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Kot boste lahko prebrali v zdaj že
tradicionalni vsakoletni predstavitvi
letnega prikaza našega dela, je leto
2017 za občino predstavljalo začetek
novih velikih projektov in hkrati nadal-
jevanje in zaključevanje večjih investicij
iz predhodnih let. Med njimi želim še
posebej izpostaviti 0,7 milijona evrov
vreden projekt investicijskega
vzdrževanja občinskih cest, v okviru
katerega smo obnovili 11 cestnih
odsekov, obnovo prve etape ceste v
Javorje in izvedbo novih, z vidika
prometne varnosti bistveno izboljšanih
prometnih ureditev pri OŠ Poljane s
krožiščem in novim uvozom Dobje.
Nadaljevali smo zaključna dela pri
generalni obnovi in novogradnji dolin-
skega dela vodovodov, zaključili
obnovo Sokolskega doma Gorenja vas
z ureditvijo nove knjižnice in nadaljeva-
li postopno obnovo dvorca Visoko, ki je
bil lani razglašen za kulturni spomenik
državnega pomena in pri katerem smo
lani odmevno praznovali 100-letnico
naše povesti »Cvetje v jeseni«. Še
posebej pa sem vesel, da je v
preteklem letu našemu podjetju
Polycom uspelo izpeljati zahtevno
investicijo v Gospodarski coni Dobje,
kar je tudi plod našega skupnega
sodelovanja.

Prav tako pa smo v letu 2017 začeli s
pripravami novih večjih investicij, v
katere bodo usmerjena investicijska
sredstva v prihodnjih letih; prva med
njimi je gradnja športne dvorane v
Gorenji vasi, so�nancirana s sredstvi
Ekosklada in Fundacije za šport. Drugi
je stroškovno primerljiv projekt izved-
be protipoplavne ureditve Poljan z
novimi prometnimi spremembami,
kjer se priprava zahtevne projektne
dokumentacije in zbiranje soglasij
postopoma zaključujeta. V začetni fazi
priprave je nov velik projekt posodo-
bitve in razširitve vodovoda Lučine kot
novega podsistema obstoječega
osrednjega vodovodnega sistema, ki
bo predstavljal glavni z evropskimi
sredstvi so�nanciran projekt občine v

prihodnjih letih.

Vzporedno pripravljamo projekte
energetskih sanacij podružničnih šol
Sovodenj in Javorje, kjer je predvidena
tudi razširitev za potrebe vrtca in šole,
dogradili pa bomo tudi Vrtec Agata, za
katerega smo v letu 2017 že pridobili
gradbeno dovoljenje. Za vse projekte
želimo pridobiti nepovratna sredstva
za energetsko sanacijo in nizkoenergi-
jsko gradnjo javnih objektov. Svoje
delo je lani začel tudi novoustanovljeni
Javni zavod Poljanska dolina, s čimer je
pot k še boljši prepoznavnosti naše
doline odprta. Lansko leto nam je
obenem uspelo, da imamo sedaj prav
vse obnove regionalnih cest, mostov in
krožišč v postopkih priprave in v držav-

nem proračunu za naslednja leta, pri
čemer se moram zahvaliti našemu
poslancu Žanu Mahniču za odlično
sodelovanje.

Vse to nam je uspelo, ker smo sledili
visokim ciljem, uspelo nam je na
podlagi bogatih izkušenj, s preudarnim
delom in dobrim sodelovanjem,
najpomembnejše ja pa to, da smo
»držali skupaj«.

Milan Čadež

župan Občine Gorenja vas - Poljane



Pri energetski in statični sanaciji Sokolskega doma Gorenja vas smo v
mansardi objekta pridobili lepe nove prostore, ki smo jih namenili za
novo knjižnico Ivana Tavčarja Gorenja vas . V prvi fazi so bila izvedena
vsa gradbena dela, delno zaključna gradbena dela, vsa strojnoinstala-
cijska dela in delno elektroinstalacijska dela . Dela so se izvajala skladno
z razpoložljivimi sredstvi tudi v letih 2016 in 2017, ko so se nadaljevala
zaključna gradbena dela, elektroinstalacijska dela in vgradnja notra-
nje opreme . Tako so bili v letu 2017 dokončani končni podi, vgrajeno
stavbno pohištvo, svetila, notranje pohištvo in informacijska oprema .
V juniju je bilo uspešno pridobljen tudi uporabno dovoljenje .
Slavnostno odprtje nove knjižnice je bilo 22 . junija 2017, ko so bili novi
prostori tudi uradno predani uporabi .

Za izgradnjo nove športne dvorane Gorenja vas je bilo v postopku
oddaje javnega naročila kot najugodnejši ponudnik izbrano podje-
tje Dema plus, d . o . o ., iz Ljubljane, s katerim je bila 27 . februarja 2017
tudi podpisana gradbena pogodba v vrednost 3 .890 .406,97 evra z
DDV-jem .
Uspešno so bila pridobljena tudi nepovratna sredstva Eko sklada v vi-
šini 513 .000 evrov za pasivno leseno montažno gradnjo ter sredstva
Fundacije za šport v vrednosti 49 .943 evrov .
Investicija obsega izgradnjo novega zunanjega športnega igrišča, par-
kirišča, intervencijske poti, obnovo obstoječe kotlovnice z ogrevanjem
na biomaso oz . sekance in izgradnjo nove večnamenske lesene monta-
žne športne dvorane s pripadajočo zunanjo ureditvijo .
V marcu je bil izvajalec uveden v delo in 16 . aprila 2017 so na gradbišču
stekla pripravljalna dela, kot sta organizacija in postavitev gradbišča
ter postavitev gradbiščne ograje . Sledila so rušitvena dela, zemeljska in
geotehnična dela ter betonska dela na dvorani, ki so bila zaključena
konec januarja 2018 .
Trenutno potekajo priprave za gradnjo lesene montažne konstrukci-
je ter stropnih in stenskih polnil, ki jih že izdelujejo v mizarski delav-
nici . Njihova montaža je predvidena v marcu 2018 . Investicija izgra-
dnje nove športne dvorane bo predvidoma zaključena jeseni 2018 .

Športna dvorana Gorenja vas

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2017

Knjižnica Gorenja vas

GR ADN JE   IN OBNOVE
JAVNIH OB JEK T OV
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Gradnja nove športne dvorane Gorenja vas

Slavnostno odprtje nove knjižnice



Zaradi naraščajoče potrebe po kosilih in malicah je bilo nujno potreb-
no povečati kapacitete kuhinje v gorenjevaški osnovni šoli . Dela so se
začela še pred začetkom poletnimi počitnic in so obsegala vgradnjo
nove konvekcijske peči, prekucne ponve in nape za odvod pare, vgra-
dnjo nove talne rešetke ter manjša prilagoditvena dela zaradi selitve
obstoječe ter vgradnje nove opreme . Dela so bila uspešno zaključena
do začetka šolskega leta 2017/2018 .

V letu 2017 se je nadaljevala izdelava PGD projektne dokumentacije za novi prizidek Vrtca Agata v Poljanah . Projektna dokumentacija vključuje izgra-
dnjo šestih novih igralnic za vrtec, dveh nadomestnih učilnic za potrebe šole ter druge prostore za zaposlene in kakovostno delovanja vrtca in šole .
Projektna dokumentacija vključuje tudi preureditev obstoječega in postavitev novega dodatnega zunanjega otroškega igrišča . Projekt novega vrtca
je zasnovan po sistemu energetsko varčne oz . pasivne gradnje (skoraj ničenergijski objekt), da bomo lahko pridobili nepovratna sredstva Eko sklada .
28 . septembra 2017 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje . Začetek gradnje je predviden za leto 2019 .

Gradnja prizidka Vrtca Agata v Poljanah

Obnove stavb osnovnih šol – OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
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Novi Vrtec Agata v Poljanah

GR A DN JE IN OBNOV E JAV NIH OB JEK T OV
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2017

Tradicionalni slovenski zajtrk iz obnovljene kuhinje
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GR A DN JE IN OBNOV E JAV NIH OB JEK T OV
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PŠ Sovodenj PŠ Javorje
Jeseni je bil narejen posnetek obstoječe Podružnične šole So-
vodenj kot osnova za izdelavo PZI projekta energetske sanacije .
Energetska sanacija vključuje obnovo strehe, izdelavo toplotnega
ovoja stavbe, zamenjavo stavbnega pohištva (oken, vrat), grelnih
teles, ureditev ogrevanja sanitarne vode in vgradnjo toplotne čr-
palke za ogrevanje energetsko sanirane šole . Izvedba investicije
je planirana v letu 2019 .

Zaradi prostorske stiske v vrtcu in šoli je bilo odločeno, da se pri-
pravi idejna zasnova rešitve nastale situacije . Jeseni je bil narejen
posnetek stavbe Podružnične šole Javorje, na tej osnovi pa tudi
idejni projekt zasnove povečanja in rekonstrukcije obstoječih
prostorov, ki bo podlaga za izdelavo PGD projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja .

PŠ lučine

V začetku julija 2017 se je pri Podružnični šoli Lučine začela gradnja nove terase za potrebe vrtca . Nova terasa je bila dimenzijsko in višin-
sko prilagojena obstoječi stavbi podružnične šole . Skupna velikost terase znaša 26 m2 uporabne površine . Izgradnja nove terase je bila
zaključena do začetka šolskega leta 2017/ 2018 in tudi uspešno predana uporabi .

V novembru 2017 se je pri podružnični šoli začela rušitev obstoječe dotrajane lope in začela gradnja nove . V novi lopi bo prostor za sme-
tnjake in biološke odpadke, namenjena bo tudi hrambi orodja za vzdrževanje šolskega vrta ter zelenih površin okoli šole . Zaradi slabih
vremenskih razmer bo gradnja zaključena v začetku leta 2018 .

Nova lopaNova terasa

Vizualizacija obnovljene PŠ Sovodenj Idejni projekt podružnične šole Javorje



V Kulturnem centru slikarjev Šubic v Poljanah je bil 12 . aprila 2017 velik
dogodek za Poljansko dolino . Ministrica za okolje in prostor Irena Maj-
cen, direktor Direkcije RS za vode Tomaž Prohinar in župan Občine Go-
renja vas - Poljane Milan Čadež so podpisali Sporazum o sofinanciranju
projekta »Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na ob-
močju Poljan nad Škofjo Loko« .

Po katastrofalnih poplavah v oktobru 2014 je Občina Gorenja vas - Polja-
ne pristopila k pripravi celovitega nabora ukrepov za povečanje poplav-
ne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan . Izdelana je bila obsežna
projektna dokumentacija, ki je obsegala več hidrološko-hidravličnih
analiz ukrepov za izboljšanje pretočnosti Poljanske Sore ob visokih vo-
dah, vodnogospodarske ukrepe za povečanje poplavne varnosti in na-
črte ureditve cest na območju poplavnih ureditev .
Odkupili smo tudi potrebna zemljišča in izvedli uskladitve z lastniki mej-
nih zemljišč .

Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljan obsegajo:
• regulacijo s premestitvijo struge Sore pri Hotovlji v njen prvotni tok in

ureditev sotočja s Hotoveljščico,
• znižanje in razširitev poplavne ravnice za kontroliran razliv in prepre-

čitev zajezitve odtekanja poplavnih voda,
• poglobitev struge Ločivnice z ureditvijo sotočja in iztoka v Poljansko

Soro,

• ureditev poplavno varnejših in bolj pretočnih premostitev ter
• izgradnjo novegamostu čez Poljansko Soro.

Gradnja novega mostu je bila v projekt dodana v letu 2017 . Most bo
zgrajen poleg obstoječega, bo širši in z ugodnejšim pretočnim profilom,
omogočil pa bo tudi poplavno varnejšo ureditev sotočja z Ločivnico .
Občina je za navedene ureditve na Ministrstvu za okolje in prostor RS
pridobila dodatna sredstva za sofinanciranje celotnega projekta, ki so
bila odobrena januarja 2018 .
Skupna višina investicije po novem znaša 4,3 milijona evrov, od tega
3,3 milijona evrov sredstev prispeva Ministrstvo za okolje in prostor RS,
ostalo pa Občina Gorenja vas - Poljane . Na osnovi nove investicijske vre-
dnosti je potrebno izpeljati uskladitev investicijske dokumentacije, ki jo
ministrstvo potrjuje postopoma, v treh fazah . V februarju 2018 je bila od-
dana vloga za potrditev druge faze investicijske dokumentacije . Po do-
končni potrditvi zadnje faze mora ministrstvo odobriti tudi dokumen-
tacijo za objavo javnega naročila za izvedbo del . Vzporedno potekajo
postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo del poplav-
nih ureditev . Ločeno potekata tudi postopka za pridobitev gradbenega
dovoljenja za izgradnjo nadomestnega mostu čez Soro ter gradbene-
ga dovoljenja za prestavitev trafo postaje zaradi gradnje navedenega
mostu, zaradi česar bodo na novo izvedeni tudi vsi razvodi elektro
omrežja do nove razdelilne postaje, v okviru česar še poteka podpis slu-
žnostnih pogodb z lastniki zemljišč .

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2017

I ZBOl JŠANJE  POPl AVNE
VARNOS T I  POl JANSKE  DOl INE
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Situacija načrtovanih ureditev v Poljanah



Priprava projektne dokumentacije za obnovo RC Trebija–Sovodenj
V izdelavi je projektna dokumentacija PZI za obnovo 2 km dolge-
ga odseka regionalne ceste od Trebije do Hobovš. Prav tako bo
obnovljenega še 250 m odseka regionalne ceste na Sovodnju .
Gre za večji projekt z večletnim financiranjem v letih 2018, 2019
in 2020 . Vrednost projekta na Trebiji je ocenjena na 7 .596,94 evra
z DDV-jem in na Sovodnju na 1 .176 .017,64 evra . Projekta sta v fazi
recenzije . DRSI in občina bosta sklenili sporazum o sofinancira-
nju za gradnjo mostu na Fužinah ter pločnikov na Sovodnju, če-
mur bo sledilo javno naročilo za izbiro izvajalca del .
Projekt rekonstrukcije 2 km RC Trebija–Sovodenj vključuje izgra-
dnjo ceste v širini 5,5 m z dodano koritnico in pohodno bermo

do odcepa Žun . Predvideni so tudi novo avtobusno postajališče
na Fužinah in ureditev brežin, pod cesto pa povsod podporni zid,
ki je na mestih, kjer je višji od 6 m, izveden kot armiranobeton-
ski zid . Novi most na Fužinah bo širši in daljši od obstoječega .

Projekt rekonstrukcije ceste na Sovodnju vključuje zamenjavo
podpornega zidu ceste na obeh straneh struge potoka . Na novo
bodo urejene dostopne poti in izvozi ter hodnik za pešce širine
od 90 do 120 cm v dolžini 450 m od parkirišča pred Lesgalom do
prvega izvoza pri Termopolu .

INF R AS T RuK T uR A
CE S T NA

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2017
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Situacija sanacije odsekov na Sovodnju in Trebiji

Izveden je bil razpis za izvajalca, na katerem je bil kot najugodnejši izvajalec izbrano podjetje Gorenjska gradbena družba, d . d ., po-
godba o izvedbi del v višini 913 .000 evrov pa je bila podpisana 27 . oktobra 2017 . V decembru 2017 so se pričela gradbena dela 1 . in 3 .
faze, to je od odcepa za bloke do Dolenje Dobrave in od odcepa za Dobravšče do vrtca na Dobravi . Rok za dokončanje del je 270 dni .

Projekt obnove RC Gorenja vas–Gorenja Dobrava



CE S T N A INF R A S T RuK T uR A
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Obnova ceste v Javorje
Jeseni 2016 je bil objavljen razpis za izvedbo sanacije ceste Poljane–Zapreval, odsek pod naseljem Dolenčice .

V letu 2017 so bila izvedena vsa gradbena in pripadajoča asfalterska dela na odseku med Volčo in Dolenčicami .
Gre za skupno približno 560 m lokalne ceste, razdeljene na dva odseka, ki sta  bila na več mestih že močno poškodovana .
Izvedba del je bila dokaj zahtevna . V prvi fazi so bili sanirani trije večji usadi, kar je vključevalo stabilizacijo brežine z železniškimi tirni-
cami in izvedbo kamnite pete . Nato je bilo vzdolž celotne trase ceste izvedeno novo odvodnjavanje zalednih voda, v celoti pa tudi na
novo urejen spodnji in zgornji ustroj ceste z dvoslojno asfaltno prevleko .

ureditev avtobusne postaje na Sovodnju Obnova cesta lom–Zakobiljek
Izdelan je projekt PZI za izvedbo del, ki poleg novega avtobusne-
ga postajališča vključuje tudi izgradnjo pločnikov mimo trgovine
Mercator, kjer je občina odkupila manjkajoča zemljišča . V januarju
2018 je bil izveden razpis za izbiro izvajalca del, ki se bodo pričela
po pravnomočnosti izbire izvajalca del, predvideno pa je, da bodo
celoti zaključena v letu 2018 .

V marcu 2017 je bil izveden razpis za izbiro izvajalca za sanacijo
440 m dolgega odseka javne poti Lom–Zakobiljek . Kot najugo-
dnejši ponudnik je bil izmed šestih prispelih ponudb izbran izva-
jalec Edo Krek, s . p . Gradbena dela so se pričela v juliju, vključe-
vala pa so nasutje ceste v debelni 50 cm ter ureditev meteornega
odvodnjavanja in drenaž . V letu 2018 se nadaljujejo gradbena
dela na dodatnem 250 m dolgem odseku te ceste, čemur bo sle-
dilo asfaltiranje celotnega 690 m dolgega odseka .

Ureditev avtobusne postaje na Sovodnju

Obnovljen zgornji odsek Obnovljen spodnji odsek

Obnovljena cesta Lom–Zakobiljek
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Obnova odseka Dolenja žetina–Gorenja žetina

Obnova ceste Volča–Malenski Vrh Obnova odseka Sovodenj–Ermanovec

V juniju 2017 so se sklopu projekta »Investicijsko vzdrževanje cest
– preplastitve« pričela gradbena dela na dveh podpornih zidovih
na lokalni cesti Murave–Gorenja Žetina . Pri odcepu za Dolenjo
Žetino je bil saniran cestni usad v dolžini 40 m . V vozišče so bile
vgrajene šine, ki so na vrhu povezane z betonsko ploščo . Spodnja

brežina ceste je bila utrjena s podporno kamnito zložbo . V smeri
proti Gorenji Žetini je bil na delu, kjer je bila spodnja brežina od-
kopana, zgrajen podporni zid . Ker je podporni zid na ovinku, je
bila tam naknadno nameščena jeklena varnostna ograja .

V februarju 2017 so se sklopu projekta »Investicijsko vzdrževanje
cest – preplastitve« pričela gradbena dela na 200 m dolgem od-
seku javne poti v Malenskem Vrhu . V sklopu del sta bila sanirana
dva usada ceste in izvedeno asfaltiranje 200 m ceste, od katere je
100 m preplastitve .

V maju 2017 so se sklopu projekta »Investicijsko vzdrževanje cest
– preplastitve« pričela gradbena dela na 400 m dolgem odseku
lokalne ceste Sovodenj–Ermanovec na lokaciji pod Sivkarjem . Za-
menjani so bili ustroj ceste v debelini 50 cm in cestni prepusti ter
izvedeno asfaltiranje .

Obnova ceste Prelesje–Zadobje
V sklopu projekta »Investicijsko vzdrževanje cest – preplastitve«
je bila v letu 2017 dokončana širitev 560 m dolgega odseka lokal-
ne ceste Prelesje–Zadobje . Dodatno je KS Lučine uredila še 150 m
dolg odsek javne poti Buh–Brebovnica . Izvedeni sta bili razširitev
vozišča z izogibališčem in asfaltiranje ter urejeno odvodnjavanje
meteorne vode .
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Obnova ceste Sovodenj–Javorjev Dol in sanacija plazu

Sanacija plazu lovsko Brdo

Avtobusna postajališča

Sanacija ceste Hotovlja–Kremenik

V juniju 2017 so se pričela gradbena dela širitve lokalne ceste
Sovodenj–Javorjev Dol na 150 m dolgem odseku . Vrednost
gradbenih del je bila 12 .000 evrov, izvajalec pa Filip Klemenčič,
s . p . Gradbena dela so zajemala čiščenje brežine, izvedbo dre-
naže in podaljšanje dveh prepustov . Pozimi se je na delu breži-
ne sprožil zemeljski plaz, ki bo saniran v letu 2018 .

Konec leta 2016 se je na lokalni cesti Volča–Malenski Vrh spro-
žil zemeljski plaz, ki je odnesel polovico vozišča . Izdelan je bil
sanacijski elaborat, na osnovi katerega je bilo izvedeno javno
naročilo . Izbrani izvajalec del Dolenc, d . o . o ., je z deli pričel v
februarju 2017 . Gradbena dela so zajemala izdelavo podpor-
nega zidu in drenaže, ureditev zgornje brežine, asfaltiranje ter
ureditev zaščitnih ograj .

V letu 2017 izvedli dva nadstreška za otroke, ki čakajo na šolske
prevoze v naselju Laze nad Leskovico in v Kopačnici .

Občina je na pristojnem ministrstvu v letu 2017 uspela pridobiti
dodatna sredstva za odpravo posledic poplav v oktobru 2014,
na osnovi česar smo pristopili k sanaciji močno poškodovanega
odseka lokalne ceste na odseku pod Drnovškom v smeri proti
Kremeniku .
Izvedena je bila celovita sanacija odseka v dolžini približno 330
m, ki je obsegala precejšnjo razširitev odseka, povsem novo dre-
nažo za odvajanje zalednih voda, nove prepuste za odvajanje
zaledne in cestne površinske meteorne vode ter nov spodnji in
zgornji nosilni ustroj ceste za predvideno širino asfalta 4,5 m z
dodatno stransko muldo v širini 0,5 m . Slabo nosilni spodnji na-
sipi v plazovitem terenu so bili stabilizirani z dodatnimi lokalnimi
poglobitvami (do globine od 4 do 6 m), zabijanjem nosilnih tirnic
v globino (do 6 m) ter dodatnimi kamnitimi podpornimi kon-
strukcijami nad vgrajenimi tirnicami .
Glavni izvajalec del je bil Topos, d . o . o ., s podizvajalcem Zare,
d . o . o .

CE S T N A INF R A S T RuK T uR A
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2017
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Vhod v Hotovljo prej Vhod v Hotovljo potem

Prometna ureditev ob križišču v Dobju

Rušenje hiše na vhodu v Hotovljo

V letu 2017 so bila izvedena gradbena dela na področju prometne
ureditve za potrebe naselja Dobenska Amerika in varnejšega pre-
voza otrok v OŠ Poljane .
Izvedena so bila gradbena dela za izgradnjo novega križišča – od-
cepa z regionalne ceste Škofja Loka–Gorenja vas, med OŠ Poljane
in odcepom za Dobje in Dobensko Ameriko . V okviru investicije je
bilo zgrajeno novo križišče s povezavo na obstoječo staro cesto,
ki pelje proti Dobju . Istočasno z izgradnjo novega križišča je bila
vzpostavljena nova prometna ureditev ob zunanjem igrišču OŠ
Poljane . V okviru te investicije je bilo zgrajeno krožno obračališče

za šolske kombije, kar je zagotovilo povečanje varnosti prihoda
otrok v šolo in odhoda domov . Poleg obračališča je zgrajeno še
dodatno manjše parkirišče .
Ob izvedeni prometni ureditvi je bila na novo lokacijo prestavlje-
na tudi čakalna hišica za otroke vozače . Investicijo v izgradnjo no-
vega križišča je financirala Direkcija RS za infrastrukturo, pogod-
bena vrednost del je znašala približno 200 .000 evrov, investicijo v
krožno obračališče v vrednosti približno 140 .000 evrov pa Občina
Gorenja vas - Poljane .

Občina si je že dolgo prizadevala rešiti problematiko najožjega
dela ceste v dolino Hotovlje. Zaradi hiš na obeh straneh ceste
širitev ni bila mogoča . Občina je po daljših pogajanjih uspela
odkupiti starejšo opuščeno hišo Hotovlja 15, da bi na temmestu
razširila cesto . Rušitev hiše s sočasno ureditvijo okolice v dotlej
utesnjenem križišču cest v Hotovljo in proti Predmostu je bila
izvedena v drugi polovici leta 2017 .
Zaradi rušenja je bilo potrebno začasno prestaviti obstoječo

zračno elektro povezavo proti hišam v nadaljevanju Hotovlje ter
v sodelovanju sosedov rešiti težavo odvajanja obstoječih stre-
šnih meteornih voda s sosednjih hiš – na tem delu so namreč bili
žlebovi in odtoki v zraku kar združeni .
Z rušenjem je bilo pridobljenega nekaj prostora, ki ga bomo
porabili za ureditev ekološkega otoka . Ta bo s sedanje lokacije
nasproti kapelice, prestavljen na lokacijo porušene hiše ob vho-
du v Hotovljo.
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Tabela 1: Asfaltirani odseki občinskih cest

Obnova javnih poti in lokalnih cest po krajevnih skupnostih

Od maja do avgusta 2017 so bili asfaltirani odseki občinskih cest po planih krajevnih skupnosti in občine . Vsi odseki so prikazani v
spodnji tabeli . Skupna dolžina asfaltiranja znaša 4,4 km . Na razpisu je bilo izbrano podjetje Gorenjska Gradbena Družba, d . d . Na vseh
odsekih lokalnih cest in javnih poti, daljših od 150 m, so bile pred pričetkom asfaltiranja izvedene meritve nosilnosti temeljnih tal s
krožno ploščo .

Krajevna Odsek Naziv Vrsta dolžina
skupnost ceste ceste del asfaltiranja [m]
Lučine LC100151 Gorenja vas–Goli vrh asfaltiranje 280

JP600771 Šola–Sv . Vid asfaltiranje 70

Javorje JP601201 Preval–koča Stari vrh asfaltiranje 140

JP601192 Pustote–Matajc asfaltiranje 200

Poljane NK Odcep Stanonik–Smoldno asfaltiranje 250

JP601321 Lovsko Brdo–Krvina asfaltiranje 700

JP600841 Kremenik–Premetovc asfaltiranje 400

Sovodenj LC100011 Sovodenj–Javorjev Dol–Razpotje asfaltiranje 60

LC100021 Sovodenj–Cerkljanski Vrh asfaltiranje 40

JP600021 Grapa–Stata–Jeram asfaltiranje 40

JP600051 Laniše–Lisjak (Rupe) asfaltiranje 90

JP600061 Sovodenj–Stara Oselica (Vrhovc) asfaltiranje 50

JP600015 Podjelovo Brdo–Burja asfaltiranje 100

Trebija JP600371 Topličar–Stara Oselica asfaltiranje 270

LC100041 Trebija–Stara Oselica asfaltiranje 220

JP601471 Preskar–Pustota asfaltiranje 50

Gorenja vas JP996691 Partizanska–Plastuh–GVP asfaltiranje 420

JP600351 Hotavlje–Podgora asfaltiranje 190

JP600501 Hotavlje–Gorenja vas asfaltiranje 250

LC100161 Žirovski vrh–Selo (Podgozdnik) asfaltiranje 60

LC100151 Gorenja vas–Goli Vrh asfaltiranje 250

LC100091 Gorenja vas–Hlavčje Njive krpanje asfalta 5

JP600491 Hotavlje–Vresjak asfaltiranje 35

LC100071 Kopačnica–Leskovica–Novaki krpanje asfalta 35

Občina LC401023 Poljane–Javorje–Zapreval asfaltiranje 120

JP600507 Vršajn–Oblak asfaltiranje 60

Lučine

Poljane

Javorje

Trebija

Sovodenj

Občina GVP

Gorenja vas
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Sanacija plazu laze
V oktobru 2017 sta bili zagnani dve črpalki, ki črpata podtalno vodo z območja plazu Laze nad vasjo . V februarju 2018 pa še tretja . V letu
2018 bo na Ministrstvo za okolje in prostor RS posredovan elaborat predlogov ukrepov za nadaljevanje sanacije območja plazu Laze .
Predvideno je nadaljevanje izgradnje dodatnih lesenih pregrad v strugi Kopačnice, dreniranje brežine nad domačijo Likar in ureditev
površinskega odvodnjavanj v Slugovi dolini .

Zimsko vzdrževanje cest
Skupni stroški zimske službe so v letu 2017 znašali 324 .000 evrov . Trem izvajalcem so v sezoni 2016/2017 potekle pogodbe, zato je bil za
tri sklope v letu 2017 izveden razpis . Drugi izvajalci zimske službe imajo pogodbe veljavne še v sezoni 2017/2018 .

Promet z zemljišči
Občina Gorenja vas - Poljane je tudi v letu 2017 nadaljevala geodetske odmere javnih poti in lokalnih cest ter ureditev njihovega la-
stništva v okviru razpoložljivih finančnih sredstev . Glede na veliko razsežnost neurejenega lastniškega stanja na trasah kategoriziranih
lokalnih cest in javnih poti, ki je posledica večdesetletnega zastoja urejanja lastništva cest v preteklosti, je tako občina tudi v letu 2017
porabila 19 .768 evrov za odmere lokalnih cest in javnih poti, prvenstveno na trasah, kjer so lastniki bili pripravljeni izvesti brezplačni
prenos lastništva v javno dobro .



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 . Na ta način je bilo tudi v letu 2017 organiziranih večina obveznih gospodarskih javnih
služb . Storitve so zato za uporabnike cenejše, kot če bi se izvajale v okviru javnega podjetja ali koncesionarja . 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:
1 . oskrba s pitno vodo,
2 . odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3 . zbiranje komunalnih odpadkov,
4 . urejanje in čiščenje javnih površin .

Pokopališko in pogrebno dejavnost skladno s področno zakonodajo in občinskim odlokom opravljajo krajevne skupnosti oziroma z
njihove strani določeni upravljavci .

Oskrba s pitno vodo

Vodovod lučine

Večje obnove in dograditve javnih vodovodov
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Na vseh javnih vodovodnih sistemih so se izvajala redna vzdrževalna dela in predpisani monitoring, priprava poročil in vodenje evidenc .

Za ureditev vodooskrbe naselja Lučine je bil v letu 2017 izdelan
in dopolnjen PGD projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja .
Projekt vključuje izgradnjo novega vodovoda v dolžini, 4 .940 m,
ureditev dveh novih zajetij v Zadobju, obnovo in nadgradnjo ob-
stoječega vodohrana kapacitete 100 m3, ureditev dezinfekcije,

vgradnjo nadzornega sistema in vseh potrebnih spremljajočih
objektov ter opreme . V preteklem letu smo pridobivali še manj-
kajoče služnosti za zemljišča, po katerih bo potekala gradnja . V ja-
nuarju 2018 je bila vložena vloga za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja . Projekt je bil prijavljen za pridobitev nepovratnih sredstev .

Na javnih vodovodih je bilo izvedenih precej večjih del . Dogra-
jen je bil vodovod Zarobar–Hlavče Njive–Brda, odsek Srednja vas,
v dolžini 450 m . Na vodovodu Podvrh–Zapreval je potekalo pri-
ključevanje na javno vodovodno omrežje, predvsem vikendov v
Podvrhu in Četeni Ravni . Na območju naselij Trebija, Podgora in

Hotavlje so se izvajale prevezave s starih vodovodnih cevi na novo
vodovodno omrežje . V Gorenji vasi smo ob koncu leta pričeli ob-
navljati vodovod na delu Sestranske vasi od Krmelja do Kržišnika
v dolžini 550 m ter izvedli odklop vodovodnega podsistema Gore-
nja vas z loškega dela vodovoda pri pokopališču .

V letu 2017 je bilo v zbirnem centru zbranih 371 ton odpadkov,
kot so odpadna električna in elektronska oprema, gume, kosovni
odpadki, kovine in nevarni odpadki . Za obratovanje skrbi režijski
obrat, zbirni center pa je odprt vsako sredo od 8 . do 17 . ure ter
vsako drugo soboto v mesecu od 8 . do 12 . ure .

Zbirni center Todraž
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Javno službo zbiranja komunalnih odpadkov izvaja Občina Go-
renja vas - Poljane v okviru režijskega obrata, ki je notranja orga-
nizacijska enota občinske uprave .
V letu 2017 je bil urejen ekološki otok v Prelesju .
V okviru javne službe smo skupaj zbrali nekaj več kot 1 .147 ton
komunalnih odpadkov, od tega je bilo mešane embalaže 25 od-
stotkov, ostanka komunalnih odpadkov 22 odstotkov, papirja
s papirnato embalažo in steklene embalaže po 10 odstotkov,
kosovnih odpadkov 9 odstotkov, lesa 5 odstotkov, OEEO in bi-
oloških odpadkov iz gospodinjstev po 3 odstotkov . Preostalo
so bile druge frakcije, kot so nevarni odpadki, ravno steklo in
plastika .
Gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja

komunalnih odpadkov izvaja Snaga, d . o . o, ki je upravljavec in-
frastrukture RCERO Ljubljana . Skupne cene storitev za ravnanje z
odpadki se v letu 2017 niso spreminjale in ostajajo med najnižjimi
na celotnem škofjeloškem območju . Navedeno je rezultat uspe-
šne uresničitve programa ločenega zbiranja komunalnih odpad-
kov na izvoru, izvajanja javne službe v okviru režijskega obrata in
kakovostnega ločevanja odpadkov uporabnikov storitev .
Na dosežene rezultate smo lahko vsi skupaj upravičeno pono-
sni . Občina se zato vsem šolam in vrtcem ter občanom, ki skrb-
no ločujejo odpadke, zahvaljuje za prispevek k varovanju okolja,
ki v sodobni družbi  postaja vse bolj cenjena vrednota, saj si ga
želimo zanamcem prepustiti takšnega, kot smo ga prejeli od na-
ših prednikov .

Občinska uprava v okviru režijskega skrbi za gospodarsko javno
službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda . V okvi-
ru javne službe se izvajajo naslednje storitve: odvajanje in čišče-
nje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo;
prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih gre-
znic ter malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manj-
šo od 50 PE; čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in
blata iz nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih na-
prav z zmogljivostjo čiščenja pod 50 PE na komunalni čistilni
napravi; zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega
monitoringa ali izdelave ocen obratovanja za male komunalne
čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja pod 50 PE; zagotavlja-
nje izvedbe 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 nestano-
vanjskih stavb .
Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v javnih kanali-
zacijskih sistemih Gorenja vas, Poljane, Javorje in Četena Ravan
je bilo v decembru 2017 urejeno za 2 .980 prebivalcev, za druge
pa se je redno izvajala javna služba prevzema vsebin iz greznic
in malih komunalnih čistilnih naprav . Skupaj je bilo v letu 2017
izpraznjenih 208 greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
pri čemer je bilo odpeljane 510 m3 gošče . V procesih čiščenja
blata, mulja iz drugih čistilnih naprav ter komunalnih odpadnih

voda je na ČN Gorenja vas nastalo nekaj manj kot 217 ton dehi-
driranega blata, ki je bil oddan na predelavo . Vse javne čistilne
naprave so v letu 2017 dosegale učinke čiščenja nad 90 odstotki .
V letu 2017 je bilo na novo vgrajenih sedem individualnih malih
komunalnih čistilnih naprav .

Na področju novozgrajenega kanalizacijskega sistema Gorenja vas, Hotavlje, Podgora in Trebija so se tudi v letu 2017 izvajali priklopi
objektov na omrežje . V letu 2017 je bilo na novo priključenih približno 30 objektov . Približno enako število objektov je za priklop
načrtovanih tudi v letu 2018 .

Zbiranje komunalnih odpadkov

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

Gradnja hišnih kanalizacijskih priključkov

Čistilna naprava Gorenja vas
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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 z
zmogljivostjo čiščenja do 50 PE oziroma največ 30 odstotkov na-
bavne vrednosti male komunalne čistilne naprave . Subvencije
se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa .
V letu 2017 je bil javni razpis objavljen v oktobrski številki Pod-
blegaških novic . Skupna višina razpoložljivih sredstev za sub-
vencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav je znašala
25 .000 evrov . Na razpis so prispele tri popolne vloge . Skupno je
bilo dodeljenih 1 .406,34 evra subvencij .

V letu 2017 je bil v oktobru objavljen razpis za subvencioniranje investicij v zasebne vodovode na območju občine Gorenja vas - Po-
ljane . Na razpis je bila podana ena popolna vloga . Vrednost subvencije je znašala 1 .272,43 evra (25 odstotkov vrednosti investicije
brez DDV-ja po računu) .

Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav

Subvencioniranje zasebnih vodovodov



Šubičeva hiša – Kulturni center slikarjev Šubic
Šubičeva hiša je postala središče pestrega dogajanja . V njej
poleg razstav potekajo tudi različni kulturni dogodki, delav-
nice, izobraževanja, predavanja in različne vadbe . Prav vsak
lahko najde vsebino zase . Upravljanje Šubičeve hiše z novim
letom 2018 prevzema Zavod za turizem in kulturo Poljanska
dolina .
Za vsebino dogajanja v Šubičevi hiši skrbi Lucija Klemenčič
ob strokovni pomoči zunanjega sodelavca  Borisa Oblaka in
Lucije Kavčič, ki je prevzela funkcijo v . d . direktorice zavoda .
Zavod je pričel z umestitvijo pestre vsebine v sodelovanju z
Zavodom O, ki prireja brezplačne dogodke za občane . V prete-
klem letu so potekale številne ustvarjalne delavnice, pričele so
se tudi redne vadbe Gib za dušo in telo ter brezplačni tečaj an-
gleščine za naše občane . Prijeten kulturni večer smo preživeli
z bosanskim književnikom, literarnim kritikom in novinarjem
Amirjem Talićem .
Razstave v Šubičevi hiši so predvsem zaznamovali čudoviti ke-
ramični izdelki varovancev VDC Škofja Loka, med letom pa so
prostore galerije obarvali še: razstava Portreti Tita Nešoviča,
razstava stripov Bernarda Kolle, kolonija Iveta Šubica ob po-
častitvi 90-letnice smrti Ivana Franketa z naslovom Potovanja
in razstava Dunje Škofic z naslovom Šepetanje duše . V sklopu
projekta »Kjer domujejo zgodbe« je izšla tudi knjiga, kjer so
predstavljene izbrane zgodbe iz Šubičevih pisem .
Hišo so obiskale številne skupine. Največ je bilo osnovnošol-
skih skupin ter upokojencev .
V sklopu Šubičeve hiše deluje trgovinica s spominki in darili
naših domačih rokodelcev . V njej lahko kupite kaj lepega zase
ali pa darilo za vaše najdražje . Na voljo so klekljani izdelki, ke-
ramika, vitraž, leseni izdelki, slike, magnetki, različen nakit, ra-
zni uporabni predmeti, jakne in majice z logotipom Poljanske
doline in drugi spominki iz Poljanske doline .

KulT uR A ,
KulT uRNA DEDIŠčINA

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2017
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KulT uR A , KulT uR N A DE DIŠ čIN A
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2017

Dvorec Visoko
Konec avgusta 2017 je bil objavljen Odlok Vlade RS o razglasitvi ambienta Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah
za kulturni spomenik državnega pomena, s čimer je bil dvorec Visoko razglašen za kulturni spomenik državnega pomena .
Občina Gorenja vas - Poljane je pred petimi leti po korakih pričela oživljati in postopoma obnavljati Tavčarjev dvorec, v katerem si po-
leg razstav lahko ogledate tudi kuhinjo 19 . stoletja s še delujočim ognjiščem . Loški muzej Škofja Loka je na ogled postavil izbor knjig
iz dragocene Tavčarjeve knjižnice, ki jo v celoti hrani Loški muzej Škofja Loka, knjižni omari pa so dodali še tablico z digitaliziranimi
deli Cvetja v jeseni, ki je pred natanko sto leti začela izhajati v Ljubljanskem zvonu .
Urejena je tudi okolica . Na travnikih med kozolcem, kapelico in dvorcem se je zvrstilo veliko odmevnih prireditev z obiskovalci od
vsepovsod .

V letu 2017 smo poleg izgradnje travnatega teniškega igrišča
obnovili že peto sobo pritličja dvorca, in sicer severozahodno
sobo ali tako imenovani »cimer za posle« . Obnovitvena dela
so se začela v aprilu in so obsegala injektiranje obokov, obno-
vo elektroinstalacij, odstranjevanje in čiščenje ometov, sanacijo
ometov, obnovo stare poslikave, stavbnega pohištva (oken in
vrat) ter izdelavo novega lesenega poda .
Sanacijo ometa in obnovo poslikav je izvajal Restavratorski cen-
ter Zavoda za varstvo kulturne dediščine . Obnovljeni prostor
poleg črne kuhinje bo namenjen gostinski ponudbi dvorca .

V letu 2018 načrtujemo:
• hidroizolacijo podkletenega dela in vkopmeteorne kanalizacije,
• ureditev sanitarij v kleti,
• postavitev stavbnega pohištva v severozahodni sobi,
• obnovo vhodnih vrat in portala,
• postavitev otroških igral.
Za leto 2019 načrtujemo obnovo in ureditev glavnega pro-

stora na jugozahodni strani za gostinski namen z vso potrebno
povezavo iz kletnih prostorov . Naš cilj je, da bo ob 100-letnici
povesti Visoška kronika urejeno celotno pritličje dvorca .

V obdobju po letu 2020 načrtujemo, da bo dvorec odprt vse
leto in bo na voljo obiskovalcem ves dan ob vsakem vremenu .
Vlaganja so bila sedaj izključno finančno breme lastnih virov
Občine Gorenja vas - Poljane, zato so dela potekala počasi, ven-
dar kontinuirano in vedno s sodelovanjem ZVKD . Glede na to,
da je Visoška domačija sedaj razglašena za spomenik državne-
ga pomena, pričakujemo tudi finančno pomoč države, s katero
bodo naše želje glede obnove in oživitve dvorca lažje in hitreje
uresničene .
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Sofinanciranje kulturnih programov
Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti društev, ki kan-
didirajo na javnem razpisu . Društvom so bila sredstva dodeljena na podlagi točkovanja po Pravilniku o sofinanciranju programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, in sicer v skupni višini 24 .637,36 evra .

Izgradnja travnatega teniškega igrišča pri dvorcu Visoko
V sklopu praznovanja 100-letnice povesti Cvetje v jeseni in ob 120-letnici Tavčarjevega teniškega igrišča pri dvorcu je bilo nad dvor-
cem narejeno novo travnato teniško igrišče . Gradnja igrišča na travi je potekala po vzoru Tavčarjevega igrišča, ki je bilo prvo takšno
v Sloveniji . Dela so se začela v maju in so potekala skladno z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter bila pravočasno
zaključena do praznovanja konec avgusta 2017 .

Kulturno društvo – izvajalec DODELJENA SREDSTVA V LETU 2017 (v €)

1. KUD Sovodenj 3.447,64 €

2. TD Žirovski vrh 4.454,75 €

3. DU za Poljansko dolino 1.248,07 €

4. DPŽ Blegoš 2.162,50 €

5. KUD Ivan Regen 2.125,43 €

6. DU Sovodenj 852,64 €

7. KUD Trata Gorenja vas 926,79 €

8. ŠD Blegoš 1.263,83 €

9. TD Stari Vrh 543,71 €

10.TD Sovodenj 1.359,29 €

11. KD dr. Ivan Tavčar Poljane 5.350,64 €

12.Klekljarsko društvo Deteljica 519,00 €

13. PD Sovodenj 383,07 €

SKUPAJ 24.637,36 €
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Kjer domujejo zgodbe

Glasbena šola Škofja loka

Projekt se je pričel 15 . decembra 2016, zaključil pa 31 . januarja 2018 . V njem so sodelovali Muzej Žiri, Šubičeva hiša v Poljanah, Loški
muzej, Muzej Železniki in Rokodelski center DUO .
Glavni cilji povezav med kulturnimi centri oz . muzeji so bili: vzpostavitev novega turističnega produkta, nadgradnja ponudbe posa-
meznih točk na osnovi zgodb in skupna promocija turističnih produktov .
Na Občini Gorenja vas - Poljane je bilo največ pozornosti posvečene knjigi, v kateri so predstavljene izbrane zgodbe, povzete iz
Šubičevih pisem . Vsebino knjige je zbrala Maruša Košir, ki ob tem poudarja: »Iz pisem spoznamo odnos med družinskimi člani, ki je
temeljil na spoštovanju in pomoči drug drugemu, vsakdanje delo in težave, delovanje podobarske delavnice, šolanje otrok, njiho-
vo doživljanje tujine in razmere med sorodniki in prijatelji . Povezovalna vez med vsemi je bil Štefan Šubic, in ljubezen do očeta in
domače hiše se med otroki čuti tudi po očetovi smrti leta 1884 .« Knjiga je izšla januarja 2018 . V sklopu projekta je bilo kupljeno tudi
ozvočenje, ki ga bomo uporabljali ob številih dogodkih v Šubičevi hiši .
Velik poudarek pri projektu je bil tudi na skupni promociji partnerskih kulturnih centrov . Nastala je skupna zgibanka, ki temelji na
ustvarjalnem zbiranju žigov . Ob obisku vseh muzejev in pobarvanih vseh petih žigih prejmejo obiskovalci rokodelsko darilce . Izdela-
na je bila skupna spletna stran, ki bo partnerje med sabo povezovala predvsem na področju kulturnih doživetij in zgodb . Več si lahko
preberete na www .kulturnadozivetja .si .

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 Gore-
nja vas - Poljane, Železniki in Žiri . Občina je za delovanje glasbe-
ne šole v letu 2017 namenila 17 .403 evrov .
V šolskem letu 2017/2018 glasbeno šolo (matično šolo in disloci-
rani oddelek v Gorenji vasi) obiskuje 57 učencev iz občine, ki so
vključeni v 15 različnih učnih predmetov . Vključenost osnovno-
šolskih otrok iz občine v glasbeno šolo je 5,67-odstotna .

Učni predmet Število učencev na dan 20 . 9 . 2017

KLAVIR 9
KITARA 8
DIAT. HARMONIKA 3
NAUK O GLASBI (glavni predmet) 6
NAUK O GLASBI 29

Vir: Glasbena šola Škofja Loka: Poročilo o delu za šolsko leto 2016/2017

DISLOCIRANI ODDELEK GORENJA VAS
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Knjižnica Ivana Tavčarja

Krajevne knjižnice: OBISK IN IZPOSOJA v obdobju januar-december 2017                                                                                         

Občina Gorenja vas - Poljane je soustanoviteljica Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka .
Na območju občine delujejo krajevni knjižnici v Gorenji vasi in Poljanah ter izposojevalna enota na Sovodnju . Povsod beležimo zelo
visok obisk .
V Občini Gorenja vas - Poljane je število aktivnih članov knjižnice (tisti, ki so si vsaj enkrat v letu izposodili kakšno knjigo in bili s tem
evidentirani v programu COBISS) med letoma 2015 in 2017 naraslo s 25,25 odstotka na 27,70 odstotka vseh prebivalcev . 2,45-odstotni
porast je nedvomno tudi posledica novih prostorov .
Občina po pogodbi zagotavlja sredstva za delovanje knjižnice, za vzdrževanje in nakup potrebne opreme za knjižnice v občini ter za
nakup knjig . V letu 2017 je bilo v ta namen zagotovljenih 103 .966,71 evra .

Krajevne knjižnice Odrasli Mladina Skupaj 2016 Knjige Revije Audio Video Skupaj 2016

Gorenja vas 10.439 10.148 20.587 19.222 77.415 1.031 870 1.397 80.713 87.191

ČITALNICA Gorenja vas 1.456 3.340 4.796 4.592 4.492 3.376 0 0 7.868 8.650

PRIREDITVE Gorenja vas 177 2.169 2.346 3.968 0

SKUPAJ 12.072 15.657 27.729 27.782 81.907 4.407 870 1.397 88.581 95.841

Poljane 5.610 6.250 11.860 11.489 40.146 1.086 550 890 42.672 47.823

ČITALNICA Poljane 1.664 2.936 4.600 3.800 4.108 4.404 0 0 8.512 8.512

PRIREDITVE Poljane 0 1.246 1.246 1.762 890 0

SKUPAJ 7.274 10.432 17.706 17.051 44.254 5.490 550 890 51.184 56.227

Sovodenj 527 1.047 1.574 1.366 5.775 298 111 580 6.764 5.474

ČITALNICA Sovodenj 52 364 416 192 468 104 0 0 572 212

PRIREDITVE Sovodenj 0 363 362 381 0

SKUPAJ 579 1.774 2.352 1.939 6.243 402 111 580 7.336 5.686

Center slepih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krajevne knj. SKUPAJ 19.925 27.863 47.787 46.772 132.404 10.299 1.531 2.867 147.101 157.754

ENoTA PREDšoLSkI oSNoVNošoLSkI SREDNJEšoLSkI šTuDENTI zAPoSLENI NEzAPoSLENI uPokoJENCI SkuPAJ

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Gorenja vas 151 154 346 424 97 117 27 43 258 416 15 18 40 61 934 1233

Poljane 82 107 216 265 47 61 14 20 177 211 3 15 28 42 567 721

Sovodenj 24 28 36 40 1 3 5 4 30 46 0 4 3 6 99 131

SKUPAJ 257 289 598 729 145 181 46 67 465 673 18 37 71 109 1600 2085

IndeKS 111 122 134 125 129 120 118 124

ENoTA o B I S k I z P o S o J A

Vir: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

Vir: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja loka: člANSTVO primerjalno 2016/2017



Občina Gorenja vas - Poljane je v juliju 2017 z odlokom občinskega
sveta ustanovila javni zavod Zavod za turizem in kulturo Poljanska
dolina . Za v . d . direktorice je bila imenovana Lucija Kavčič .
Namen in poslanstvo zavoda je doseganje usklajene, kakovostne
in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in
etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, promocija in spod-
bujanje razvoja turizma in kulture ter usklajevanje in povezovanje
turističnih ponudnikov na območju Občine Gorenja vas - Poljane .
V juliju se je zavod s projektom »Impresije Škofjeloškega« prija-
vil na razpis LAS Loškega pogorja, kjer je poudarek predvsem na
promociji kulturnih znamenitosti . Dejavno so se pričeli vključevati
v aktivnosti v zvezi s Šubičevo hišo, Rupnikovo linijo in dvorcem
Visoko in jih z novim letom tudi prevzeli v upravljanje . Prevzeli so

tudi obveščanje in promocijo o dogodkih, ki potekajo v Poljanski
dolini, zato organizatorji zdaj vse najave dogodkov pošiljajo na
naslov zavoda . V pripravi je skupni portal Poljanska dolina, kjer bo
predstavljena vsa pestra turistična in kulturno obarvana ponudba
doline . Poleg omenjenih dejavnosti se tudi povezujejo in iščejo
nove možnosti sodelovanja . Veliko lepih izkušenj in rezultatov
prinaša delo na osnovnih šolah, kjer izvajajo folklorni, dramski in
podjetniški krožek . Z njihovo vsebino otroke in mladino usmer-
jajo k ustvarjalnosti, turizmu in kulturi, saj je zelo pomembno, da
ta področja začutijo in spoznajo že zgodaj . V oktobru je bil usta-
novljen svet zavoda, katerega predsednica je postala Milena Pe-
lipenko, njegovi člani pa so: Neža Božnar, Majda Podobnik, Janez
Šturm, Klavdija Filipič in Marjeta Šifrar .

ustanovitev zavoda Poljanska dolina

T uRIZEM IN  PRIREDI T VE

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2017
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Postavitev novega doprsnega kipa dr. Ivana Tavčarja v kapelici nad njegovo grobnico
28 . avgusta 2017, prav na rojstni dan dr . Ivana Tavčarja, je bil
v kapelico nad njegovo grobnico ponovno postavljen njegov
doprsni kip, ki je nadomestil tistega, ki je bil odtujen pred tre-
mi leti . Izdelan je iz kompozitnih materialov, zato ni zanimiv za
nepridiprave . Kip s podstavkom sta financirala Alex Luckmann,
direktor družbe FILC, in Občina Gorenja vas - Poljane, izdelal pa
ga je akademski kipar Metod Frlic .
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Rupnikova linija
Skrb za našo zgodovinsko-arhitekturno dediščino in promocija
utrdb sta obrodili sadove, saj se je obisk na letni ravni povečal za
skoraj 60 odstotkov . Veseli nas, da se tudi vse več mladih zanima
za utrdbe, za zgodovino in preteklo dogajanje v naših krajih .
Zahvaljujemo se občanom, ki so prepoznali pomembnost naše
kulturne dediščine in s svojim skrbnim ravnanjem dajejo zgled
tudi drugim .
Še vedno posebno skrb posvečamo naši muzejski zbirki v utrdbi
na Golem vrhu, za katero vzorno skrbi restavratorka iz Gorenj-
skega muzeja Kranj .

Tradicionalno pa je postalo tudi jesensko balinanje v utrdbi na
Golem vrhu, ki ga v sodelovanju z občino organizirata gostilni
Jager in Na Vidmu . Za obiskovalce je bil pripravljen tudi bogat
spremljevalni program . Odigrali so lahko zanimivo in atraktivno
šahovsko simultanko, kupili veliko različnih domačih dobrot na
podzemni tržnici in ugibali težo pršuta, ki je na koncu romal k obi-
skovalcu iz Poljan . Obiskovalci so imeli tudi možnost ogleda pod-
zemne utrdbe pod strokovnim vodstvom turističnega vodnika .

Občinski pohodni krog
Odprtje pohodne sezone je bilo v soboto, 22 . aprila . Skoraj 40
pohodnikov se je zbralo pred gostilno Na Vidmu, kjer so lahko
prevzeli kontrolne kartončke . Skupaj smo se podali na pot, ki je
vodila iz Poljan na Kovčk, do Vinharij, naprej na Kremenik in Pasjo
ravan, potem pa smo se spustili na Bukov Vrh in Kucelj, zaključili
pa na Visokem, kjer je potekala Salamijada . Vreme je bilo lepo,
udeleženci zadovoljni, zato se bomo v aprilu ponovno srečali in

se spet skupaj podali po izbranem delu pohodne poti .
Lahko rečemo, da se je občinski pohodni krog dobro »prijel«, saj
je v knjigo vpisanih že 860 pohodnikov, zaključilo pa jih je nekaj
čez 300 . Vsi, ki so v letu 2017 prehodili celotno pot in zbrali vse
kontrolne žige, so prejeli termo steklenico, v letu 2018 pa bo za
nagrado čelna svetilka .
Za izdajanje kartončkov in nagrad vzorno skrbijo v gostilni Jager .
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Rokodelski center DuO
V RC DUO Škofja Loka je bilo v letu 2017 izvedenih 7 rokodelskih
tečajev za odrasle in 22 rokodelskih delavnic za otroke, mladino
in širšo javnost, katerih glavni namen je prenos, razvoj in pro-
mocija tradicionalnih rokodelskih znanj . Center sodeluje s širo-
kim krogom institucij in organizacij na celotnem Škofjeloškem
in je član Konzorcija RC Slovenije .
Leto 2017 je bilo v znamenju povezovanja in razvoja vsebin . V
teku je bil projekt »Kjer domujejo zgodbe: transverzala kultur-
nih centrov na Škofjeloškem«, s partnerji projekta pa so pripra-
vljali in prijavili tudi nadaljevalni projekt »Impresije Škofjeloške-
ga« . Izvedeni sta bili dve gostujoči razstavi RC DUO Škofja Loka,
in sicer sta razstavljala Rokodelski center Ribnica (od 7 . junija

do 4 . septembra 2017) in Center DUO Slovenska Bistrica (od 8 .
septembra do 4 . oktobra 2017) . Z rokodelskimi vsebinami je
RC sodeloval na dogodku Dan prijateljstva na Visokem . Tretje
decembrske Izložbe domišljije, prodajne razstave umetnikov in
rokodelcev, so bile dobro obiskane in sprejete, RC DUO Škofja
Loka pa eden prepoznavnejših partnerjev v projektu . V sode-
lovanju s Sekcijo DUO OOZ Škofja Loka je bila izvedena 1 . ro-
kodelska kolonija (od 7 . do 9 . julija 2017) . Izdelke, ki so nastali
na koloniji, bodo v obliki potujoče razstave predstavili na celo-
tnem Škofjeloškem območju . Med 17 . in 19 . oktobrom 2017 so
sodelovali pri organizaciji in izvedbo mednarodnega posveta
CD-ETA na temo digitalizacije nesnovne kulturne dediščine .

Občinski kolesarski krog
V soboto, 6 . maja 2017, se je na odprtju kolesarske sezone na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi zbralo približno 30 kolesarjev . Z minu-
to molka so se spomnili preminulega aktivnega kolesarja, enega izmed najzaslužnejših pri vzpostavitvi občinskega kolesarskega
kroga, Lojzeta Oblaka . Župan je zbranim predstavil aktualno nagrado, in sicer darilni bon v vrednosti 500 evrov . Javno žrebanje bo
potekalo spomladi 2018, srečni nagrajenec pa ga bo lahko unovčil v Kolesarskem centru Bauer v Ljubljani .
V letu 2017 se je na občinsko kolesarsko pot podalo 360 kolesarjev, zaključilo pa jih je 155 . Za izdajanje kartončkov in nagrad vzorno
skrbijo v Taverni Petra .
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Druge dejavnosti na področju turizma
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:
• izdelava mesečnih koledarjev prireditev Kam?,
• sodelovanje v skupnem promocijskem katalogu Škofja Loka

Area,
• sodelovanje v skupni posodobljeni karti Pohodniških poti na

Škofjeloškem,
• izdelava posodobljene trganke Škofjeloško območje,
• tisk promocijskih vrečk Turizma Škofja Loka,
• vzdrževanje Loške kolesarske poti,
• nadaljnja posodobitev ključnih trženjskih orodij (vzpostavitev

italijanske in nemške jezikovne različice na spletni strani www .
visitskofjaloka .si),

• organizacija in izvedba Dnevov turizma na Loškem (27. septem-
bra 2017, na Svetovni dan turizma, je bila izpeljana strokovna ek-
skurzija za ponudnike turističnih storitev v hrvaško Istro,);

• izvedba promocijskih akcij v medijih ter na sejmih doma in v tu-
jini (Piran, Kamnik, Koper, Ljubljana, Bruselj, Madrid, Praga …) .

Turizem Škofja Loka za našo občino izvaja tudi promocijo in trži
izlete po Rupnikovi liniji ter aktivno sodeluje pri trženju, pro-
mociji in organizaciji porok na Visokem . Občina sofinancira tudi
delovanje Turizma Škofja Loka v okviru Regionalne razvojne
agencije BSC . Znotraj Turizma Škofja Loka deluje TIC Škofjeloško
območje, kjer je največji delež aktivnosti usmerjen v informira-
nje domačih in tujih obiskovalcev o aktualni turistični ponudbi v
Škofji Loki, Poljanski in Selški dolini, o turističnih ponudnikih in
turističnih produktih . V centru je na voljo brezplačen internetni
kotiček, v poletni sezoni pa je mogoča tudi izposoja koles . Tu-
rizem Škofja Loka skrbi za zadostne zaloge promocijskega ma-
teriala Slovenske turistične organizacije, ki ga lahko ponudniki
kadar koli prevzamejo .

Sto let povesti Cvetje v jeseni
Na Visoški domačiji je bilo konec avgusta vse v znamenju stolet-
nice povesti Cvetje v jeseni .
To častitljivo obletnico smo pričeli s predstavitvijo povesti v po-
ljanskem narečju, nadaljevali z odprtjem dopolnjene Tavčarjeve
zbirke s knjižnico v dvorcu Visoko, muzikalom Cvetje v jeseni,
igranjem tenisa v belem na novem travnatem teniškem igrišču,
s pohodom po novi tematski poti iz Poljan na Blegoš ter zaklju-
čili s postavitvijo novega doprsnega kipa dr . Ivana Tavčarja v
kapelico nad dvorcem .
Poljanci velikem Poljancu so člani KD dr . Ivan Tavčar Poljane
poimenovali dogodek predstavitve knjige, dramatizacije Cvetja
v jeseni v poljanskem narečju . Dr . Andrej Šubic je s svojo tre-
tjo knjigo v domačem narečju zaključil trilogijo Tavčarjevih del .
Ob Šarucevi slivi in Ravbarskem cesarju zdaj kraljuje še Cvetje
v jeseni . Knjigo je umetniško obogatila slikarka Maja Šubic . Na
predstavitvi je bil prikazan tudi kolaž filmov Cvetja v jeseni –

primerjava odigranih prizorov posnete odrske uprizoritve po-
vesti ter filma Matjaža Klopčiča, kjer je do izraza prišlo izredno
spevno poljansko narečje .
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Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev
V preteklih dveh letih so na Razvojni agenciji Sora ob strokov-
ni podpori Razvojne agencije Zgornje Gorenjske popisali stara
hišna imena v vaseh Javorje, Murave, Dolenčice, Četena Ravan,
Gorenja in Dolenja Ravan, Krivo Brdo, Jarčje Brdo, Mlaka nad
Lušo, Gorenja in Dolenja Žetina, Podvrh, Zapreval, Jazbine, Ma-
lenski Vrh, Delnice, Podobeno, Gorenje in Dolenje Brdo, Zakobi-
ljek, Lom nad Volčo, Volča, Lovsko Brdo in Hlavče Njive.
Vodilo projekta je, da se ohranita dediščina in narečni govor,
ki kaže svoje posebnosti tudi pri izražanju hišnih imen, da se
prepreči izginotje starih hišnih imen in da se razširi njihova upo-
raba .
V letu 2017 so popisali hišna imena za vasi Dobje, Poljane, Pred-
most in Hotovlja. Skupaj je bilo popisanih 117 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 mlajše-
ga izvora in zato niso bila predmet popisa znotraj omenjenega
projekta . Po preverjanju imen v zgodovinskih virih in pri doma-

činih so zbrane podatke objavili v spletnem leksikonu, izdali
brošuro in izdelali označevalne glinene tablice z napisanimi hi-
šnimi imeni v narečni obliki, ki jih bodo namestili na hiše .
Skupno je bilo na območju 28 vasi popisanih 405 še živih hišnih
imen, ki predstavljajo del nesnovne kulturne dediščine sloven-
skega podeželja .

Odprtje dopolnjenih zbirk na dvorcu Visoko in muzikal Cvetje v jeseni
Kustosinja Biljana Ristič iz Loškega muzeja Škofja Loka je pri-
pravila nadgradnjo razstave o življenju in delu Ivana in Franje
Tavčar . Na ogled je postavila izbor knjig iz dragocene Tavčarje-
ve knjižnice, ki jo v celoti hrani Loški muzej Škofja Loka, knjižni
omari pa je dodala še tablico z digitaliziranimi deli Cvetja v jese-
ni, ki je pred natanko stotimi leti začela izhajati v Ljubljanskem

zvonu . Odprtje nove postavitve smo zaključili s projekcijo, izde-
lano posebej za to priložnost, ki je s prepoznavnim Tavčarjevim
podpisom osvetlila dvorec pred zaključkom večera z nepozab-
no uprizoritvijo muzikala Cvetja v jeseni, v kateri sta pred 1 .500
gledalci v glavni vlogi ponovno navdušila Nina Pušlar in Matjaž
Robavs .



Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za sofinanciranje tu-
rističnih dejavnosti društev, ki kandidirajo na javnem razpisu .
V letu 2017 je podpisala pogodbe o sofinanciranju dejavnosti
s sedmimi društvi in dodelila sredstva v skupni višini 11 .408,95
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 .
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Beli tenis na Visokem, novo teniško igrišče na travi
Sredi decembra 2016 je bila sprejeta pobuda, da bi praznovanje
30-letnice Teniškega kluba Gorenja vas potekalo skupaj z obeleži-
tvijo 120 . obletnice izgradnje prvega teniškega igrišča v Sloveniji,
ki ga je na svojem posestvu na Visokem leta 1897 zgradil dr . Ivan
Tavčar .
Vse organizacijske priprave na dan belega tenisa, ki so potekal na
prej skrbno zgrajenem novem travnatem igrišču na posestvu dvor-
ca Visoko, je prevzel Teniški klub Gorenja vas . Pričeli so s sprevo-
dom, slavnostnimi nagovori, predstavitvijo igralcev, nadaljevali pa
s celodnevnim teniškim turnirjem dvojic v belem . Osnovno vodilo
je bilo, da igra poteka v slogu začetka 20 . stoletja . Udeleženci tenisa
so se oblekli v belo: dame v dolga krila, bluze in klobuke, moški v
dolge hlače in srajce z metuljčki . Za igro so uporabili lesene loparje .
Na turnirju je sodelovalo 38 igralcev: 12 žensk in 26 moških . Številni
gledalci so lahko uživali v napetih tekmah, lepih udarcih in številnih
uglajenih potezah .

DRUŠTVA DODELJENA SREDSTVA V LETU 2017

1 . TD Žirovski vrh 2 .016,76 €

2 . Klekljarsko društvo Deteljica 1 .850,10 €

3 . TD Stari vrh 2 .083,45 €

4. TD Slajka Hotavlje 1.450,08 €

5 . TD Gorenja vas 1 .500,08 €

6 . TKŠD podeželja Kladje 1 .233,40 €

7 . TD Sovodenj 1 .275,07 €

SKUPAJ                      11.408,95 €
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Po poti Janeza in Mete iz Cvetja v jeseni
Lepa in sončna avgustovska nedelja je privabila več kot 300 poho-
dnikov iz vse Slovenije, ki so se podali na sicer lahko, a dolgo poho-
dno pot Cvetje v jeseni iz Poljan na Blegoš . Na Občini Gorenja vas
- Poljane smo se skupaj z županovo projektno skupino potrudili, da
pot vodi po natančno isti poti, kot sta jo v povesti prehodila Meta
in Janez .
Pohod smo popestrili s kar šestimi igranimi prizori iz povesti v po-
ljanskem narečju v izvedbi članov KD dr . Ivan Tavčar iz Poljan . Naj-
prej je bila v Poljanah krajša slovesnost, ki ji je sledi prvi igran prizor,
v katerem so sodelovali otroci . Pohodniki so se podali na pot proti
Volči in naprej proti Lovskemu Brdu, kjer so srečali žalujočo Luco .
Manjši vzpon je prinesel novo zgodbo: tik pred Malenskim Vrhom,
na t . i . Poklonu, se je Kosmov Janez pred odhodom v Ljubljano lju-
beče poslovil od Mete . Na Jelovem Brdu, kot je Gorenjo Žetino po-
imenoval pisatelj, so bili pohodniki priče prerekanju med hlapcem

Danijelom in deklo Lizo . Pot jih je v senci skozi gozd vodila na trate
pod Koprivnikom in naprej do Črnega kala, kjer sta se Meta in Janez
igrivo lovila 'žiberdej' . Sledil je še zadnji vzpon po poti za Blegošem,
preko Ajdove rebri na ravnico pod vrhom, kjer je bil odigran zadnji
prizor, v katerem Meti od prevelike sreče ob novici o poroki odpove
srce .
Pohodniki so pot prehodili v slabih šestih urah in se zadovoljni vra-
čali na Črni kal, kjer jih je čakal organiziran prevoz do izhodišča v
Poljanah .
Če se boste na pot Janeza in Mete odpravili tudi vi, sledite marka-
cijam bele cvetlice, močvirne samoperke, ki jo imenujemo tudi Kri-
stusova srajčka . Pohod pričnete v Poljanah, kjer vas velika informa-
tivna tabla z zemljevidom in vsemi potrebnimi informacijami vabi
na pot, polno zgodb . Ob poti vas bodo razveseljevale tudi tematske
table z odlomki iz povesti in drugimi zanimivostmi .

T uR I Z EM IN P R IRE DI T V E
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Otroški festival Dan prijateljstva na Visokem
V nedeljo, 21 . maja 2017, je Turizem Škofja Loka v sodelovanju z občinama Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka ter Zavodom Enostavno
prijatelji, organiziral brezplačni otroški festival Dan prijateljstva . Program je potekal v naravi, v okolici Tavčarjevega dvorca na Visokem,
in je bil razdeljen na tematske kotičke in dežele (Pikina dežela, Mačje mesto, Indijanska vas, Škratova dežela, Zanimivi poklici, Športni
kotiček, Ledena dežela, Cirkuška dežela …) . Velik del programa je ves dan potekal tudi na Pravljičnem odru . Vreme nam je bilo po pre-
cej deževni soboti izredno naklonjeno, tako da ocenjujemo, da je bilo obiskovalcev približno 4 .000 . Veseli smo tudi, da je pri programu
prireditve sodelovalo tudi veliko domačih društev in ponudnikov (PGD Poljane, redarji TD Visoko, čebelarji iz Škofje Loke in Gorenje
vasi, Klekljarsko društvo Deteljica, ponudniki Poti poljanskih dobrot, domačija Pr' Brodarju) ter učenci in učitelji šol in vrtcev s Škofje-
loškega . Za gostinsko ponudbo pod kozolcem je poskrbela restavracija Sklednik iz Žirov . Med jedmi so bile tudi tiste, ki so vključene v
Okuse loškega podeželja .
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Varstvo predšolskih otrok
PREDŠOlSKA VZGOJA

V šolskem letu 2017/2018 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 od-
delkov, Lovski dom 1,5 oddelka, PŠ Javorje 1,5 oddelka) . V šolskem
letu 2017/2018 je v vse vrtce v občini vpisanih skupno 420 otrok,
njihovo število pa se spreminja skozi vse leto .
Občina je skladno s sprejeto zakonodajo dolžna kriti razliko med
polno ceno programov in plačilom staršev glede na odločbe, ki
jih izdaja Center za socialno delo Škofja Loka .
Za subvencioniranje plačil staršev za vrtčevsko varstvo njihovih
otrok je Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2017 namenila skup-
no 1 .121 .039,64 evra za otroke, ki so vključeni v vrtce na območju
občine .

Cene programov v vrtcih v občini od 1 . novembra 2017 znašajo:
za prvo starostno skupino 445 evrov, za drugo starostno skupino
328 evrov, kombinirani oddelek in oddelek 3- do 4-letnih otrok
356 evrov .
Občina je skladno z zakonodajo prispevala tudi za razliko med
ceno programov in plačilom staršev za otroke, ki so vrtce obisko-
vali izven občine, in sicer 133 .763 evrov .
Kot je razvidno iz spodnje tabele, je občina v zadnjih desetih letih
za subvencioniranje cene vrtca iz svojega proračuna izplačala več
kot 10 milijonov evrov .

DNEVNO VARSTVO IN VZGOJA V OBČINI

LETO SUBVENCIJE PLAČIL STARŠEV ZA VRTCE V OBČINI (v €) SUBVENCIJE ZA VARSTVO IZVEN OBČINE (v €)

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

2008 685 .011,35 87 .729,86

Skupaj 10.000.735,83 911.681,90



Šolski prevozi
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon
o osnovni šoli nalagata občinam, da priskrbijo sredstva za prevoze
učencev osnovne šole, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne
šole več kot 4 kilometre . Učenec ima pravico do brezplačnega pre-
voza tudi v primeru, ko se ugotovi, da je ogrožena njegova varnost

na poti v šolo . Občina Gorenja vas - Poljane ima razpršeno poselitev,
tako da je bilo v letu 2017 za prevoze osnovnošolskih otrok porablje-
nih 391 .580,40 evra . Prevoze na številnih relacijah izvaja 10 prevozni-
kov kombijev in dva prevoznika avtobusa, ki so bili izbrani na javnem
razpisu za izvajanje osnovnošolskih prevozov .

Osnovnošolski program
IZOBRAžEVANJE

Občine so skladno z veljavno zakonodajo dolžne zagotavljati sred-
stva 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 2017 izplačanih 143 .611,25 evra .
Na OŠ Ivana Tavčarja je izobraževalna dejavnost v šolskem letu
2016/2017 potekala v 28 oddelkih (matična šola s podružnicama)
s skupno 597 učenci .
Na OŠ Poljane pa je izobraževalna dejavnost v šolskem letu
2016/2017 potekala v 20 oddelkih (matična šola s podružnico) s 359
učenci .
V letu 2017 je bilo za dodatne interesne dejavnosti v šolah pora-
bljenih 3 .120 evrov . Za pokritje materialnih stroškov tekmovanj
učencev v osnovni šoli na regionalni in državni ravni je bilo namen-
jenih 3 .000 evrov .
Občina je v letu 2017 na obeh šolah sofinancirala tudi izvedbo zim-
skih šol v naravi, poletnih športnih taborov, učenje plavanja, CŠOD
in planinskih taborov, in sicer v višini 8 .996,50 evra .

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 2017 namenjenih 915,55
evra .
Občina prav tako financira nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje
osnovnih šol .

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

Prav tako je Občina Gorenja vas - Poljane soustanoviteljica Glasbe-
ne šole Škofja Loka, zato so v občinskem proračunu zagotovljena
sredstva za kritje dela razlike med prihodki in odhodki po finanč-
nem planu šole, sredstva za najemnino Puštalskega gradu ter za
nakup glasbil za potrebe pouka .

V Z GO JA , I Z OBR A ž E VA N JE , Š P OR T
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Sofinanciranje športnih programov
Na osnovi Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v Občini Gorenja vas - Poljane in Programa športa v Občini Gorenja vas
- Poljane za določeno leto se v občinskem proračunu namenjajo finančna sredstva za izvajanje programov športa . Pravico do sofinanci-
ranja športnih programov imajo izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v pravilniku in LPŠ . Občinska proračunska
sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu .
V letu 2017 je bilo iz občinskega proračuna po razpisu za izvajanje programov športa izplačanih 56 .420 evrov . Denar je bil razdeljen med
18 občinskih društev, s katerimi so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju .

1 . ŠD Mladi Vrh 2 .750,00
2 . ŠD Blegoš 5 .500,00
3 . ŠD Partizan Gorenja vas 2 .117,26
4 . ŠD Sv . Urban 1 .064,22
5 . DU Sovodenj 183,89
6 . DU za Poljansko dolino 256,05
7. ŠD Marmor Hotavlje 4.214,31
8 . Planinsko društvo Sovodenj 835,02
9 . Planinsko društvo Gorenja vas 2 .367,57
10 . Plezalno društvo Cempin 1 .670,25

11 . Društvo OPV šport 1 .319,03
12 . ŠD Poljane 16 .224,33
13 . Karate klub RONIN 2 .884,50
14 . Košarkarski klub Gorenja vas* 6 .894,25
15 . Smučarski klub Poljane 2 .557,49
16 . ŠD Slemene 257,42
17 . ŠD Sovodenj 1 .037,65
18 . Strelsko društvo Gorenja vas 4 .286,76

SKUPAJ 56.420,00

DODELJENA SREDSTVA V LETU 2017 po RAZPISU (v €)
Športno društvo – izvajalec Športno društvo – izvajalec

*KK Gorenja vas: + 3.038,10 € (po pogodbah za najem telovadnic); skupaj: 9.932,35 €.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu načrtuje in uskla-
juje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju
občine . Sredstva se namenjajo za izvedbo vzgojnih in preventivnih
akcij, nakup publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu .
V letu 2017 so bila sredstva namenjena za obnovo cestnih oznak
za varno pot v šolo, varovanje otrok v prometu v prvih dneh šole,
izvedbo občinskega prvenstva Kolo 2017, izvedbo programa JUMI-
CAR na obeh osnovnih šolah . Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu je v tednu mobilnosti organiziral tudi brezplačen servis
koles občanov ter izvedel terensko akcijo z opozarjanjem pešcev in
razdeljevanjem odsevnih trakov v okviru nacionalne akcije za večjo
varnost pešcev »Bodi viden – bodi previden« v sodelovanju z ZŠAM
Žiri in Medobčinskega inšpektorata in redarstva .



Podelitev nove koncesije na področju splošne medicine
Ker je v gorenjevaškem zdravstvenem domu konec oktobra
2017 zaradi upokojitve prenehala delovati zasebna ambulanta
splošne zdravstvene dejavnosti dr . Ande Perdan, je občina 29 .
junija 2017 objavila Javni razpis za podelitev koncesije za izva-
janje zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine na
območju občine Gorenja vas - Poljane, ki se je zaključil 10 . avgu-
sta 2017 . Na razpis se je uspešno prijavila Ambulanta Lah, d . o . o .,
Bizantova cesta 14, Medvode, v kateri je zaposlena dr . Andreja
Krt Lah, specialistka za družinsko medicino . Odločba o podelitvi
koncesije je bila na osnovi predhodno pridobljenih soglasij Mini-

strstva za zdravje RS, Osnovnega zdravstva Gorenjske in Zavoda
za zdravstveno zavarovanje in Zdravniške zbornice Slovenije iz-
dana 2 . oktobra 2017, 24 . oktobra 2017 pa je občina s koncesio-
narko podpisala koncesijsko pogodbo, ki predvideva delovanje
ambulante splošne medicine za polni delovni čas . Uspešno in
pravočasno zaključen postopek podelitve koncesije je toliko ve-
čjega pomena ob dejstvu, da še vedno primanjkuje zdravnikov
na področju primarnega zdravstva, zahtevno pa je tudi pridobi-
vanje soglasij Ministrstva za zdravje .

ZDR AVS T VENO
IN  SOCIAl NO VARS T VO
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Občina Gorenja vas - Poljane skladno s sprejeto zakonodajo krije
stroške storitve institucionalnega varstva določenim občanom .
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, drugim 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 2017 doplačevala dom-
sko oskrbo za 20 ljudi v 14 različnih domovih oz . zavodih po Sloveniji .
Število oskrbovancev se med letom spreminja .
V letu 2017 je bilo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za plačilo
oskrbnine v socialnih zavodih oz . domovih izplačanih 162 .236 evrov .

Občina Gorenja vas - Poljane glede na veljavno zakonodajo v prora-
čunu zagotavlja tudi sredstva za družinskega pomočnika .
Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do instituci-
onalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z
Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), namesto celodnevnega insti-
tucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi po-
moč v domačem okolju .
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:
• za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomoč-

nika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem var-
stvu 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 po-
močnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem ra-
zvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenj-
skih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč
pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb .

V letu 2017 so se iz občinskega proračuna zagotavljala potrebna
sredstva petim družinskim pomočnikom, ki so nudili pomoč osebam
z motnjami v duševnem razvoju ter težko gibalno oviranim osebam,
v skupni višini 50 .129,96 evra .

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki se izvaja v obliki so-
cialne oskrbe .
Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psi-
hofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano po-
močjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in
tako vsaj za določen čas odložijo potrebo po institucionalnem var-
stvu . Upravičenci do socialne oskrbe so osebe, starejše od 65 let, in
osebe s statusom invalida, ki ne zmorejo samostojnega življenja, iz-
jemoma tudi mlajše osebe brez priznanega statusa invalida . Storitev
obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč
in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov .
S 1 . julijem 2015 je bil izveden prenos izvajanja socialnovarstvene
storitve pomoči na domu z dosedanjega izvajalca, Centra za socialno
delo Škofja Loka, na novega izvajalca, Center slepih, slabovidnih in
starejših Škofja Loka .
Cena pomoči na domu je subvencionirana, ura pomoči na domu v
občini Gorenja vas - Poljane za uporabnika znaša 5,42 evra . V prime-
rih, ko upravičenec ali druge osebe, ki so dolžne skrbeti zanj, zaradi
nizkih dohodkov niso sposobni plačati storitve, lahko zaprosijo za
oprostitev plačila socialnovarstvene storitve .
Ob koncu leta 2017 je pomoč na domu koristilo 17 uporabnikov . V
občini pomoč na domu izvajamo od leta 1999, v letu 2017 pa je bilo
za ta namen porabljenih 31 .590,78 evra .

Splošni in posebni socialni zavodi, družinski pomočnik, pomoč na domu
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Na osnovi sprejetega Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz prora-
čuna Občine Gorenja vas - Poljane, se finančna sredstva upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa . V letu 2017 se je na razpis
prijavilo 23  humanitarnih društev oz . organizacij, katerih člani so tudi občani naše občine .

Sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti

HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA DODELJENA SREDSTVA V LETU 2017 (v €)
1 . Društvo psoriatikov Slovenije – Podruž . Gorenjske, Gosposvetska 9, Kranj 210,79
2 . Društvo izgnancev Slovenije – OO Škofja Loka, Podlubnik 162, Šk . Loka 388,08
3. Društvo paraplegikov Gorenjske, Ul. Lojzeta Hrovata 4c, Kranj 242,69
4 . Društvo upokojencev Sovodenj, Sovodenj 23, Sovodenj 522,29
5 . Sonček Zgornje Gorenjske, C . maršala Tita 65, Jesenice 343,35
6 . Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, C . Staneta Žagarja 27, Kranj 397,03
7 . Rejniško društvo Slovenije, Benica 1/A, 9220 LENDAVA 220,32
8. AURIS, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih, Huje 23a, Kranj 242,69
9 . Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, Ljubljana 307,56
10 . ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, Cigaletova 5, Ljubljana 265,06
11 . CSD Škofja Loka, Partizanska c . 1d, Škofja Loka 408,22
12 . Društvo bolnikov z osteoporozo, Jezerska c . 41, Kranj 432,82
13 . Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka, Spodnji trg 40, Škofja Loka 441,77
14 . ILCO, Invalidsko društvo Gorenjska, Gorenja vas - Reteče 61a, Škofja Loka 430,58
15 . Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom, Linhartova 13, Ljubljana 253,88
16 . Klub KZA dr . Viktorja Kocjančiča, Partizanska 1, Škofja Loka 232,96
17 . Društvo upokojencev za Poljansko dolino, Poljanska c . 87, Gorenja vas 1484,12
18 . Združenje mobiliz . Gorenjcev v nem . Vojsko 43-45, Ul . Juleta Gabrovška 6, Kranj 320,98
19 . OORK, Kidričeva c . 1, 4220 Škofja Loka 1330,90
19 .a . RK Poljane 2001,94
19 .b . RK Javorje                                                                                                                                                                                                              1051,30
19 .c . RK Gorenja vas 3791,38
19 .d . RK Sovodenj 480,91
20 . Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Ljubljanska ul .9, Maribor 197,96
21 . Ustanova Mali vitez, Fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka, Zarnikova 3, Ljubljana 255,33
22 . Društvo diabetikov Šk . Loka, Stara cesta 10, Šk . Loka 452,95
23 . SOŽITJE, Društvo za pomoč os . z motnjami v duš . razvoju, Kapucinski trg 8, Šk . Loka 464,14

SKUPAJ 17.172,00 €
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Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Gorenja vas - Poljane je bil sprejet v oktobru leta 2006 .
Pomoč v višini 208,64 evra je namenjena staršem ob rojstvu otroka in se je v letu 2017 podelila 95 novorojenčkom naše občine . Pri-
spevek se izplača na podlagi predložene vloge staršev in izdane odločbe o upravičenosti do sredstev .
V letu 2017 je bilo za ta namen porabljenih 19.820,80 evrov.

Enkratni denarni prispevek za novorojenčke v občini

Enkratne denarne socialne pomoči
Na osnovi Odloka o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Gorenja vas - Poljane so vsako leto planirana sredstva za dode-
ljevanje in izplačevanje denarne socialne pomoči za občane s stalnim prebivališčem v občini, ki tako pomoč potrebujejo in skladno
z odlokom izpolnjujejo pogoje zanjo .
Predlagatelji vložijo zahtevek za dodelitev pomoči na posebnem obrazcu, ki je dostopen na občini in občinski spletni strani . O višini
sredstev za upravičenca odloči občinski odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo in vlagatelju izda odločbo .
V letu 2017 je bilo dodeljenih 25 enkratnih denarnih socialnih pomoči v skupni višini 14.727 evrov.

Z izbranimi izvajalci programov je župan sklenil pogodbe o sofinanciranju programov, na osnovi katerih je bilo v letu 2017
izplačanih 17.172 evrov občinskih sredstev.
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Gasilska oprema
Občina Gorenja vas - Poljane je v letu 2017 namenila 26 .000
evrov za nakup osebne in skupne opreme za operativne gasilce
vseh sedmih prostovoljnih gasilskih društev v občini .

PROTIPOŽ AR NA VAR N OST
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2017

Drugi zdravstveno-socialni programi
Za varstvo oseb s posebnimi potrebami občina skrbi s sredstvi,
ki so namenjena za potrebe prevozov in spremstva oseb z mot-
njami v duševnem in telesnem razvoju iz občine v razvojne pro-
grame in ustrezne zavode .
Za Občino Gorenja vas - Poljane mrliškoogledno službo izvajajo
zdravniki, v primeru zdravnikove napotitve na obdukcijo plača
stroške občina . V letu 2017 je bilo za mrliškoogledno službo po-
rabljenih 10 .121,16 evra .
Občina vsako leto sofinancira letovanja zdravstveno in socialno
ogroženih otrok iz občine, ki se ga udeležuje vse več otrok . Trije
otroci so se udeležili letovanja na Debelem Rtiču in kar 24 otrok
v Marindolu v organizaciji Območnega združenja RK Škofja
Loka . Organizacija letovanj otrok je letos potekala v organizaciji
Društva prijateljev mladine Škofja Loka, ki se ga je udeležilo 29
otrok iz naše občine .
V ta namen je bilo iz proračuna izplačanih 1.991,58 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 . Zagotavlja jim zatočišče in svetovanje . Občina na ta na-
čin želi prisluhniti težavam in potrebam ogrožene skupine pre-
bivalcev in jim nuditi pomoč v obliki varnega zatočišča za čas, ko
je potrebno, da se umaknejo pred nasiljem .



Občina Gorenja vas-Poljane je skupaj z Občino Škofja Loka intenzivno sodelovala v dolgotrajnih pogajanjih z banko za dokončno
sanacijo dolga podjetja STC Stari vrh, d. o. o., ki je konec septembra 2017 podpisalo odločilni sporazum z upnikom, banko Heta. Ta
je določal odkup vsega dolga za 900 .000 evrov, preostali dolg v višini 2 .470 .000 evrov pa je bil v celoti odpuščen in odpisan . Spora-
zum je določal kratke roke poplačil celotne obveznosti v dveh obrokih, v nasprotnem primeru pa je predpostavljal stečaj in zaseg
vse opreme, vključno s sedežnico, ki je bila vse dotlej še v lasti banke . Smučišče je ob izdatni pomoči gospodarstvenikov in obeh
občin solastnic ves dolg poplačalo v februarju 2018, kar pomeni, da je prvič po večdesetletnem obdobju povsem brez dolgoročnih
zadolžitev .

Realizacija sporazuma predstavlja odločilni mejnik v dolgoročni stabilizaciji smučišča kot ključnega generatorja razvoja turizma šir-
šega območja, ki ustvarja delovna mesta tudi v spremljajočih dejavnostih, v njegovem zaledju pa že desetletja deluje in se na novo
vzpostavlja večje število kmečkih turizmov, gostišč in nosilcev namestitvenih kapacitet . Smučišče se bo odslej lahko usmerjalo v
razvojne projekte celoletnega rekreativnega središča ter investiralo v nove produkte, posodobitve in spremljajočo ponudbo .

Zaključena sanacija smučišča Stari vrh
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GOSP ODARSKE
DE JAVNOS T I

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2017



Za vse ukrepe je bilo upravičencem v letu 2017 izplačanih 86.909,98 evra, in sicer:
- za kmetijske investicije in opremo: 66 .003,05 evra,
- za gozdarsko opremo (19 upravičencev): 9 .396,56 evra,
- za dopolnilne dejavnosti (3 upravičenci): 3 .157,39 evra,
- za gozdne vlake (4 upravičenci): 1 .561,66 evra,
- za izobraževanje dopol . dejavnosti (1 upravičenka): 143,35 evra .

GO S P ODA RS K E DE JAV NO S T I
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2017
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V občinskem proračunu se vsako leto namenjajo finančna sredstva za pomoč pri posameznih ukrepih na področju kmetijstva, goz-
darstva in podeželja na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini
Gorenja vas - Poljane . Upravičeni prejemniki lahko sredstva pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu .

Subvencije na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja

SOFINANCIRANJE V LETU 2017

1 . GOZDNE VLAKE  4

2 . DOPOLNILNE DEJAVNOSTI 3

3 . NALOŽBE

IZVEDBA AGROMELIORACIJ 7

NAKUP BALIRKE 2

NAKUP CISTERN 3

NAKUP KOSILNIC 28

NAKUP OBRAČALNIKOV 6

NAKUP RASTLINJAKA 1

NAKUP PRIKOLICE 1

NAKUP ZGRABLJALNIKA 5

OSTALO (1 freza, 2 mešalo gnojevke, 1 plug …)

GRADNJA, ADAPTACIJA GOSPODARSKIH POSLOPIJ ( izgradnja gnojne jame, prenova sušilne n.)

NAKUP GOZDARSKE MEHANIZACIJE (12 VITLOV, 3 CEPILNIKI DRV) 15

NAKUP ZAŠČITNE OPREME ZA DELO V GOZDU 5

DRUŠTVO SKUPAJ

Društvo podeželskih žena Blegoš 1 .986,33

Društvo podeželske mladine Škofja Loka 463,71

Čebelarsko društvo Blegoš     1 .992,17

Govederejsko društvo Škofja Loka                     320,99

Društvo rejcev drobnice Škofja Loka 454,85

Združenje za ekološko kmetovanje 245,84

Čebelarsko društvo Sovodenj                                                                459,14

SKUPAJ                            5.923,02

Sredstva so bila namenjena tudi za delovanje društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja .

Sofinanciranje društev na področju kmetijstva 2017 v €
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Sredstva namenjamo sofinanciranju projekta »Spodbujanje
podjetništva na Loškem«, ki zajema med drugim tudi podjetniš-
ke krožke za osnovnošolce, žensko podjetništvo in podjetništvo
za mlade . Sofinanciramo delovanje energetske svetovalne pi-
sarne, ki sta jo v letu 2017 obiskala dva naša občana, in delo-
vanje kreditne sheme, prek katere dodeljujemo dolgoročne in
kratkoročne kredite pod ugodnimi pogoji . V okviru Kreditne
sheme Razvojne agencije Sora, d . o . o ., je bil odprt nov razpis,
na katerem so podjetja in dopolnilne dejavnosti na kmeti-
jah pridobivala ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila .

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

Obrestna mera dolgoročnih kreditov je znašala 6M EURIBOR +
1,95 % p .a .

Prav tako so v okviru kreditne sheme bila na voljo sredstva za
kratkoročne kredite za financiranje tekočega poslovanja . Njiho-
va obrestna mera je znašala 1,80 % p .a . fiksno nominalno .

Občina je namenila sredstva tudi za organizacijo Tedna obrti
in podjetništva na Loškem in 15 . Tedna podeželja na Loškem .
Občina je tudi v letu 2017 sofinancirala projekt Delovanje pode-
želskega razvojnega jedra .
Skupno je bilo RAS za spodbujanje podjetništva in programov
na področju podeželja namenjenih 12 .326 evrov .

Občina je v letu 2017 skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja ma-
lega gospodarstva sofinancirala ukrep zaposlovanja oz . samozaposlovanja, za ker je prejela 23 vlog . Sedmim upravičencem smo
sofinancirali promocijo izdelkov in storitev na sejmih doma in v tujini . Skupaj je občina za te ukrepe izplačala 30.000 evrov.

Financiranje podjetniških programov na RAS

Subvencije za podjetnike

Tudi v letu 2017 smo podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v okviru Kreditne sheme Razvojne agencije Sora, d .
o . o ., omogočili ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila .
Kreditna shema Razvojne agencije Sora, d . o . o ., je nudila podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah dolgoročne
kredite za obdobje do desetih let z možnostjo moratorija na odplačilo glavnice do enega leta . Obrestna mera dolgoročnih kreditov
je znašala 6M EURIBOR + 1,95 % p .a .

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 . Njihova obrestna mera
je znašala 1,80 % p .a . fiksno nominalno . Sredstva kratkoročnih kreditov je bilo mogoče prejeti za financiranje tekočega poslovanja .
V letu  2017 so kredite prejeli trije prosilci iz občine v skupni vrednosti 104 .000 evrov, in sicer:
• dva kratkoročna kredita v vrednosti 54.000 evrov ter
• en dolgoročni kredit v skupni vrednosti 50.000 evrov.

Občina je v letu 2017 v kreditni sklad prispevala 10.000 evrov.

Kreditna shema ugodnih posojil za podjetnike
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Občina je v marcu 2014 začela postopek spremembe Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Gorenja vas - Poljane, ki je bil
sprejet v maju 2010, postopek je bil zaključen decembra 2015, novi odlok pa je pričel veljati februarja 2016 . S tem je bil zaključen
četrti sklop sprememb občinskega prostorskega načrta od ustanovitve občine dalje, v katerem je bilo obravnavanih največje število
pobud občanov doslej .

Občina je v letu 2017 pričela z novim postopkom izdelave sprememb in dopolnitev OPN . Zbranih je bilo 145 pobud za spremembo
namenske rabe zemljišč, h katerim je pripravljavec urbanističnih podlag LOCUS, d . o . o ., na osnovi predhodnih terenskih ogledov
pripravil pisna stališča za vsako pobudo posebej . Izdelane so bile nekatere idejne zasnove za strateške lokacije občine . Konec leta
2017 so bile ministrstvom in pristojnim zavodom odposlane vloge za soglasja k pripravljenemu osnutku sprememb OPN . Postopek
izdelave sprememb in dopolnitev plana se bo po fazah, ki jih občini nalaga zakonodaja, nadaljeval tudi v letih 2018 in 2019 .

Na območju zaselka Dobenska Amerika je bilo na pobudo lastnikov zemljišč s spremembo OPN, uveljavljenem v letu 2016, zago-
tovljeno novo večje zazidljivo območje, kjer je predvidena gradnja desetih samostojnih enostanovanjskih objektov . Za navedeno
območje je pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj predviden sprejem OPPN – podrobnega prostorskega načrta . Njegova javna raz-
grnitev je po predhodnem sprejemu osnutka odloka potekala v maju in juniju 2017 . Predlog odloka je potrebno posredovati še mini-
strstvom, ki bodo podala končna soglasja . To bo občina izvedla takoj po prejemu končnega projekta OPPN od investitorjev .

Občinski prostorski načrt

OPPN Dobenska Amerika

P RO S T ORS KO N AčR T OVA N JE
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2017



Občinski praznik in nagrajenci občine za leto 2017

25 . novembra 2017 je v Sokolskem domu v Gorenji vasi potekala slav-
nostna prireditev ob občinskem prazniku, na kateri je župan podelili
tudi občinska priznanja za leto 2017 .
Kulturni program so pripravili člani Kulturnega društva dr . Ivan Tavčar
Poljane: Jerneja Bonča, Anica Berčič, Maruša Šubic, Jaka Gantar, Gašper
Čadež in Andrej Šubic, ki se je podpisal tudi pod scenarij in režijo . Pro-
gram sta popestrila tudi plesalca Dunja Pustavrh in Jaka Osredkar ki
plešeta pod mentorstvom Petre Slabe .
V letu 2017 je bil naziv častnega občana posthumno podeljen Alojziju
Oražmu za dolgoletno zgledno pastoralno delo ter skrb za ohranjanje
cerkvene stavbne dediščine Župnije Trata - Gorenja vas .
Plakete Občine Gorenja vas - Poljane so prejeli Andrej Šubic za ob-
sežno gledališko in književno ustvarjanje v Poljanah, Župnija Poljane
nad Škofjo Loko za šeststoletno duhovno poslanstvo in ustvarjanje in
ohranjanje kulturne dediščine v Poljanski dolini ter Župnija Leskovica
ob počastitvi 500-letnice posvetitve cerkve sv . Urha .

Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane so prejeli mag . Tone Košir za iz-
virne opise krajev, ljudi in življenja na Lučinskem, Kulturno-umetniško
društvo Sovodenj za oblikovanje kulturnega utripa v minulih 70 letih,
Podružnična šola Javorje za vpetost šole v življenje Krajevne skupnosti
Javorje ter uredniški odbor knjižnih izdaj Moj kraj skozi čas, 1 . in 2 . del
za opise življenja in ljudi v Krajevni skupnosti Sovodenj in fari Nova
Oselica .
Priznanje župana Občine Gorenja vas - Poljane je za pridobljeni naziv
mladi gospodar leta 2017 prejel Jakob Dolinar .

OBčINSKI
NAGR A JENCI

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2017
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Zadolžitev Občine Gorenja vas - Poljane

Zadolžitev občine je razvidna iz spodnje preglednice:

Stanje zadolženosti na dan 31 . decembra 2017 je 829 .816,59 evra, kar znaša na prebivalca naše občine 107,95 evra in občino uvršča med manj zadolžene
občine v Sloveniji . Število prebivalcev občine 1 . januarja 2017 je 7 .687 evrov (vir: Statistični urad RS) .

Datum zadolžitve Namen Znesek zadolžitve že odplačano do 31 .12 .2017 stanje dolga na dan 31 .12 .2017 Obrok Zadnji obrok bo odplačan

14 . 8 . 2007 Izgradnja nove telovadnice pri OŠ Poljane 625 .939,00 € 625 .939,00 € 0,00 € 5 .216,16 € / mesec 14 . 8 . 2017

24 . 6 . 2014 Energijska obnova in rekonstrukcija KD Gor . vas 238 .051,44 € 82 .269,32 € 148 .782,12 € 7 .439,11 € / 4xletno 31 . 10 . 2022

27 . 10 . 2014 Kanalizacija in vodooskrba v Porečju Sore 1 .000 .000,00 € 318 .965,53 € 681 .034,47 € 8 .620,69 € / mesec 1 . 7 . 2024

Skupaj zadolžitev občine 1.863.990,44 € 1.034.173,85 € 829.816,59 €
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Pregled proračunov občine v letih od 2013 do 2017

Leto

Vrednost proračuna

od tega investicij

kar je za

Realizacija po ZR
glede na veljavni
proračun (v %)

6.243.386 5.182.600

53,30% 50,85%

83,94

2013

11.712.650 10.192.089

8.765.605 7.039.158

61,91% 59,23%

14.157.848 11.884.553

Veljavni
proračun

Zaključni
račun

Veljavni
proračun

Zaključni
račun

Veljavni
proračun

Zaključni
račun

87,02

42,34% 38,42%

8.715.8089.923.914

4.201.980 3.348.503

2017

Veljavni
proračun

Zaključni
račun

87,83

53,74% 52,87%

12.113.643 11.200.733

6.509.741 5.921.652

Veljavni
proračun

Zaključni
račun

92,46

2014 2015

43,06% 41,36%

9.883.265 8.913.228

4.255.616 3.686.184

2016

90,19
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Pregled proračunov občine v letih od 2013 do 2017

Zgornja tabela prikazuje pregled veljavnih proračunov in zaključnih računov Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju 2013–2017 . Prav tako tabela
prikazuje delež investicij v proračunu ter višino realizacije veljavnih proračunov .

Veljavni proračun Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2017 se je v primerjavi z letom 2016 zvišal za 0,41 odstotka .

Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane pa se je v letu 2017 znižal v primerjavi z letom 2016, in sicer za 2,21 odstotka, saj se v letu 2017
nekatere investicije niso izvedle v obsegu, kot so bile prvotno predvidene .

Hkrati tabela prikazuje, da je občina v letih 2013–2017 za investicije porabila povprečno48,5 odstotka proračunskih sredstev ter da je veljavni proračun
2017 realiziran 87,83-odstotno .

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



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

OBČINSKI SVET

Občinski svet je najvišji organ odločanja v
občini o vseh zadevah v okviru pravic in dol-
žnosti občine . Občinski svet Občine Gorenja
vas - Poljane šteje 17 članov, ki so voljeni pred-
stavniki posamezne volilne enote za štiriletni
mandat .

Občinski svet se je v letu 2017 sestal na petih
rednih sejah . Skupno je občinski svet sprejel
49 sklepov o posameznih odločitvah, med ka-
terimi so med drugim sprejemi ali spremem-
be odlokov, pravilnikov, programov in poro-
čil, potrditve predlogov prometa z zemljišči
in izvzemov iz javnega dobra . Izvedel je več
mandatnih imenovanj ter določil občinske
nagrajence . Med pomembnejšimi odločitva-
mi sta tudi sprejem občinskega proračuna za
leto 2018, rebalansa proračuna za leto 2017 in
zaključnega računa za leto 2016 ter ustano-
vitev Zavoda za turizem in kulturo Poljanska
dolina . Člani občinskega sveta so podali tudi
veliko predlogov in pobud, ki so bili vključno
s predlogi realizacije ali pojasnili vsakokratno
objavljeni v občinskem glasilu .

Celotno gradivo, ki ga na svojih sejah obrav-
nava občinski svet, vključno z zapisniki sej, je
občanom sproti na voljo na spletnih straneh
občine pod rubriko občina/župan, občinski
svet in nadzorni odbor/občinski svet in delov-
na telesa/seje občinskega sveta .

Oktobra 2014 so bili na lokalnih volitvah
izvoljeni naslednji člani občinskega sveta:
Janez Arnolj, Volča 11
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Anton Debeljak
Poljane nad Škofjo Loko 135
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Irena Tavčar, Javorje 14
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Ciril Alič, Murave 16
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Janez Pelipenko, Javorje 55
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Dunja Škofic, Podvrh 29
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Tilka Vučko, Fužine 30a
4224 Gorenja vas

Marija Jereb, Podjelovo Brdo 19
4225 Sovodenj

Stanko Bajt, Podjelovo Brdo 18a
4225 Sovodenj

Štefka Jeram, Hotavlje 8b
4224 Gorenja vas

Zvonko Dolinar, Stara Oselica 2
4225 Sovodenj

Helena Gorjan, Vršajn 10
4224 Gorenja vas

Mirjana Možina, Dolenja Dobrava 37
4224 Gorenja vas

Žan Mahnič, Blegoška ulica 20
4224 Gorenja vas

Lucija Kavčič, Žirovski Vrh Sv . Urbana 15
4224 Gorenja vas

Jurij Krvina, Poljanska cesta 7
4224 Gorenja vas

Franci Fortuna, Trata 81
4224 Gorenja vas

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

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

žuPAN,  OBčINSKI  SVE T
in  OBčINSK A uPR AVA
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URAD ŽUPANA
Elizabeta Rakovec,
Direktorica občinske uprave
Telefon: 51 83 105, 031 676 418
E-pošta: elizabeta .rakovec@obcina-gvp .si;

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

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

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

Sprejemna pisarna
Telefon: 51 83 100
E-pošta: info@obcina-gvp .si

ODDELEK ZA
PRORAČUN, FINANCE
IN RAČUNOVODSTVO

Nada Dolinar
Vodja oddelka za proračun, finance in
računovodstvo
Telefon: 51 83 115
E-pošta: nada .dolinar@obcina-gvp .si

Jana Kristan
Proračun občine, javna naročila
Telefon: 51 83 109, 031 708 595
E-pošta: jana .kristan@obcina-gvp .si

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

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

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

ODDELEK ZA
OKOLJE, PROSTOR IN
INFRASTRUKTURO

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

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

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

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

ž uPA N , OB čIN S K I S V E T in OB čIN S K A uP R AVA
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2017

Jana Oblak
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