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Spoštovane občanke in občani
Občine Gorenja vas - Poljane!
Pred vami je 12 zaporedna publikacija
posebnega letnega pregleda dela občine v preteklem letu. S tem želimo na
enem mestu prikazati premike, ki smo jih
dosegli s trdim delom in ne morejo ostati
neopaženi niti najbolj zahtevnemu opazovalcu razvoja občine.
Namenu smo namreč pedali težko pričakovano športno dvorano Gorenja vas,
zaključili obnovo in energetsko sanacijo
podružnične šole Sovodenj, kjer smo na
novo uredili tudi avtobusno postajo in
vaško jedro ter zaključili večletno zelo
zahtevno rekonstrukcijo ceste v Javorje,
ki je terjala sočasno globinsko sanacijo
niza plazov.
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Uvedli smo tudi nov večletni progam
rekonstrukcije dotrajanih cest, od katerega sta prva dva odseka že v gradnji.
Ob tem smo obnovili več kilometrov
krajših odsekov cest ter izvajali vse redne
dejavnosti oskrbe občanov s področja
gospodarskih javnih služb. Pri tem smo
posebno pozornost namenili razvoju vodovodnega omrežja, saj smo v decembru oddali dokumentacijo za pridobitev
nepovratnih sredstev za celovito obnovo
in modernizacijo vodovodov Lučine in
Brda, katere rešitev še čakamo.
Jeseni smo zagnali gradnjo protipoplavnih ukrepov Poljane, za katere smo se
pogajali kar štiri leta in na koncu uspeli
uskladiti vse dokumente in projekte ter
financiranje glavnine investicije iz državnih virov. Poleg zmanjšanja ogroženosti
zaradi poplav bo investicija območju
prinesla tudi povsem nove prometnice,
vključno z novim krožnim križiščem na
glavni cesti.
Začenja se gradnja prizidka vrtca Agata
Poljane, v Gorenji vasi smo razširili vrsto zdravstvenih programov in skrbeli
za organizacijo pestrega kulturnega in
turističnega dogajanja, ki so ga bogato
popestrila naša društva, katera redno
podpiramo s subvencioniranjem iz občinskega proračuna.

Po kvaliteti življenja smo bili znova uvrščeni v sam vrh med slovenskimi občinami, zato tudi na področju prostorskega
planiranja želimo vzpostaviti pogoje in
infrastrukturo, da bi mladim omogočili
prihodnost v domači lokalni skupnosti.
Povprečna starost naših občanov namreč znaša 38,5 leta in je za dobrih pet
let nižja od državnega povprečja. Ostajamo torej mlada občina, ki želi ostati

3

mlada tudi po svojih idejah, zagnanosti
in energiji, predvsem pa dobri volji, ki nas
povezuje pri vzpenjanju k vedno novim
ciljem.
Milan Čadež
župan Občine Gorenja vas - Poljane
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Športna dvorana Gorenja vas

Energetska sanacija in prenova objekta Podružnične šole Sovodenj

Energetska obnova obsega toplotno izolacijo ovoja stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva, strešne kritine in ogrevalnega sistema
ter menjavo energenta; peč na kurilno olje bo zamenjala sodobna
toplotna črpalka zrak/voda. Objekt PŠ Sovodenj je bil zgrajen v letu
1938, zato se poleg energetske sanacije izvajajo tudi investicijsko-vzdrževalna dela, kot je obnova elektroinštalacij, razsvetljave, talnih
oblog, razvoda kanalizacije in vodovoda, sanitarij in kuhinje. Skupna
vrednost projekta tako znaša dobrih 714.000 evrov z DDV.

Občina Gorenja vas - Poljane je junija 2018 pridobila sklep Ministrstva za infrastrukturo RS o odobritvi nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo Podružnične šole Sovodenj v višini 156.966,90 evra,
kar predstavlja približno 40 odstotkov upravičenih stroškov energetske obnove objekta.
V postopku oddaje javnega naročila gradnje je bilo kot najugodnejši
ponudnik izbrano podjetje SGP Zidgrad, d. d., Idrija, ki je dela začelo
junija 2019.

18. februarja 2019 je bila namenu predana nova sodobno opremljena športna dvorana v Gorenji vasi. Gradnja dvorane se je pričela sredi
leta 2017 in je potekala celotno leto 2018, ko je bil v decembru izveden tehnični pregled objekta, 31. januarja 2019 pa je bilo izdano tudi
uporabno dovoljenje.

Osnovna šola Ivana Tavčarja v Gorenji vasi bo dvorano za potrebe
športne vzgoje koristila do 16. ure, potem pa bo na voljo za rekreativne in druge športne aktivnosti ter prireditve. Njen upravljavec
bo Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina. Vadbeno površino
športne dvorane v velikosti 45 x 24 m je mogoče uporabljati tudi po
tretjinah in je večino časa dopoldne in popoldne v celoti zasedena s
programi športne vadbe.

Investicija poleg izgradnje nove večnamenske lesene montažne
športne dvorane obsega še ureditev zunanjega športnega igrišča,
zunanje parkirišče, intervencijske poti, novo kotlovnico na lesne sekance ter pripadajoče zunanje ureditve.

Slovesno odprtje nove športne dvorane je potekalo ob robu praznovanja občinskega praznika 15. novembra 2019, s prisrčnim programom pa so ga popestrili učenci OŠ Gorenja vas. Občina je tako
realizirala več kot desetletje načrtovano dvorano, ki s svojo sodobno
opremljenostjo in obsežnimi vadbenimi površinami predstavlja izjemno pridobitev za šolo, celotno lokalno skupnost in številna aktivna športna društva, saj omogoča kakovostne prostore za športno
vadbo.

Celotna investicija v športni kompleks je znašala dobre štiri milijone
evrov, od česar je Eko sklad prispeval pol milijona evrov. Glavni izvajalec je bilo podjetje Dema plus, d. o. o., iz Ljubljane, ki je investicijo
izvajalo po projektih Arhitekturnega biroja Ravnikar - Potokar z odgovornim projektantom Robertom Potokarjem.
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IZBOLJŠANJE POPLAVNE
VARNOSTI POLJANSKE DOLINE

CESTNA
INFRASTRUKTURA
Obnova ceste proti Javorjam

Protipoplavne ureditve Poljane
Po poplavah oktobra 2014 je občina pristopila k pripravi projektnih
predlogov za ukrepe izboljšanja poplavne ogroženosti poplavno
najbolj ogroženega dela občine na območju Poljan, Hotovlje in Predmosta. Prav tako smo izvajali aktivnosti za pridobivanje sofinancerjev
za finančno obsežen projekt. Aprila 2017 je bil podpisan sporazum o
sofinanciranju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Direkcijo RS za
vode. Na osnovi projektne dokumentacije je k sofinanciranju skupine
ukrepov za gradnjo novega krožišča na mestu sedanjega semaforiziranega križišča pristopila tudi Direkcija RS za infrastrukturo, s katero je bil
sporazum o sofinanciranju podpisan septembra 2018. V letih 2018 in
2019 je bila pridobljena in po več krogih predhodnih usklajevanj tudi
potrjena vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija. Prav
tako so bila pridobljena vsa potrebna okoljska in gradbena dovoljenja.
Direkcija za vode RS je nato 30. aprila 2019 izdala še pooblastilo občini
za objavo javnega naročila, ki je bilo na portalu javnih naročil objavljeno 13. maja 2019 s končnim rokom za predložitev ponudb do 3. julija
2019. Izbira izvajalca je bila pravnomočna konec avgusta 2019.
Izbrani izvajalec del je Gorenjska gradbena družba Kranj, ki je med
šestimi prejetimi ponudbami posredovala najnižjo ponudbo v višini 2.919.010,71 evra z DDV, od česar tri četrtine prispeva Direkcija RS
za vode, razliko pa bo zagotovila občina. V navedeno niso vključeni

stroški prestavitve električne napeljave in trafo postaje pri mostu čez
Soro, kar financira Elektro Ljubljana.
Gradbena pogodba je bila z izbranim izvajalcem del podpisana 11.
septembra 2019, 1. oktobra 2019 pa je bil izvajalec uveden v delo. Stroji so zabrneli 11. novembra 2019 na lokaciji nove trafo postaje in nove
dostopne ceste do cerkve, do konca leta pa so bila izvedena dela zlasti na znižanju in razširitvi poplavne ravnice na desnem bregu Sore za
kontroliran razliv in preprečitev zajezitve odtekanja poplavnih voda.
Investicija sicer obsega še regulacijo struge Sore pri Hotovlji v njen prvotni tok in ureditev sotočja s Hotoveljščico, poglobitev in razširitev
struge pritoka Ločivnica z ureditvijo sotočja in iztoka v Poljansko Soro,
ureditev poplavno varnejših in bolj pretočnih premostitev čez Ločivnico in gradnjo novega mostu čez Poljansko Soro. Na novo bo zgrajeno
elektroenergetsko daljnovodno omrežje, vključno z novo tansformatorsko postajo izven poplavnega območja. Na desnem bregu Sore
bo zgrajenih več novih cestnih povezav, ki bodo deloma umaknjene
z razlivnega območja, urejeni bodo pločniki in pešpoti, na lokaciji stare struge pri Hotovlji bo urejeno letno kopališče. Vsa dela morajo biti
dokončana v drugi polovici leta 2021 in so v prvih mesecih izvajanja
potekala skladno s potrjenim terminskim planom investicije.

Lokalna cesta od odcepa za Delnice proti Javorjam poteka po
zelo nestabilnem, plazovitem terenu, kar je v zadnjem obdobju
zaradi zdrsov plazov prispevalo k intenzivnim poškodbam ceste.
Po ureditvi polkilometrskega odseka v spodnjem delu trase in
sanaciji plazu pod cerkvijo smo v letu 2019 s pomočjo dodatnih
nepovratnih sredstev pristopili še k sanaciji preostalih plazov v
Dolenčicah. Globinsko je bilo potrebno sanirati tri večje plazove,
preko katerih poteka cestišče v dolžini 520 metrov. Izvedena je
bila stabilizacija brežin z jeklenimi tirnicami in kamnito peto ter
odvodnjavanjem zalednih voda vzdolž celotne trase skladno s
predhodno izdelanimi geološkimi elaborati in projektno doku-

mentacijo. Vrednost v letu 2019 izvedenih del je znašala 890.000
evrov, skupna investicija dve leti trajajoče obnove pa je presegla
1,7 milijona evrov z DDV. S tem je bila zaključena sanacija ene
najzahtevnejših cest v občini, ki skoraj v celoti poteka po slabo
nosilnem, plazovitem in mokrotnem terenu, kar je na nekaterih
mestih zahtevalo sanacijo do globine šestih metrov z menjavo in
utrjevanjem celotnega spodnjega ustroja cestišča.
Naselja pod Blegošem in celotna Krajevna skupnost Javorje so z
rekonstrukcijo pridobila sodobno osrednjo prometno povezavo
z dolino, kakršne doslej še niso imela.

Obnova ceste Javorje

Razširitev ceste Javorje–Predole

Medobčinski projekt izboljšanja poplavne varnosti Poljanske doline

Izvajalec Janez Oblak, s. p., je za Krajevno skupnost Javorje v letu
2018 in 2019 izvedel razširitev 200 m dolgega odseka javne poti
Javorje–Predole, odsek Podbregar. Gradbena dela so obsegala
razširitev vozišča za 1 m, izdelavo podpornega zidu v dolžini 50
m, ureditev 20 m plazovitega dela na začetku odseka, ureditev
odvodnjavanja, asfaltiranje in januarja 2020 še postavitev jeklene
varnostne ograje v sklopu rednega programa postavitve ograj v
občini.

V juliju 2018 so župani občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri in Medvode podpisali Dogovor o sodelovanju pri izdelavi hidrološko-hidravličnih analiz porečja Selške in Poljanske Sore s predlogom celovitih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti, ki je v izdelavi. V
letu 2019 je bil izdelan obsežen nabor potencialnih protipoplavnih ukrepov, ki vključuje umeščanje zadrževalnikov in protipoplavnih nasipov
za preprečevanje poplavljanja Sor v obeh dolinah. Gre za obsežen projekt, katerega cilj je izdelava projektne dokumentacije, ki bo osnova za
pridobitev nepovratnih evropskih sredstev v naslednjem programskem obdobju po letu 2021.
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Ureditev avtobusne postaje na Sovodnju

Odprt nov program investicijskega vzdrževanja cest 2019–2022

Obnovljena avtobusna postaja na Sovodnju

Rekonstrukcija ceste Murave–Žetina

V letu 2019 so se nadaljevala in zaključila prejšnje leto začeta dela
ureditve avtobusnih postajališč na Sovodnju z urejanjem okolice.
Investicija je obsegala ureditev enovitega avtobusnega postajališča za obe smeri, pločnik do trgovine Mercator na eni strani in do
odcepa za šolo čez razširjen most na drugi strani, s čimer bomo
poskrbeli tudi za varne šolske pešpoti, ob katerih bo postavljena
javna razsvetljava. Urejeni so bili tudi varnejši dostopi na parkirišče pri Mercatorju ter zelene površine za celovito urejenost vaškega jedra. Dela, ki jih je izvedlo podjetje Topos Hotavlje, d. o.
o., so znašala 106.430 evrov.

Zaradi obsežnih potreb po obnovi občinskih cest je občina v letu 2019 izvedla javno naročilo za rekonstrukcijo devetih odsekov cest, ki
so jih predlagale krajevne skupnosti. Najugodnejšo ponudbo v višini 2.222.961,49 evra je med petimi ponudniki podalo podjetje Mapri,
d. o. o., ki že izvaja dela na prvih dveh odsekih.

Promet z zemljišči – odmere cest
Občina Gorenja vas - Poljane je tudi v letu 2019 nadaljevala geodetske odmere javnih poti in lokalnih cest ter urejanje njihovega
lastništva, vse glede na razpoložljiva finančna sredstva. Zaradi
velike razsežnosti neurejenega lastniškega stanja na 380 km kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti, ki je posledica večdeset-

letnega zastoja urejanja lastništva cest v preteklosti, je občina
tudi v letu 2019 porabila 12.970 evrov za odmere lokalnih cest in
javnih poti, prvenstveno na trasah, kjer so lastniki pripravljeni izvesti brezplačni prenos lastništva v javno dobro.

ODSEK OBČINSKE CESTE

POSEG

LC Murave–Hleviše
		

sanacija usadov in štirih obsežnejših plazov, zamenjava ustroja ceste in asfalta –
sofinanciranje iz državnih virov za sanacijo plazov

1.400

LC Trebija–Stara Oselica

zamenjava ustroja ceste in asfalta

1.500

LC Kopačnica–Leskovica

sanacija usada, zamenjava asfalta in preplastitev asfalta

2.100

LC Sovodenj–Nova Oselica

zamenjava ustroja ceste in asfalta

640

LC Lučine–Kremenk

izdelava razširitve ceste, preplastitev asfalta

650

LC Zapreval–občinska meja

sanacija usada, zamenjava ustroja ceste in asfalta

600

LC Drnovšek–Vinharje

zamenjava ustroja ceste, nasutje

735

LC Ermanovec–Sovodenj

sanacija usada, zamenjava ustroja ceste in asfalta

650

LC Volča–Podobeno

zamenjava ustroja ceste in asfalta

Skupni stroški zimske službe so v letu 2019 znašali 460.738 evrov. Velik del sredstev je bil namenjen tudi posipanju cest za preprečevanje
zdrsov vozil, zato je bil ne glede na podpovprečno količino snežnih padavin strošek izvajanja zimske službe višji kot v primerljivih zimskih
sezonah.
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Redno vzdrževanje cest – poraba sredstev po krajevnih skupnostih
Krajevne skupnosti imajo na voljo tudi sredstva za tekoče vzdrževanje cest v skupni višini 115.905,73 evra. Krajevne skupnosti se samostojno odločajo, koliko sredstev vzdrževanja bodo namenile asfaltnemu krpanju udarnih jam dotrajanih cest, za kar se odločajo le
nekatere krajevne skupnosti.
KRAJEVNA SKUPNOST

Zimsko vzdrževanje cest

DOLŽINA ODSEKA (m)

REALIZACIJA V LETU 2019 (V €)

KRPANJE ASFALTA V LETU 2019

Gorenja vas

35.441,31

3.055,73

Poljane

24.711,72

0

Sovodenj

11.294,33

2.752,00

Trebija

9.545,15

2.242,00

Lučine

12.169,50

0

Javorje

6.458,63

8.235,00

SKUPAJ

99.620,64

16.284,73
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Obnova javnih poti in lokalnih cest po krajevnih skupnostih

Priprava projektne dokumentacije za obnovo RC Trebija–Sovodenj
Po pridobitvi in recenziji projektne dokumentacije je občina že jeseni 2018 z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala Sporazum o
sofinanciranju rekonstrukcijo regionalne ceste Trebija–Sovodenj,
po katerem skupna ocenjena vrednost znaša 9.058.586 evrov, od
česar občina financira izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave
ter delne stroške novega mostu na Fužinah. V letu 2019 pa je Direkcija RS za vode dodatno zahtevala izdelavo protipoplavne štu-

dije za zagotovitev poplavne varnosti rekonstruirane ceste, zato
je priprava na objavo javnega naročila za gradnjo stekla šele po
pridobitvi soglasij s področja varstva voda ob koncu leta 2019. Izbira izvajalca del za odsek od Fužin do Hobovš v dolžini 1,5 km je
objavljena in še v teku, obsega pa tako izgradnjo same ceste kot
tudi podpornih in opornih zidov ter mostu na Fužinah.

Srednja vas

Od julija do novembra 2019 so bili asfaltirani odseki občinskih cest po planih krajevnih skupnosti v skupni vrednosti 313.895 evrov. Vsi
izvedeni odseki cest so prikazani v spodnji tabeli. Skupna dolžina asfaltiranja znaša 4 km. Na razpisu je bilo izbrano podjetje Gradnje
Žveplan, d. o. o. Na vseh odsekih lokalnih cest in javnih poti, daljših od 200 m, so bile pred pričetkom asfaltiranja izvedene meritve nosilnosti temeljnih tal s krožno ploščo s padajočo utežjo.
KRAJEVNA SKUPNOST

NAZIV CESTE

DOLŽINA ASFALTIRANJA (m)

Lučine

JP600771 Šola–cerkev Sv. Vid

75

Lučine

LC100131 Poljane–Bukov vrh–Lučine

240

Krpanje udarnih jam in parkirišče – Lučine
Javorje

JP601181 Javorje–Predole

Javorje

JP901221 Zgornja Luša–Mlaka

200
84

Krpanje udarnih jam – 13 lokacij
Poljane
Poljane

310 m²

500 m²

NK Odcep Petruc–Zakobiljek 1

325

JP600486 Odcep Breznar

200

JP600951 Dolenje Brdo–cerkev Sv. Križa

140

JP601111 Frtunc–Hleviše

450

LC100111 Volča–Malenski Vrh

70

Sovodenj

LC100011 Sovodenj–Javorjev Dol–Ledine

215

Sovodenj

LC100101 Sovodenj–Stara Oselica–Ermanovc
Krpanje udarnih jam

Trebija
Trebija
Gorenja vas
Gorenja vas

JP600211 Ferjan–Mrovc

630

Krpanje udarnih jam

40 m²

LC100091 Gorenja vas–Hlavče Njive

540		

JP600461 Hotavlje–Srednje Brdo

280

JP600581 Lajše – kamnolom

220

JP600485 Hlavče Njive–Grapar

130

JP600486 Odcep Breznar
Občina

145
440 m²

115

Krpanje udarnih jam – popravila vodovoda

125 m²

Priprava projektov obnov na drugih regionalnih cestah
V teku je projektiranje rekonstrukcije za tri dodatne odseke regionalnih cest, pri čemer je projekt PZI rekonstrukcije odseka od
Dolenje Dobrava do Todraža v dolžini 1,4 km že izdelalo podjetje
PNG, d. o. o., projekt PZI rekonstrukcije RC Lučine–Suhi Dol na odseku dolžine 1,5 km pa podjetje Andrejc, d. o. o. Za ta odsek je v
letu 2020 predvidena objava javnega naročila za gradnjo. V teku

je tudi naročilo za projektiranje odseka Gorenja vas–Hotavlje s
krožiščem na Hotavljah.
Izdelana je tudi že celotna projektna dokumentacija za obnovo
mostu čez Soro pri Petrolu v Gorenji vasi, ki je predvidena v prihodnjih dveh letih.

Sanacija plazu Mahar na Fužinah
Avgusta 2019 je izvajalec gradbenih del TGM VIC Jure Burnik,
s. p., pričel s sanacijo zemeljskega plazu Mahar v Kladjih. Zaradi izjemno slabih temeljnih tal se je moralo temeljenje kamnite
zložbe v cesti še dodatno poglobiti. Temelj kamnite zložbe širine
3 m je na jeklenih pilotih, sama zložba pa je visoka od 2 do 4 m
in je v celoti vkopana v brežini. Na koncu je bila vzpostavljena
prevoznost ceste, ki pa bo asfaltirana naknadno. Sanacija plazu
je bila planirana od leta 2017, stroški sanacije so znašali skoraj
50.000 evrov.

Tabela: Asfaltirani odseki občinskih cest
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GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Občina Gorenja vas - Poljane izvaja gospodarske javne službe v okviru režijskega obrata, ki je notranja organizacijska enota občinske
uprave in je bil ustanovljen 1. januarja 2002. Tako je bila tudi v letu 2019 organizirana večina obveznih gospodarskih javnih služb.
Storitve so zato za uporabnike cenejše, kot če bi jih izvajalo javno podjetje ali koncesionar. Vsa dela za režijski obrat, vključno z organizacijskimi, upravljavskimi, operativnimi, računovodskimi in knjigovodskimi, opravi občinska uprava.
Občinska uprava tako izvaja naslednje obvezne gospodarske javne službe:
Pokopališko in pogrebno dejavnost skladno s področno zako1. oskrba s pitno vodo,
nodajo in občinskim odlokom opravljajo krajevne skupnosti
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
oziroma upravljavci, ki jih določijo.
odpadne vode,
3. zbiranje komunalnih odpadkov,
4. urejanje in čiščenje javnih površin.

Oskrba s pitno vodo - Upravljanje javnih vodovodov
Občina upravlja naslednje javne vodovode:
- Trebija–Podgora,
- Hotavlje–Gorenja vas–Todraž–Poljane,
- Poljane,
- Zarobar–Brda–Hlavče Njive,
- Fužine,
- Delnice–Podpreval,
- Podvrh–Zapreval,
- Lučine (od 1. junija 2019 dalje)

kalibriranja, ter izvajanje rednih letnih pregledov za vgrajeno
opremo (reducirni ventili, črpalke, nadzorni sistem, čiščenje filtrov, menjava UV-lučk …).
Prav tako se izvajajo tekoče usklajevanje katastra vodovodov,
pregled stanja hidrantov in potrebne meritve (plombiranje,
kontrola zlorabe, meritve pretokov in tlakov).

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2019

Obnove in dograditve javnih vodovodov v letu 2019
Vodovod Zarobar–Brda–Hlavče Njive
Na vodovodu Zarobar–Brda–Hlavče Njive smo v vodohranu
Petelinov grič na Gorenjih Brdih vgradili UV-napravo (svetilko)
ter merilec motnosti. Voda iz zajetja Zarobar priteče v vodohran
Petelinov grič, kjer UV-naprava uniči vse zdravju škodljive bakterije. Prav tako smo v vodohranu vgradili merilec motnosti za
ugotavljaje povečane motnosti vode ob večjih deževnih obdobjih ter vodohran opremili s telemetrijo (ELLAB) za daljinsko
kontrolo nad delovanjem sistema.

Vodovod Lučine
V letu 2019 je občina v upravljanje prevzela vodovod Lučine, na
katerem je ob prevzemu izvedla obsežnejša nujna investicijsko-vzdrževalna dela. V razdelilnem objektu, kjer je nameščena UV-naprava, so bili vgrajeni sodoben samočistilni filter, vodomer
pred dotokom v vodohran ter elektro pogon za dvig tlaka pri
čiščenju samočistilnega filtra. Na vodohranu Dolge Njive je bil
prav tako vgrajen vodomer na iztoku iz vodohrana v omrežje
za ugotavljanje puščanja vodohrana. V juliju in avgustu sta bili
odpravljeni dve večji okvari dela sekundarnega voda, in sicer v
naselju Prelesje in središču Lučin.

Vodovod Podvrh–Zapreval
Na vodovodu Podvrh–Zapreval se je nadaljevalo priključevanje na javno vodovodno omrežje, zlasti na območju vikendov
v Podvrhu, nekaj manjkajočih prevezav na novi vodovod je bilo
izvedenih tudi v Hotovlji.
Na vseh drugih javnih vodovodih so bila opravljena nujna vzdrževalna dela, analiza pitne vode ter druga dela po HACCP-dokumentaciji.

Na vseh javnih vodovodnih sistemih so se izvajala redna vzdrževalna dela in predpisani monitoring (vzorčenje, analize, ukrepi),
priprava poročil in vodenje evidenc.
Posebnega pomena je tekoče spremljanje elektronskega nadzornega sistema vse dni v letu zaradi zagotavljanja hitre in dobre odzivnosti za nastale situacije, odkrivanje in odpravljanje
morebitnih okvar ali puščanj na obstoječih vodovodih, izdelava
plana in izvajanje letne menjave vodomerov zaradi poškodb in

Novogradnje vodovodov Lučine in Hlavče Njive–Brda
Območje Krajevne skupnosti Lučine se že daljše obdobje sooča z
zahtevnimi razmerami glede zagotavljanja kakovostne vodooskrbe. Občina je za izboljšanje stanja že pripravila vso potrebno projektno dokumentacijo za vključitev kakovostnejših vodnih virov
v Zadobju ter celovito obnovo vodovoda, za kar je v septembru
2018 tudi pridobila gradbeno dovoljenje. Investicija dosega skoraj
630.000 evrov in obsega izgradnjo kar 5 km novih cevovodov za
primarni in sekundarni vodooskrbni sistem naselji Lučine in Dolge
Njive, v celoti pa bodo na novo urejene tudi vse naprave in objekti vodovoda, vključno z vodohranom na Dolgih Njivah, ureditvijo dezinfekcije, vgradnjo nadzornega sistema in vseh potrebnih
spremljajočih objektov ter opreme.
Občina pripravlja še sklop izgradnje vodovoda do Todraža skozi

Brebovnico do Lučin ter celovito obnovo vodovoda Brda–Hlavče
Njive z ureditvijo vodohranov in zamenjavo 5,7 km dolgega dotrajanega in premajhnega cevovoda, saj je na novourejenem zajetju
Zarobar na voljo presežna količina kakovostne pitne vode. Za oba
odseka sta že bili pridobljeni gradbeni dovoljenji, prvo v februarju
2020 in drugo v aprilu 2020.
Ker gre za obsežno in finančno zahtevno investicijo, je občina v
letu 2017 z vsemi tremi sklopi kandidirala za nepovratna evropska
kohezijska sredstva, projekt pa je bil avgusta 2018 uvrščen na seznam projektov, za katere se v tem programskem obdobju namenijo nepovratna sredstva. Skupna vloga za gradnjo vseh navedenih vodovodov je bila 20. decembra 2019 oddana na Ministrstvo
za okolje in prostor, odločba o dodelitvi sredstev pa še ni izdana.
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Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav
Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
je namenjeno lastnikom stanovanjskih stavb v Občini Gorenja
vas - Poljane, ki se nahajajo na območjih brez javne kanalizacija
in zanje gradnja ni planirana. Znesek subvencije je 150 evrov na
enoto zmogljivosti čiščenja male komunalne čistilne naprave
(zmogljivosti čiščenja do 50 PE) oziroma največ 30 odstotkov
nabavne vrednosti male komunalne čistilne naprave. Subvencije se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa.
V letu 2019 je bil javni razpis s skupno višino razpoložljivih sredstev za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav
7.000 evrov. Na razpis je bilo podanih sedem popolnih vlog.
Skupno je bilo dodeljenih 4.813,57 evra subvencij.
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Ravnanje s komunalnimi odpadki

Izgradnja kanalizacije Dobravšce in Gorenja vas – Tabor

Zbiranje komunalnih odpadkov
Javno službo zbiranja komunalnih odpadkov izvaja Občina Gorenja vas - Poljane znotraj režijskega obrata, ki je notranja organizacijska enota občinske uprave.
V okviru javne službe smo skupaj zbrali 1.320 ton komunalnih odpadkov, od tega je bilo mešane embalaže 25,2 odstotka, ostanka
komunalnih odpadkov 18,1 odstotka, kosovnih odpadkov 11 odstotkov, papirja s papirnato embalažo in steklene embalaže dobrih 9
odstotkov, lesa 6 odstotkov, kovin 3,3 odstotka in bioloških odpadkov iz gospodinjstev 2 odstotka, preostanek pa so druge frakcije,
kot so nevarni odpadki, OEEO, ravno steklo in plastika. Cene storitev zbiranja smo z julijem 2019 znižali za 10 odstotkov.
Gospodarski javni službi »obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in »odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov« izvaja JP VOKA SNAGA, d. o. o, ki je upravljavec infrastrukture RCERA Ljubljana. Cene storitev so se z marcem
2019 povečale do 25 odstotkov.
Občina pa se vsem občanom, podjetjem, šolam in vrtcem, ki skrbno ločujejo odpadke, tudi ob tej priložnosti zahvaljuje za doprinos
pri varovanju okolja, ki v sodobni družbi postaja vse bolj cenjena vrednota, saj bi okolje želeli zanamcem prepustiti takšno, kot smo
ga prejeli od naših prednikov.

Zbirni center Todraž
V letu 2019 je bilo v Zbirnem centru Todraž in na zbiralnicah
zbranih več kot 749 ton komunalnih odpadkov in embalaže. Za
obratovanje skrbi režijski obrat, zbirni center pa je obratoval ob
ponedeljkih od 9. do 17. ure, ob sredah od 8. do 17. ure ter vsako
drugo soboto v mesecu od 8. do 12. ure.

V juniju 2018 je bilo objavljeno javno naročilo za dograditev
kanalizacije na Dobravšcah in v Tabru v Gorenji vasi, na osnovi
česar je občina konec avgusta 2018 z najugodnejšim ponudnikom Eurograd iz Črnuč sklenila gradbeno pogodbo v vrednosti
176.791 evrov. Konec leta 2018 so se dela začela izvajati na Dobravšcah, v letu 2019 pa še zahtevnejši odsek na Tabru v Gorenji
vasi, vključno z navezovalnim krakom na obstoječo kanalizacijo.
Po izgradnji kanalizacije smo vse objekte na Tabru priključili na
javno kanalizacijo Gorenja vas.
Sočasno z izgradnjo kanalizacije smo uredili tudi meteorno kanalizacijo, kjer je prihajalo do plazenja cestišča, ter sanirali usad.
Plazoviti del ceste je bil saniran z zabijanjem jeklenih profilov

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
Občinska uprava znotraj režijskega skrbi za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. V okviru te gospodarske javne
službe se izvajajo naslednje storitve: odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo; prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic,
malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od
50 PE; čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na komunalni čistilni napravi;
zagotavljanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa ali
izdelave ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE; zagotavljanje prvih meritev
in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja 50 PE ali več, v katere se odvaja
komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb.
Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v javnih kanalizacijskih sistemih Gorenja vas, Poljane, Javorje in Četena Ravan je bilo v decembru 2019 urejeno za 3.097 prebivalcev (760
objektov), 344 gospodinjstev uporablja goščo iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav kot gnojilo na lastnih kmetijskih
površinah, za ostale pa se je redno izvajala javna služba prevze-

ma vsebin iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (1.233
objektov). Skupaj je bilo v letu 2019 izpraznjenih 170 greznic in
malih komunalnih čistilnih naprav, pri čemer je bilo odpeljanih
301 m3 gošč. V procesih čiščenja blata, mulja iz drugih čistilnih
naprav ter komunalnih odpadnih voda je na ČN Gorenja vas nastalo nekaj manj kot 193 ton dehidriranega blata, ki je bil oddan
na predelavo. Vse javne čistilne naprave so v letu 2019 dosegale
učinke čiščenja nad 90 odstotki.
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– tirnic dolžine 6 m ter izgradnjo opornega zidu v betonu in
kamnu z zaključkom venca v dolžini približno 50 m. Na betonski
venec je bila nameščena cestna ograja na celotni dolžini opornega zidu.
V celoti smo obnovili tudi del sekundarnega vodovoda ter v
soglasju z uporabniki obnovili hišne priključke z vodomernimi
jaški zunaj objektov (hišni priključki in vodomerni jaški so bili
strošek lastnika objekta).
Investicija na Tabru v Gorenji vasi je bila med bolj zahtevnimi,
saj je bila večji del časa cesta popolnoma zaprta. Obvoza ni bilo,
sam dostop do ulice je bil zelo težaven, zato se zahvaljujemo
vsem občanom ulice Tabor za strpnost in razumevanje.

Urejanje in čiščenje javnih površin
V letu 2019 smo urejali naslednje javne površine na območju Občine Gorenja vas-Poljane: Trg Ivana Regna, krožišče v Gorenji vasi,
obvoznica v Gorenje vasi, pešpot od krožišča mimo Neškove brvi do občinske stavbe, trg v Poljanah, okolica avtobusnih postajališč.
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Sofinanciranje kulturnih programov
Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti društev, ki kandidirajo na javnem razpisu. Društvom so bila sredstva dodeljena na podlagi točkovanja po Pravilniku o sofinanciranju programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnost v skupni višini 27.152,70 evra.
Kulturno društvo – izvajalec DODELJENA SREDSTVA V LETU 2019 (v €)

Obnova Dvorca Visoko

1.

KUD Sovodenj

3.306,67 €

2.

TD Žirovski vrh

3.552,84 €

3.

DU za Poljansko dolino

1.463,72 €

4.

DPŽ Blegoš

1.628,72 €

5.

KUD Ivan Regen

1.729,85 €

6.

DU Sovodenj

1.064,52 €

7.

KUD Trata Gorenja vas

3.103,86 €

8.

ŠD Blegoš

997,99 €

9.

TD Stari Vrh

585,49 €

10. TD Sovodenj

1.596,78 €

11. KD dr. Ivan Tavčar Poljane

6.147,60 €

12. Klekljarsko društvo Deteljica

558,87 €

13. PD Sovodenj

678,63 €

14. TD Gorenja vas

298,07 €

15. PD Gorenja vas

439,11 €

SKUPAJ

27.152,70 €

V letu 2019 se je zaključila glavnina večletne investicije obnove kompleksa Dvorca Visoko, ki je potekala od jeseni 2018, ko je bila
z izbranim izvajalcem Gib gradnje podpisana gradbena pogodba v višini 356.000 evra brez DDV. V prvi fazi je bila urejena meteorna kanalizacija ob objektu dvorca z hidroizolacijo in statično sanacijo temeljev. V kletni etaži, kjer bodo servisni prostori za ureditev osrednjih gostinskih prostorov v pritličju, so bili obnovljeni vsi prostori. Obnova je vključevala tudi tlake. V prvi polovici leta
se je pospešeno izvajala obnova obeh gostinskih prostorov v nadstropju z urejanjem estrihov, inštalacij in tovornega dvigalnega
jaška. Narejen je bil tudi lesen strop, postavljena krušna peč, urejena oprema za strežbo s strežnim pultom in pohištvom Visoške
kavarne, ki je v maju odprla svoja vrata.
Na osnovi prijave na javni razpis smo 3. junija 2019 prejeli odločbo Ministrstva za kulturo o odobritvi 95.071 evrov nepovratnih
sredstev za obnovo dvorca. Po zaprtju kavarne smo zato novembra pričeli z drugim delom obnovitvenih del notranjosti, trajno
uredili tlake in talne obloge ter ogrevanje v vhodni veži ter vseh prostorih razstavnih zbirk, vključno s poročno dvorano. Urejen
je bil tudi dvigalni jašek skozi vse etaže dvorca. Vzporedno je potekala tudi obnova strešne kritine dvorca, čemur je sledila še
obnova fasade.
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Glasbena šola Škofja Loka

Knjižnica Ivana Tavčarja
Občina Gorenja vas - Poljane je soustanoviteljica Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka.
Na območju občine delujejo krajevna knjižnica v Gorenji vasi, krajevna knjižnica v Poljanah in izposojevalna enota na Sovodnju.
Povsod beležimo zelo visok obisk.
Občina po pogodbi zagotavlja sredstva za delovanje knjižnice, za vzdrževanje in nakup potrebne opreme za knjižnice v občini ter za
nakup knjig. V letu 2019 je bilo v ta namen zagotovljenih 109.039,61 evra.

Na DO Gorenja vas - Poljane obiskuje nauk o glasbi še devet
učencev, ki sicer obiskujejo pouk glasbila na matični šoli (violina
in kljunasta flavta po dva, klavir, harmonika, violončelo, klarinet
in saksofon po eden).
(Vir: Glasbena šola Škofja Loka)

Občina Gorenja vas - Poljane je soustanoviteljica Glasbene šole
Škofja Loka, katere naloga je s svojo dejavnostjo zadovoljevati
potrebe po osnovnem glasbenem izobraževanju na območju
občin ustanoviteljic in ima dislocirane oddelke v občinah Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri.
Občina je za delovanje glasbene šole v letu 2019 namenila
19.417 evrov.

ENOTA
Predmet

V letu 2019 je bil na osnovi sprejetega pravilnika izveden javni
razpis za sofinanciranje izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad. Iz proračuna je bilo v letu
2019 za ta namen izplačanih 809,48 evra sredstev.

SKUPAJ

2. Harmonika
3. Violina

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SKUPAJ
2 2 3 1 3			
13
3 2						
6
1 4						
5
2			 1				
4
2 3 1					
8
1 3 3 1				
8

6 11 14 7 3
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Število učencev na Dislociranem oddelku (stanje 1. oktobra 2019)

Število učencev

1. Klavir

Glasbeno šolo Škofja Loka v šol. letu 2019/2020 (stanje 1. oktobra 2019) obiskuje 73 učencev iz Občine Gorenja vas - Poljane
(15,08 odstotka vseh učencev Glasbene šole Škofja Loka), od
tega 64 osnovnošolcev.
Vključenost osnovnošolskih otrok iz občine v glasbeno šolo je
6,09-odstotna.
PREDMET / RAZRED
1.
Klavir		
2
Violina
1
Violončelo		
Flavta		
1
Kitara		
2
Samo nauk o glasbi		

Članstvo v knjižnici v letih 2018 in 2019
2019

654

671

POLJANE

424

448

364

364

2

SOVODENJ

82

95

58

55

5

6. Kljunasta flavta

3

7. Klarinet

2

8. Saksofon

1

9. Pozavna

1

10. Tuba

1

11. Kitara

10

12. Petje

6

13. Samo nauk o glasbi

7

14. Predšolska glasbena vzgoja

1

Skupaj

2018

685

5. Flavta

17. Balet

2019

702

7

44

2018
GORENJA VAS

4. Violončelo

16. Plesna pripravnica

ODRASLI

14
11

15. Glasbena pripravnica

MLADI DO 15. LETA		

Vir: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

V letu 2019 je bilo od vseh otrok v občini v starosti do 15 let kar 77,4 odstotka članov knjižnice.
Občina Gorenja vas-Poljane je za knjižnično dejavnost v letu 2019 namenila 13,84 evra na prebivalca (brez vključenih sredstev, ki jih
občina zagotavlja direktno iz proračuna).
Samo zaradi izposoje je knjižnice v letu 2019 obiskalo: Poljane: 11.558 ljudi, Gorenja vas: 22.746 ljudi, Sovodenj: 1.840 ljudi.
Vsi skupaj so si na dom izposodili 145.646 enot gradiva.
V letu 2019 je bilo na vseh enotah Poljane, Gorenja vas in Sovodenj – izvedenih 225 dogodkov in prireditev (razstave, predavanja,
izobraževanja, ure pravljic, delavnice za otroke, obiski vrtcev …), ki se jih je udeležilo 4.313 obiskovalcev.

1
2, od tega samo pri PP 1
1, od tega samo pri baletu 0
73 (15,08 % vseh učencev)

Število učencev iz Občine Gorenja vas - Poljane (stanje 1. oktobra 2019)
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TURIZEM IN PRIREDITVE
Kavarna Visoko
Sočasno so bile za ogled ponovno odprte vse stalne razstavne
zbirke v pritličju dvorca, vse poletje pa je bilo živahno tudi na
zunanjem letnem vrtu kavarne.
Visoška kavarna deluje v organizaciji Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina, ki ni le upravljavec dvorca, pač pa tudi rojstne hiše slikarjev Šubicev in utrdb Rupnikove linije.

Ena najbolj odmevih pridobitev v ponudbi domačim in tujim
obiskovalcem v letu 2019 je bila nedvomno odlično obiskana
Visoška kavarna, ki je sredi maja na novo odprla svoja vrata v zavetju obnovljenega Dvorca Visoko. Njen obisk močno presegel
pričakovanja, saj so v lično obnovljenih prostorih poleg ogleda
razstav in vonja po preteklosti obiskovalci lahko poskusili torte
'Presečnikovo Meto' ali 'Kosmovega Janeza'.

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2019

100 let Visoške kronike
V letu 2019 smo obeleževali 100-letnico objave zgodovinskega romana Visoška kronika dr. Ivana Tavčarja, ki jo strokovnjaki
označujejo za eno najboljših del v slovenski književnosti. Praznovanja smo napovedali kar s prvoaprilsko šalo o najdbi Polikarpove kovane skrinje s cekini, ki je še vedno na ogled v preddverju dvorca. Skrinja simbolizira geslo prazničnih dogodkov, ki
so potekali pod skupnim imenom Vest na preizkušnji – nerazdeljeni vojni plen iz skrinje je Polikarpu namreč za vse življenje
otežil notranji glas vesti.

romanu Visoška kronika opisuje dr. Ivan Tavčar. Na poljuden in
zanimiv način je predstavil ekonomske, socialne in kulturne razmere, ki so takrat vladale v Evropi, na Slovenskem in Poljanskem.
Z nizom dogodkov smo se tudi tokrat dostojno poklonili znamenitemu rojaku Poljanske doline dr. Ivanu Tavčarju, ki je že v
svojem času ponesel sloves lepot Poljanske doline po vsej Sloveniji, njegova dela pa nič manj kot tedaj ne odmevajo tudi v
sodobnem času.

Ta je z mislijo »Pridem pote« odmevala tudi skozi odlično dramatizacijo Visoške kronike v poljanskem narečju, ki je pod vodstvom Andreja Šubica v organizaciji Kulturnega društva Poljane
doživela več razprodanih uprizoritev. S predstavo Visoška kronika kot vrhuncem prazničnih dogodkov pa je v juniju pri nas
gostovalo tudi Slovensko narodno gledališče Drama, in to prav
v ambientu Visoškega dvorca, kjer je Visoška kronika nastajala.
Ni manjkal niti zgodovinski večer, na katerem je ddr. Igor Grdina
v kulturnem domu v Poljanah osvetlil razmere, ki jih v svojem

Rupnikova linija
Tudi utrdbe Rupnikove linije, zgrajene na območju naše občine,
so v upravljanju Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina.
Vsak mesec organizirajo redna mesečna vodenja po utrdbi na
Golem vrhu in skrbijo za koordinacijo in vodenja najavljenih
skupin. Skozi projekt Impresije Škofjeloškega se pripravljajo
tudi vsebine, ki bodo našo zgodovinsko in gradbeno dediščino
še bolj približale mlajši generaciji.
Zaradi izjemne vlažnosti in nezadostnega pretoka zraka so se
na eksponatih in drugih lesenih predmetih na Golem vrhu razvile glive. Strokovnjaki bodo predmete očistili, osušili in jih shranili na primernejše mesto.
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Občinski pohodni krog

Druge dejavnosti na področju turizma

Pohodni krog Občine Gorenja vas - Poljane poteka približno po mejah naše občine in išče najlepše, najatraktivnejše točke in točke
z najlepšim razgledom. Meri kar 89 km, po višinski razliki pa obsega več kot 5.000 m vzponov in spustov. Za izdajanje kartončkov in
nagrad vzorno skrbijo v Gostilni Jager, kjer je tudi zadnja kontrolna točka pohoda. Ko pohodniki zberejo vse žige, prejmejo nagrado.

Občina sofinancira tudi druge projekte na področju turizma, ki jih izvaja Turizem Škofja Loka, ter posledično sodeluje pri skupnih
projektih vseh štirih občin na Škofjeloškem. Občina Gorenja vas - Poljane je sredstva namenila za sofinanciranje splošnih stroškov ter
naslednjih skupnih turističnih projektov oz. produktov:
promociji in organizaciji porok na Visokem. Občina sofinancira
tudi delovanje Turizma Škofja Loka v okviru Regionalne razvojne agencije BSC. Znotraj Turizma Škofja Loka deluje tudi TIC
Škofjeloško območje, kjer je največji delež aktivnosti usmerjen
v informiranje domačih in tujih obiskovalcev o aktualni turistični ponudbi v Škofji Loki, Poljanski in Selški dolini, o turističnih
ponudnikih in turističnih produktih. V centru je v poletni sezoni
mogoča izposoja koles.
Turizem Škofja Loka skrbi tudi za zadostne zaloge promocijskega materiala STO, ki ga lahko ponudniki na TIC kadar koli
prevzamejo.

•	izdelavo mesečnih koledarjev prireditev Kam?,
•	sodelovanje v skupnih promocijskih katalogih,
•	sodelovanje v nacionalnem katalogu Pohodništvo v Sloveniji,
•	vzdrževanje Loške kolesarske poti,
•	posodabljanje ključnih trženjskih orodij, dodajanje novih vsebin, posodobitev fototeke,
•	organizacijo in izvedbo Dnevov turizma na Loškem (izpeljana
je bila strokovna ekskurzija za ponudnike turističnih storitev).
Turizem Škofja Loka za našo občino izvaja tudi promocijo celotnega škofjeloškega območja ter aktivno sodeluje pri trženju,

Občinski kolesarski krog
Občinski kolesarski krog poteka po mejah občine z najlepšimi
razgledi, kjer se kolesar lahko ustavi, razgleda, spočije in okrepča. Skupna dolžina kroga je kar 115 kilometrov in ima 3.400 višinskih metrov vzponov in spustov, kolesarji pa ga lahko prevozijo

bodisi v celoti ali po treh etapah. Po poteh kolesarskega kroga
vas bodo vodili opazni in pregledni smerokazi.
Za izdajanje kartončkov in nagrad občinskega kolesarskega kroga skrbijo v društvu Belaunce.

Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev

Skupaj je bilo popisanih skoraj 730 hišnih imen, ki jih domačini
poznajo oz. uporabljajo že več kot 60 let. Kar nekaj zapisov hišnih imen je bilo sicer evidentiranih v zgodovinskih virih, vendar
so med domačini že pozabljena, nekaj imen pa je tudi takih, ki so
med ljudmi sicer poznana, vendar so mlajšega izvora in zato niso
bila predmet popisa znotraj omenjenega projekta. Po preverjanju
imen v zgodovinskih virih, pri domačinih in po uskladitvah z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša so zbrane podatke objavili
v spletnem leksikonu, izdali brošuro in izdelali označevalne glinene tablice z napisanimi hišnimi imeni v narečni obliki, ki jih bodo
lastniki namestili na hiše.

V letih 2015–2018 so na Razvojni agenciji Sora ob strokovni podpori Razvojne agencije Zgornje Gorenjske popisali stara hišna imena
v 41 vaseh, v letu 2019 pa so že popisanemu območju dodali še
območje Gorenji vasi z vsemi ulicami (Poljanska cesta, Sestranska
vas, Pot na Pretovč, Blegoška ulica, Gasilska ulica, Tabor, Trata),
Lajš, Dolenje in Gorenje Dobrave, Dobravšc ter Todraža.
Vodilo projekta je, da se ohranita nesnovna kulturna dediščina slovenskega podeželja in narečni govor, ki kaže svoje posebnosti tudi
pri hišnih imenih, da se prepreči izginotje starih hišnih imen in se
razširi njihova uporaba.
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Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev, ki kandidirajo na javnem razpisu. Občina je v letu 2019 podpisala pogodbe o sofinanciranju dejavnosti z osmimi društvi in dodelila sredstva v skupni višini 12.393,17
evra. Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja
meril, ki so opredeljena v Pravilniku o sofinanciranju turističnih
dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
DRUŠTVA

1.744,72 €

2.	 Klekljarsko društvo Deteljica

3.233,41 €

3.	 TD Stari vrh

2.266,23 €

4.	 TD Slajka Hotavlje

1.365,43 €
995,63 €

6.	 TKŠD podeželja Kladje

1.062,00 €

7.	 TD Sovodenj

1.185,27 €

8.	 Društvo letalcev Kragulj
SKUPAJ

Gradnja prizidka vrtca v Poljanah

DODELJENA SREDSTVA V LETU 2019

1.	 TD Žirovski vrh

5.	 TD Gorenja vas

VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, ŠPORT

540,48 €
12.393,17 €

občini izdana 13. novembra 2018. Razliko v financiranju investicije
bo občina zagotovila iz lastnih in kreditnih virov, 817.317 evrov pa
bo v dveh letih prispevalo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo po 23. členu Zakona o financiranju občin v okviru rednih
letnih prispevkov za investicije, ki bili prejšnji dve leti namenjeni gradnji športne dvorane v Gorenji vasi.
Javno naročilo za izbiro izvajalca del je bilo objavljeno v decembru
2019 po sprejemu občinskega proračuna za leto 2020, gradbena pogodba pa je bila podpisana 18. marca 2020 z izbranim izvajalcem del
SGP Zidgrad iz Idrije, ki je v javnem naročilu med sedmimi ponudniki
ponudilo najnižjo ceno v višini 2.266.435 evrov z DDV. Investicija bo
zaključena v drugi polovici leta 2021 in bo predstavljala pomembno
pridobitev pri dolgoročnem zagotavljanju zadostnega obsega kakovostnih prostorov za varstvo in vzgojo predšolskih otrok v občini.

Projekt vključuje izgradnjo šestih novih igralnic za potrebe vrtca,
dveh nadomestnih učilnic za potrebe šole ter vse druge potrebne
prostore kakovostno delovanja vrtca in šole. Projektna dokumentacija vključuje tudi preureditev obstoječega in postavitev novega
dodatnega zunanjega otroškega igrišča ter obnovo in razširitev centralne šolske kuhinje.
Občina je že v letu 2017 pridobila potrebno PGD projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za dozidavo vrtca,
ki je bilo izdano 28. septembra 2017. Temu so sledili postopki pridobivanja nepovratnih sredstev, pri čemer pa v preteklih dveh letih ni
bilo na voljo niti razpisov za evropska sredstva niti razpisov ministrstva, pristojnega za šolstvo. Občina je zato lahko kandidirala le na
razpisu Eko sklada, saj je projekt novega vrtca zasnovan kot skoraj
ničenergijski objekt po sistemu energetske varčne oz. pasivne gradnje. Odločba Eko sklada o odobritvi dobrih 280.546 evrov je bila

Šolski prevozi
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon
o osnovni šoli nalagata občinam dolžnost, da priskrbijo sredstva za
prevoze učencev osnovne šole, katerih prebivališče je oddaljeno od
osnovne šole več kot 4 km. Občina Gorenja vas - Poljane ima razpršeno poselitev, tako da je bilo v letu 2019 za prevoze osnovnošolskih
otrok porabljenih 385.482 evrov. Prevoze na številnih relacijah izvaja
10 prevoznikov kombijev in dva prevoznika avtobusa, ki so bili izbrani na javnem razpisu za izvajanje osnovnošolskih prevozov.

24

25

VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, ŠPORT

VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, ŠPORT

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2019

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2019

PREDŠOLSKA VZGOJA
Varstvo predšolskih otrok

IZOBRAŽEVANJE
Osnovnošolski program
Za subvencioniranje plačil staršev za vrtčevsko varstvo njihovih
otrok je Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2019 namenila skupno 1.278.310,05 evra za otroke, ki so vključeni v vrtce na območju občine.
Cene programov v vrtcih v Občini Gorenja vas - Poljane od 1. decembra 2019 znašajo: za prvo starostno skupino 481 evrov, za drugo starostno skupino 357 evrov, kombinirani oddelek in oddelek
3- do 4-letnih otrok pa 406 evrov.
Občina je skladno z zakonodajo prispevala tudi razliko med ceno
programov in plačilom staršev za otroke, ki so vrtce obiskovali
izven občine, ter krila stroške za otroke s posebnimi potrebami, in
sicer je bilo v letu 2019 izplačanih 93.777,87 evra.

V šolskem letu 2019/2020 poteka organizirano dnevno varstvo v
šestih oddelkih v Gorenji vasi – Vrtec Zala, štirih oddelkih v enoti
na Dobravi, dveh skupinah v enoti Sovodenj, eni skupini v enoti
v Lučinah, v 10 oddelkih v Vrtcu Agata v Poljanah (Vrtec Agata 7
oddelkov, Lovski dom 1,5 oddelka, PŠ Javorje 1,5 oddelka). V šolskem letu 2019/2020 (stanje oktobra 2019) je v vse vrtce v občini
vpisanih skupno 432 otrok, število pa se vse leto spreminja.
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, ter druge stroške za
otroke s posebnimi potrebami.

DNEVNO VARSTVO IN VZGOJA V OBČINI 		
LETO

SUBVENCIJE PLAČIL STARŠEV ZA VRTCE V OBČINI (v €)

SUBVENCIJE ZA VARSTVO IZVEN OBČINE (v €)

2019

1.278.310,05

93.777,87

2018

1.197.724,73

125.503,83

2017

1.121.039,64

133.763,00

2016

1.065.806,92

113.567,94

2015

1.034.886,31

92.313,37

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

11.791.759,26

1.043.233,74

SKUPAJ

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
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
ter nakup publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu.
V letu 2019 so bila sredstva namenjena za obnovo cestnih oznak za
varno pot v šolo, varovanje otrok v prometu v prvih dneh šole, izvedbo občinskega prvenstva Bicikl 2019 v organizaciji OŠ Poljane ter
sofinanciranje nakupa kolesarskega poligona za OŠ Ivana Tavčarja.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je organiziral brezplačni pregled koles občanov maja v Poljanah in v tednu mobilnosti
septembra v Gorenji vasi ter izvedel terensko akcijo z opozarjanjem
pešcev in razdeljevanjem odsevnih trakov v sklopu nacionalne akcije za večjo varnost pešcev »Bodi viden – bodi previden« v sodelovanju z ZŠAM Žiri, skupno občinsko upravo Medobčinski inšpektorat
in redarstvo ter policijo.

Občine so skladno z veljavno zakonodajo dolžne zagotavljati sredstva za kritje materialnih stroškov v osnovnih šolah, ki so vezani na
uporabo prostorov in opreme v osnovnih šolah, ter sredstva za izvedbo tistih osnovnošolskih programov, ki niso financirani iz državnega proračuna (varstvo vozačev in zdravstveno športna vzgoja). Za
materialne stroške šol in izvedbo navedenih dodatnih programov je
bilo v letu 2019 izplačanih 139.908,83 evra.
Na OŠ Ivana Tavčarja je izobraževalna dejavnost v šolskem letu
2018/2019 potekala v 29 oddelkih (matična šola s podružnicama) s
skupno 604 učenci.
Na OŠ Poljane pa je izobraževalna dejavnost v šolskem letu 2018/2019
potekala v 21 oddelkih (matična šola s podružnico) s 388 učenci.
V letu 2019 je bilo za dodatne interesne dejavnosti na obeh osnovnih
šolah porabljenih 3.120 evrov. Za pokritje materialnih stroškov tekmovanj učencev v osnovni šoli na regionalni in državni ravni je bilo
namenjenih 3.000 evrov.
Občina je v letu 2019 na obeh šolah sofinancirala tudi izvedbo zimskih šol v naravi, učenje plavanja, CŠOD, in sicer v višini 10.070 evrov.

Sredstva v višini 2.000 evrov so bila namenjena za pospeševanje
raziskovalne dejavnosti, zlasti za delo na konkretnih izobraževalnih
projektih na obeh šolah, ki so povezani z dodatnimi stroški.
Za mednarodno sodelovanje je bilo v letu 2019 namenjenih 1.481,13
evra.
Občina financira nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje osnovnih šol.
Občina Gorenja vas - Poljane kot soustanoviteljica skupnega javnega zavoda OŠ Jela Janežiča prav tako krije del materialnih stroškov
šole. Z delnim kritjem stroškov izvajanja nadstandardnega programa
skušamo zagotoviti kakovostno izobraževanje tudi za učence s posebnimi potrebami.
Prav tako je Občina Gorenja vas - Poljane soustanoviteljica Glasbene
šole Škofja Loka, zato se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za kritje dela razlike med prihodki in odhodki po finančnem
planu šole, sredstva za najemnino Puštalskega gradu ter za nakup
glasbil za potrebe pouka.

Lokalno učno središče
V sodelovanju z Ljudsko univerzo Škofja Loka se je tudi v letu 2019
nadaljeval pester progam izobraževanj v Lokalnem učnem središču
Gorenja vas, ki je večinoma potekal v Sokolskem domu, deloma pa
tudi v gorenjevaški šoli. Učno središče je tako med drugim gostilo
dobro obiskane tečaje angleščine in italijanščine, delavnico oblikovanje gline, tečaje šivanja, tečaj kvačkanja, začetni tečaj računalništva, komunikacije in retorike, šolo za življenje in tečaj španščine.

Sofinanciranje športnih programov
Na osnovi Odloka o postopku sofinanciranja LPŠ v Občini Gorenja vas - Poljane in Programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane za
določeno leto, se v proračunu občine namenjajo finančna sredstva za izvajanje programov športa. Pravico do sofinanciranja športnih
programov imajo izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v odloku in LPŠ. Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
V letu 2019 je bilo iz občinskega proračuna po razpisu za izvajanje programov športa izplačanih 63.794,27 evra. Denar je bil razdeljen
med 20 občinskih društev, s katerimi so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
DODELJENA SREDSTVA V LETU 2019 po RAZPISU (v €)
Športno društvo – izvajalec
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
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Športno društvo Mladi Vrh
Športno društvo Blegoš
Športno društvo Partizan Gorenja vas
Športno društvo Sv. Urban
Društvo upokojencev Sovodenj
Društvo upokojencev za Poljansko dolino
Športno društvo Marmor Hotavlje
Planinsko društvo Sovodenj
Planinsko društvo Gorenja vas
Plezalno društvo Cempin

Športno društvo – izvajalec
2.593,22
3.567,80
1.265,97
806,12
200,43
187,40
4.994,59
919,88
2.512,54
752,13

11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.
18.	
19.	
20.	
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Društvo OPV šport
Športno društvo Poljane
Karate klub RONIN
Košarkarski klub Gorenja vas
Smučarski klub Poljane
Športno društvo Špik Lučine
Športno društvo Sovodenj
Strelsko društvo Gorenja vas
Kolesarsko društvo Belaunce
Društvo letalcev Kragulj Sovodenj
SKUPAJ

1.207,07
12.766,04
2.358,45
15.838,22
5.591,38
1.173,08
862,65
5.597,76
356,76
242,78
63.794,27

ZDRAVST VENO IN SOCIALNO VARST VO
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ZDRAVSTVENO
IN SOCIALNO VARSTVO
Pediatrična ambulanta Gorenja vas – širitev programa
Ker obstoječi program pediatrije zaradi velikega števila otrok ni
zadoščal za kakovostno zdravstveno oskrbo, je po poldrugo leto
trajajočih usklajevanjih na osnovi utemeljenih argumentov Ministrstvo za zdravje odobrilo podvojitev programa pediatrične
ambulante Polhek v Gorenji vasi in Žireh, ki je začela v razširjenem obsegu delovati s 1. januarjem 2019. Navedena ambulanta
je v Gorenji vasi in Žireh že prej delovala v obsegu 1,2 programa,
novi skupni obseg pa je 2,2 programa, kar pomeni, da je otroška
ambulanta z letom 2019 v Gorenji vasi odprta vse dni v tednu.
S tem smo otrokom omogočili celovito preventivno–kurativno
zdravstveno oskrbo v lično prenovljeni ambulanti, ki je lani prejela tudi priznanje oddaje Ambienti za eno najlepše urejenih ambulant v Sloveniji.

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2019

Odprta nova zobozdravstvena ambulanta
S 1. januarjem 2019 je bila odprta tudi nova polivalentna ambulanta dr. Mance Peternelj, ki je sprva v obsegu 0,6 programa
sprejemala otroke, v obsegu 0,4 programa pa odrasle. Septembra je bil program notranje prerazporejen v korist povečanja
programa za otroke do obsega 0,8 programa, kar ambulanti
omogoča pokrivanje celotnega območja šolskega okoliša OŠ
Poljane. Ambulanta Jute Pisk v obsegu 1,2 programa pa pokriva
celotno območje šolskega okoliša OŠ Gorenja vas.
V sredini leta 2019 je ambulanta dr. Mance Peternelj začela delovati v prostorih nekdanje zobozdravstvene ambulante v prvem
nadstropju zdravstvenega doma.

Odprta nova razvojna ambulanta
Konec leta 2019 je bila v pritličju Zdravstvenega doma Gorenja vas delno prenovljena in preurejena še nekdanja ambulanta optike v
novo razvojno ambulanto za otroke. Prenova je obsegala predelavo notranjih elektro in strojnih inštalacij ter zamenjavo spuščenega
stropa. Na hodniku pred ambulanto je bila urejena nova čakalnica.

Ureditev novih prostorov lekarne
Konec leta 2018 se je začelo urejane novih prostorov v pritličju
zdravstvenega doma, prenovljeni in sodobno opremljeni prostori pa so bili predani v uporabo aprila 2019. Slovesno odprtje
lekarne je bilo 23. maja 2019.
Vsa potrebna sredstva za realizacijo investicije v višini 492.700
evrov (rekonstrukcija in oprema) je zagotovil Javni zavod Gorenjske lekarne, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Gorenja vas - Poljane. Lekarna je opremljena z najsodobnejšo
tehnologijo in robotskim razvrščanjem zdravil, s samostojnim
vhodom neposredno z novega parkirišča pa je izboljšana tudi
dostopnost občanom. S tem smo skupaj še dodatno prispevali k
snovanju in razvoju sodobnega zdravstvenega centra v Gorenji
vasi.

Nov zdravnik splošne medicine
V poletnih mesecih leta 2019 so bili predelani obstoječi prostori ordinacije Ambulante Šubic in prosti prostori, namenjeni
dežurnemu zdravniku. S posegom je bila narejena ordinacija za
novega splošnega zdravnika. Poseg je obsegal rušitvena dela,
izdelavo novih predelnih sten in spuščenega stropa, talnih
oblog, notranjih vrat ter predelavo elektro in strojnih inštalacij.
Obnovljeni so bili tudi obstoječi prostori sanitarij in čajne kuhinje za zaposlene.
Cilj posega je bila nova ordinacija za dodatnega splošnega
zdravnika; oktobra se je namreč v ambulanti dr. Nadje Šubic
zaposlil novi zdravnik dr. Marko Možina. Dolgoročno pa načrtujemo ureditev novih, sodobno opremljenih ambulant družinske
medicine v prostorih nekdanje lekarne, za kar že pripravljamo
projektno dokumentacijo.

Drugi zdravstveno-socialni programi
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.

Širitev programa zobozdravstva za odrasle
Poleti 2019 se je upokojila dolgoletna gorenjevaška zobozdravnica dr. Olgica Mijatovič, ki je delo opravljala v obsegu 0,7 programa.
Na občini smo zaradi pomanjkanja obsega programa uspeli pridobiti soglasje za razširitev programa na 1,00, nato pa smo izvedli
javni razpis za podelitev koncesije, ki je bila v obsegu po 0,5 programa dodeljena obstoječima koncesionarjema, dr. Roku Kavčiču in
dr. Mateju Javhu, ki je nato zaposlil dodatno zobozdravnico, dr. Jano Pušavec. Ambulanta Javh je prej že razpolagala z 1,00 programa
in ima zdaj 1,5 programa, ambulanta Rok-lab pa ima po novem skupno 0,8 programa.
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Za Občino Gorenja vas - Poljane mrliškoogledno službo izvajajo
zdravniki, v primeru zdravnikove napotitve na obdukcijo plača
stroške občina. V letu 2019 je bilo za mrliškoogledno službo porabljenih 13.355,88 evra.
Občina vsako leto sofinancira letovanja zdravstveno in socialno
ogroženih otrok iz občine, ki se ga udeležuje vse več otrok. Osem
otrok se je udeležilo letovanja na Debelem Rtiču in kar 21 otrok
v Marindolu v organizaciji Območnega združenja RK Škofja Loka;

od teh so bili trije iz socialno šibkih družin.
Letovanja otrok so potekala tudi v organizaciji Društva prijateljev mladine Škofja Loka. Udeležilo se jih je 20 otrok iz naše občine, med njimi trije otroci iz socialno šibkih družin.
Za letovanja je bilo iz proračuna izplačanih 1.931,11 evra.
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 z
zagotavljanjem zatočišča in svetovanja. Občina na ta način želi
prisluhniti težavam in potrebam ogrožene skupine prebivalcev
in jim nuditi pomoč v obliki varnega zatočišča za čas, ko je potrebno, da se umaknejo pred nasiljem.
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Splošni in posebni socialni zavodi, družinski pomočnik, pomoč na domu

Enkratni denarni prispevek za novorojenčke v občini

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 stroškov domske
oskrbe. Nekaterim občanom je potrebno zagotoviti 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 2019 doplačevala domsko oskrbo za 22 oskrbovancev v 15 različnih domovih oziroma zavodih po Sloveniji. Število oskrbovancev se med letom spreminja.
V letu 2019 je bilo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za plačilo
oskrbnine v socialnih zavodih ali domovih izplačanih 170.222,54 evra.

Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki, ki
tako skladno z Zakonom o socialnem varstvu
zagotavljajo mrežo javne službe za pomoč na
domu in storitev tudi delno sofinancirajo. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge
pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju,
se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati in negovati sami,
svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali
zanjo nimajo možnosti. Upravičencem se tako
z različnimi oblikami organizirane praktične
pomoči in opravil vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Gorenja vas - Poljane je bil
sprejet oktobra leta 2006. Pomoč v višini 208,64 evra je namenjena staršem ob rojstvu otroka
in se je v letu 2019 podelila 95 staršem novorojenčkov v občini. Prispevek se izplača na podlagi
predložene vloge staršev in izdane odločbe o upravičenosti do sredstev.
V letu 2019 je bilo za ta namen porabljenih 19.820,80 evra.

Pomoč družini na domu se začne izvajati na zahtevo upravičenca ali
njegovega zakonitega zastopnika ter se prilagodi potrebam posameznega upravičenca. Obsega naslednje sklope opravil:
• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali
slačenju, umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih
potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
• gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali
nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z
odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega
prostora;
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne
mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov
o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Na osnovi sprejetega Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane, se finančna sredstva upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa. V letu 2019 se je na razpis
prijavilo 23 humanitarnih društev oz. organizacij, katerih člani so tudi občani naše občine.

Občina Gorenja vas - Poljane glede na veljavno zakonodajo v proračunu zagotavlja tudi sredstva za družinskega pomočnika. To je pravica upravičenca do institucionalnega varstva, da lahko v primerih
in pod pogoji, določenimi z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV)
namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v domačem okolju.
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:
•	za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek,
•	ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
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 duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč
pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.
V letu 2019 so se iz občinskega proračuna zagotavljala potrebna
sredstva štirim družinskim pomočnikom, ki so nudili pomoč ljudem
z motnjami v duševnem razvoju ter težko gibalno oviranim, v skupni
višini 41.400,48 evra.

Na podlagi zvišanja stroškov dela je občinski svet potrdil zvišanje
cene s 1. junijem 2018, ki znaša za uporabnika 5,80 evra na uro.
Skladno z dogovorom med Občino Gorenja vas - Poljane in Centrom
slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, se storitev pomoč družini
na domu uporabniku zaračunava po dejansko opravljenih urah in po
potrjeni ceni, s katero soglaša občina. Center mesečno opravlja obračun dejanskih stroškov storitve pomoči družini na domu. Stroške
storitve za razliko od deleža, ki ga na podlagi potrjene cene izvajalec
pridobi od uporabnikov, krije občina.

Pomoč na domu:
Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale
psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano
pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in tako vsaj za določen čas odložijo 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.
V Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka storitev pomoči
na domu in socialne oskrbe na domu izvajajo za občane Občin Škofja

Število uporabnikov pomoči na domu se med letom spreminja. Ob
koncu leta 2019 je pomoč na domu koristilo 23 uporabnikov. V letu
2019 je bilo za ta namen porabljenih 43.440,70 evra.

Enkratne denarne socialne pomoči
Na osnovi Odloka o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja vas-Poljane (Ur. l. RS, št. 11/18) so vsako leto planirana sredstva za
dodeljevanje in izplačevanje denarne socialne pomoči za občane s stalnim prebivališčem v občini, ki tako pomoč potrebujejo in izpolnjujejo pogoje skladno z odlokom. Predlagatelji vložijo vlogo za dodelitev denarne socialne pomoči na posebnem obrazcu, ki je
dostopen na občini in na občinski spletni strani. O višini sredstev za upravičenca odloči občinski odbor za zdravstvo, socialno varstvo
in skrbstvo in vlagatelju se izda odločbo.
V letu 2019 je bilo dodeljenih 22 enkratnih denarnih socialnih pomoči v skupni višini 15.710,00 evrov.
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Sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti

HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA

DODELJENA SREDSTVA V LETU 2019 (v €)

1.	

Društvo psoriatikov Slovenije – Podružnica Gorenjske, Gosposvetska 9, Kranj

307,50

2.	

Društvo izgnancev Slovenije – OO Škofja Loka, Podlubnik 162, Škofja Loka

369,00

3.	

Društvo paraplegikov Gorenjske, Ul. Lojzeta Hrovata 4c, Kranj

221,40

4.	

Društvo upokojencev Sovodenj, Sovodenj 23, Sovodenj

615,01

5.	

Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, Ljubljana

319,80

6.	

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, C. Staneta Žagarja 27, Kranj

319,80

7.	

Rejniško društvo Slovenije, Benica 1/a, Lendava

196,80

8.	

AURIS, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih, Huje 23a, Kranj

332,10

9.	

ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, Cigaletova 5, Ljubljana

381,30

10.	

CSD Škofja Loka, Partizanska c. 1d, Škofja Loka

528,91

11.	

Društvo bolnikov z osteoporozo, Jezerska c. 41, 4000 Kranj

578,11

12.	

Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka, Spodnji trg 40, Škofja Loka

393,60

13.	

ILCO, Invalidsko društvo Gorenjska, Gorenja vas – Reteče 61a, Škofja Loka

639,61

14.	

Klub KZA dr. Viktorja Kocjančiča, Partizanska 1d, Škofja Loka

15.	

Društvo upokojencev za Poljansko dolino, Poljanska c. 87, Gorenja vas

1832,72

16.	

OORK, Kidričeva c. 1, Škofja Loka

3038,10

516,61

16a.	 RK Poljane

1193,10

16b.	 RK Javorje

947,10

16c.	 RK Gorenja vas

3567,00

16d.	 RK Sovodenj

455,10
246,00

17.	

Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Ljubljanska ul.9, Maribor

18.	

Ustanova Mali vitez, Fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka, Zarnikova 3, Ljubljana

123,00

19.	

Društvo diabetikov Škofja Loka, Stara cesta 10, Škofja Loka

565,81

20.	

SOŽITJE, Društvo za pomoč os. z motnjami v duš. razvoju, Kapucinski trg 8, Škofja Loka

553,51

21.	

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka, Podlubnik 20, Škofja Loka

22.	

Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE ZD Škofja Loka, Zobna preventiva, Stara c. 10, Škofja Loka

23.	

Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Tržaška 132, Ljubljana
SKUPAJ

1070,11
528,91
159,90
20.000,00 €

Z izbranimi izvajalci programov je župan sklenil pogodbe o sofinanciranju programov, na osnovi katerih je bilo v letu 2019
izplačanih 20.000 evrov občinskih sredstev.
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GOSPODARSKE
DEJAVNOSTI
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Subvencije na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja
V občinskem proračunu se vsako leto namenjajo finančna sredstva za pomoč pri posameznih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva 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.
SOFINANCIRANJE V LETU 2019		

Subvencije za podjetnike

1. GOZDNE VLAKE

2

2. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

5

3. a.) Za KMETIJSKE INVESTICIJE IN OPREMO je bilo izplačanih 66.970,55 evra.

Občina je v letu 2019 skladno s Pravilnikom o spodbujanju razvoja podjetništva v občini (Ur. l. RS, št. 19/17) sofinancirala ukrep zaposlovanja oz. samozaposlovanja (33 vlog). Dvanajstim upravičencem smo sofinancirali promocijo izdelkov in storitev doma in v tujini,
enemu upravičencu projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovni objekt, enemu upravičencu pa izdelavo poslovnega načrta. Enemu vlagatelju smo sofinancirali stroške za delovanje mladih podjetij.
Skupaj je bilo za te namene izplačano 34.242,63 evra.

Kreditna shema ugodnih posojil za podjetnike
financiranju tekočega poslovanja – trenutno veljavna obrestna
mera je 1,80 % nominalno. Maksimalni znesek kratkoročnega
kredita je 50.000 evrov.

Tudi v letu 2019 smo podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v okviru Kreditne sheme Razvojne agencije
Sora, d. o. o., omogočili ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila. Prosilcem v sodelovanju z izbrano banko in vlagateljicami dodeljujemo ugodne dolgoročne (do 10 let) in kratkoročne
kredite (do enega leta). Trenutni pogoji za dolgoročne kredite
za nakup zemljišča, nakup, gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov ali nakup opreme in kmetijske mehanizacije so: obrestna
mera 6-mesečni Euribor + 1,95 %. Maksimalni znesek dolgoročnega kredita je 100.000 evrov. Kratkoročni krediti so namenjeni

V letu 2019 je bilo podeljeno skupno pet kreditov:
- dva dolgoročna v skupni vrednosti 68.000 evrov,
- trije kratkoročni v skupni vrednosti: 55.000 evrov.
Občina je v letu 2019 v kreditni sklad prispevala 10.000
evrov.

Financiranje podjetniških programov na RAS
Sredstva namenjamo sofinanciranju projekta »Spodbujanje podjetništva na Loškem«, ki zajema podjetniške krožke za osnovnošolce, žensko podjetništvo in podjetništvo za mlade. Sofinanciramo delovanje energetske svetovalne pisarne, ki jo je v letu 2019
obiskalo pet naših občanov, in delovanje kreditne sheme.
Kreditna shema Razvojne agencije Sora v sodelovanju z občinami
Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, Žiri in Železniki ter Območno
obrtno zbornico Škofja Loka nudi podjetjem (mikro, mala in srednje velika podjetja) in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ugodno kreditiranje dejavnosti. Prosilcem v sodelovanju z
izbrano banko in vlagateljicami dodeljujemo ugodne dolgoročne
(do 10 let) in kratkoročne kredite (do enega leta). Trenutni pogoji
za dolgoročne kredite za nakup zemljišča, nakup, gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov ali nakup opreme in kmetijske mehanizacije so: obrestna mera 6-mesečni Euribor + 1,95 %. Maksimalni
znesek dolgoročnega kredita je 100.000 evrov. Kratkoročni krediti
so namenjeni financiranju tekočega poslovanja – trenutno veljavna obrestna mera 1,80 % nominalno. Maksimalni znesek kratkoročnega kredita je 50.000 evrov.

Dolgoročni krediti so se dodeljevali za:
• nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,
• nakup, gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov ter
• nakup opreme in kmetijske mehanizacije.
Poleg omenjenih kreditov so ciljne skupine lahko koristile tudi
kratkoročne kredite za obdobje do enega leta. Sredstva kratkoročnih kreditov je bilo mogoče prejeti za financiranje tekočega
poslovanja.
V letu 2019 je kredite prejelo pet prosilcev. Dva kredita sta bila
dolgoročna v skupni vrednosti 68.000 evrov, trije so bili kratkoročni v skupni vrednosti 55.000 evrov.
Občina je namenila sredstva za organizacijo Tedna obrti in podjetništva na Loškem in sofinancirala izvedbo samostojnega dogodka v okviru projekta 17. Teden podeželja na Loškem.
Občina je za te ukrepe Razvojni agenciji Sora namenila 14.644,89
evra.
Občina je tudi v letu 2019 sofinancirala projekt Delovanje podeželskega razvojnega jedra.

IZVEDBA AGROMELIORACIJ

1

NAKUP OVIJALKE (BALIRKE)

4

NAKUP CISTERN ZA GNOJEVKO

3

NAKUP KOSILNIC

23

NAKUP OBRAČALNIKOV

11

NAKUP RASTLINJAKA

1

NAKUP TROSILCA ZA GNOJ

1

NAKUP ZGRABLJALNIKA

7

NAKUP BRANE

3

OSTALO: NAKUP FREZE, NAKLADALNE PRIKOLICE, PAŠNE OPREME, RAZMETALEC SILAŽE, HIDRAVLIČNI ŽERJAV …

9

GRADNJA, ADAPTACIJA GOSPODARSKIH POSLOPIJ (izgradnja strojne lope, gradnja skednja, notranja ureditev hleva, adaptacija strehe …)

4

3. b) Za GOZDARSKO OPREMO je bilo izplačanih 16.619,70 evra.
NAKUP GOZDARSKE MEHANIZACIJE (9 vitlov, 3 cepilniki drv, 4 gozdarske prikolice)

16

NAKUP ZAŠČITNE OPREME ZA DELO V GOZDU

4

Skladno z veljavnim proračunom so bila sredstva razdeljena na osnovi prispelih vlog. Sredstva so bila razdeljena upravičencem, ki so
izvedli nakup kmetijske mehanizacije oz. za urejanje kmetijskih zemljišč. Občina je tako sofinancirala nakup treh cistern za gnojevko,
enajstih obračalnikov, štirih balirk, sedmih zgrabljalnikov, 23 gorskih kosilnic, treh bran in druge kmetijske mehanizacije. Sredstva so
bila namenjena tudi investiciji v urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracija), preostala dela pa so se nanašala na druge naložbe in
opremo v kmetijska gospodarstva (naložbe v hlevsko opremo, sofinanciranje izgradnje novega gospodarskega poslopja …). Za ta
namen je bilo izplačanih 66.970,55 evra.
Občina je sofinancirala tudi nakup gozdarske mehanizacije 19 upravičencem (vitli, gozdarske prikolice, cepilniki drv, zaščitna oprema).
Za ta namen je občina izplačala 16.619,70 evra.
Za vse investicije (kmetijske in gozdarske) je bilo upravičencem v letu 2019 izplačanih 83.590,26 evra.
Občina je sofinancirala tudi naložbe v dopolnilne dejavnosti. Petim upravičencem je bilo za ta namen izplačanih 2.610,85 evra.
Za sofinanciranje obnove gozdnih vlak je bilo dvema upravičencema izplačanih 356,38 evra.
Sredstva so bila namenjena tudi za delovanje društev s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja.
SOFINANCIRANJE DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA 2019 (v EUR)
DRUŠTVO
Društvo podeželskih žena Blegoš

čl. iz GVP

UPRAVIČENI STR.		SKUPAJ

91,85 %

1832,14		1.682,82

Društvo podeželske mladine Škofja Loka

45,19 %

1517,13		 685,59

Društvo za razvoj podeželja RESJE

27,62 %

491,70		 135,81

Govedorejsko društvo Škofja Loka

27,97 %

1936,03		 541,51

Društvo rejcev drobnice Škofja Loka		

28,12 %

1782,92		 501,36

Združenje za ekološko kmetovanje Gorenjske

16,36 %

4502,24		 736,56

Ribiška družina Visoko

48,33 %

3191,88		1.542,63

						5.826,28
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PROSTORSKO
NAČRTOVANJE

OBČINSKI
NAGRAJENCI
Občinski praznik in nagrajenci občine za leto 2019

Priprava drugih sprememb občinskega prostorskega načrta

Občina je v letu 2017 ponovno pričela s postopkom izdelave
drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Pripravljavec LOCUS, d. o. o., se je vključil v pridobivanje prvih mnenj in pripravil njihovo analizo. Izdelane so bile strokovne
podlage, in sicer: elaborat posegov na kmetijska zemljišča, prikaz stanja prostora, bilance stavbnih zemljišč z razvojnimi stopnjami in strokovne podlage za del območja GRV-23. Občina je
naročila hidrološko-hidravlične analize za tri območja, ki so v
postopku sprememb in dopolnitev.
Do sredine leta 2018 je bila pridobljena glavnina prvih mnenj
nosilcev urejanja prostora, sprememb prostorskega plana pa še
ni odobrila Direkcija RS za vode, ki je izdala negativno mnenje
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in je vlogo ponovno presojala na osnovi recenzije hidrološko-hidravličnih analiz. Recenzijo so strokovnjaki direkcije izdelali v
marcu 2019, potrjena je bila mesec dni kasneje, kar je omogočilo
izdajo pozitivnega mnenja Direkcije RS za vode in oddajo vloge
na Ministrstvo za okolje in prostor glede potrebnosti presoje
vplivov na okolje, ki jih bodo predvidene spremembe prostorskega plana povzročile.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev je bila izvedena v septembru 2019, v teku pa je zbiranje drugega kroga mnenj nosilcev urejanja prostora, čemur bo sledil
končni sprejem na seji občinskega sveta.

PROTIPOŽARNA VARNOST
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2019

Gasilska oprema

V letu 2019 sta plaketi občine prejela Košarkarski klub Gorenja
vas za razvoj in dosežke v preteklih 50 letih ter Podružnična šola
Lučine za vpetost v življenje na Lučinskem.

V soboto, 23. novembra 2019, je v Sokolskem domu v Gorenji vasi
potekala slavnostna prireditev ob občinskem prazniku, na kateri je
župan občine podelili tudi občinska priznanja za leto 2019.
Na prireditvi so se z muzikalom Mamma Mia predstavili sedanji in
nekdanji učenci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas pod vodstvom učiteljice Neže Erznožnik, Mladinski pevski zbor OŠ Ivana Tavčarja ter
Hana Oblak in Kristina Ferlan z avtorsko skladbo Hane Oblak Dihaj
svoj zrak.

Priznanja občine so prejeli Jerneja Bonča za sooblikovanje kulturne podobe Poljan, Ciril Istenič za sooblikovanje duhovne podobe
župnije Javorje, Vinko Verčič za upravljanje vaškega vodovoda Zlati izvir ter STEG Poljanska dolina 1 za širjenje skavtskih vrednot
med mladimi na Poljanskem.

Občina Gorenja vas - Poljane je v letu 2019 namenila 41.000
evrov PGD Hotavlje za sofinanciranje nakupa podvozja gasilskega vozila GCGP-1 – gasilske cisterne za gozdne požare. Gasilska
cisterna, ki ima rezervoar za do 4.000 litrov vode, je namenjena
gašenju požarov in prevozu vode. Vozilo ima prostor za posadko
1 + 3 ali 1 + 5 in prostor za gasilsko tehnično opremo.

Priznanje župana občine je prejel Rožle Reven za kolesarski podvig do Kitajske.
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Višina veljavnega proračuna in zaključnega računa proračuna ter vrednost investicij v zaključnem računu proračuna (po letih) sta razvidni tudi iz
spodnjih grafikonov:

Višina proračuna

Leto

2015

2016

2017

2018

Vrednost zaključnega računa
proračuna v milijonih EUR

Zaključni račun

Veljavni proračun

Zaključni račun

Veljavni proračun

Zaključni račun

Veljavni proračun

Zaključni račun

Veljavni proračun

Veljavni proračun

Pregled proračunov občine v letih od 2015 do 2019

Vrednost inves

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0
Zaključni račun

Vrednost v milijonih EUR

PRORAČUNI

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0

2019

2015

Zaključni račun proračuna

kar je za
Realizacija po ZR
glede na veljavni
proračun (v %)

9.923.914

8.715.808

4.201.980

3.348.503

53,74%

52,87%

43,06%

41,36%

42,34%

38,42%

Leto

2015
87,83

90,19

12.255.043

11.458.766

5.601.306

5.183.366

45,71%

45,23%

2016

2017

93,50

2019
Veljavni
proračun
11.755.223

5.739.342

Zaključni
račun

11.292.496

5.522.260

48,82%

48,90%

2018

Zaključni račun

8.913.228
3.686.184

Zaključni
račun

Veljavni proračun

9.883.265
4.255.616

2018

Veljavni
proračun

Zaključni račun

5.921.652

Zaključni
račun

Veljavni proračun

Veljavni
proračun

Zaključni račun

11.200.733

6.509.741

2017

Zaključni
račun

Veljavni proračun

12.113.643

92,46

Veljavni
proračun

Zaključni račun

Zaključni
račun

Veljavni proračun

od tega investicij

2016

Veljavni
proračun

Zaključni račun

Vrednost proračuna

Veljavni proračun

Vrednost v milijonih EUR

2015

Leto

Vrednost zaključnega računa
proračuna v milijonih EUR

Vrednost investicij v ZR proračunu (v EUR)

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
Pregled proračunov občine v letih od 2015
do 2019
0

Skupna vrednost ZR proračuna (v EUR)

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0

2019

2015

2016

2017

2018

2019

96,06

Zgornja tabela prikazuje pregled veljavnih proračunov in zaključnih računov Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju 2015–2019. Prav tako tabela
prikazuje delež investicij v proračunu ter višino realizacije veljavnih proračunov.
Veljavni proračun Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2019 se je v primerjavi z letom 2018 znižal za 4,08 odstotka.

Zadolžitev Občine Gorenja vas - Poljane
Zadolžitev občine je razvidna iz spodnje preglednice:
Datum zadolžitve Namen
24. 6. 2014

Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane pa se je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 znižal za 1,44 odstotka.
Hkrati tabela prikazuje, da je občina v letih 2015–2019 za investicije porabila povprečno 45,36 odstotka proračunskih sredstev ter da je veljavni
proračun 2019 realiziran 96,06-odstotno, kar je najvišji delež realizacije proračuna v zgodovini obstoja samostojne Občine Gorenja vas - Poljane.

Energijska obnova in rekonstrukcija KD Gor. vas

Znesek zadolžitve

že odplačano do 31.12.2019

stanje dolga na dan 31.12.2019

Obrok

Zadnji obrok bo odplačan

238.051,44 €

148.782,20 €

89.269,24 €

7.439,11 € / 4xletno

31. 10. 2022

27. 10. 2014

Kanalizacija in vodooskrba v Porečju Sore

1.000.000,00 €

525.862,09 €

474.137,91 €

8.620,69 € / mesec

1. 7. 2024

3. 12. 2018

Telovadnica Gorenja vas

1.000.000,00 €

94.827,59 €

905.172,41 €

8.620,69 € / mesec

1. 9. 2028

2.238.051,44 €

769.471,88 €

Skupaj zadolžitev občine

1.468.579,56 €		

Stanje zadolžitve 31. decembra 2019 je 1.468.579,56 evra, kar znaša na prebivalca naše občine 191 evrov in občino še vedno uvršča med manj zadolžene
v Sloveniji. Število prebivalcev občine 1. januarja 2019 je 7.704 (vir: Statistični urad RS).
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ŽUPAN, OBČINSKI SVET in OBČINSKA UPRAVA
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OBČINSKA UPRAVA

ŽUPAN, OBČINSKI SVET
in OBČINSKA UPRAVA
ŽUPAN		
OBČINSKI SVET
Milan Čadež
Telefon: 51 83 106
E-pošta: milan.cadez@obcina-gvp.si

PODŽUPAN
Anton Debeljak
20. junija 2019 je župan imenoval podžupana,
ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno.

Občinski svet je najvišji organ odločanja v
občini o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Gorenja
vas - Poljane šteje 17 članov, ki so voljeni
predstavniki posamezne volilne enote za
štiriletni mandat.
Občinski svet sestavlja 17 članov, od njih
jih sedem zastopa Slovensko demokratsko
stranko, po trije Novo Slovenijo – krščanske
demokrate ter Neodvisno listo Barbare Radič
in skupine volivcev, dva Slovensko ljudsko
stranko, po eden pa Socialne demokrate in
DeSUS – Demokratično stranko upokojencev.
Nova sestava članov občinskega sveta,
izvoljenih na volitvah novembra 2018 za
mandatno obdobje 2018–2022, je sledeča:
Anton Debeljak, Irena Tavčar, Ciril Alič,
Uroš Čadež, Janez Hrovat, Peter Peternel,
Zvonko Dolinar, Stanko Bajt, Marja Guzelj,
Polona Mlinar Biček, Roman Kokalj, Martin
Oblak, Žan Mahnič, Mirjana Možina, Jurij
Krvina, Marija Prosen in Stanislav Bizovičar.
Občinski svet se je v letu 2019 sestal na
petih rednih sejah. Skupno je občinski svet
sprejel 62 sklepov o posameznih odločitvah,
med katerimi so med drugim sprejemi ali
spremembe odlokov, pravilnikov, programov
in poročil, potrditve predlogov prometa
z zemljišči in izvzemov iz javnega dobra,
izvedel več mandatnih imenovanj ter določil
občinske nagrajence.

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2019

Med pomembnejšimi odločitvami je tudi
sprejem občinskega proračuna za leto
2020 in rebalansa proračuna za leto 2019
ter zaključnega računa za leto 2018. Člani
občinskega sveta so podali tudi veliko predlogov in pobud, ki so bili vključno s predlogi
realizacije ali pojasnili objavljeni v občinskem
glasilu.
Celotno gradivo, ki ga na svojih sejah obravnava občinski svet, vključno z zapisniki sej, je
občanom tekoče na voljo na spletnih straneh
občine pod rubriko občina/župan, občinski
svet in nadzorni odbor/občinski svet in delovna telesa/seje občinskega sveta.

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor občine je najvišji organ
nadzora javne porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom
naslednje pristojnosti:
•o
 pravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
•n
 adzoruje namenskost in smotrnost porabe
sredstev občinskega proračuna,
• nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov
proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor ima 5 članov, ki jih imenuje
občinski svet, sestavljajo pa ga: dr. Milena
Alič, Petra Buh, Mihaela Kokalj, mag. Silvo
Pivk, Barbara Radič.

je organizirana kot enoten organ, ki ima tri
notranje organizacijske enote:
• urad župana,
•o
 ddelek za proračun, finance in računovodstvo,
• oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo,
v okviru katerega je kot posebna enota
organiziran režijski obrat za izvajanje gospodarskih javnih služb. Občinski uslužbenci v sklopu režijskega obrata poleg nalog
občine v celoti opravljajo vse naloge, ki jih
v drugih občinah običajno izvajajo posebej
ustanovljena komunalna podjetja.

ODDELEK ZA
PRORAČUN, FINANCE
IN RAČUNOVODSTVO

ODDELEK ZA
OKOLJE, PROSTOR IN
INFRASTRUKTURO

Anja Hren

Dr. Kristina Knific

Šolstvo, vrtci, šport, proračun,
računovodstvo KS
Telefon: 51 83 104, 031 782 552
E-pošta: anja.hren@obcina-gvp.si

Luka Prezelj

Sestava občinske uprave ob izidu publikacije:

Strokovni sodelavec za finance in
računovodstvo
Telefon: 51 83 115
E-pošta: luka.prezelj@obcina-gvp.si

URAD ŽUPANA

Katarina Dolenc

Elizabeta Rakovec,

Proračun občine, finance
Telefon: 51 83 109
E-pošta: katarina.dolenc@obcina-gvp.si

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

Anica Nedižavec

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

Obračun komunalnih storitev
Telefon: 51 83 108
E-pošta: ani.nedizavec@obcina-gvp.si

Bernard Strel
Investicije, projekti
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, projekti,
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

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

Bojan Kavčič
Občinska komunalna služba, zbirni center
Telefon: 051 328 514

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

Simon Dolinar
Občinska komunalna služba, zbirni center
Telefon: 031 667 933

Lucija Klemenčič
Strokovna sodelavka, sprejemna pisarna,
Krajevna skupnost Trebija
Telefon: 51 83 100
E-pošta: lucija.klemencic@obcina-gvp.si

Leopold Oblak
Upravljanje čistilnih naprav, občinska
komunalna služba
Telefon: 051 667 031

Jana Oblak
Strokovna sodelavka
Telefon: 51 83 112
E-pošta: jana.oblak@obcina-gvp.si
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Varstvo okolja, odpadki,
gospodarske javne službe
Telefon: 51 83 122, 051 328 488
E-pošta: kristina.knific@obcina-gvp.si
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