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Spoštovane občanke in občani
Občine Gorenja vas - Poljane!
Tudi letos smo za vas pripravili nabor izvedenih projektov in nalog
leta 2018, da bi vam približali in nazorno predstavili delo Občine Gorenja vas - Poljane. Želimo namreč,
da ima kar največji delež zainteresiranih občanov kakovosten vpogled
v naše delo, o katerem skušamo obveščati tudi prek spletnih objav in
mesečnih prispevkov v medijih, še
posebej v občinskem glasilu Podblegaške novice.
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Kot boste lahko prebrali v nadaljevanju, je bil v letu 2018 poleg obnov občinskih cest daleč največji
projekt gradnja športne dvorane z
igrišči in parkirišči v Gorenji vasi, ki
je bil z vrednostjo 4,5 milijona evrov
tudi finančno najzahtevnejši projekt v zgodovini občine. Projektno
in finančno smo ga načrtovali več
let. Gradnja se je pričela ravno deset let po dograditvi telovadnice
v Poljanah in je celovito zaokrožila
potrebe po športni infrastrukturi v
lokalni skupnosti, posebno pa so
se sodobnih prostorov razveselili
šolarji.
Naši načrti so po realizaciji tega izjemnega projekta lahko usmerjeni v
nove cilje, za katere že zaključujemo
projektno dokumentacijo. Prizadevanja bomo usmerili v razvoj cestne
infrastrukture, dograditve vodovodov, protipoplavne ureditve, nove
vrtce, razvoj zdravstva, inovativnih
turističnih projektov – ne nazadnje
se z najdbo zlatnikov tudi Dvorcu
Visoko zanesljivo obetajo še boljši
časi. Povabimo vas, da se že sredi
letošnjega maja z obiskom nove
kavarne in slaščičarne na Visokem o
tem prepričate sami.

Če za konec izpostavimo, da je
število naših občanov že doseglo
7.700 in nas je skoraj 1.000 več kot
ob ustanovitvi občine, lahko ugotovimo, da smo ena redkih gorenjskih občin s stalnim naraščanjem
prebivalcev. Verjamemo, da bomo
s skupnim sodelovanjem tudi v
prihodnosti učinkovito razvijali ka-
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kovosten življenjski prostor zadovoljnih ljudi, ki znajo sodelovati in
stopiti skupaj!
Milan Čadež
župan Občine Gorenja vas - Poljane

GRADNJE IN OBNOVE JAVNIH OBJEKTOV
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GRADNJE IN OBNOVE
JAVNIH OBJEKTOV
Športna dvorana Gorenja vas

Celotna investicija v športni kompleks je znašala dobre štiri milijone
evrov, od česar je Eko sklad prispeval pol milijona evrov. Glavni izvajalec je bilo podjetje Dema plus iz Ljubljane, ki je investicijo izvajalo
po projektih Arhitekturnega biroja Ravnikar - Potokar z odgovornim
projektantom Robertom Potokarjem.
Osnovna šola Ivana Tavčarja v Gorenji vasi bo dvorano za potrebe
športne vzgoje koristila do 16. ure, potem pa bo športna dvorana
na voljo za rekreativne in druge športne aktivnosti ter prireditve.
Vadbeno površino športne dvorane v velikosti 45 x 24 m je mogoče
uporabljati tudi po tretjinah in je že zdaj tako v dopoldanskem kot popoldanskem času skoraj polno zasedena s programi športne vadbe.
Upravljavec dvorane bo Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina.

18. februarja 2019 je bila namenu predana nova sodobno opremljena
športna dvorana v Gorenji vasi. Gradnja dvorane se je pričela sredi leta
2017 in je potekala vse leto 2018, ko je bil v decembru izveden tehnični pregled objekta, 31. januarja 2019 pa je bilo izdano tudi uporabno
dovoljenje.
Investicija poleg izgradnje nove večnamenske lesene montažne športne dvorane obsega tudi novo zunanje športno igrišče, obsežno parkirišče, intervencijske poti, novo kotlovnico na lesne sekance ter pripadajočo zunanjo ureditev. Občina je tako realizirala več kot desetletje
načrtovano dvorano, ki s svojo sodobno opremljenostjo in obsežnimi
vadbenimi površinami predstavlja izjemno pridobitev tako za učence
kot za celotno lokalno skupnost.

Gradnja prizidka Vrtca Agata Poljane

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2018

Obnova Dvorca Visoko
V letu 2018 je občina nadaljevala s predvidenim programom obnove dvorca. Sredi leta so bile namenu predane novourejene sanitarije v kletni
etaži, po zaključku turistične sezone pa so se začela izvajati obsežna sanacijska dela temeljev objekta.
Občina je namreč konec septembra 2018 z izbranim izvajalcem Gib gradnje podpisala gradbeno pogodbo v višini 356.000 evrov brez DDV za
obnovitvena dela Dvorca Visoko, ki so načrtovana za prihodnji dve leti. V oktobru se je tako začelo urejanje zunanje meteorne kanalizacije ob
objektu dvorca s hidroizolacijo in statično sanacijo temeljev. Pogodba vključuje tudi sanacijo streh obeh objektov, obnovo kletnih prostorov, kjer
bodo poleg družabnih prostorov tudi servisni prostori za gostinske prostore v pritličju, ter celovito ureditev še zadnjih površin v pritličju – urejena
bo osrednja gostinska soba, ki bo lahko obiskovalcem na voljo vse leto. Pozimi so bila tako že izvedena obnovitvena dela v kletni etaži z ureditvijo
instalacij in tlakov ter dela v osrednji gostinski sobi pritličja, kjer bo poleti 2019 zaživela kavarna in slaščičarna.
V sodelovanju z Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine potekajo tudi restavratorska dela stropov v kleti in kletnih portalov,
medtem ko je bila restavracija portala glavnih vhodnih vrat izvedena že jeseni.

Energetska sanacija in prenova Podružnične šole Sovodenj
Občina Gorenja vas - Poljane je v juniju 2018 na osnovi predhodno pridobljene projektne dokumentacije pridobila sklep Ministrstva za infrastrukturo RS o odobritvi nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo
Podružnične šole Sovodenj v višini 156.966,90 evra, kar predstavlja 40
odstotkov upravičenih stroškov energetske obnove objekta. Ta obsega
prenovo fasade, oken in strešne kritine ter menjavo energenta, saj bo
namesto peči na kurilno olje vgrajena sodobna toplotna črpalka zrak/
voda.
Izvedena bo tudi širša prenova objekta s sanacijo strojnih in elektroinstalacij, centralne kuhinje in vseh sanitarij – objekt je bil namreč grajen v
letu 1938, zato je poleg energetske sanacije potrebno izvesti tudi investicijskovzdrževalna dela. Skupna vrednost projekta zato znaša dobrih
500.000 evrov brez DDV. Dela pa se bodo začela po izbiri izvajalca del, ki
je v teku, zaključena pa bodo v letu 2020.

Občina je v novembru 2018 na osnovi predhodno izdelane projektne
dokumentacije pridobila sklep Eko sklada o odobritvi dobrih 280.000
eur nepovratnih sredstev za gradnjo nizkoenergijske stavbe prizidka
vrtca Agata Poljane. Investicija vključuje izgradnjo šestih novih igralnic za potrebe vrtca, dveh nadomestnih učilnic za potrebe šole ter vse
druge potrebne prostore za zaposlene ter kakovostno delovanja vrtca
in šole. Projektna dokumentacija vključuje tudi preureditev obstoječega in postavitev novega dodatnega zunanjega otroškega igrišča.
Občina mora skladno s sklepom Eko sklada investicijo, ki bo skupno
presegla milijon evrov, izvesti v treh letih od odobritve nepovratnih
sredstev. Skladno z možnostmi bo začetek investicije v finančni plan
občine umeščen proti koncu naslednjega leta.

Vizualizacija obnovljene PŠ Sovodenj

Vrtec Agata v Poljanah
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IZBOLJŠANJE POPLAVNE
VARNOSTI POLJANSKE DOLINE
Protipoplavna ureditev v Poljanah

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2018

CESTNA
INFRASTRUKTURA
Projekt obnove regionalne ceste Gorenja vas–Gorenja Dobrava

V letu 2018 so se nadaljevali postopki, ki jih je potrebno izvesti pred
pričetkom del obsežne investicije poplavne ureditve Poljan, katere
nosilca sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Direkcija za vode.
Konec avgusta je vodni sklad pri omenjenem ministrstvu dokončno
potrdil 2. fazo investicijske dokumentacije – elaborat PIZ (predinvesticijska zasnova), še prej pa je bil v maju PIZ potrdila tudi Direkcija RS
za vode. V septembru je občina vložila v potrditev še zadnjo, tretjo
fazo investicijske dokumentacije – elaborat IP (investicijski program),
ki sta ga ministrstvo in direkcija potrdila v februarju 2019. Na podlagi
potrjenega investicijskega programa poteka še urejanje načrta razvojnih programov državnega proračuna, nato pa bosta sledila pregled in odobritev direkciji že predložene dokumentacije za javno naročilo za izbiro izvajalca del. Pravnomočnosti izbire izvajalca del bo
sledil začetek gradnje, ki bo zaradi obsežnosti trajala dobri dve leti.
Investicija namreč obsega regulacijo struge Sore pri Hotovlji v njen
prvotni tok in ureditev sotočja s Hotoveljščico, znižanje in razširitev
poplavne ravnice za kontroliran razliv in preprečitev zajezitve odtekanja poplavnih voda, poglobitev struge pritoka Ločivnice z uredi-

tvijo sotočja in iztoka v Poljansko Soro, ureditev poplavno varnejših
in bolj pretočnih premostitev čez Ločivnico in izgradnjo novega mostu čez Poljansko Soro. Skupna vrednost vseh del obsega 4,3 milijona evrov, od tega bo 3,4 milijona prispevalo Ministrstvo za okolje
in prostor RS, preostanek pa Občina Gorenja vas - Poljane, ki je po
pooblastilu ministrstva v septembru 2018 tudi pridobila gradbeno
dovoljenje za gradnjo protipoplavnih ukrepov za povečanje poplavne varnosti na območju Poljan.
V sklopu protipoplavnih ureditev Poljan je na lokaciji sedanjega semaforiziranega križišča predvidena tudi izgradnja krožnega križišča,
za katerega je že pridobljena in recenzirana celotna PZI projektna
dokumentacija. Občina je v septembru 2018 z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisala tudi sporazum o sofinanciranju gradnje krožišča, v katerem je investicija ocenjena na 822.000 evrov. Občina bo
financira stroške prestavitve komunalnih vodov, Ministrstvo za infrastrukturo, ki bo tudi objavilo javno naročilo za izbiro izvajalca del, pa
cestno ureditev.

Izvedena so bila gradbena dela rekonstrukcije 800 m dolgega
odseka regionalne ceste Gorenja vas–Ljubljanica. Gradbena dela
je izvedlo podjetje Gorenjska gradbena družba, d. d., s podizvajalci. Zgrajeni so bili nov most in avtobusni postajališči, dograjen
hodnik za pešce in postavljena javna razsvetljava. Gradnja je bila
zaključena oktobra 2018.

Dolenja Dobrava – gradnja

Obnova ceste Javorje

Obnova lokalne ceste v Javorje
Situacija načrtovane ureditve Poljan

V juliju 2018 so župani občin Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri in Medvode podpisali Dogovor o sodelovanju pri izdelavi hidrološko-hidravličnih analiz porečja Selške in Poljanske Sore s predlogom celovitih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti, ki je v izdelavi.
Gre za obsežen projekt s ciljem izdelave projektne dokumentacije, ki bo osnova za pridobitev nepovratnih sredstev EU v naslednjem programskem obdobju po letu 2021.

Lokalna cesta od odcepa za Delnice proti Javorjam poteka po zelo nestabilnem in plazovitem terenu, kar je v zadnjem obdobju zaradi
zdrsov plazov prispevalo k intenzivnim poškodbam ceste. Zato je občina uspela pridobiti nepovratna sredstva iz naslova elementarnih
nesreč v višini 616.522 evrov, ki so namenjena celoviti rekonstrukciji dveh zaradi plazu najbolj poškodovanih cestnih odsekov. V novembru smo tako začeli z deli na spodnjem, 480-metrskem odseku, s sanacijo plazov v prvem ovinku in stabilizacijo brežine z jeklenimi
tirnicami, izdelavo kamnite pete ter odvodnjavanjem zalednih voda vzdolž celotne trase.
Dela smo nato začeli izvajati še zgornjem odseku ceste pod cerkvijo, kjer je bila zaradi nenosilnega in mokrega terena stopenjsko utrjena nestabilna spodnja brežina, vključno z utrjevanjem spodnjega ustroja cestišča.
Dela bodo zaključena v letu 2019, ko se bo skladno z možnostjo pridobitve interventnih sredstev nadaljevala sanacija nižje ležečega
cestnega odseka skozi Dolenčice, kjer pa bo potrebno najprej sanirati obsežno plazišče, čez katero poteka cesta.
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Ureditev avtobusne postaje na Sovodnju

Odprt nov program investicijskega vzdrževanja cest 2019–2021

Na osnovi predhodno izdelane projektne dokumentacije in odkupljenih manjkajočih zemljišč je bil v letu 2018 objavljen razpis za
izbiro izvajalca del, na osnovi česar je bila z izbranim izvajalcem
Topos Hotavlje, d. o. o., podpisana gradbena pogodba v višini
106.430 evrov.
Investicija obsega ureditev enovitega avtobusnega postajališča
za obe smeri, pločnik do trgovine Mercator na eni strani in do odcepa za šolo na drugi strani, s čimer bomo poskrbeli tudi za varne
šolske pešpoti, ob katerih bo urejena javna razsvetljava. Urejeni
bodo tudi varnejši dostopi na parkirišče pri Mercatorju ter zelene
površine.
V letu 2018 je bila izvedena glavnina ureditev s polaganjem prvega sloja asfalta, v letu 2019 pa bosta urejena še pločnik čez most
do odcepa za šolo ter razvod javne razsvetljave.

Občina je v oktobru 2018 objavila novo javno naročilo za izbiro izvajalca del triletnega projekta investicijskega vzdrževanja cest, na
osnovi katerega bo asfalterska dela izvajalo podjetje Mapri Proasfalt, d. o. o., gradbena dela pa Dolenc, d. o. o. Program je bil pripravljen
v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in vključuje devet dotrajanih odsekov cest. Ponudbena vrednost del znaša 2,2 milijona evrov,
začetek del pa je predviden jeseni 2019.
Lokacija

ime odseka

Izvedena je bila recenzija projekta PZI, ki ga je izdelalo podjetje Geoing, d. o. o., potekali so tudi odkupi zemljišč. 12. septembra 2018 je
občina z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala tudi Sporazum o sofinanciranju rekonstrukcijo regionalne ceste Trebija–Sovodenj, po
katerem skupna ocenjena vrednost znaša 9.058.586 evrov, od česar občina financira izgradnjo pločnikov in javne razsvetljave ter delne
stroške novega mostu na Fužinah.
Celotna investicija obsega celovito prenovo dveh odsekov: 2 km dolgega odseka ceste Trebija–Sovodenj od Fužin do Hobovš ter 400
m regionalne ceste skozi naselje Sovodenj, kjer bo na novo zgrajen tudi pločnik in postavljena javna razsvetljava. Po pridobitvi vseh
soglasij bo Direkcija RS za infrastrukturo objavila javni razpis za izbiro izvajalca, čemur bo sledil pričetek del.

Poseg

2

zamenjava ustroja ceste, nasutje

Drnovšek

LC100131 Poljane–Bukov Vrh

Priprava projektov obnov na drugih regionalnih cestah
V teku je projektiranje rekonstrukcije za tri dodatne odseke regionalnih cest. Projekt PZI rekonstrukcije 1,4 km dolgega odseka od Dolenje Dobrava do Todraža izdeluje podjetje PNG, d. o. o., projekt PZI rekonstrukcije RC Lučine–Suhi Dol na 1,5 km dolgem odseku pa
podjetje Andrejc, d. o. o. V teku je tudi projektiranje odseka Gorenja vas–Hotavlje s krožiščem na Hotavljah, za katerega je pripravljena
projektna naloga.

8

735 m

LC100131 Bukov Vrh–Lučine,
razširitev ceste, preplastitev asfalta
odsek Lučine–Kremenk		

650 m

4
Kopačnica
LC100061 Hotavlje–Kopačnica
				

sanacija usada, zamenjava asfalta in
preplastitev asfalta

2.100 m

5

Burnik–Stara Oselica

LC100041 Trebija–Stara Oselica

zamenjava ustroja ceste in asfalta

1.500 m

6

Nova Oselica

LC100021 Sovodenj–Cerkljanski Vrh

zamenjava ustroja ceste in asfalta

640 m

7
Podobeno
LC401023 Poljane–Javorje–Zapreval
zamenjava ustroja ceste in asfalta
		v Podobenu		

1.000 m

8

Ermanovec

LC100101 Sovodenj–Stara Oselica

sanacija usada, zamenjava ustroja ceste in asfalta

650 m

9

Zapreval

LC401023 Poljane–Javorje–Zapreval

sanacija usada, zamenjava ustroja ceste in asfalta

600 m

Seznam lokacij in dolžin odsekov projekta Investicijsko vzdrževanje cest

Obnova cesta Lom–Zakobiljek

Rekonstrukcija javne poti Suša–Jelovica
v dolžini 950 m

V oktobru 2018 je bila v celoti zaključena rekonstrukcija 700 m dolgega odseka javne poti Lom–Zakobiljek. Cesta je bila na 250-metrskem odseku razširjena za 1 m, nivojsko urejena in nasuta. Zamenjani so bili cestni prepusti. KS Poljane je dodatno asfaltirala še 250
m dolg odsek ceste proti vasi Lom. S tem je bil zaključen dveletni
projekt ureditve tega cestnega odseka.

Julija je bil asfaltiran 950 m dolg odsek javne poti Suša–Jelovica,
ki predstavlja pomembno povezavo do Blegoša. Gradbena dela
priprave ceste na asfaltiranje je izvedel Janez Mezeg, s. p.

Sanacija ceste Hotovlja–Kremenk

Situacija sanacije odsekov na Sovodnju in Trebiji

Dolžina odseka (m)

sanacija usada, zamenjava ustroja ceste,
780 m
preplastitev asfalta		

3
Prelesje
		

Priprava projektne dokumentacije za obnovo regionalne ceste Trebija–Sovodenj

Občinska cesta

1
Murave (Brinje in Koback) LC 494013 Črni kal–Murave
				

V oktobru 2018 je bil končan drugi sloj asfaltne ceste. Preplastitev nosilne plasti asfalta je bila izvedena v skupni dolžini 2,3 km,
sočasno je bil urejen in asfaltiran spodnji odsek javne poti proti
Kremenku.
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Zimsko vzdrževanje cest

Obnova javnih poti in lokalnih cest po krajevnih skupnostih

Skupni stroški zimske službe so v letu 2018 znašali rekordnih 884.305 evrov. Zaradi nepričakovano visokih stroškov, ki so bili posledica
obilnega sneženja v februarju 2018, je bil navedeni program investicijskega vzdrževanja cest prestavljen za eno leto. Z razpisom so bili
za sezono 2018/2019 izbrani novi izvajalci zimske službe.

Sanacija plazu Laze

Sanacija plazu Koprivnik

V septembru 2018 je bilo urejeno površinsko odvodnjavanje v
Slugovi dolini. Gradbena dela, ki so znašala 20.000 evrov, so obsegala izgradnjo 200 m jarkov za odvodnjavanje površinskih voda
in potokov, ki tečejo po površini na območju začetka plazu. Vsa
voda je napeljana v nižje ležečo strugo potoka.

V skladu s sanacijskim elaboratom, ki ga je izdelalo podjetje Geotrias, d .o. o., je bila izvedena sanacija plazu v Koprivniku, ki se je
sprožil ob širitvi lokalne ceste. Kot najugodnejši ponudnik je bilo
izbrano podjetje Dolenc, d .o. o. V dveh mesecih so izvedli gradbena dela, ki so zajemala ureditev dostopne poti na vrhu plazu,
utrditev brežine z lesenimi koli in podpiranje brežine s težnostno
kamnito zložbo višine 7 m.

Od junija do novembra 2018 so bili asfaltirani odseki občinskih cest po planih krajevnih skupnosti in občine. Vsi odseki so prikazani v
spodnji tabeli. Skupna dolžina asfaltiranja in preplastitev znaša 8,2 km. Na razpisu je bilo izbrano podjetje Gradnje Žveplan, d. o. o. Na
vseh odsekih lokalnih cest in javnih poti, daljših od 200 m, so bile pred pričetkom asfaltiranja izvedene meritve nosilnosti temeljnih tal
s krožno ploščo.
Krajevna
skupnost

Odsek
ceste

Naziv
ceste

Vrsta
del

Lučine
Lučine

JP600691
JP600772
JP601193
JP601232
JP601181
JP600841
JP600981
NK
JP601105
JP601173
JP601102
JP601102
LC100011
LC100021
LC100101
JP600051
JP600061
JP600021
JP601641
LC100041
JP601131
LC100081
JP600521
JP600361
JP600461
JP600351
JP601101
LK101011
JP601701
LC100131
LC401023
LC100131

Brebovnica–Lazar
Sv. Vid–Drosk
Krivo Brdo–Vrhov grič
Hleviše–Korošec
Četena Ravan–Podvrh
Kremenik–Premetovc
Odcep Krek
Odcep Zakobiljek 8
Odcep Kolar
Delnice–Vogelčar
Odcep Svinjakar
Volča–Zakobiljek–Malenski Vrh
Sovodenj–Javorjev Dol–Razpotje
Sovodenj–Cerkljanski Vrh
Sovodenj–Stara Oselica–Ermanovc
Laniše–Lisjak (Rupe)
Sovodenj–Stara Oselica–Zapotoški grič
Grapa–Stata–Jeram
Odcep Likerč
Trebija–Stara Oselica
Suša–Jelovica
Hotavlje–Malenski Vrh
Gorenja vas–Mihevk
Hotavlje–Slajka
Hotavlje–Srednje Brdo
Hotavlje–Podgora
Volča–Lom–Zakobiljek
Sestranska vas
Šola–Dobje
Poljane–Bukov Vrh–Lučine (Hotoveljska grapa)
Poljane–Javorje–Zapreval (Podobeno)
Poljane–Bukov Vrh–Lučine (Prelesje)

asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
preplastitev
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
asfaltiranje
preplastitev
preplastitev
krpanje
krpanje

Javorje
Javorje
Poljane

Poljane

Sovodenj

Sovodenj

Trebija
Gorenja vas

Gorenja vas

Občina

Občina GVP

Asfaltirani odseki občinskih cest
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dolžina
asfaltiranja [m]
200
380
120
30
100
140
180
50
150
280
200
230
80
20
20
10
20
50
300
380
950
210
450
160
45
60
700
100
120
2.300
100
30

Promet z zemljišči
Občina Gorenja vas - Poljane je tudi v letu 2018 nadaljevala geodetske odmere javnih poti in lokalnih cest ter ureditev njihovega lastništva, vse skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Glede na veliko razsežnost neurejenega lastniškega stanja na 380 kilometrih
kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti, ki je posledica večdesetletnega zastoja urejanja lastništva cest v preteklosti, je tako občina
tudi v letu 2018 porabila 19.768 evrov za odmere lokalnih cest in javnih poti, prvenstveno na trasah, kjer so lastniki pripravljeni izvesti
brezplačni prenos lastništva v javno dobro.
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GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Občina Gorenja vas - Poljane izvaja gospodarske javne službe v okviru režijskega obrata, ki je notranja organizacijska enota občinske
uprave in je bil ustanovljen 1. januarja 2002. Tako je bila tudi v letu 2018 organizirana večina obveznih gospodarskih javnih služb.
Storitve so zato za uporabnike cenejše, kot če bi jih izvajalo javno podjetje ali koncesionar. Vsa dela za režijski obrat, vključno z organizacijskimi, upravljavskimi, operativnimi, računovodskimi in knjigovodskimi, opravi občinska uprava.
Občinska uprava tako izvaja naslednje obvezne gospodarske javne službe:
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
Na vseh javnih vodovodnih sistemih so se izvajala redna vzdrževalna dela in predpisani monitoring, priprava poročil in vodenje evidenc.

Novogradnje vodovodov Lučine in Hlavče Njive–Brda
Območje Krajevne skupnosti Lučine se že daljše obdobje sooča
z zahtevnimi razmerami glede zagotavljanja kakovostne oskrbe s pitno vodo. Občina je za izboljšanje stanja že pripravila vso
potrebno projektno dokumentacijo za vključitev kakovostnejših
vodnih virov v Zadobju ter celovito obnovo vodovoda, za kar je v
septembru 2018 tudi pridobila gradbeno dovoljenje. Investicija je
vredna skoraj 630.000 evrov in obsega izgradnjo kar 5 km novih
cevovodov za primarni in sekundarni vodooskrbni sistem naselij
Lučine in Dolge Njive. V celoti bodo na novo urejene tudi vse naprave in objekti vodovoda, vključno z vodohranom Dolge Njive,
dezinfekcijo, vgradnjo nadzornega sistema itd.

Občina pripravlja še sklop izgradnje vodovoda od Todraža preko
Brebovnice do Lučin ter celovito obnovo vodovoda Brda–Hlavče
Njive z ureditvijo vodohranov in zamenjavo 5,7 km dotrajanega in
premajhnega cevovoda, saj je na novourejenem zajetju Zarobar
na voljo presežna količina kakovostne pitne vode.
Ker gre za obsežno in finančno zahtevno investicijo, je občina v
letu 2017 z vsemi tremi sklopi kandidirala za nepovratna evropska kohezijska sredstva, projekt pa je bil v avgustu 2018 uvrščen
na seznam projektov, za katere so v tem programskem obdobju
namenjena nepovratna sredstva. Odločba o dodelitvi sredstev bo
izdana po pridobitvi vseh gradbenih dovoljenj, čemur bo sledil
pričetek gradnje.

Večje obnove in dograditve javnih vodovodov – prevezave Gorenja vas, Trebija, Podgora
Na javnih vodovodih je bilo izvedenih več obsežnejših del, in sicer
ureditev zajetij Delnice in Zarobar za vodovod Hlavče Njive–Brda,
na območju Gorenje vasi so bili na štirih lokacijah izvedeni prevezave in odklop sekundarnega vodovoda Podgora–Hotavlje–Gorenja vas iz transportnega dela loškega vodovoda, ki zdaj nista več
povezana. Izvedene so bile prevezave na novo vodovodno omrežje na območju Poljan pri novih parkiriščih.
Na vodovodu Podvrh–Zapreval se je nadaljevalo priključevanje na
javno vodovodno omrežje, predvsem v Četeni Ravni in Podvrhu.
Na območju naselij Trebija, Podgora in Hotovlja so se izvajale prevezave iz starih vodovodnih cevi.
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Zbiranje komunalnih odpadkov
Javno službo zbiranja komunalnih odpadkov izvaja Občina Gorenja vas - Poljane v okviru režijskega obrata, ki je notranja organizacijska enota občinske uprave.
V okviru javne službe smo skupaj zbrali 1.160 ton komunalnih
odpadkov, od tega je bilo mešane embalaže 23 odstotkov,
ostanka komunalnih odpadkov 22 odstotkov, kosovnih odpadkov 12 odstotkov, papirja s papirnato embalažo in steklene
embalaže dobrih 9 odstotkov, lesa in OEEO 5 odstotkov, kovin
4 odstotke in bioloških odpadkov iz gospodinjstev 3 odstotke.
Preostali delež predstavljajo druge frakcije, kot so nevarni odpadki, ravno steklo in plastika. Cene storitev zbiranja smo v letu
2018 znižali za 6 odstotkov.

Gospodarski javni službi obdelava določenih vrst komunalnih
odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov izvaja Snaga, d. o. o, ki je upravljavec infrastrukture RCERA Ljubljana. Zaradi povečanja zbranih količin
ostankov komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov so se pri
istih cenah stroški povečali.
Občina pa se vsem občanom, podjetjem, šolam in vrtcem, ki
skrbno ločujejo odpadke, tudi ob tej priložnosti zahvaljuje za
doprinos k varovanju okolja, ki v sodobni družbi postaja vse
bolj cenjena vrednota, saj si ga želimo zanamcem prepustiti takšnega, kot smo ga prejeli od naših prednikov.

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda
Občinska uprava v okviru režijskega skrbi za gospodarsko javno
službo odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. V okviru javne službe se izvajajo naslednje storitve: odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo;
prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo
od 50 PE; čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav
z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na komunalni čistilni napravi;
zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ali izdelave ocen obratovanja za male komunalne čistilne
naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE; zagotavljanje 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 nestanovanjskih stavb.
Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v javnih kanalizacijskih sistemih Gorenja vas, Poljane, Javorje in Četena Ravan
je bilo v decembru 2018 urejeno za 3040 prebivalcev, za druge
pa se je redno izvajal prevzem vsebin iz greznic in malih komu-

nalnih čistilnih naprav. Skupaj je bilo v letu 2018 izpraznjenih
112 greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, pri čemer je
bilo odpeljanih 193 m3 gošč. V procesih čiščenja blata, mulja iz
drugih čistilnih naprav ter komunalnih odpadnih voda je na ČN
Gorenja vas nastalo nekaj manj kot 217 ton dehidriranega blata,
ki je bil oddan na predelavo. Vse javne čistilne naprave so v letu
2018 dosegale učinke čiščenja nad 90 odstotki.

Zbirni center Todraž
V letu 2018 je bilo v zbirnem centru zbranih 346 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 v ponedeljek od 9. do 17. ure, v
sredo od 8. do 17. ure ter drugo soboto v mesecu od 8. do 12. ure.
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Izgradnja kanalizacije Dobravšce in Gorenja vas–Tabor
V juniju 2018 je bilo objavljeno javno naročilo za dograditev kanalizacije na Dobravšcah in v Tabru v Gorenji vasi, na osnovi česar je občina konec avgusta z najugodnejšim ponudnikom Eurograd iz Črnuč sklenila gradbeno pogodbo v vrednosti 176.791
evrov. Jeseni je bila nato izvedena glavnina investicije na Dobravšcah, v letu 2019 pa je predvidena še izgradnja kanalizacije
v Tabru.

KULTURA,
KULTURNA DEDIŠČINA
Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina

Subvencioniranje zasebnih vodovodov
V letu 2018 je bil objavljen razpis za subvencioniranje investicij v zasebne vodovode na območju Občine Gorenja vas - Poljane. Na
razpis ni bilo podane nobene vloge.

Gradnja hišnih kanalizacijskih priključkov
Na področju novozgrajenega kanalizacijskega sistema Gorenja vas, Hotavlje, Podgora in Trebija so se tudi v letu 2018 izvajali priklopi
objektov na omrežje. V letu 2018 je bilo na tem področju na novo priključenih približno 20 objektov.

Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav
Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
je namenjeno lastnikom stanovanjskih stavb na območjih občine, ki se nahajajo na območjih brez javne kanalizacija in zanje
gradnja le-te ni predvidena. Znesek subvencije je 150 evrov na
enoto zmogljivosti čiščenja male komunalne čistilne naprave z
zmogljivosti čiščenja do 50 PE oziroma največ 30 odstotkov nabavne vrednosti male komunalne čistilne naprave. Subvencije
se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa.
V letu 2018 je bil objavljen javni razpis za subvencioniranje malih
komunalnih čistilnih naprav v višini 15.000 evrov. Na razpis so
prispele štiri popolne vloge. Skupno je bilo dodeljenih 3.251,44
evra subvencij.
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S 1. januarjem 2018 je zavod prevzel v upravljanje Dvorec Visoko, Šubičevo hišo in utrdbo Rupnikove linije na Golem vrhu. Skrbel
je za izvajanje dejavnosti v objektih, različne dogodke, promocijo, trženje ter plačevanje tekočih stroškov, ki nastanejo z njihovim
upravljanjem. Z julijem je bila za obdobje petih let zaposlena direktorica Lucija Kavčič, ki je prevzela vse aktivnosti v zvezi z delom
zavoda, polega tega pa dela še pri projektu Impresije Škofjeloškega.
Poleg osnovnih aktivnosti zavod na OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi izvaja folklorni krožek. Učenci se učijo starih plesov, otroških
pozabljenih iger, velik poudarek pa je na javnem nastopanju in obnašanju na odru ter za njim. S skupino se trudijo ohranjati zgodbe preteklosti in vzgajati mladino v duhu kulture in sodelovanja na različnih dogodkih.
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Šubičeva hiša – Kulturni center slikarjev Šubic

Dvorec Visoko – upravljanje

Šubičeva hiša je vse bolj vključena v kulturno dogajanje v kraju. Okrepilo se je sodelovanje s KD dr. Ivan Tavčar Poljane in
drugimi društvi ter nadgradilo delo z Zavodom O in Večgeneracijskim centrom Gorenjske, ki je v Šubičevi hiši pripravljal veliko ustvarjalnih vsebin in tečajev. Dogajanje, namenjeno širši
prepoznavnosti hiše, je bilo v letu 2018 res pestro. Skupno se je
v njej zvrstilo kar 80 dogodkov, s čimer se je povečal tudi obisk
hiše. V njej se je zvrstilo osem razstav, ki so vsaka na svoj način
v hišo prinesle svež veter. S svojimi deli so se nam predstavili:
Saša Prosen, Silvester Bajc, Ajda Erznožnik, Marta Bertol, Nina
Meglič, Združenje umetnikov Škofje Loke, KD Deteljica, Tomi
Albreht iz KUD dr. Ivan Tavčar Poljane in VDC Škofja Loka. Na
kulturni praznik pa smo spoznali zgodbe knjige Maruše Košir
Dom slikarjev Šubic – pisma pripovedujejo. Knjigo, ki pripoveduje o življenju Šubicev z izseki iz njihovih pisem, je še vedno
mogoče kupiti v trgovinici Šubičeve hiše.
Da bi osvežili trenutne vsebine in prilagodili programe mlajšim skupinam, smo v okviru projekta Impresije Škofjeloškega
zasnovali nujno potrebno nadgraditev pedagoških programov. Na posvetu z vodniki in sodelujočimi v programih Šubičeve hiše smo pridobili koristne podatke, ki so nam bili v
pomoč pri oblikovanju novih programom. Pri snovanju idej
so nam velikodušno priskočili na pomoč: Maruša Košir, Boris
Oblak, Karla B. Rihtaršič, Tanja Oblak, Jerneja Stanonik, Marko
Ušeničnik in Neža Pavšič.
S septembrom 2018 je bil apartma v Šubičevi hiši oddan v
najem dvema mladima najemnikoma. V sklopu Šubičeve hiše
deluje tudi mala trgovinica s spominki in darili naših domačih
rokodelcev in proizvajalcev. V njej so na voljo klekljani izdelki,
izdelki iz keramike, vitraž, leseni izdelki, slike, magnetki, različen nakit, razni uporabni predmeti, jakne in majice z logotipom Poljanske doline ter drugi spominki iz Poljanske doline.

Konec avgusta 2017 je bil objavljen Odlok o razglasitvi Ambienta Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah za kulturni
spomenik državnega pomena.
Od začetka leta 2018 ima dvorec v upravljanju Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina, ki skrbi za sprejem skupin in posameznih
gostov ter vodenje obiskovalcev po muzejski zbirki.
Občina Gorenja vas - Poljane je pred šestimi leti po korakih pričela oživljati in postopoma obnavljati Tavčarjev dvorec, v katerem si poleg razstav lahko ogledate tudi kuhinjo 19. stoletja s še delujočim ognjiščem. Urejena sta tudi okolica in teniško igrišče na travi, kakršno
je bilo na posestvu v času dr. Ivana Tavčarja, ki je na Visokem imel prvo teniško igrišče v tedanji državi. Za najmlajše obiskovalce pa je
zraven teniškega igrišča postavljenih tudi nekaj igral.

Tudi v letu 2018 so se nadaljevala obnovitvena dela. Najprej so
bile urejene sanitarije v kletnih prostorih dvorca, nadaljevanje
del pa je potekalo po zaključku turistične sezone.
Urejena je bila zunanja meteorna kanalizacija ob dvorcu s hidroizolacijo in statično sanacijo temeljev. Nadaljujejo se obnovitvena dela v kletni etaži, kjer bodo poleg družabnih prostorov tudi
servisni prostori za gostinske prostore v pritličju.
Trenutno potekajo dela tudi v pritličju dvorca, kjer bo urejen prostor za gostinsko dejavnost, ki jo bo prevzel Zavod Poljanska dolina. Dvorec bo tako obogaten z novo kavarno in slaščičarno, ki
bo obiskovalcem dvorca omogočala prijetno in mirno uživanje
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ob tortici ali slaščici v notranjih prostorih ali na letnem vrtu.
V sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, zunanjimi izvajalci za pripravo ustrezne dokumentacije ter vključenimi partnerji, ki so vsebinsko vezani na Dvorec Visoko, skušamo
načrt upravljanja čim bolje zasnovati, pripraviti in uskladiti z
vsemi udeleženimi. Priprava načrta je zahtevna in zahteva veliko koordinacije, sestankov in priprave različnih podatkov. Načrt
upravljanja bo dokument, ki bo poleg administrativne imel tudi
precejšnjo uporabno vrednost. Dokončanje dokumenta je predvideno v letu 2019. Po vsem usklajevanju ga sprejme Vlada RS.
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Sofinanciranje kulturnih programov

Kjer domujejo zgodbe in Impresije Škofjeloškega

Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti društev, ki kandidirajo na javnem razpisu. Društvom so bila sredstva dodeljena na podlagi točkovanja po Pravilniku o sofinanciranju programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v skupni višini 26.999,38 evra.

Projekt Kjer domujejo zgodbe je bil v letu 2018 nadgrajen z novim projektom Impresije Škofjeloškega. V njem sodelujejo isti partnerji:
Muzej Žiri, Zavod Poljanska dolina, Loški muzej, Muzej Železniki in Rokodelski center DUO.
Nadgradnja povezav med kulturnimi centri oz. muzeji bo skozi aktivnosti projekta obsegala nadgradnjo pedagoških programov
za mlajšo ciljno publiko ter zasnovano skupno promocijo ter trženje. Izdelana je tudi nova Facebook stran, kjer so redno objavljene
novičke.
Zavod Poljanska dolina pripravlja nove pedagoške programe za Šubičevo hišo in Rupnikovo linijo, s čimer želi v dolino privabiti mlajše generacije, predvsem šole in družine.
Prvo fazo projekta ocenjujemo kot uspešno, tečejo pa tudi že aktivnosti druge faze. Dejavnosti sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Kulturno društvo – izvajalec DODELJENA SREDSTVA V LETU 2018 (v €)
1.

KUD Sovodenj

2.599,07 €

2.

TD Žirovski vrh

4.820,66 €

3.

DU za Poljansko dolino

1.027,25 €

4.

DPŽ Blegoš

2.128,76 €

5.

KUD Ivan Regen

2.227,77 €

6.

DU Sovodenj

7.

KUD Trata Gorenja vas

2.277,28 €

8.

ŠD Blegoš

1.497,56 €

9.

TD Stari Vrh

668,33 €

495,06 €

10. TD Sovodenj

1.175,77 €

11. KD dr. Ivan Tavčar Poljane

6.312,04 €

12. Klekljarsko društvo Deteljica

519,81 €

13. PD Sovodenj

408,43 €

14. KUD Zala Lučine

433,18 €

15. PD Gorenja vas

408,43 €

SKUPAJ

26.999,38 €

Glasbena šola Škofja Loka
Občina Gorenja vas - Poljane je soustanoviteljica Glasbene šole
Škofja Loka, katere naloga je s svojo dejavnostjo zadovoljevati
potrebe po osnovnem glasbenem izobraževanju na območju
občin ustanoviteljic in ima dislocirane oddelke v občinah Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri. Občina je za delovanje glasbene šole v letu 2018 namenila 17.803 evrov.
Glasbeno šolo Škofja Loka obiskuje 65 učencev iz Občine Gorenja vas - Poljane (14,54 odstotka vseh učencev Glasbene šole
Škofja Loka), od tega 58 osnovnošolcev (stanje 1. januarja 2019).
Vključenost osnovnošolskih otrok iz občine v glasbeno šolo je
5,85-odstotna.
PREDMET / RAZRED
Klavir – pouk v Gorenji vasi
Klavir – pouk v Poljanah
Violina
Violončelo
Kitara 2
Samo nauk o glasbi

1. 2. 3.
3
2
3 2
2 3
4 1
1
3

4. 5.
1 1
1 4

SKUPAJ

10 9 7 3 5

6.
2
1

1
1

Število učencev

1. Klavir

17

2.	Orgle

1

3.	Harmonika

1

4.	Violina

SKUPAJ
5
9
5
6

8

10

5.	Violončelo

8

6.	Flavta

1

7.	Kljunasta flavta

1

8.	Klarinet

2

9.	Tuba

2

10.	Kitara

10

11.	Petje

5

12.	Samo nauk o glasbi

6

13.	Glasbena pripravnica

1

14.	Plesna pripravnica

1, od tega samo pri PP 0

1

6

15.	Balet

1, od tega samo pri baletu 0

5

39

Skupaj

65 (14,54 odstotka vseh učencev)

Število učencev v dislociranem oddelku (stanje 1. januarja 2019)

18

7. 8.

Predmet

Število učencev iz Občine Gorenja vas - Poljane (stanje 1. januarja 2019)
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Knjižnica Ivana Tavčarja
Občina Gorenja vas - Poljane je soustanoviteljica Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka.
Na območju občine delujejo krajevna knjižnica v Gorenji vasi, krajevna knjižnica v Poljanah in izposojevalna enota na Sovodnju.
Povsod beležijo zelo visok obisk.
Občina po pogodbi zagotavlja sredstva za delovanje knjižnice, za vzdrževanje in nakup potrebne opreme za knjižnice v občini ter za
nakup knjig. V letu 2018 je bilo v ta namen zagotovljenih 103.090,99 evra.

TURIZEM IN PRIREDITVE
Portal Poljanska dolina, Facebook in Instagram
Zaživel je portal Poljanska dolina, ki združuje vso glavno ponudbo
Poljanske doline ter obvešča o aktualnih temah in dogodkih, ki se
odvijajo na našem območju. V pripravi pa je tudi predstavitev nastanitvenih kapacitet, gostišč, koč in druge gostinske ponudbe. Ponudniki so bili že pozvani k pripravi vsebine za objavo na portalu.

Članstvo v knjižnici v letih 2017 in 2018
ENOTA

PREDŠOLSKI

OSNOVNOŠOLSKI

SREDNJEŠOLSKI

2017

2018

2017 2018

2017 2018

GORENJA VAS

154

203

424

499

117

POLJANE

107

129

265

295

SOVODENJ

28

33

40

49

ŠTUDENTI

ZAPOSLENI

NEZAPOSLENI

UPOKOJENCI

SKUPAJ

2017 2018

2017

2018

2017 2018

2017 2018

20

61

57

1233

1356

2017

2018

132

43

54

416

391

18

61

72

20

23

211

226

15

4

42

39

721

788

3

5

4

6

46

40

4

2

6

5

131

140

Vir: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

Od vseh otrok v občini, starih do 15 let, je kar 76,2 odstotka članov knjižnice.
Občina Gorenja vas - Poljane je za knjižnično dejavnost v letu 2018 namenila 13,09 evra na prebivalca.

Rupnikova linija

Samo zaradi izposoje je bilo v knjižnici zabeleženih:
Poljane: 11.244 obiskov;
Gorenja vas: 22.028 obiskov;
Sovodenj: 1.931 obiskov.
Skupno je bilo izposojenih 139.573 enot gradiva.
V letu 2018 je bilo po vseh enotah – Poljane, Gorenja vas in Sovodenj – izvedenih 267 dogodkov in prireditev (razstave, predavanja,
izobraževanja, ure pravljic, delavnice za otroke, obiski vrtcev…), ki jih je obiskalo 5.269 ljudi.

20

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

Občinski kolesarski krog

Pomembno finančno breme so v zadnjih letih smučišču Stari vrh predstavljale obveznosti po kreditnih pogodbah od 2005 do 2008,
sklenjenih zlasti za financiranje nove šestsedežnice.
Že v septembru 2017 pa je bil podpisan zgodovinski sporazum z banko upnico o odkupu vseh obveznosti za 900.000 evrov, preostali
dolg v višini 2.470.000 evrov pa je bil v celoti odpuščen in odpisan. Podjetje STC Stari vrh, d. o. o., je do konca januarja 2018 s pomočjo
gospodarstva in občin Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka v roku poplačalo vse obveznosti po dogovoru, na osnovi česar so šestsedežnica, ratraki in nekaj drugih naprav na smučišču tudi prešli v last STC Stari vrh. Realizacija sporazuma predstavlja odločilni mejnik v
dolgoročni stabilizaciji smučišča za podjetje STC Stari vrh, d. o. o., ki je eden ključnih generatorjev razvoja turizma širšega območja in
ustvarja delovna mesta tudi v spremljajočih dejavnostih, ter tudi za večje število kmečkih turizmov, gostišč in nosilcev namestitvenih
kapacitet, ki v njegovem zaledju že desetletja delujejo ali pa se na novo vzpostavljajo.

V soboto, 5. maja 2018, je bila odprta kolesarska sezona na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi, kjer se je zbralo približno 30 kolesarjev.
Po nagovoru župana je sledil blagoslov kolesarjev in koles. Nato so se kolesarji podali na pot. Čez Neškovo brv in mimo šole so se
vzpeli po cesti do Javorča, kjer je v lovski koči sledilo okrepčilo. Vožnja po grebenu Žirovskega vrha je prinesla tudi prvi žig na kmetiji
pri Bukovcu, sledila sta rahel vzpon čez Goli vrh in spust v Suhi Dol in Lučine, kjer je kolesarje čakal drugi žig. Pot se je nadaljevala na
Pasjo ravan, sledil pa je spust na Bukov vrh nad Visokim. Na Dvorcu Visoko pa so si zaslužili okrepčilo in postanek. Ob Poljanski Sori je
sledila pot do Poljan, kjer so v gostilni Na Vidmu kolesarji znova prejeli žig. Kartončki in zemljevidi so od zdaj naprej na voljo v Kavarni
Ajda, upravljanje kolesarskega kroga pa je prevzelo Kolesarsko društvo Belaunce.

Gorenjska bo dobila kolesarsko omrežje
Občinski pohodni krog
Ugotavljamo, da se je občinski pohodni krog dobro »prijel«, saj je
v knjigo vpisanih že več kot 1200 pohodnikov, 500 pohodnikov
je krog prehodilo že trikrat. Zagotovo je posebnost, da so trije
pohodniki v enem zamahu krog prehodili že trikrat, en pohodnik pa se je po njem podal že sedemkrat. Beležimo tudi obisk
gostov iz drugih krajev, predvsem iz Štajerske in Kranja, krog pa
je zaključila tudi skupina iz Zagreba. Za izdajanje kartončkov in
nagrad vzorno skrbijo v gostilni Jager.

Odprtje pohodne sezone je bilo v soboto, 21. aprila 2018, ko so se
pohodniki odpravili s Trga Ivana Regna preko Neškove brvi, pot
pa nadaljevali po sledeh Rupnikove linije. Na Hrastovem griču so
prejeli žig, nato pa sledili markacijam do Javorča, kjer jih je čakalo
okrepčilo. Sledil je povratek po pešpoti proti Gorenji Dobravi in
gostilni Jager. Nekateri so se potem odpravili še na Salamiado
na Visokem.

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je 31. avgusta 2018
na Jesenicah s predstavniki 24 občin in Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske podpisal dogovor o sodelovanju pri projektu
Označevanje kolesarskega omrežja na območju občin Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica,
Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Cerkno, Kamnik, Komenda, Logatec, Medvode in Vodice.
Znotraj projekta gre predvsem za enotno označitev kolesarskih
poti, ki bodo potekale po državnih in občinskih cestah. Usmerjevalne table bodo kolesarje usmerjale na varne poti. Za označitev je planiranih kar 400 km kolesarskih poti in več kot 600
usmerjevalnih tabel.

Loške kolesarske poti
Januarja 2018 je bil sklenjen dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta državnega in regijskega pomena Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti na območju občin Gorenja vas - Poljane, Kranj, Medvode, Škofja Loka, Železniki in Žiri. BSC Kranj je
kot regijski koordinator projekta v sodelovanju z zunanjim strokovnjakom pripravil idejno zasnovo trase kolesarske poti z digitalnim
modelom trase, pregled lastništva in finančno konstrukcijo izgradnje poti.
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Rokodelski center DUO

Druge dejavnosti na področju turizma

V RC DUO Škofja Loka je bilo v letu 2018 izvedenih devet rokodelskih tečajev za odrasle in 23 rokodelskih delavnic za otroke,
mladino in širšo javnost, katerih glavni namen je prenos, razvoj
in promocija tradicionalnih rokodelskih znanj. Center sodeluje
s širokim krogom institucij in organizacij na celotnem Škofjeloškem in je član Konzorcija RC Slovenije. Izvedli smo 9 mesečnih rokodelskih razstav, sodelovali na Vseslovenski rokodelski
razstavi v Slovenj Gradcu in zasnovali potujočo razstavo Kjer
domujejo zgodbe, ki je gostovala na celotnem škofjeloškem
območju (RC DUO, Šubičeva hiša, Muzej Žiri, Muzej Železniki).
Uspešno smo zaključili projekt Kjer domujejo zgodbe: transverzala kulturnih centrov na Škofjeloškem, s partnerji projekta pa
smo uspešno začeli izvajati nadaljevalni projekt Impresije Škofjeloškega. Uspešno smo oddali projekt Zaljubljeni v ustvarjal-

nost, ki bo pripomogel k razvoju rokodelstva in posameznih
rokodelskih mojstrskih delavnic na celotnem območju.
Z rokodelskimi vsebinami smo sodelovali na dogodku Dan prijateljstva na Visokem. Četrte decembrske Izložbe domišljije,
prodajne razstave umetnikov in rokodelcev, so bile dobro obiskane in sprejete, RC DUO Škofja Loka pa je eden prepoznavnejših partnerjev v projektu. V sodelovanju s Sekcijo DUO OOZ
Škofja Loka smo izvedli 2. rokodelsko kolonijo. Odprli smo nov
kreativni center za tekstil Kreativnice, v oktobru 2018 pa smo organizirali Dan industrijske kulture z regionalnim posvetom Priložnosti industrijske kulture na Gorenjskem. Uspel je vpis enote
Mali kruhek (loški in dražgoški kruhek) v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije.

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:
•	priprava akcijskega načrta trženja kulturnega turizma na Škofje•	izdelava mesečnih koledarjev prireditev Kam?;
•	sodelovanje v skupnem promocijskem katalogu Škofja Loka
loškem;
Area;
•	prijava na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
•	sodelovanje v nacionalnem katalogu Pohodništvo v Sloveniji;
•	tisk promocijskih map Turizma Škofja Loka;
Turizem Škofja Loka za našo občino izvaja tudi promocijo celotne•	vzdrževanje Loške kolesarske poti;
ga škofjeloškega območja ter aktivno sodeluje pri trženju, pro•	nadaljnja posodobitev ključnih trženjskih orodij, dodajanje nomociji in organizaciji porok na Visokem. Občina sofinancira tudi
delovanje Turizma Škofja Loka v okviru Regionalne razvojne agenvih vsebin, posodobitev fototeke (www.visitskofjaloka.si);
•	organizacija in izvedba Dnevov turizma na Loškem (izpeljana je
cije BSC. Znotraj Turizma Škofja Loka deluje tudi TIC Škofjeloško
bila strokovna ekskurzija za ponudnike turističnih storitev v Viobmočje, kjer je največji delež aktivnosti usmerjen v informiranje
domačih in tujih obiskovalcev o aktualni turistični ponudbi v Škofji
pavsko dolino 27. septembra 2018);
Loki, Poljanski in Selški dolini, o turističnih ponudnikih in turistič•	izvedba promocijskih akcij v medijih ter na sejmih doma in v
tujini (Praga, Bruselj, Berlin, Freising, Parma, Barcolana, Koper,
nih produktih. V centru je v poletni sezoni mogoča tudi izposoja
Žužemberk …);
koles.
Turizem Škofja Loka skrbi tudi za zadostne zaloge promocijske•	priprava in izvedba programa študijske ture za italijanske blogerje in turistične agente v sklopu Združenja zgodovinskih mest;
ga materiala STO, ki ga lahko ponudniki kadar koli prevzamejo v
•	izvedba strokovnega posveta Sodobno in učinkovito trženje naprostorih TIC.
stanitev na Škofjeloškem, 22. novembra 2018;

Srečanje ponudnikov Poljanske doline
Zavod Poljanska dolina je na pobudo nekaterih ponudnikov
s Starega Vrha organiziral družabno srečanje ponudnikov turističnih storitev in domače obrti Poljanske doline ter Starega
vrha z okolico. Srečanje je potekalo v sredo, 3. oktobra 2018,
od 12. ure dalje na Dvorcu Visoko. Na srečanju so se ponudniki
predstavili drug drugemu in izpostavili, da želijo navezati stike
in se vključiti v skupno promocijo. Tako srečanje naj bi potekalo
vsako leto, z namenom ohranjanja stikov, izmenjave izkušenj in
povezovanja.

Večer Franje Tavčar

Turistična patrulja
V sklopu akcije časopisa Svet24 so tuji turisti ocenjevali razvitost turizma po občinah v Sloveniji. Občina Gorenja vas - Poljane je na
zaključni podelitvi v Termah Dobrna prejela kar dve priznanji.
V konkurenci šestnajstih drugih občin iz različnih področij Slovenije je Občina Gorenja vas - Poljane prejela naziv najprijaznejše
občine v Sloveniji po ocenjevanju tujih državljanov. Očitno pa je Čilenca in Španca prepričalo tudi sankanje na smučišču Stari vrh, za
kar smo prejeli še priznanje za najboljšo avanturo na saneh.
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Ob 150-letnici rojstva in 80-letnici smrti Franje Tavčar sta Občina
Gorenja vas - Poljane in Zavod Poljanska dolina pripravila kulturni
dogodek na Visokem, poimenovan Večer Franje Tavčar.
Franja Tavčar se je v zgodovino zapisala ne le kot soproga Ivana Tavčarja, temveč kot ena izmed vplivnejših žensk svojega časa. Bila je
aktivna v politiki, predana društvena delavka, humanitarka, borka za
ženske pravice in mecenka. Za svoje delo je prejela številna odlikovanja. Velik pečat je kot »visoška gospa« pustila tudi v Poljanski dolini.
Na Muzejskem večeru je o Franji Tavčar in njeni društveni vlogi predavala kustosinja Loškega muzeja Biljana Ristić, ki je na zanimiv in
privlačen način dodobra orisala to pomembno slovensko damo. Judita Šega iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana, enota Škofja Loka, pa
je predstavila dokumentacijo, ki jo o Tavčarjevi rodbini hrani arhiv.
Poletno dogajanje na Dvorcu Visoko je obarvala še prelepa razstava
klekljanih prizorov Cvetja v jeseni, ki jo je pripravilo Klekljarsko društvo Deteljica iz Gorenje vasi.
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Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev

Večnamenski dvorani v Sokolskem domu v Gorenji vasi

Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev, ki kandidirajo na javnem razpisu. Občina je v letu 2018 podpisala pogodbe o sofinanciranju dejavnosti z osmimi društvi in dodelila sredstva v skupni višini 12.897,41
evrov. Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja
meril, ki so opredeljena v Pravilniku o sofinanciranju turističnih
dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane.

Občina skrbi tudi za program in urejanje najemov velike in male
dvorane, v katerih je iz leta v leto večje število dogodkov, saj sta
dvorani opremljeni z najsodobnejšo tehnologijo in vsemi potrebnimi spremljajočimi servisnimi prostori.
V preteklem letu se je tako v Sokolskem domu zvrstilo več kot 162
dogodkov. Velika dvorana je gostila predvsem poročna slavja,
osebna praznovanja, gledališke predstave, kulturne prireditve, občne zbore večjih domačih društev, novoletne zabave in druga večja
druženja. V mali dvorani so se odvijala številna predavanja, razstave, manjša praznovanja (do 50 ljudi), srečanja v okviru Rdečega križa. Dvorana je prvič služila kot Lokalno učno središče s številnimi

DRUŠTVA

DODELJENA SREDSTVA V LETU 2018

1.	 TD Žirovski vrh

2.226,05

2.	 Klekljarsko društvo Deteljica

1.265,24

3.	 TD Stari vrh

2.614,83

4.	 TD Slajka Hotavlje

1.623,72

5.	 TD Gorenja vas

1.971,59

6.	 TKŠD podeželja Kladje

1.117,63

7.	 TD Sovodenj
8.	 Društvo letalcev Kragulj
SKUPAJ

zelo dobro obiskanimi brezplačnimi tečaji, ki našim občanom v procesu vseživljenjskega učenja omogočajo nova znanja na različnih
področjih, kot so tuji jeziki, ročna dela ter različna druga uporabna
znanja in veščine.
Dvorani sta sodobno opremljeni in omogočata tudi najem moderne kuhinje, ki v primeru pogostitev omogoča neposredno pripravo
hrane, da je lahko sveže pripravljena servirana gostom. Prav tako so
zagotovljeni parkirni prostori, da v primeru večjega števila obiskovalcev ni težav s pomanjkanjem parkirišč.
Več informacij o Sokolskem domu najdete na spletni strani Občine
Gorenja vas-Poljane.

1.550,85
527,50
12.897,41

Otroški festival Dan prijateljstva na Visokem
Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev
V letih 2015 – 2017 so na Razvojni agenciji Sora ob strokovni podpori Razvojne agencije Zgornje Gorenjske popisali stara hišna imena v
28 vaseh, v letu 2018 pa so že popisanemu območju dodali še vasi
KS Lučine (Lučine, Brebovnica, Goli Vrh, Zadobje, Prelesje, Dolge
Njive) ter vasi Žabja vas, Srednja vas, Bukov Vrh, Vinharje, Smoldno,
Kremenik in Bačne.
Vodilo projekta je, da se ohranita nesnovna kulturna dediščina slovenskega podeželja in narečni govor, ki kaže svoje posebnosti tudi
pri hišnih imenih, da se prepreči izginotje starih hišnih imen in da se
razširi njihova uporaba.
Skupaj je bilo v 41 vaseh popisanih 561 hišnih imen, ki jih domačini
poznajo oz. uporabljajo že več kot 60 let. Kar nekaj zapisov hišnih
imen je bilo sicer evidentiranih v zgodovinskih virih, vendar so med
domačini že pozabljena, nekaj imen pa je tudi takih, ki so med ljudmi sicer poznana, vendar so mlajšega izvora in zato niso bila predmet popisa znotraj omenjenega projekta. Po preverjanju imen v

zgodovinskih virih ter pri domačinih in po uskladitvah z Inštitutom
za slovenski jezik so zbrane podatke objavili v spletnem leksikonu,
izdali brošuro in izdelali označevalne glinene tablice z napisanimi
hišnimi imeni v narečni obliki, ki jih bodo lastniki namestili na hiše.
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V nedeljo, 20. maja 2018, 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 ob Tavčarjevem dvorcu in je bil
razdeljen na tematske kotičke in dežele (Pikina dežela, Indijanska
vas, Gusarski zaliv, Dežela čebelice Maje, Škratova dežela, Zanimivi
poklici, Športno igrišče …). Velik del programa se je odvijal tudi na
pravljičnem odru. Letos je dogodek potekal ravno na svetovni dan
čebel, zato so se organizatorji trudili, da dežele in ustvarjalne delavnice obarvajo tudi na to temo.
Program Dneva prijateljstva je bil v celoti izpeljan. Vreme je bilo
sicer precej muhasto, vendar je po deževnem jutru sonce posijalo
tudi na Visokem. Ocenjujejo, da je bilo obiskovalcev približno 4000.
Pri programu prireditve je sodelovalo tudi veliko domačih društev
in ponudnikov (Gasilci PGD Poljane, redarji TD Visoko, Čebelarsko
društvo Blegoš, Klekljarsko društvo Deteljica, ponudniki Poti poljanskih dobrot, Rokodelski center DUO Škofja Loka, Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja Loka, Bric Alpinizem ter učenci in učitelji šol in vrtcev s Škofjeloškega). Za gostinsko ponudbo pod kozolcem je poskrbela gostilna Lipan s Hotavelj. Med jedmi, ki so bile na voljo, so
bile tudi tiste, ki so vključene v Okuse loškega podeželja.
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IZOBRAŽEVANJE
Osnovnošolski program

VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, ŠPORT
PREDŠOLSKA VZGOJA
Varstvo predšolskih otrok
Cene programov v vrtcih v Občini Gorenja vas -Poljane od 1. novembra 2017 znašajo: za prvo starostno skupino 445 evrov, za
drugo starostno skupino 328 evra, za kombiniran oddelek in oddelek 3- do 4-letnih otrok 356 evrov.
Od 1. marca 2019 dalje bodo cene programov predšolske vzgoje
znašale: za prvo starostno skupino 463 evrov, za drugo starostno
skupino 341 evrov, za kombiniran oddelek in oddelek 3- do 4-letnih otrok 385 evrov.
Občina je skladno z zakonodajo prispevala tudi za razliko med
ceno programov in plačilom staršev za otroke, ki so vrtce obiskovali izven občine, in sicer 125.503,83 evra.
Kot je razvidno iz spodnje tabele, je občina v zadnjih desetih letih
za subvencioniranje cene vrtca iz svojega proračuna izplačala več
kot 12 milijonov evrov.

V šolskem letu 2018/2019 poteka organizirano dnevno varstvo v
šestih oddelkih v Gorenji vasi (Vrtec Zala), štirih oddelkih v enoti
na Dobravi, dveh skupinah v enoti na Sovodnju, eni skupini v enoti v Lučinah, v 10 oddelkih v Vrtcu Agata v Poljanah (Vrtec Agata 7
oddelkov, Lovski dom 1,5 oddelka, PŠ Javorje 1,5 oddelka). V šolskem letu 2018/2019 je v vse vrtce v občini vpisanih skupno 430
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 2018 namenila skupno 1.197.724,73 evra za otroke, ki so vključeni v vrtce na območju
občine.

DNEVNO VARSTVO IN VZGOJA V OBČINI 		
LETO

SUBVENCIJE PLAČIL STARŠEV ZA VRTCE V OBČINI (v €)

SUBVENCIJE ZA VARSTVO IZVEN OBČINE (v €)

2018

1.197.724,73

125.503,83

2017

1.121.039,64

133.763,00

2016

1.065.806,92

113.567,94

2015

1.034.886,31

92.313,37

2014

1.032.255,73

67.910,18

2013

1.042.521,63

87.262,01

2012

1.127.812,38

49.234,84

2011

1.023.621,63

79.441,89

2010

994.569,92

85.825,91

2009

873.210,32

114.632,90

2008

685.011,35

87.729,86

11.198.460,56

1.037.185,73

Skupaj
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Občine so skladno z veljavno zakonodajo dolžne zagotavljati sredstva za kritje materialnih stroškov v osnovnih šolah, ki so vezani
na uporabo prostorov in opreme v osnovnih šolah, ter sredstva
za izvedbo tistih osnovnošolskih programov, ki niso financirani
iz državnega proračuna (varstvo vozačev in zdravstveno športna
vzgoja). Za materialne stroške šol in izvedbo navedenih dodatnih
programov je bilo v letu 2018 izplačanih 148.340,50 evra.
Na OŠ Ivana Tavčarja je izobraževalna dejavnost v šolskem letu
2017/2018 potekala v 29 oddelkih (matična šola s podružnicama)
s skupno 602 učenci.
Na OŠ Poljane pa je izobraževalna dejavnost v šolskem letu
2017/2018 potekala v 21 oddelkih (matična šola s podružnico) s 373
učenci.
V letu 2018 je bilo za dodatne interesne dejavnosti v šolah porabljenih 3.120 evrov, in sicer na obeh osnovnih šolah. Za pokritje materialnih stroškov tekmovanj učencev v osnovni šoli na regionalni
in državni ravni je bilo namenjenih 3.000 evrov.
Občina je v letu 2018 na obeh šolah sofinancirala tudi izvedbo zimskih šol v naravi, poletnih športnih taborov, učenja plavanja, CŠOD
in planinskih taborov, in sicer v višini 8.957,50 evra.

2.000 evrov je bilo namenjenih za pospeševanje raziskovalne dejavnosti, predvsem za delo na konkretnih izobraževalnih projektih
na obeh šolah, ki so povezani z dodatnimi stroški.
Za mednarodno sodelovanje je bilo v letu 2018 namenjenih
1.560,69 evra.
Občina financira tudi nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje
osnovnih šol.
Občina Gorenja vas - Poljane kot soustanoviteljica skupnega javnega zavoda OŠ Jela Janežiča prav tako krije del materialnih stroškov
šole. Z delnim kritjem stroškov izvajanja nadstandardnega programa skušamo zagotoviti kakovostno izobraževanje tudi za učence s
posebnimi potrebami.
Občina Gorenja vas - Poljane je tudi soustanoviteljica Glasbene
šole Škofja Loka, zato se v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva za kritje dela razlike med prihodki in odhodki po finančnem
planu šole, sredstva za najemnino Puštalskega gradu ter nakup
glasbil za potrebe pouka.

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 km. Občina Gorenja vas - Poljane ima razpršeno poselitev, tako
da je bilo v letu 2018 za prevoze osnovnošolskih otrok porabljenih 393.000 evrov. Prevoze na številnih relacijah izvaja 10 prevoznikov kombijev
in dva prevoznika avtobusa, ki so bili izbrani na javnem razpisu za izvajanje osnovnošolskih prevozov.

29

VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, ŠPORT

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2018

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2018

ZDRAVSTVENO
IN SOCIALNO VARSTVO

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Pediatrična ambulanta Gorenja vas – širitev programa

Kot uvod v varno kolesarsko sezono je občinski svet za preventivo v
cestnem prometu 11. maja v Poljanah izvedel preventivno akcijo v sodelovanju s Policijsko postajo Škofja Loka, Zvezo šoferjev in avtomehanikov Žiri, Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom in serviserjem
koles Dušanom Oblakom iz Žirov. Namen akcije je bil ob začetku kolesarske sezone občanom omogočiti, da preverijo tehnično stanje svojih
koles, ter posredovati napotke za varno vožnjo s kolesom in uporabo
zaščitnih sredstev za lastno varnost. Redarka in policist sta izvedla tudi
kontrolo uporabe varnostne čelade učencev pred Osnovno šolo Poljane. Sodelujočim se je pridružila tudi ekipa Agencije za varnost prometa RS, ki se je predstavila s kolesarsko obarvano demonstracijsko
opremo: delnim kolesarskim spretnostnim poligonom, glavo s čelado
in »jajčkom« ter naletnimi tehtnicami.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu načrtuje in usklajuje
naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju občine.
Sredstva se namenjajo za izvedbo vzgojnih in preventivnih akcij ter
nakup publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu.
V letu 2018 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 2018 ter izvedbo programa Jumicar na
obeh osnovnih šolah. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
je v tednu mobilnosti organiziral tudi brezplačni 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, skupno občinsko upravo Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter policijo.

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 so v proračunu občine namenjena finančna sredstva za izvajanje programov športa. Pravico do sofinanciranja
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 2018 je bilo iz občinskega proračuna po razpisu za izvajanje programov športa izplačanih 60.157,61 evra. Denar je bil razdeljen
med 19 občinskih društev, s katerimi so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
DODELJENA SREDSTVA V LETU 2018 po RAZPISU (v €)
Športno društvo – izvajalec
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Športno društvo Mladi vrh
Športno društvo Blegoš
Športno društvo Partizan Gorenja vas
Športno društvo Sv. Urban
Društvo upokojencev Sovodenj
Društvo upokojencev za Poljansko dolino
Športno društvo Marmor Hotavlje
Planinsko društvo Sovodenj
Planinsko društvo Gorenja vas
Plezalno društvo Cempin

Športno društvo – izvajalec
3.605,47
2.437,50
1.511,83
588,99
183,69
189,52
4.395,45
941,15
1.699,42
1.721,97

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

Ker obstoječi program pediatrije zaradi velikega števila otrok ni
zadoščal za kakovostno zdravstveno oskrbo, je po poldrugo leto
trajajočih usklajevanjih na osnovi utemeljenih argumentov sredi leta 2018 Ministrstvo za zdravje odobrilo podvojitev programa pediatričnih ambulant v Gorenji vasi in Žireh. Oba občinska
sveta sta nato v oktobru 2018 sprejela odlok o razpisu koncesije,
na osnovi česar je bila konec decembra podpisana pogodba o
širitvi programa s 1. januarjem 2019. Navedena ambulanta je v
Gorenji vasi in Žireh že prej delovala v obsegu 1,2 programa, novi
skupni obseg pa je 2,2 programa, kar pomeni, da bo otroška ambulanta v Gorenji vasi odprta vse dni v tednu.
S tem smo otrokom omogočili celovito tako preventivno kot ku-

rativno zdravstveno oskrbo v lično prenovljeni ambulanti, ki je
lani prejela tudi priznanje oddaje Ambienti za eno najlepše urejenih ambulant v Sloveniji.

Odprta nova zobozdravstvena ambulanta
V letu 2018 so bila tudi pogajanja za širitev otroške zobozdravstvene ambulante, ki je zaradi premalo odobrenega programa beležila
zelo dolge čakalne vrste tudi za nujne kurativne posege. V sredini leta je bila tako odobrena širitev obstoječe ambulante dr. Jute Pisk
za 0,2 programa, ki zdaj deluje v obsegu 1,2 programa.
S 1. januarjem 2019 pa je bila odprta tudi nova polivalentna ambulanta dr. Mance Peternelj, ki bo v obsegu 0,6 programa sprejemala
otroke, v obsegu 0,4 programa pa odrasle. Sredi leta 2019 bo ambulanta začela delovati v prostorih nekdanje zobozdravstvene ambulante v 1. nadstropju zdravstvenega doma.

Ureditev novih prostorov lekarne

Enkratne denarne socialne pomoči

Gorenjske lekarne so pripravile projekt selitve lekarne iz nadstropja v pritličje zdravstvenega doma, na osnovi katerega je
bilo v februarju 2018 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Glavnina del je bila izvedena jeseni, v začetku marca 2019 pa so prenovljeni in sodobno opremljeni prostori pridobili tudi uporabno
dovoljenje.

Na osnovi Odloka o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja
vas - Poljane (Ur. l. RS, št. 11/18) so vsako leto planirana sredstva
za dodeljevanje in izplačevanje denarne socialne pomoči za občane s stalnim prebivališčem v občini, ki tako pomoč potrebujejo in skladno z odlokom izpolnjujejo pogoje.
Predlagatelji vložijo zahtevek za dodelitev pomoči na posebnem obrazcu, ki je dostopen na občini in na občinski spletni
strani. O višini sredstev za upravičenca odloči občinski odbor
za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo in vlagatelju se izda
odločbo.
V letu 2018 je bilo dodeljenih 25 enkratnih denarnih
socialnih pomoči v skupni višini 17.751,05 evra.

1.450,76
12.071,63
2.929,49
12.876,15
4.922,32
1.701,71
1.231,08
5.444,00
255,48
60.157,61
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Splošni in posebni socialni zavodi, družinski pomočnik, pomoč na domu
Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju,
zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo
oskrbovati in negovati sami, svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Upravičencem se tako z različnimi
oblikami organizirane praktične pomoči in opravil vsaj za določen
čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pomoč družini na domu se začne izvajati na zahtevo upravičenca
ali njegovega zakonitega zastopnika ter se prilagodi potrebam posameznega upravičenca. Obsega naslednje sklope opravil:
• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali
slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih
življenjskih potreb, vzdrževanje in nego osebnih ortopedskih pripomočkov;
• gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka
ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z
odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega
prostora;
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne
mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o
stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Občina Gorenja vas - Poljane skladno s sprejeto zakonodajo krije
stroške 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 2018 doplačevala
domsko oskrbo za 22 ljudi v 15 različnih domovih oz. zavodih po
Sloveniji. Število oskrbovancev se med letom spreminja.
V letu 2018 je bilo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za
plačilo oskrbnine v socialnih zavodih oz. domovih izplačanih
167.711,73 evra.
Občina Gorenja vas - Poljane glede na veljavno zakonodajo v
proračunu zagotavlja tudi sredstva za družinskega pomočnika.
Družinski pomočnik je pravica upravičenca do institucionalnega
varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom
o socialnem varstvu (ZSV), namesto celodnevnega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč
v domačem okolju. Pravico do izbire družinskega pomočnika ima
invalidna oseba:
• za katero je pred uveljavljanjem pravice do družinskega pomočnika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
• ki je invalid po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih
življenjskih potreb ali
• za katero komisija za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč
pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.
V letu 2018 so se iz občinskega proračuna zagotavljala potrebna
sredstva štirim družinskim pomočnikom, ki so nudili pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju ter težko gibalno oviranim
osebam, v skupni višini 47.702,64 evra.
V Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka izvajajo pomoč na domu za občane občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane,
Žiri in Železniki, ki tako v skladu z Zakonom o socialnem varstvu
zagotavljajo mrežo javne službe za pomoč na domu in storitev tudi
delno sofinancirajo.

Zaradi zvišanja stroškov dela je občinski svet potrdil zvišanje cene s
1. junijem 2018, ki znaša za uporabnika 5,80 evra na uro.
Skladno z dogovorom med Občino Gorenja vas - Poljane in Centrom slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka se pomoč družini
na domu uporabniku zaračunava po dejansko opravljenih urah in
po potrjeni ceni, s katero soglaša občina. Center mesečno opravlja
obračun dejanskih stroškov storitve. Stroške storitve za razliko od
deleža, ki ga na podlagi potrjene cene izvajalec pridobi od uporabnikov, krije občina.
Število uporabnikov pomoči na domu se med letom spreminja. Ob
koncu leta 2018 je storitev pomoč na domu koristilo 20 uporabnikov. V letu 2018 je bilo za ta namen porabljenih 35.562,69 evra.

Sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti
Na osnovi sprejetega Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane, se finančna sredstva upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa. V letu 2017 se je na razpis
prijavilo 23 humanitarnih društev oz. organizacij, katerih člani so tudi občani naše občine.
HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA

DODELJENA SREDSTVA V LETU 2018 (v €)

1.	

Društvo psoriatikov Slovenije – Podružnica Gorenjske, Gosposvetska 9, Kranj

224,86

2.	

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

414,14

3.	

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

258,99

4.	

Društvo upokojencev Sovodenj, Sovodenj 23, Sovodenj

557,36

5.	

Sonček Zgornje Gorenjske, Cesta maršala Tita 65, Jesenice

334,18

6.	

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, Cesta Staneta Žagarja 27, Kranj

352,08

7.	

Rejniško društvo Slovenije, Benica 1/a, Lendava

235,12

8.	

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

258,99

9.	

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

282,86

10.	

CSD Škofja Loka, Partizanska cesta 1d, Škofja Loka

435,63

11.	

Društvo bolnikov z osteoporozo, Jezerska cesta 41, 4000 Kranj

414,14

12.	

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

423,69

13.	

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

423,69

14.	

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

15.	

Društvo upokojencev za Poljansko dolino, Poljanska cesta 87, Gorenja vas

272,48
1583,77

16.	

OORK, Kidričeva c. 1, Škofja Loka

1420,19

17.	

RK Poljane

2136,37

18.	

RK Javorje

1121,89

19.

RK Gorenja vas

4045,97

19.a.	 RK Sovodenj

513,21

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

211,25

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

272,48

19.d.	 Društvo diabetikov Škofja Loka, Stara cesta 10, Škofja Loka

483,37

20.	

SOŽITJE, Društvo za pomoč osebami z motnjami v duševnem razvoju, Kapucinski trg 8, Škofja Loka
SKUPAJ

495,30
17.172,00 €

Z izbranimi izvajalci programov je župan sklenil pogodbe o sofinanciranju programov, na osnovi katerih je bilo v letu 2018
izplačanih 17.172 evrov občinskih sredstev.

Drugi zdravstveno-socialni programi

Enkratni denarni prispevek za novorojenčke v občini
Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Gorenja vas - Poljane je bil sprejet v oktobru leta 2006. Pomoč v
višini 208,64 evra je namenjena staršem ob rojstvu otroka in se je v letu 2018 podelila 99 novorojenčkom naše občine. Prispevek se
izplača na podlagi predložene vloge staršev in izdane odločbe o upravičenosti do sredstev. V letu 2018 je bilo za ta namen porabljenih 20.655,36 evra.
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Za varstvo oseb s posebnimi potrebami občina skrbi s sredstvi, ki so namenjena za potrebe prevozov in spremstva oseb z
motnjami v duševnem in telesnem razvoju iz občine v razvojne
programe in ustrezne zavode.
Za Občino Gorenja vas - Poljane mrliškoogledno službo izvajajo zdravniki, v primeru zdravnikove napotitve na obdukcijo plača
stroške občina. V letu 2018 je bilo za mrliškoogledno službo porabljenih 9.027,48 evra.
Občina vsako leto sofinancira letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok iz občine, ki se ga udeležuje vse več otrok.
Šest otrok se je udeležilo letovanja na Debelem Rtiču in kar 20
otrok v Marindolu v organizaciji Območnega združenja RK Škofja

Loka. Organizacija letovanj otrok je potekala tudi v organizaciji Društva prijateljev mladine Škofja Loka, ki se ga je udeležilo
20 otrok iz naše občine, od teh sta dva otroka iz socialno šibke
družine. V ta namen je bilo iz proračuna izplačanih 2.278,15 evra.
Občina Gorenja vas - Poljane skladno s pogodbo zagotavlja sredstva za varno hišo in materinski dom. Varna hiša Gorenjske je
bila ustanovljena za preprečevanje nasilja nad ženskami in otroki
z zagotavljanjem zatočišča in svetovanja. Občina na ta način želi
prisluhniti težavam in potrebam ogrožene skupine prebivalcev
in jim nuditi pomoč v obliki varnega zatočišča za čas, ko je potrebno, da se umaknejo pred nasiljem.
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Subvencije na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja
V občinskem proračunu se vsako leto namenjajo finančna sredstva za pomoč pri posameznih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini
Gorenja vas - Poljane. Upravičeni prejemniki lahko sredstva pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
SOFINANCIRANJE V LETU 2018		

Subvencije za podjetnike

a) Za KMETIJSKE INVESTICIJE IN OPREMO je bilo izplačanih 59.317,56 evra.

Občina je v letu 2018 skladno s Pravilnikom o spodbujanju razvoja podjetništva v občini (Ur. l. RS, št. 19/17) sofinancirala ukrep zaposlovanja oz. samozaposlovanja (24 vlog). Ena vlagateljica je kasneje sredstva vrnila (zaradi druge zaposlitve). Štirim upravičencem
smo sofinancirali promocijo izdelkov in storitev doma in v tujini, enemu upravičencu pa smo sofinancirali projektno dokumentacijo
za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovni objekt. Skupaj je bilo za te namene izplačanih 32.800 evrov.

Kreditna shema ugodnih posojil za podjetnike
Tudi v letu 2018 smo podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v okviru Kreditne sheme Razvojne agencije Sora, d.
o. o., omogočili ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila. Prosilcem v sodelovanju z izbrano banko in vlagateljicami dodeljujemo
ugodne dolgoročne (do 10 let) in kratkoročne kredite (do enega leta). Trenutni pogoji za dolgoročne kredite za nakup zemljišča,
nakup, gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov ali nakup opreme in kmetijske mehanizacije so: obrestna mera 6-mesečni Euribor
+ 1,95 %. Največji znesek dolgoročnega kredita je 100.000 evrov. Kratkoročni krediti so namenjeni financiranju tekočega poslovanja
– trenutno veljavna obrestna mera 1,80 % nominalno. Maksimalni znesek kratkoročnega kredita je 50.000 evrov.
V letu 2018 je kredite prejelo osem prosilcev iz občine Gorenja vas - Poljane, šest kreditov je bilo dolgoročnih v višini 184.500 evrov.
Podeljena sta bila tudi dva kratkoročna kredita v višini 30.000 evrov. Občina je v letu 2018 v kreditni sklad prispevala 10.000 evrov.

Financiranje podjetniških programov na RAS
Sredstva namenjamo sofinanciranju projekta Spodbujanje podjetništva na Loškem, ki zajema podjetniške krožke za osnovnošolce,
žensko podjetništvo in podjetništvo za mlade. Sofinanciramo delovanje energetskosvetovalne pisarne, ki jo je v letu 2018 obiskalo 9
naših občanov, in delovanje kreditne sheme.

IZVEDBA AGROMELIORACIJ

3

NAKUP BALIRKE

1

NAKUP CISTERN

8

NAKUP KOSILNIC

17

NAKUP OBRAČALNIKOV

5

NAKUP RASTLINJAKA

1

NAKUP TROSILCA ZA GNOJ

5

NAKUP ZGRABLJALNIKA

3

NAKUP ČELNEGA NAKLADAČA, PRIKOLICE

2

GRADNJA, ADAPTACIJA GOSPODARSKIH POSLOPIJ (izgradnja strojne lope, obnova kozolca, obnova kašče, adaptacija strehe …)
b) Za GOZDARSKO OPREMO je bilo izplačano 17.679,26 evrov.
NAKUP GOZDARSKE MEHANIZACIJE (13 vitlov, 5 cepilnikov drv)

18

NAKUP ZAŠČITNE OPREME ZA DELO V GOZDU

7

Skladno z veljavnim proračunom so bila sredstva razdeljena na osnovi prispelih vlog. Sredstva so bila razdeljena upravičencem, ki
so izvedli nakup kmetijske mehanizacije oz. za urejanje kmetijskih zemljišč. Občina je tako sofinancirala nakup 8 cistern za gnojevko,
5 obračalnikov, 1 balirke, 3 zgrabljalnikov, 17 gorskih kosilnic in druge kmetijske mehanizacije. Sredstva so bila namenjena tudi 3
investicijam v urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije), druga dela pa so se nanašala na druge naložbe in opremo v kmetijska
gospodarstva (naložbe v hlevsko opremo, sofinanciranje izgradnje novega gospodarskega poslopja …). Za ta namen je bilo izplačanih 59.317,56 evra.
Občina je sofinancirala tudi nakup gozdarske mehanizacije 20 upravičencem (vitli, gozdarske prikolice, cepilniki drv, zaščitna oprema). Za ta namen je občina izplačala 17.679,26 evra.
Za vse investicije (kmetijske in gozdarske) je bilo upravičencem v letu 2018 izplačanih 76.996,82 evra.
Občina je sofinancirala tudi naložbe v dopolnilne dejavnosti. Za ta namen je bilo izplačanih 2.892,40 evra.
Sredstva so bila namenjena tudi za delovanje društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

Dolgoročni krediti so se dodeljevali za:
• nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,
• nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter
• nakup opreme in kmetijske mehanizacije.
Poleg omenjenih kreditov so ciljne skupine lahko koristile tudi kratkoročne kredite za obdobje do enega leta. Sredstva kratkoročnih
kreditov je bilo mogoče prejeti za financiranje tekočega poslovanja.
Občina je namenila sredstva za organizacijo tedna obrti in podjetništva na Loškem in sofinancirala izvedbo samostojnega dogodka
v okviru projekta 16. Teden podeželja na Loškem.
Občina je za te ukrepe Razvojni agenciji Sora namenila 13.713,25 evra.
Občina je tudi v letu 2018 sofinancirala projekt Delovanje podeželskega razvojnega jedra.

Sofinanciranje društev na področju kmetijstva 2018 (v €)
DRUŠTVO

SKUPAJ

Društvo podeželskih žena Blegoš

2.384,08

Društvo podeželske mladine Škofja Loka

677,43

Čebelarsko društvo Blegoš

1.991,34

Govedorejsko društvo Škofja Loka

520,10

Društvo rejcev drobnice Škofja Loka

715,69

Združenje za ekološko kmetovanje Gorenjske

532,80

Čebelarsko društvo Sovodenj

624,32

Društvo za razvoj podeželja Resje

111,54

Ribiška družina Visoko

1.420,16

SKUPAJ
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8.977,4
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PROTIPOŽARNA
VARNOST

Priprava drugih sprememb občinskega prostorskega načrta

Gasilska oprema

Občina je v letu 2017 ponovno pričela s postopkom izdelave drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta. Pripravljavec LOCUS, d. o. o., se je vključil v pridobivanje prvih mnenj in pripravil njihovo analizo. Izdelane so bile strokovne podlage, in
sicer: elaborat posegov na kmetijska zemljišča, prikaz stanja prostora, bilance stavbnih zemljišč z razvojnimi stopnjami in strokovne
podlage za del območja GRV-23. Občina je naročila hidrološko-hidravlične analize za tri območja, ki so v postopku sprememb in
dopolnitev.
Do sredine leta 2018 je bila pridobljena glavnina prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, sprememb prostorskega plana pa še ni
odobrila Direkcija RS za vode, ki je izdala negativno mnenje. Vlogo bo ponovno presojala na osnovi recenzije hidrološko-hidravličnih
analiz, ki so jo strokovnjaki direkcije izdelali v marcu 2019.
Izdaji končnega mnenja direkcije za vode bo sledila javna razgrnitev sprememb občinskega prostorskega načrta, tej pa analiza zbranih pripomb ter priprava končnega predloga sprememb, ki ga je potrebno posredovati v drugi krog mnenj nosilcev urejanja prostora.

OPPN Dobenska Amerika
V oktobru 2018 je občinski svet po pridobitvi vseh predhodnih soglasij nosilcev urejanja prostora ter javni razgrnitvi sprejel končni
predlog občinskega prostorskega načrta za širitev zaselka Dobenska Amerika, ki vključuje gradnjo desetih novih hiš s pripadajočo
komunalno ureditvijo, za katero občina že pridobiva projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Sprejeti OPPN omogoča neposredno pridobitev gradbenih dovoljenj investitorjem stanovanjskih hiš na območju širitve zaselka.

Občina Gorenja vas - Poljane je v letu 2018 namenila 46.000
evrov za sofinanciranje nakupa osebne in skupne zaščitne opreme za operativne gasilce vseh sedmih prostovoljnih gasilskih
društev v občini. Skladno z merili Gasilske zveze Slovenije in
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načrtom opremljanja operativnih gasilskih enot, ki ga pripravi
občinsko gasilsko poveljstvo, je bila nabavljena oprema za minimalno zagotavljanje sil in opremljenosti po posameznih kategorijah gasilskih enot.
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OBČINSKI
NAGRAJENCI

PRORAČUNI

Občinski praznik in nagrajenci občine za leto 2018

ne podobe kraja, Iniciativna skupina TD Slajka Hotavlje za izvedbo prireditev v počastitev življenja in dela jezikoslovca, literarnega
zgodovinarja in bibliotekarja Luke Pintarja, Javorski pevci za ohranjanje in negovanje pevskega ljudskega izročila, Lovska družina
Sovodenj za sonaravno upravljanje z divjadjo in varovanje narave
ter Prostovoljno gasilsko društvo Lučine za prostovoljstvo in pomoč krajanom v preteklih 70 letih.
Priznanje župana sta prejela Matej Ržek za pridobljeni naziv mladi
gospodar leta 2018 in Nika Križnar za dosežene športne uspehe v
smučarskih skokih.

V soboto, 24. novembra 2018, je v Sokolskem domu v Gorenji vasi
potekala slavnostna prireditev ob občinskem prazniku, na kateri je
župan občine podelili tudi občinska priznanja za leto 2018.
Kulturni program so pripravili člani Neč bat teatra s Sovodnja. Program so z dvema glasbenima točkama iz muzikala Cvetje v jeseni
popestrila dekleta, ki delujejo v okviru KD dr. Ivan Tavčar Poljane.
V letu 2018 je plaketo Občine Gorenja vas - Poljane prejela Osnovna
šola Poljane za uspešno in pestro učno-vzgojno delo ter povezanost s krajem v preteklih 30 letih.
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane so prejeli Filip Dolinar za
dolgoletno skrb za cerkev sv. Vida v Lučinah in soustvarjanje kultur-

Pregled proračunov občine v letih od 2014 do 2018

Pregled proračunov občine v letih 2014 do 2018
2014

Leto

Vrednost proračuna
od tega investicij
kar je za
Realizacija po ZR
glede na veljavni
proračun (v %)

2015

2016

Veljavni
proračun

Zaključni
račun

Veljavni
proračun

Zaključni
račun

14.157.848

11.884.553

12.113.643

11.200.733

8.765.605

7.039.158

6.509.741

5.921.652

61,91%

59,23%

53,74%

52,87%

43,06%

83,94

Veljavni
proračun

2017

2018

Zaključni
račun

Veljavni
proračun

Zaključni
račun

Veljavni
proračun

Zaključni
račun

9.883.265

8.913.228

9.923.914

8.715.808

12.255.043

11.458.766

4.255.616

3.686.184

4.201.980

3.348.503

5.601.306

5.183.366

41,36%

42,34%

38,42%

45,71%

45,23%

92,46

90,19

87,83

93,50

Zgornja tabela prikazuje pregled veljavnih proračunov in zaključnih računov Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju 2014–2018.
Prav tako tabela prikazuje delež investicij v proračunu ter višino realizacije veljavnih proračunov.
Veljavni proračun Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018 se je v primerjavi z letom 2017 zvišal za 23,49 odstotka.
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane pa se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 zvišal za 31,47 odstotka.
Hkrati tabela prikazuje, da je občina v letih 2014–2018 za investicije porabila povprečno 47,4 odstotka proračunskih sredstev ter da je veljavni
proračun 2018 realiziran 93,5-odstotno.
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LOKALNE
VOLITVE 2018

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

Leto

2015

2016

2017

Zaključni račun

Veljavni proračun

Zaključni račun

Veljavni proračun

Zaključni račun

Veljavni proračun

Zaključni račun

Veljavni proračun

Zaključni račun

2014

Vrednost zaključnega računa
proračuna v milijonih EUR

Vrednost investicij v ZR proračunu (v EUR)

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0
Veljavni proračun

Vrednost v milijonih EUR

Višina proračuna
12,00
10,00

Skupna vrednost ZR proračuna (v EUR)

Lokalne volitve v Občini Gorenja vas - Poljane

8,00
6,00
4,00
2,00
0

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Zaključni račun proračuna
Vrednost zaključnega računa
proračuna v milijonih EUR

Vrednost investicij v ZR proračunu (v EUR)

Skupna vrednost ZR proračuna (v EUR)

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0
2014

2015

2016

2017

2018

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

Energijska obnova in rekonstrukcija KD Gor. vas

Znesek zadolžitve

že odplačano do 31.12.2018

stanje dolga na dan 31.12.2018

Obrok

Zadnji obrok bo odplačan

238.051,44 €

119.025,76 €

119.025,68 €

7.439,11 € / 4xletno

31. 10. 2022

27. 10. 2014

Kanalizacija in vodooskrba v Porečju Sore

1.000.000,00 €

422.413,81 €

577.586,19 €

8.620,69 € / mesec

1. 7. 2024

3. 12. 2018

Telovadnica Gorenja vas

1.000.000,00 €

0,00 €

1.000.000,00 €

8.620,69 € / mesec

1. 9. 2028

2.238.051,44 €

541.439,57 €

Skupaj zadolžitev občine

Leto 2018 je bilo volilno leto in tako so bile tudi v Občini Gorenja
vas - Poljane izvedene lokalne volitve, volitve župana občine, volitve
članov občinskega sveta ter članov svetov krajevnih skupnosti.
Na rednih volitvah 18. novembra 2018 je imelo pravico voliti skupaj
5859 volivcev. Volilna udeležba je bila 40,26-odstotna, kar pomeni,
da je volilo 2359 volivcev.

Nova sestava občinskega sveta za mandatno obdobje 2018–2022 je
sledeča: Anton Debeljak, Irena Tavčar, Ciril Alič, Uroš Čadež, Janez Hrovat, Peter Peternel, Zvonko Dolinar, Stanko Bajt, Marja
Guzelj, Polona Mlinar Biček, Roman Kokalj, Martin Oblak, Žan
Mahnič, Mirjana Možina, Jurij Krvina, Marija Prosen in Stanislav
Bizovičar.

Za župana Občine Gorenja vas - Poljane je bil izvoljen edini kandidat in takratni župan Milan Čadež, za katerega je glasovalo 2053
volivcev v občini.

Na konstitutivni 1. redni seji so se kandidati za člane občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na rednih lokalnih volitvah 2018, sestali 4. decembra 2018, ko so tudi potrdili mandate vseh izvoljenih kandidatov
za člane občinskega svet.

Občinski svet sestavlja 17 članov, od njih jih 7 zastopa Slovensko
demokratsko stranko, po trije Novo Slovenijo – krščanske demokrate ter neodvisno listo Barbare Radič in skupine volivcev, dva Slovensko ljudsko stranko, po eden pa Socialne demokrate in DeSUS – Demokratično stranko upokojencev.

Po izvedenih lokalnih volitvah so se konstituirali tudi sveti krajevnih
skupnosti.

1.696.611,87 €		

Stanje zadolžitve na dan 31. decembra 2018 je 1.696.611,87 evra, kar znaša na prebivalca naše občine 220 evrov in občino še vedno uvršča med manj
zadolžene v Sloveniji. Število prebivalcev občine na dan 1. januarja 2018 je 7704 (vir: Statistični urad RS).
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ŽUPAN, OBČINSKI SVET in OBČINSKA UPRAVA
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URAD ŽUPANA
IN ODDELEK
ZA PRORAČUN,
FINANCE IN
RAČUNOVODSTVO

ŽUPAN, OBČINSKI SVET
in OBČINSKA UPRAVA
ŽUPAN		
OBČINSKI SVET

OBČINSKA UPRAVA

Milan Čadež

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

Telefon: 51 83 106
E-pošta: milan.cadez@obcina-gvp.si

Občinski svet je najvišji organ odločanja v
občini o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Gorenja
vas - Poljane šteje 17 članov, ki so voljeni predstavniki posamezne volilne enote za štiriletni
mandat.
Občinski svet se je v letu 2018 sestal na šestih
rednih sejah, od tega je bila seja po izvedenih
lokalnih volitvah konstitutivna. Skupno je občinski svet sprejel 76 sklepov o posameznih
odločitvah, med katerimi so med drugim
sprejemi ali spremembe odlokov, pravilnikov,
programov in poročil, potrditve predlogov
prometa z zemljišči in izvzemov iz javnega
dobra, izvedel več mandatnih imenovanj ter
določil občinske nagrajence. Med pomembnejšimi odločitvami je tudi sprejem občinskega proračuna za leto 2018 ter zaključnega
računa za leto 2017. Člani občinskega sveta so
podali tudi veliko predlogov in pobud, ki so
bili vključno s predlogi realizacije ali pojasnili
vsakič objavljeni v občinskem glasilu.
Vse gradivo, ki ga na svojih sejah obravnava
občinski svet, vključno z zapisniki sej, je občanom na voljo na spletnih straneh občine pod
rubriko občina/župan, občinski svet in nadzorni odbor/občinski svet in delovna telesa/
seje občinskega sveta.
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Elizabeta Rakovec,

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

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

ODDELEK ZA
OKOLJE, PROSTOR IN
INFRASTRUKTURO

Nataša Kopač,

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

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

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

Jana Peternel
Proračun občine, finance in računovodstvo
Telefon: : 51 83 109
E-pošta: jana.peternel@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

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

Milena Primožič
Računovodstvo in knjigovodstvo
Telefon: 51 83 110
E-pošta: milena.primozic@obcina-gvp.si
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Občinska komunalna služba, zbirni center
Telefon: 051 328 514

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

Leopold Oblak

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

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

Bojan Kavčič

Luka Prezelj

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

Barbara Bogataj,

REŽIJSKI OBRAT
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Upravljanje čistilnih naprav, občinska
komunalna služba
Telefon: 051 667 031

Občina Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
Telefon: 04 51 83 100, Faks: 04 51 83 101
info@obcina-gvp.si
www.obcina-gvp.si
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