OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

številka: 411-01/2017datum: 5. junij 2019

Zadeva:

POROČILO O GRADNJI NOVE ŠPORTNE DVORANE GORENJA VAS

1. Splošno
Izgradnja Dvorane za kulturne, družbene in športne aktivnosti Gorenja vas (v nadaljevanju Športna dvorana
Gorenja vas), se je izvajala po gradbeni pogodbi št. 4300-11/2016-41, ki je bila podpisana 27.2.2017. V
postopku oddaje javnega naročila gradnje je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Dema plus d.o.o.,
Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana.
Uvedba izvajalca v delo je bila narejena dne 9.3.2017. Dela na gradbišču so se začela izvajati dne 10.4.2017 s
pripravljalnimi deli in nato nadaljevala z rušitvenimi deli in izvedbo AB pilotov za globinsko temeljenje nove
športne dvorane in tako naprej.
Rok dokončanja pogodbenih obveznosti je bil 30.8.2018, ki pa je bil zaradi dodatno naročenih del, težav
izvajalca s pridobivanjem podizvajalcev in dobavo materialov z aneksom št. 8 in aneksom št. 9, dvakrat
podaljšan najprej do 23.11.2018 in nato do 31.1.2019.
Dne 20.12.2018 je bil narejen tehnični pregled objekta, potem je potekala odprava pomanjkljivosti in dne
31.1.2019 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno dne 19.2.2019.
Dne 9.2.2019 je bil narejen kvalitativni pregled vseh zgrajenih objektov in zapisnik s pomanjkljivostmi ter
določen rok za njihovo odpravo. Dne 12.4.2019 je bila narejena primopredaja objekta z navedbo še odprtih oz.
neodpravljenih pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo.
Objekt je bil predan v uporabo za šolske potrebe dne 18.2.2019 in v splošno uporabo za zunanje uporabnike pa
dne 4.3.2019.
2. Obseg del po podpisani gradbeni pogodbi
Zgoraj navedena gradbena pogodba je obsegala izvedbo naslednjih del:
 gradnjo nove večnamenske športne dvorane:
o rušenje obstoječe dvorane in poseg v obstoječe inštalacije,
o izvedba globinskega temeljenja oz. pilotiranja,
o izdelava AB konstrukcije pod nivojem raščenih tal,
o lesena montažna konstrukcija (stene in streha),
o nove strojne inštalacije in strojno opremo,
o nove elektroinštalacije in elektro opremo,
o zaključna gradbena dela (predelne stene, stavbno pohištvo, akustične obloge sten in stropa,
zaključne stenske in talne obloge, ključavničarska dela, slikopleskarska dela,…),
o športna oprema (dvižni koši, lovilne mreže, delilne zavese, fiksne in zložljive tribune, plezalna
stena, ter ostala premična športna oprema),
o priklop objekta na komunalno infrastrukturo,
o notranja oprema garderob, kabineta in ostalih prostorov,
o grafična podoba nove dvorane.
 preureditev obstoječe kotlovnice za celoten kompleks Osnovne šole Ivana Tavčarja, Vrtec Zala in nove
športne dvorane. Odstranjeni sta bili dve oljni peči skupne moči 750kW, ki jih je nadomestila peč na
biomaso oz. sekance skupne moči 500kW. Poseg v obstoječo kotlovnico je obsegal:
o odstranitev dveh obstoječih oljnih peči in pripadajočih inštalacij,
o odstranitev oljnih cistern,
o gradnjo novega zalogovnika za sekance,
o rušitvena dela za povezavo novega zalogovnika za sekance z obstoječo kotlovnico,
o izdelavo novega dimnika v Rf izvedbi,
o vgradnjo nove peči na sekance, z vso potrebno strojno in elektro inštalacijo ter krmiljenjem,
o vgradnjo dveh zalogovnikov kapacitete 2x 5000 l za toplo sistemsko vodo,
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optimizacija obstoječih razvodnih vej ogrevanja , vgradnjo nove strojne in elektro inštalacijske
opreme ter vezavo na centralni sistem krmiljenja,
zunanjo ureditev novega športnega igrišča in parkirišč:
o rušitev obstoječega zunanjega igrišča in asfaltnih površin,
o zemeljska dela in zamenjava zemljin na vseh novih asfaltnih površinah in pod novimi temelji
opornih zidov, da se je zagotovila ustrezna nosilnost temeljnih tal,
o AB dela na opornih zidovih, rampah in novih zunanjih tribunah,
o obnova in gradnja nove komunalne infrastrukture (meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod,
elektrika, TKK, optika, javna razsvetljava, razsvetljava igrišča, NN priključka),
o gradnja novega zunanjega športnega igrišča in vgradnja športne opreme,
o gradnjo novih parkirišč in obnova obstoječih,
o nove prometne in lovilne ograje,
o ureditev intervencijske poti in prometnega režima,
o nova prometna signalizacija (horizontalna in vertikalna signalizacija),
zadrževalnika meteornih voda v Blatih:
o preoblikovanje zemljišča,
o gradnja AB vtočno - zadrževalnega jaška na obstoječo iztočno cev.
o





Delitev stroškov izgradnje glede na objekte (končna pogodbena vrednost)
Del objekta
Vrednost v EUR
Delež (%)
Športna dvorana
3.386.849,08
75,54
Kotlovnica
226.151,42
5,04
Zunanja ureditev
870.469,45
19,42
Skupaj:
4.483.469,95
100,00
3. Projektna dokumentacija in gradbena dovoljenja
Za novo športno dvorano in zunanjo ureditev je bilo izdano skupno gradbeno dovoljenje št. 351-105/2016 z dne
29.6.2016. Zaradi spremembe projekta zunanje ureditve je bilo kasneje izdano še novo gradbeno dovoljenje št.
351-5/2018-12 z dne 28.2.2018 z naslovom Ureditev zunanjih športnih in prometnih površin ob OŠ IT Gorenja
vas. Do spremembe projekta zunanje ureditve je prišlo, zaradi boljših rešitev pri umestitvi športnega igrišča
(skok v daljino in tekaške steze na 60m) ter razporeditve zunanjih parkirišč.
Pri izvedbi rušitvenih del obstoječe telovadnice je bila s strani izvajalca narejena prijava na Inšpektorat RS za
okolje in prostor, zaradi suma ogrožanja varnosti in stabilnosti obstoječega objekta šole. Po izvedenih
sanacijskih delih je bil s strani UE Škofja Loka izdano uporabno dovoljenje št. 351-212/2017-7 dne 28.8.2017, s
katerim se je dovolila nadaljnja uporaba rekonstruiranega dela šole oz. jedilnice in avle ter nadaljevanje
izvajanja gradbenih del pri poglobitvi obstoječih temeljev mejne stene med šolo in novo dvorano.
Izdelovalci projektne dokumentacije:
 Arhitekturni biro Ravnikar-Potokar d.o.o., Ljubljana, projektanta g.Robert Potokar, udia, in g.Javier Arias
Carrera, udia, ki sta izdelala arhitekturo, prometno ureditev in del komunalne infrastrukture,
 Projekt d.d., Nova Gorica, projektant g.Vilko Šuligoj, udig, ki je izdelal načrt gradbenih konstrukcij,
 Espin d.o.o., Ljubljana, projektant g.Tomaž Peterlin, ki je izdelal načrt elektro inštalacije in elektro
opreme,
 Bojan Mehle s.p., Preddvor, projektant ki je izdelal načrt strojnih inštalacij in strojne opreme,
 Komunala projekt d.o.o.. projektant Niko Nosan, ki je izdelal načrt zadrževalnika meteornih voda.
Nadzorniki:
 Nadzor je izvajal naročnik sam s svojim kadrom, ki ga je imenoval župan občine Gorenja vas - Poljane:
vodja nadzora Bernard Strel, udig, ki pa je imenoval še dva pomočnika in sicer za elektro inštalacije
g.Tomaža Peterlina elekt. teh. in za strojne inštalacije g.Bojana Mehle, udis.
4. Potek gradnje:
Gradnja objekta se je uradno začela z uvedbo izvajalca v delo dne 9.3.2017, pripravljalna dela so se začela
izvajati dne 10.4.2017, ko je bil narejen prvi vpis v gradbeni dnevnik in zaključila dne 31.1.2019, kar pomeni da
je gradnja trajala od vpisa v dnevnik 661 koledarskih dni oz. 21 mesecev 21 dni.
Izbrani izvajalec je inženiring podjetje, ki razpolaga samo z vodstvenim kadrom in nima lastnih gradbenih ali
obrtniških delavcev. Izvajalec je v času gradnje naročniku posredoval zahtevo za nominacijo 42 podizvajalcev in
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dobaviteljev materialov, skupno število podizvajalcev, ki so sodelovali pri gradnji nove Športne dvorane Gorenja
vas je sicer višje, ker nekateri podizvajalci niso bili nominirani, tako da s točnim podatki o številu podiizvajalcev
ne razpolagamo.
Posledično je bilo zaradi nominacij podizvajalcev, zaradi več del ter dodatno naročenih del in potrebe za
podaljšanje roka za dokončanje del, skupaj podpisanih 10 aneksov k osnovni gradbeni pogodbi.
Prvotni rok dokončanja pogodbenih obveznosti je bil 30.8.2018, ki je bil zaradi več del ter dodatno naročenih
del in težav izvajalca s pridobivanjem podizvajalcev z aneksom št. 8 in aneksom št. 9, podaljšan najprej do
23.11.2018 in nato še do 31.1.2019.
Razlogi za zamudo oz. podaljšanje roka dokončanja pogodbenih obveznosti:
o težave izvajalca pri pridobivanju potrebnih podizvajalcev (nesolidnost izvajalca in nizka ponudbena cena),
o neustrezen vrstni red sklepanja pogodb s strani izvajalca s podizvajalci in kooperanti (podpisovanje
pogodb ni sledilo terminskemu planu oz. dinamiki del),
o neustrezno in prepočasno naročanje potrebnih materialov in naprav,
o neučinkovita in neprimerna koordinacija del na gradbišču,
o neučinkovita notranja kontrola izvajalca nad posameznimi podizvajalci in kooperanti,
o težnja izvajalca, da bi spreminjal projektno dokumentacijo in preverjal njeno ustreznost, s čimer si je
kupoval čas za pridobivanje potrebnih podizvajalcev,
o upravni postopki gradbenega inšpektorata, zaradi prijave izvajalca,
o pomanjkljiva projektna dokumentacija,
o pridobivanje novega gradbenega dovoljenja za zunanjo ureditev,
o prilagajanje poteka izvajanja del na gradbišču, zaradi zagotavljanja varnosti otrok, omogočanja dostopa
za dostavo do objekta šole, izredni dogodki ob prireditvah in nacionalnem preverjanju znanja v
osnovnih šolah,…,
o izredni vremenski dogodki, katerih posledica je bilo zalitje plavajočega sestavljenega tlaka dvorane, ki
ga je bilo potrebno izsušiti,
o obseg dodatnih in nepredvidenih del, ki jih je bilo potrebno narediti za dokončanje objekta.
Opozoriti je potrebno, da je naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila gradnje nove športne dvorane
ravno v času, ko se je začela v gradbeništvo konjuktura (rast cen in povečan obseg investicij), kar pomeni, da je
naročnik pridobil izredno ugodno ceno, posledično pa zaradi tega več težav na gradbišču in več težav izvajalca
pri pridobivanju potrebnih podizvajalcev, katerih izvedena dela so in se še poplačujejo z zamudo. Občina je
namreč lahko izvedla neposredna plačila le tistim podizvajalcem, ki so zahtevali nominacijo v gradbeni pogodbi
(kar je povzročilo veliko število aneksov k gradbeni pogodbi!), in sicer po razdelilniku, ki ga je k vsakokratnem
mesečnem obračunu pripravil izvajalec del.
Zaradi evidentnih zgoraj navedenih težav izvajalca so poleg tedenskih operativnih sestankov na gradbišču ,
potekali tudi dvo tedenski sestanki pri županu, ki se jih je udeleževal tudi direktor izvajalskega podjetja.
S tem je vodstvo občine tekoče opozarjalo na izboljšanje stanja na gradbišču ter zahtevalo in spremljalo uvedbo
ukrepov za izboljšanje napredovanja gradnje. Poleg tega je nadzor občine prevzel tudi del koordinacije s
klicanjem podizvajalcev, koordinacijo njihove aktivnosti na gradbišču in opozarjal na pravočasno sklepanje
podizvajalskih pogodb in naročanje materialov.
Obstajala je tudi resna grožnja, da projekta zaradi finančne vrzeli izvajalec ne bo mogel pripeljati do zaključka,
kar pa se na srečo ni zgodilo.
Razlogi za podražitev projekta
Gradnja predstavlja živ projekt, kar pomeni da je v fazi projektiranja in izvajanja del na gradbišču nemogoče
predvideti rešitve vseh detajlov, včasih se pokažejo tudi boljše rešitve, ki so primernejše in učinkovitejše.
Spremenjene rešitve je pregledoval in potrjeval projektant, ki je tudi sam občasno predlagal kakšno
spremembo, zaradi funkcionalnih ali estetskih razlogov. Vsa dodatna dela je pregledoval in potrjeval naročnik
oz. nadzor, ki je želel zagotoviti večjo funkcionalnost in uporabnost novega športnega objekta.
Podražitve projekta so zahtevala naslednja dodatno naročena, spremenjena in več dela:
o na zunanji ureditvi: sprememba projekta zunanje ureditve je terjal povečan obseg zemeljskih del, več AB
del na opornih zidovih, ograjah, dostopih na športno igrišče, povečan obseg asfalterskih del, spremenjeno
urejanje prometnega režima, sprememba razvoda inštalacij JR, TKK in novi NN priključek za dvorano,
dodatne dvižne rampe, dodatno postavljene zunanje klopi, in druge manjše spremembe,
o na objektu športne dvorane: senčila za stropne kupole, izdelava grba in toniranje parketa, akustične
obloge stropa in sten, dodatna notranja izolacija žlote in atike, končne obdelave notranjih in zunanjih
špalet, končna obdelava S fasade objekta, sprememba načina ogrevanja tople sanitarne vode, nadgradnja
regulacije ogrevanja in krmiljenja, nadgradnja CNS, možnost spremljanja porabe energije preko
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kalorimetrov (zaradi delitve stroškov med posameznimi uporabniki), prezračevanje obstoječe avle, kabineta
in zbornice, vgradnja požarnih loput na prezračevanju, nadgradnja požarnega javljanja, urejanje dostopa na
streho objekta, nova požarna vrata (zaradi spremembe zasnove požarne varnosti), spremenjen obseg
kamnoseških del, sprememba materiala oblazinjenja mehkih oblog, sprememba notranjih oblog iz kompakt
plošč, sprememba suhomontažnih del, dodatna zunanja razsvetljava napisa in dostopa po klančini,…
na kotlovnici: novi dimnik zaradi spremembe lokacije peči, prezračevanje zalogovnika za sekance,
urejanje regulacije in optimizacija posameznih ogrevalnih vej, črpalni jašek za praznjenje peči,…

Za vsa dodatna dela so bila naročniku posredovane ponudbe od izvajalcev, ki so jih pregledali in potrdili
posamezni nadzorniki, na katerega so dela tangirala. Obračun vseh del se je izvajal na enoto mere oz. po
gradbeni knjigi in potrjenih izmerah.
Obseg vseh dodatnih del znašal 593.062,98 z DDV-jem, kar predstavlja 15,24% osnovne pogodbene vrednosti.
Končna pogodbena vrednost za vsa zgoraj navedena dela tako znaša 4.483.469,95 EUR z DDV-jem.
Vsi stroški povezani z gradnjo nove športne dvorane
Projekt izgradnje nove Športne dvorane Gorenja vas je bil financiran iz dveh proračunskih postavk in sicer PP
135 – Telovadnica Gorenja vas – novogradnja za upravičene stroške in PP 125 – Telovadnica Gorenja vas –
novogradnja – projekti za neupravičene stroške.
Na PP 135 so zajeti naslednji stroški: zgoraj navedena gradbena pogodba, pogodba za dobavo športne opreme
z Elan invento d.o.o. (objavljen je bil ločen razpis za dobavo notranje športne opreme, zaradi pridobivanja
nepovratnih sredstev Ministrstva za šolstvo in šport, vendar nismo bili uspešni) in naročilnice.
Naročilnice oziroma pogodbe so bile izdane za potrebe financiranja stroškov: pravnega svetovanja za pripravo
vlog za pridobivanje nepovratnih sredstev, projektantskega in strokovnega nadzora pri gradnji, strokovne
nadzora in pomoči pri zagotavljanju energetske učinkovitosti nove dvorane, geomehanskega nadzora,
varnostnega načrta in koordinacije varnosti in zdravja pri delu, izkaza požarne varnosti, tehničnega pregleda
objekta in notranja oprema garderob ter kabineta.
Na PP 125 so zajeti naslednji neupravičeni stroški in sicer: izdelave IDP, PGD in PZI projektne dokumentacije za
preprojektiranje zunanje ureditve, izdelave investicijske dokumentacije za pridobivanje nepovratnih sredstev,
strokovne pomoči pri izdelavi končnega poročila za Ekosklad, povečanja elektro priključne moči, izdelave novega
NN priključka, izdelave zadrževalnika padavinskih voda v Blatih, izvedbe manjših strojno inštalacijskih del
(odstranitev obstoječih oljnih peči, obnova puščajoče veje za nižje razrede OŠ), manjših ključavničarskih del (ki
jih je bilo potrebno narediti ob rušitvi objekta in pridobivanju uporabnega dovoljena zaradi inšpekcijske odločbe,
zaščitne mreže, zaščite vogalov, zunanji stebrički,…), vgradnje kontrole pristopa na vhodu v garderobe za nižje
razrede (iz varnostnih razlogov, ker so izhodi postali del evakuacijske poti), manjših mizarskih del (zaradi
posega v obstoječe prostore šole, je bilo potrebno hitro narediti police in mizarske zaključke), izdelave
hortikulturne ureditev okolice šole in dvorane, grafične podobe nove dvorane, nakupa stroja za čiščenje
dvorane, nabavo notranje opreme in njene montaže (koši, stojala za dežnike,…), premične notranje opreme
(stoli, zapisnikarska miza), geodetskega posnetka, vzpostavljanja mejnih znamenj in parcelacije po končanih
delih, nakupa zunanjih košev za smeti, nadgradnje centralnega nadzornega sistema, nabave zaščite parketa ob
večjih prireditvah, vgradnje ograjnih vrat na zunanje športno igrišče, dodatno športno opremo (bande, pregibni
koši,…), zaščitne mreže za strop dvorane in izgradnje sistemskega ključa.
Skupni pregled vseh stroškov na PP 125 in 135 (od leta 2017 naprej)
Postavka
PP 125 (EUR)
PP 135 (EUR)
SKUPAJ
SKUPAJ:
194.442,52
4.740.155,52
4.934.598,04
Delitev vseh stroškov izgradnje glede na zgoraj navedene objekte
Del objekta
Vrednost v EUR
Delež (%)
Športna dvorana
3.694.644,74
74,87
Kotlovnica
233.294,23
4,73
Zunanja ureditev
977.312,89
19,81
Ostali stroški
0,59
29.346,18
Skupaj:
100,00
4.934.598,04
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Opomba: Ostali stroški so stroški so stroški upravnih postopkov, pravno svetovanje in pomoč pri pripravi vlog za
pridobitev nepovratnih sredstev ter obnove veje centralnega ogrevanja šole zaradi dotrajanosti.
Skupna končna vrednost izgradnje športne dvorane Gorenja vas s pripadajočo zunanjo ureditvijo, zunanjim
športnim igriščem in prenovljeno skupno kotlovnico tako znaša 4.934.598,04 EUR.
5. Energetska učinkovitost objekta:
Na podlagi vgrajenih materialov in opravljenih meritev je GI ZRMK, dr.Miha Praznik, udis, pripravil Zaključno
poročilo o energetskih ocenah in vrednotenju karakteristik za sNES objekta Športne dvorane v Gorenji vasi.
Sestavni del tega poročila je poročilo o preizkusu zrakotesnosti obodnih konstrukcij, izračun gradbene fizike po
metodi PHPP in izdelava energetske izkaznice.
Preizkus zrakotesnosti je bil na objektu narejen dne 26.11.2018 ob prisotnosti predstavnika Ekosklada.
Pri meritvah zrakotesnosti so bili doseženi rezultati n50 = 0,45 h-1, kar je 25% pod mejno zahtevo (n50=0,60 h-1)
iz javnega poziva za sofinanciranje s strani Ekosklada. Pri meritvah je bil narejen tudi termo vizirni pregled s
kamero, kjer so bile odkrite manjše šibke točke, ki smo jih še sanirali.
Po izračunu gradbene fizike Športna dvorana oz. rEI spada v razred B1, poraba je 24kWh/m 2A, zaradi velikega
volumna proti uporabni površini ta rezultata ne odseva pravega stanja objekta. Izračun energetske učinkovitosti
po volumnu šele pokaže realno stanje in sicer porabo 2,8kWh/m 3A, kar je kar za 50% pod mejno vrednostjo iz
javnega poziva za sofinanciranje s strani Ekosklada.
Takšen rezultat je posledica debelega toplotnega ovoja stavbe, vgrajenega kvalitetnega stavbnega pohištva,
učinkovitih naprav za prezračevanje, ogrevanje in pohlajevanje stavbe.
Objekt izkazuje izredno energetsko učinkovitost in je prva skoraj nič-energetska stavba v naši občini, na kar
smo lahko zelo ponosni.
6. Viri financiranja projekta
Projekt je bil sofinanciran iz proračuna občine Gorenja vas – Poljane in sicer iz proračunske postavke 135 –
Telovadnica Gorenja vas – novogradnja za upravičene stroške in postavke 125 – Telovadnica Gorenja vas –
novogradnja – projekti za neupravičene stroške.
Pridobljena so bila tudi nepovratna sredstva Ekosklad za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb
splošnega družbenega pomena v višini 511.246,00 (po pogodbi o sofinanciranju 513.228,00 eur, razlika nastaja,
zaradi zmanjšane površine zunanjih lesenih oken) in Fundacija za šport za zunanje igrišče v višini 49.953,00 eur
(sredstva še niso bila izplačana). Skupna višina nepovratnih sredstev znaša 561.199,00 eur, kar znaša 11,44%
skupne vrednosti investicije, preostali del investicije so lastna sredstva občina Gv-P.
Tabela nepovratnih sredstev za sofinanciranje projekta športne dvorane
Vir financiranja
Znesek financiranja v EUR
Ekosklad
511.246,00
Fundacija za šport
49.953,00
Skupaj:
561.199,00

Delež financiranja (%)
10,36
1,01
11,37

7. Zaključek
Projekt je bil kljub podaljšanju pogodbenega roka uspešno pripeljan do zaključka in predan v uporabo svojemu
namenu. Naročnik je uspešno obvladoval tveganje z izbranim izvajalcem, tako da razen začetnega merjenja
moč z odvetniki, kasneje to ni bilo več potrebno. K tekočemu reševanju odprte problematike in opozarjanju
izvajalca so bistveno prispevali redni sestanki pri županu. Obstajala je velika verjetnost, da bo zaradi finančne
vrzeli sklenjenih podizvajalskih pogodb, projekt izredno težko zaključiti, vendar so dane besede župana in
direktorja, obseg dodatno naročenih del in grožnja z izgubo nepovratnih sredstev, naredile svoje in posledično
je bil projekt uspešno pripeljan do konca in predan v uporabo.
Obseg dodatno naročenih del je sicer velik, vendar njihov obseg zajema le več dela ter dodatna dela, ki niso bila
predvidena v pogodbenem popisu del in jih je naročnik neobhodno moral naročiti pri izvajalcu na lastno
zahtevo, da bi lahko projekt uspešno pripeljali do konca oziroma izboljšal njegovo bodočo funkcionalnost in
učinkovitost. Več dela in dodatno naročena dela predstavljajo bistveno vidne elemente in zaključke, ki vplivajo
na kvaliteto in uporabnost nove športne dvorane. Cene za dodatna dela so bile predmet preverjanja cen na trgu
s strani nadzornikov, in so primerljive tržnim cenami.
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Cena, ki jo je naročnik plačal za izvedeni projekt, je še vedno za dobrih 25% nižja od projektantske ocene
stroškov, kar je dokazuje časovno pravilno odločitev naročnika o oddaji javnega naročila gradnje nove športne
dvorane.
Na koncu želim poudariti, da je celotna občina in še posebej kraj Gorenja vas pridobila lep, energetsko varčen,
učinkovit in sodoben večnamenski objekt športne dvorane na katerega smo lahko brez zadržkov ponosni. Nova
parkirišča, zunanja ureditev in novo zunanje športno igrišče skupaj z dvorano predstavljajo zaključeno celoto in
opravičujejo vrednost investicije. Naj vse skupaj dolgo služi svojemu namenu.

Pripravil.
Bernard Strel

Milan Janez Čadež
Župan
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