašenje in reševanje ob 
vseh intervencijah društva in je opremljeno s cisterno za 5000 
litrov vode, rezervoarjem za 500 litrov penila ter z veliko opreme 
za gašenje in reševanje . 

Celotno vozilo s potrebno opremo je društvo stalo 172 .000 
evrov, od tega je Občina Gorenja vas - Poljane v letih 2013 in 
2014 prispevala 82 .000 evrov .

Uradni prevzem vozila je bil opravljen 31 . maja 2014 .  

PROTIPOŽ AR NA VAR NOST
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2014

HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA  DODELJENA SREDSTVA V LETU 2014 
1 . Društvo izgnancev Slovenije 431,28 €
2 . Društvo paraplegikov Gorenjske, Ul . Lojzeta Hrovata 4c, Kranj 274,67 €
3 . Društvo upokojencev Sovodenj, Sovodenj 23, Sovodenj 591,68 €
4 . Sonček Zgornje Gorenjske, C . maršala Tita 65, Jesenice 382,24 €
5 . Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, C .Staneta Žagarja 27, Kranj 423,44 €
6 . Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske, Župančičeva 4, Kranj 248,69 €
7 . AURIS, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih, Huje 23a, Kranj 260,93 €
8 . Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, Ljubljana 326,17 €
9 . ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, Cigaletova 5, Ljubljana 344,48 €
10 .  CSD Škofja Loka, Partizanska c . 1d, Škofja Loka 509,28 €
11 .  Društvo bolnikov z osteoporozo, Jezerska c . 41, 4000 Kranj 465,79 €
12 .  Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka, Spodnji trg 38, Škofja Loka 460,07 €
13 .  ILCO, Invalidsko društvo Gorenjska, Gorenja vas - Reteče 61a, Škofja Loka 486,39 €
14 .  Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom, Linhartova 13, Ljubljana 262,08 €
15 .  Klub KZA dr . Viktorja Kocjančiča, Partizanska 1, Škofja Loka 244,11 €
16 .  Društvo upokojencev za Poljansko dolino, Poljanska c . 87, Gorenja vas 1 .358,45 €
17 .  Društvo ledvičnih bolnikov Gorenjske, Brezovica 28, Kropa 284,16 €
18 .  OORK, Kidričeva c . 1, Škofja Loka 1 .335,56 €
19 .  RK Poljane 2 .037,11 €
19 .a . RK Javorje 949,89 €
19 .b . RK Gorenja vas 3 .937,04 €
19 .c . RK Sovodenj 549,33 €
20 .  Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja,Ljubljanska ul . 9, Maribor 272,38 €
21 .  Ustanova Mali vitez, Fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka, Zarnikova 3, Ljubljana 250,98 €
22 .  Društvo diabetikov Šk . Loka, Stara cesta 10, Šk . Loka 529,88 €
23 . Društvo revmatikov Slovenije, Parmova 53, Ljubljana 274,67 €
24 .  SOŽITJE, Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, Kapucinski trg 8, p .p . 541, Škofja Loka 509,28 €
  SKUPAJ  18.000,00 €



V občinskem proračunu se vsako leto namenjajo finančna sredstva za pomoč pri posameznih ukrepih na področju kmetijstva, goz-
darstva in podeželja na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini 
Gorenja vas - Poljane . Upravičeni prejemniki lahko sredstva pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu . 

Subvencije na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja
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GOSPODARSKE
DE JAVNOS T I  
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87  upravičencem je bilo razdeljenih 83 .909 evrov za nakup kmetijske ali gozdarske mehanizacije oz . ureditev kmetijskih zemljišč . 
Sredstva so bila namenjena še izgradnji oz . rekonstrukciji štirih gozdnih vlak v višini 2 .712 evrov . Subvencijo v višini 2 .000 evrov je 
dobil tudi nosilec dopolnilne dejavnosti za nakup strojev in opreme za opravljanje dejavnosti .
Sredstva so se namenila tudi za delovanje društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja . 

Sofinanciranje društev na področju kmetijstva 2014

SOFINANCIRANJE V LETU 2014    
1.	IZGRADNJA	OZ.	REKONSTRUKCIJA	GOZDNE	VLAKE	 4
2.	DOPOLNILNE	DELJAVNOSTI			 1
3.	NALOŽBE: 
nakup cepilnikov drv 20
izvedba agromelioracij 3
nakup cistern 4
nakup kosilnic 10
nakup obračalnikov 5
nakup prikolic 4
nakup vitlov  26
nakup transport . za  gnoj 2
ostalo (1 ovijalka, 1 travna brana, 1 rastlinjak, 1 mešalo gnojevke, 1 molzni stroj, 2 zgrabljalnika, 1 avtomat za napajanje telet) 8
postavitev silosa 2
postavitev senika 1
nakup zaščitne opreme  9

DRUŠTVO SKUPAJ

Društvo podeželskih žena Blegoš   1 .831,13 €

Društvo podeželske mladine Škofja Loka   464,55 €

Čebelarsko društvo Sovodenj       554,00 € 

Govedorejsko društvo Škofja Loka      562,56 €

Društvo rejcev drobnice Škofja Loka      567,19 €

Združenje za ekološko kmetovanje      294,60 €

Čebelarska zveza zgornje Gorenjske        215,30 €

Kmetijski gozdarski zavod Kranj 986,00 € 

SKUPAJ 5.475,33 €

GO S P ODA RS K E  DE JAV NO S T I
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Subvencioniranje vgradnje kurilnih naprav na lesno biomaso in toplotnih črpalk
Skladno s sprejetim lokalnim energetskim konceptom občine se sredstva iz občinskega proračuna namenjajo sofinanciranju vgradnje 
kurilnih naprav za centralno ogrevanje prostorov na lesno biomaso (kotli na polena, sekance, pelete) in vgradnje toplotnih črpalk 
za centralno ogrevanje ter pripravo sanitarne vode po sistemu voda/voda, zemlja/voda in zrak/voda . V letu 2014 je Občina Gorenja 
vas - Poljane iz proračuna namenila 5 .743 evrov za sofinanciranje nabave treh kotlov na biomaso in  vgradnjo ene toplotne črpalke .

Tudi v letu 2014 smo podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah omogočili ugodno kreditiranje . V okviru Kreditne 
sheme Razvojne agencije Sora, d . o . o ., smo prek Gorenjske banke, d . d ., Kranj, podjetjem in dopolnilnim dejavnostim na kmetijah 
omogočali ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila . 
Za dolgoročna posojila je bil izpeljan nov razpis, kjer je bila na podlagi prejetih treh ponudb kot najugodnejši ponudnik zopet izbra-
na Gorenjska banka, d . d ., Kranj . Kratkoročna posojila pa so vsako leto na voljo na podlagi pogodb iz prejšnjih razpisov .

Dolgoročna posojila so prosilci lahko pridobili za:
•	 nakup	stavbnega	zemljišča	in	njegovo	komunalno	opremo,
•	 nakup,	gradnjo	in	adaptacijo	poslovnih	prostorov	ter
•	 nakup	opreme	in	kmetijske	mehanizacije.

Dolgoročna posojila so se dodeljevala po obrestni meri 6-mesečni EURIBOR + 2,9 % za obdobje do 120 mesecev . 
Preko Razvojne agencije Sora smo dodeljevali tudi kratkoročna posojila, ki so jih prosilci lahko najeli za financiranje tekočega poslo-
vanja za dobo do 12 mesecev in po obrestni meri 2,5 % p . a . fiksno, nominalno .
V letu 2014 je bilo podeljenih 12 posojil v skupni vrednosti 228 .526 evrov . Od tega je bilo devet posojil kratkoročnih in tri posojila 
dolgoročna . Občina Škofja Loka je podelila pet posojil, Občina Gorenja vas - Poljane štiri posojila ter Občina Žiri tri posojila . 
Občina je v letu 2014 v kreditni sklad prispevala 27 .100 evrov .

Sredstva namenjamo sofinanciranju projekta »Spodbujanje podjetništva na Loškem«, ki zajema med drugim tudi podjetniške krožke 
za osnovnošolce, žensko podjetništvo in podjetništvo za mlade .  Sofinanciramo delovanje energetske svetovalne pisarne, ki jo je v 
letu 2014 obiskalo osem naših občanov, in delovanje kreditne sheme, preko katere dodeljujemo dolgoročne in kratkoročne kredite 
pod ugodnimi pogoji . V okviru kreditne sheme Razvojne agencije Sora, d . o . o ., je bil prek Gorenjske banke, d . d ., Kranj, odprt nov 
razpis, v okviru katerega so podjetja in dopolnilne dejavnosti na kmetijah pridobivala ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila . 
 
Dolgoročna posojila so prosilci lahko pridobili za: 
•	 nakup	stavbnega	zemljišča	in	njegovo	komunalno	opremo,	
•	 nakup,	gradnjo	in	adaptacijo	poslovnih	prostorov	ter	
•	 nakup	opreme	in	kmetijske	mehanizacije.	 

Razpis je bil odprt tudi za kratkoročna posojila, ki so jih prosilci lahko najeli za financiranje tekočega poslovanja za dobo do 12 mese-
cev in po obrestni meri 2,5 % p . a . fiksno, nominalno . 
Občina je namenila sredstva tudi za organizacijo Tedna obrti in podjetništva na Loškem in 12 . Tedna podeželja na Loškem .
Skupno je občina Razvojni agenciji Sora za spodbujanje podjetništva in programov na tem področju namenila 11 .471,61 evra .

Kreditna shema ugodnih posojil za podjetnike

Financiranje podjetniških programov na RAS

Občina je v letu 2014 skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja ma-
lega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane sofinancirala ukrep zaposlovanja oz . samozaposlovanja, za ker je prejela 17 vlog . 
Trem upravičencem smo sofinancirali promocijo izdelkov in storitev na sejmih doma in v tujini . Skupaj je občina za te ukrepe  izpla-
čala 18 .455 evrov . 

Subvencije za podjetnike



Občinski prostorski načrt
Za potrebe izdelave sprememb občinskega prostorskega načrta je v letu 2013–2014 potekalo zbiranje pobud lastnikov zemljišč za spre-
membo namenske rabe, na osnovi katerih je izdelana podlaga za spremembo Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Gorenja 
vas - Poljane . Vloge so se sprejemale tudi v času prejema informativnih izračunov za odmero davka na nepremičnine, ko smo zaznali velik 
porast vlog za izvzem iz stavbnih zemljišč . Izvedena je bila analiza izvzemov stavbnih zemljišč . Skupno je bilo zbrano rekordno število 
pobud, in sicer več kot 530 . Na osnovi izvedene analize zbranih pobud je občina pristopila k zakonsko predpisanim postopkom za spre-
membo občinskega prostorskega načrta, kot so razvidni iz sklepa o začetku priprave sprememb OPN, objavljenega v Uradnem listu RS 31 . 
3 . 2014 (priprava grafičnega dela sprememb namenske rabe prostora, priprava vloge za pridobitev prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja 
prostora, analiza prvih mnenj, usklajevanja, izdelava dopolnjenega osnutka sprememb OPN) .V postopku sprememb in dopolnitev OPN 
so bile izdelane tudi strokovne podlage (prikaz stanja prostora, uskladitev z zahtevami MOP) . V decembru 2014 in januarju 2015 je bila 
izvedena enomesečna javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb občinskega prostorskega načrta, h kateremu so bila predhodno 
pridobljena prva soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora .

Za predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del 
območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas sta bili zaradi zahtevnih 
in številnih vsebin OPPN izvedeni dve obravnavi odloka na sejah 
občinskega sveta in dve javni razgrnitvi . V letu so bile v predlog 
OPPN vnesene spremembe umestitve doma starejših, ki so sledi-
le spremenjenim trendom upadanja povpraševanja po domskem 
varstvu starejših, na novo je bil umeščen objekt prizidka za nove, 
sodobnejše ambulante splošne medicine in zobozdravstvene am-
bulante, ohranja se nova cestna povezava do zdravstvenega doma 
iz smeri Jelovice, umeščena je bila usklajena varianta telovadnice z 
novim razporedom parkirnih površin .

V januarju 2014 je bil s pozitivno odločbo Ministrstva za kmetij-
stvo in okolje RS uspešno zaključen postopek celovite presoje vpli-
vov na okolje, ki ga je bilo potrebno izvajati sočasno s postopkom 
sprejemanja OPPN . Pridobljena so bila tudi vsa pozitivna soglasja 
nosilcev urejanja prostora k predlogu OPPN, na osnovi česar je ob-
činski svet na svoji seji 27 . 2 . 2014 sprejel končni predlog OPPN .

OPPN Gorenja vas – šola in zdravstveni dom
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V začetku leta 2013 je bil objavljen sklep o začetku priprave 
OPPN . Izdelan je bil osnutek akta in zbrane smernice nosilcev 
urejanja prostora . Izvedli smo javno razgrnitev in javno obrav-
navo dopolnjenega osnutka OPPN . Po prejemu končnih pozitiv-
nih mnenj vseh nosilcev urejanja prostora in izdelavi usklajene-
ga predloga akta je  občinski svet na seji 10 . 4 . 2014 z odlokom 
sprejel končni predlog OPPN .

OPPN Toplice Kopačnica

PROS T ORSKO
NAČR T OVANJE

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2014
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Zadolžitev Občine Gorenja vas - Poljane

Zadolžitev občine je razvidna iz spodnje preglednice:

Stanje zadolžitve na dan 31 . 12 . 2014 je 1 .396 .347,67 evra, kar znaša na prebivalca naše občine 186,93 evra . 
Število prebivalcev naše občine je 7 .470 na dan 11 .4 .2014 (vir: Statistični urad RS) . 

Datum zadolžitve Namen Znesek zadolžitve že odplačano do 31 .12 .2014 stanje dolga na dan 31 .12 .2014  Obrok Zadnji obrok bo odplačan

28 .12 .2004 Telovadnica z zunanjim igriščem OŠ Poljane 375 .563,35 € 375 .563,35 € 0,00 € 0,00 € 25 .12 .2012

31 .5 .2005 Raziskava vrelca za toplice v dolini Kopačnice 20 .566,36 € 20 .566,36 € 0,00 € 0,00 € 31 .5 .2011

14 .8 .2007 Izgradnja nove telovadnice pri OŠ Poljane 625 .939,00 € 459 .022,08 € 166 .916,92 € 5 .216,16 € / mesec 14 .8 .2017

24 .6 .2014 Energijska obnova in rekonstrukcija KD Gor . vas 238 .051,44 € 0,00 € 238 .051,44 € 7 .439,11 € / 4xletno 31 .10 .2022

27 .10 .2014 Kanalizacija in vodooskrba v Porečju Sore 1 .000 .000,00 € 8 .620,00 € 991 .379,31 € 8 .620,69 € / mesec 1 .7 .2024 

Skupaj zadolžitev občine 2.260.120,15 € 863.772,48 € 1.396.347,67 €  
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Pregled proračunov občine v letih 2010 do 2014

Leto

Vrednost proračuna

od tega investicij

kar je za

Realizacija po ZR 
glede na veljavni 
proračun (v %)

5.942.520 5.255.046

53,47% 52,15%51,29% 52,41% 43,37% 41,54%

87,02

8.162.04711.618.546 10.591.583

5.959.236 5.550.772

9.865.806

4.278.399 3.390.918

2010 2011 2012

11.113.705 10.077.651

6.243.386 5.182.600

53,30% 50,85%

11.712.650 10.192.089

Veljavni 
proračun

Zaključni
 račun

Veljavni 
proračun

Zaključni
 račun

Veljavni 
proračun

Zaključni
 račun

Veljavni 
proračun

Zaključni
 račun

90,6891,16 82,73

61,91% 59,23%

14.157.848 11.884.553

8.765.605 7.039.158

Veljavni 
proračun

Zaključni
 račun

83,94

2013 2014

P ROR AČUNI
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Pregled proračunov občine v letih 2010 do 2014

Zgornja tabela prikazuje pregled veljavnih proračunov in zaključnih računov Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju od leta 2010 do 2014 . Prav tako 
tabela prikazuje delež investicij v proračunu ter višino realizacije veljavnih proračunov .

Nekaj povzetkov:
•	 Veljavni	proračun	Občine	Gorenja	vas	-	Poljane	za	leto	2014	se	je	povečal	v	primerjavi	z	letom	2013	za	20,87	%.
•	 Zaključni	račun	proračuna	Občine	Gorenja	vas	-	Poljane	se	je	prav	tako	v	letu	2014	povečal	v	primerjavi	z	letom	2013,	in	sicer	za	16,6	%.			
•	 Hkrati	tabela	prikazuje,	da	je	občina	v	letih	2010–2014		za	investicije	porabila	povprečno		51,2	%	proračunskih	sredstev.

Višina veljavnega proračuna in zaključnega računa proračuna ter vrednost investicij v zaključnem računu proračuna (po letih) je razvidna tudi iz  
spodnjih grafikonov:



ŽUPAN  
Milan Čadež
Telefon: 51 83 100
E-pošta: milan .cadez@obcina-gvp .si

OBČINSKI SVET 
Občinski svet je najvišji organ odločanja v ob-
čini o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti 
občine . Občinski svet Občine Gorenja vas - Po-
ljane šteje 17 članov, ki so voljeni predstavniki 
posamezne volilne enote za štiriletni mandat . 
Občinski svet je se je v letu 2014 sestal na šestih 
rednih sejah . Skupno je občinski svet sprejel 59 
sklepov o posameznih odločitvah, med kate-
rimi so med drugim sprejemi ali spremembe 
odlokov, pravilnikov, programov in poročil, 
potrditve predlogov prometa z zemljišči in 
izvzemov iz javnega dobra, izvedel več man-
datnih imenovanj ter določil občinske nagra-
jence . Med pomembnejšimi odločitvami je 
tudi sprejem vsakoletnega proračuna občine 
in rebalansa proračuna ter zaključnega računa . 
Člani občinskega sveta so podali tudi veliko 
število predlogov in pobud, ki so bili vključno 
s predlogi realizacije ali pojasnili vsakokratno 
objavljeni v občinskem glasilu . 
Celotno gradivo, ki ga na svojih sejah obrav-
nava občinski svet, vključno z zapisniki sej je 
občanom tekoče na voljo za pregled na sple-
tnih straneh občine pod rubriko občina/župan, 
občiski svet in nadzorni odbor/občinski svet in 
delovna telesa/seje občinskega sveta .

OBČINSKA UPRAVA 
je organizirana kot enoten organ, ki ima tri 
notranje organizacijske enote:
•		urad	župana,
•		oddelek za proračun, finance in računovodstvo,
•		oddelek	za	okolje,	prostor	in	infrastruk-

turo, v okviru katerega je kot posebna 
enota organiziran režijski obrat za izvajanje 
gospodarskih javnih služb, ki samostojno 
izvaja vse naloge na tem področju, zato 
občinski uslužbenci poleg nalog občine v 
celoti opravljajo vse naloge, ki jih v drugih 
občinah običajno izvajajo posebej ustano-
vljena komunalna podjetja .   

URAD ŽUPANA       
Elizabeta Rakovec,
Direktorica občinske uprave 
Telefon: 51 83 105, 031 676 418
E-pošta: elizabeta .rakovec@obcina-gvp .si; 

Barbara Bogataj, 
Splošne in pravne zadeve 
Telefon: 51 83 124, 041 767 390
E-pošta: barbara .bogataj@obcina-gvp .si

Anja Hren
Proračun, šolstvo, vrtci
Telefon: 51 83 104, 031 782 552
E-pošta: anja .hren@obcina-gvp .si 

Nataša Kopač, 
Gospodarstvo, občinski prostorski načrt, 
stanovanja, zdravstvo, sociala
Telefon: 51 83 114, 051 365 897
E-pošta: natasa .kopac@obcina-gvp .si 

Marjeta Šifrar
Turizem in razvojni projekti
Telefon: 51 83 120, 031 685 524
E-pošta: marjeta .sifrar@obcina-gvp .si

Jana oblak
Vodenje sprejemne pisarne
Telefon: 51 83 100
E-pošta: info@obcina-gvp .si

ŽUPAN,  OBČINSKI  SVE T  
in  OBČINSK A UPR AVA 
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 Občinski praznik in občinski nagrajenci 2014

Lokalne volitve 2014

29 . 11 .2014 smo v Poljanah počastili občinski praznik in 20 . obletnico 
ustanovitve občine ter letošnjim nagrajencem podelili občinska pri-
znanja . Na prireditvi so svoje vtise 20-letnega obdobja strnili častni 
občani, oba ravnatelja, župnik, župan in direktorica občinske uprave, 
ki smo si jih na prireditvi ogledali na predstavitvenem platnu . Posame-
zne prizore so popestrili vrhunski glasbeni in plesni vložki . Nastopili 
so: Miha Križnar, Barbara Dolenc, pevski zbor Manual, Hana Kavčič in 
plesna skupina Step .
Bogatemu in raznovrstnemu kulturnemu programu je sledila slovesna 
podelitev nagrad . 
Naziv častni občan je posthumno prejel pisatelj Vladimir Kavčič za ob-
sežno pisateljsko delo .
Plaketo občine je prejelo PGD Poljane za prostovoljstvo in požrtvoval-

nost v preteklih 120 letih ter uspešno soočanje z gasilskimi izzivi so-
dobnega časa .
Priznanja	občine	so	prejeli:
•		Breda Bogataj za dolgoletno prostovoljno delo v OO Rdečega križa 

Gorenja vas in za 10-letno vodenje skupine Zarja,
•		Društvo	podeželskih	žena	Blegoš za ohranjanje in razvoj pestrih po-

deželskih dejavnosti,
•		Planinsko društvo Gorenja vas za uveljavljanje planinstva v prete-

klih 40 letih,
•	 PGD Sovodenj za požrtvovalno delo in pomoč krajanom v preteklih 

60 letih .
Priznanje župana pa je prejel Gregor Stanonik za izjemne rezultate na 
najzahtevnejših mednarodnih gasilskih tekmovanjih .

Leto 2014 je bilo volilno leto in tako so bile tudi v občini Gorenja vas - 
Poljane izvedene lokalne volitve, volitve župana občine, volitve članov 
občinskega sveta ter članov svetov krajevnih skupnosti . 
Na rednih volitvah 8 . 10 . 2014 je imelo pravico voliti skupaj 5 .735 vo-
livcev . Volilna udeležba je bila 45,72 odstotna, kar pomeni, da je volilo 
2 .622 volivcev .
Za župana Občine Gorenja vas - Poljane sta se potegovala dva kandi-
data . Z 82,95 odstotki glasov je župansko mesto pripadlo dosedanje-
mu županu Milanu Čadežu . Njegov protikandidat Peter Trček je zbral 
17,05 odstotka vseh glasov volivcev .
Občinski svet sestavlja 17 članov, izmed katerih sedem zastopa Slo-
vensko demokratsko stranko, trije Novo Slovenijo, po dva Slovensko 

ljudsko stranko in neodvisno listo Petra Trčka in skupine volivcev, po 
eden pa Socialne demokrate, Demokratično stranko upokojencev in 
Stranko Mira Cerarja . 
Nova sestava občinskega sveta za mandatno obdobje 2014 2018 je 
sledeča: Janez Arnolj, Anton Debeljak, Irena Tavčar, Ciril Alič, Janez 
Pelipenko, Dunja Škofic, Tilka Vučko, Janez Rupnik, Stanko Bajt, Štefka 
Jeram, Zvonko Dolinar, Helena Gorjan, Mirjana Možina, Žan Mahnič, 
Lucija Kavčič, Jurij Krvina in Franci Fortuna .
Po izvedenih lokalnih volitvah so se konstituirali tudi sveti krajevnih 
skupnosti . Po 11 članov sestavlja svete krajevnih skupnosti Gorenja 
vas, Poljane in Sovodenj, po devet svete krajevnih skupnosti Lučine in 
Trebija, svet Krajevne skupnosti Javorje pa šteje sedem članov . 
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ODDELEK ZA 
PRORAČUN, FINANCE 
IN RAČUNOVODSTVO

Nada Dolinar
Vodja oddelka
Telefon: 51 83 115
E-pošta: nada .dolinar@obcina-gvp .si

Jana Kristan
Proračun in finance,  
računovodstvo krajevnih skupnosti 
Telefon: 51 83 109, 051 338 995
E-pošta: jana .kristan@obcina-gvp .si

Milena Primožič
Računovodstvo in knjigovodstvo
Telefon: 51 83 110
E-pošta: milena .primozic@obcina-gvp .si

Anica Nedižavec
Finančno računovodske naloge za  
režijski obrat 
Telefon: 51 83 108
E-pošta: ani .nedizavec@obcina-gvp .si

ODDELEK ZA 
OKOLJE, PROSTOR IN 
INFRASTRUKTURO

Kristina Knific
Varstvo okolja, odpadki,  
gospodarske javne službe
Telefon: 51 83 122, 051 328 488
E-pošta: kristina .knific@obcina-gvp .si

Bernard Strel
Projekti, investicije
Telefon: 51 83 116, 051 672 440
E-pošta: bernard .strel@obcina-gvp .si

Boštjan Kočar
Investicije, cestna infrastruktura
Telefon: 51 83 103, 041 767 399
E-pošta: bostjan .kocar@obcina-gvp .si

Gašper Čadež
Vodovodi, komunalna infrastruktura, 
Krajevna skupnost Gorenja vas
Telefon: 51 83 123, 041 426 342
E-pošta: gasper .cadez@obcina-gvp .si

Igor Kržišnik
Investicije, projekti
Telefon: 51 83 102, 051 338 995
E-pošta: igor .krzisnik@obcina-gvp .si

Bojan Kavčič
Vzdrževalec, zbirni center
Telefon: 051 328 514

Franc Oblak
Komunalni delavec, zbirni center
Telefon: 031 667 933
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