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Spoštovane občanke in občani  
Občine Gorenja vas - Poljane!

Da bi seznanili občane o delu naše občine, 
smo že osmo leto zapored pripravili pregle-
den prikaz našega dela v preteklem letu. 
Lahko zatrdimo, da je minulo leto 2015 ne-
ponovljivo, saj ga je zaznamovalo kar nekaj 
zgodovinskih projektov, med katerimi je na 
prvem mestu obvoznica Gorenje vasi, po 
obsežnosti pa jo dograditev novih vodovo-
dov in kanalizacij za glavnino prebivalstva 
občine celo presega. 

Oboje bo pomembno zaznamovalo kako-
vost življenja ljudi v naših krajih, ki pa jim 
želimo poleg dobre infrastrukture dodati 
tudi druge razvojne razsežnosti. Kot boste 
lahko prebrali, nadaljujem naše delo pri ra-
zvoju produktov, ki si zaslužijo prepoznav-
nost širom Slovenije: še naprej obujamo 
Dvorec Visoko, slovesno smo predali name-
nu Kulturni center slikarjev Šubic, podpisali 
ključno pogodbo za razvoj toplic v Kopač-
nici, promoviramo in razvijamo Rupnikovo 
linijo. Poljanski dolini – deželi pod Blegošem 
– smo dodali vrsto novosti v mozaik širše 
prepoznavnosti.

Krepko smo zajadrali v priprave projektov za 
novo programsko obdobje, za katerega ne-
strpno čakamo, da bo zaživelo tudi v praksi, 
saj se izbori projektov za izvedbo še vedno 
niso pričeli. Toliko bolj smo se zato lahko 
posvetili obsežni sanaciji posledic elemen-
tarnih nesreč, kjer smo izvedli za več kot 
milijon evrov gradbenih del, najmanj enkrat 
toliko pa je še potreb, zato smo pripravili 
projekte za nadaljevanje sanacije, katere 
intenzivnost bo odvisna od možnosti pri-
dobivanja virov financiranja. Dobro smo se 
pripravili tudi na obsežnejša sanacijska dela 
na preostali cestni infrastrukturi, ki je v pre-
teklih letih morala odstopiti prednost gra-
dnji vodovodov in kanalizacije, zato bomo 
ob koncu leta lahko poročali tudi o boljšem 
stanju na naših cestah.

Ekipa sodelavcev občinske uprave se pri 
svojem izjemno raznolikem delu prilagaja 
vedno novim izzivom in kljub visokim pri-
čakovanjem javnosti dosega odlične rezul-
tate. Zaključni račun preteklega leta izka-
zuje rekordno realizacijo glede na sprejeti 
proračun, v rekordnem času smo izpeljali že 
peto spremembo občinskega prostorskega 
načrta. Omogočili smo razmah sodobnega 
zdravstvenega središča za celotno Doli-
no, zaključili temeljito obnovo Sokolskega 
doma, ki je na prenovo čakal skoraj dvajset 
let. Sodobno opremljeni dvorani v njegovi 
notranjosti postajata središče kulturnega in 
družabnega utripa občine, v prenovljene 
prostore zgornjega nadstropja smo se prav 

v dneh nastajanja tega sestavka znova vselili 
tudi občinski sodelavci. 

Da bi obeležili ponovno predajo Sokolskega 
doma namenu, vas zato že zdaj vabim na 
slovesno odprtje, ki bo prav tako kot ob nje-
govi izgradnji v davnem letu 1921, potekala 
na binkoštno nedeljo, 15. maja 2016, s slove-
snim pričetkom pri Dvorcu Visoko. 

Vabljeni!

Milan Čadež 
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Obvoznica Gorenja vas

V juniju 2015 so bila zaključena vsa gradbena dela na obvoznici 
v Gorenji vasi, ki so se pričela septembra 2013 . Obvoznica je bila 
s posebnim dovoljenjem pristojnega ministra predana v promet 
19 . junija 2015 . Uporabno dovoljenje je bilo po komisijskem in 
tehničnem pregledu izdano 25 . avgusta 2015 . Slavnostno odpr-
tje, ki je bilo predvideno na sami obvoznici pri Neškovi brvi, se je 
zaradi močnega naliva odvilo v Sokolskem domu 14 . septembra 
2015 . Tako smo v Gorenji vasi po več desetletjih končno dočakali 
težko pričakovano obvoznico, ki je center vasi močno razbreme-
nila tranzitnega prometa osebnih in tovornih vozil ter povečala 
varnost za šibkejše udeležence v prometu .

Zgrajeni so bili 618-metrski odsek obvoznice in protipoplavni zi-
dovi na obeh bregovih reke Sore, prestavljeni in zaščiteni so bili 
komunalni vodi, urejeni dve avtobusni postajališči in nadome-
stna javna parkirišča, pločniki, javna razsvetljava, semafor za pe-
šce, protihrupna zaščita ter talna in vertikalna prometna signa-
lizacija . Izbrani izvajalec del Mapri, proasfalti, d . o . o ., s partnerji, 
je izvedel gradbena dela po pogodbi v vrednosti 2 .335 .273,72 
evra, pri čemer je 85 odstotkov upravičenih stroškov prispeval 
Evropski sklad za regionalni razvoj . Celotna vrednost investicije, 
vključno z urejanjem zemljiško-pravnih zadev, pridobivanjem 
projektne in urbanistične dokumentacije ter gradbenim in pro-
jektantskim nadzorom, pa je znašala 4,5 milijona evrov .

Komisijski pregled semaforja na obvoznici
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Prometna ureditev do OŠ Poljane
Na osnovi predhodno sprejetega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu in pridobljenem gradbenem dovoljenju je 
podjetje NGD, d . o . o ., v juliju 2014 pričelo obsežno investicijo celovite prometne ureditve od Vidma do Osnovne šole Poljane . Ta je 
vključevala  izgradnjo nove povezovalne ceste, vključno s parkirnimi površinami vzdolž celotne trase, novim pločnikom ter ureditvijo 
zelenih površin in zasaditvijo dreves . Sočasno so bili urejeni tudi vsi komunalni vodi na območju trase, vključno z obnovo dela vodo-
voda za sosednje hiše, vgradnjo električnih vodov in novo javno razsvetljavo .
Na novo je bila urejena tudi okolica Šubičeve hiše, pred katero je bila zgrajena nova  tlakovana vhodna ploščad in postavljen infor-
macijski pano, urejeno pa je bilo tudi zunanje stopnišče do prireditvene dvorane v zgornjem nadstropju Šubičeve hiše . Dela so bila 
zaključena septembra . 

Nova prometna ureditev do šole v Poljanah

Parkirišča pod Sokolskim domom
Vzporedno z umeščanjem obvoznice v Gorenje vasi je podrobni prostorski načrt skupnega pomena določil tudi umestitev parkirišč pod 
Sokolskim domom, novega otroškega igrišča in parkirišč pri trgovskem centru . 18 . julija 2014 je občina pridobila gradbeno dovoljenje za 
izgradnjo 57 novih parkirišč pri Sokolskem domu z novima dostopnima cestama ter za 25 novih parkirišč pri avtobusni postaji ob obvoz-
nici . Obe parkirišči povezuje nova pešpot, ki poteka ob otroškem igrišču, umeščenem med obe parkirišči . 
Gradbeno pogodbo za izvedbo navedenih ureditev je po predhodno objavljenem javnem naročilu občina 9 . aprila 2015 podpisala z 
izbranim izvajalcem Rekon, d . o . o ., v vrednosti 244 .038 evrov z DDV-jem . Dela so bila končana v dobrih treh mesecih, na osnovi česar je 
bilo 3 . septembra 2015 pridobljeno uporabno dovoljenje za uporabo novozgrajenih parkirišč . To je bil tudi eden izmed predpogojev, da 
je uporabno dovoljenje lahko pridobil tudi obnovljeni Sokolski dom v Gorenji vasi, hkrati pa je občinsko središče pridobilo prepotrebna 
dodatna parkirišča, saj se je središče vasi doslej soočalo z velikim pomanjkanjem parkirnih površin . 

Novozgrajeno parkirišče



vodnega sistema in podsistemov . Glavnina del je bila izvedena 
v letu 2014,  v letu 2015 pa so sledila zaključna dela . 
Gradnja je bila zelo zahtevna, in sicer zaradi mikrotunelinga oz . 
podvrtavanja regionalne ceste v dolomitni podlagi, kopanja oz . 
pikiranja trde dolomitne podlage na več odsekih, strmega in 
zahtevnega terena ter izrednih vremenskih razmer – nepresta-
nega deževja med gradnjo, žledoloma in poplav ob zaključku 
gradnje .
Gradnja novega vodovodnega sistema in podsistemov do izda-
je uporabnih dovoljenj je tako skupaj trajala dobri dve leti, od 
tega za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije in prido-
bivanje gradbenih dovoljenj 9 mesecev, za gradnjo pa dobrih 
15 mesecev . 15 . decembra 2015 se je iztekel enoletni reklamacij-
ski rok in nadzorni inženir je izdal potrdilo o izvedbi, s čimer je 
začel teči garancijski rok, ki se izteče 23 . februarja 2020 .
Novozgrajeni objekti in cevovodi vodovodnega sistema in pod-
sistemov predstavljajo hrbtenico vodooskrbe v občini za več 
prihodnjih desetletij in zagotavljajo potrebne objekte, ki bodo 
omogočili nemoteno ter kakovostno preskrbo s pitno vodo .
Občini sta uspeli pridobiti nepovratna sredstva na podlagi 
podpisane pogodbe o sofinanciranju operacije s strani EU . Ko-
hezijski sklad in Republika Slovenija sta skupaj prispevala 84,42 
odstotka upravičenih stroškov investicije, strokovnega nadzora 

in obveščanja javnosti, preostali del pa sta občini prispevali iz 
lastnih proračunskih sredstev . Pogodbena vrednost projektira-
nja in izgradnje vodovodnega sistema in podsistemov v občini 
Gorenja vas - Poljane je znašala 3 .297 .336,05 evra brez DDV-ja .
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Primarni kanalizacijski sistem Trebija–Gorenja vas

V sklopu operacije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v po-
rečju Sore je bil zgrajen primarni kanalizacijski sistem Trebija–
Gorenja vas, ki se v Gorenji vasi navezuje na javni kanalizacijski 
sistem Gorenja vas in se zaključuje na čistilni napravi Gorenja 
vas . Z izgradnjo primarnih kanalov so bili zagotovljeni temeljni 
pogoji za priključevanje novih naselij dela Gorenje vasi, Hota-
velj, Podgore in Trebije na javni kanalizacijski sistem Gorenja 
vas . Tako so bili zagotovljeni tudi pogoji za centralno čiščenje 
komunalnih odpadnih voda na prenovljeni in povečani čistilni 
napravi Gorenja vas . 
Gradnja primarnega kanala se je začela v avgustu leta 2013 na 
območju Gorenje vasi in Hotavelj ter se nadaljevala v letu 2014 
na območju Podgore in Trebije . Za novozgrajeno primarno ka-
nalizacijo sta bili 18 . julija 2014 (1 . faza oz . naselji Gorenja vas in 
Hotavlje) in 4 . novembra 2014 (2 . in 3 . faza oz . naselji Podgora in 
Trebija) pridobljeni uporabni dovoljenji .
15 . decembra 2015 se je iztekel enoletni reklamacijski rok in s 
strani nadzornega inženirja je bilo izdano potrdilo o izvedbi, s 
čimer je začel teči garancijski rok, ki se izteče 23 . februarja 2020 .
Investicija je obsegala izgradnjo primarnih kanalov v dolžini 
približno 6,97 km in štirih črpališč komunalnih odpadnih voda . 

Pogodbena vrednost projektiranja in izgradnje primarnih 
kanalov kanalizacijskega sistema Trebija–Gorenja vas znaša 
1 .249 .820,87 evra brez DDV-ja, od tega je 76,46 odstotka upra-
vičenih stroškov sofinanciranih iz Kohezijskega sklada EU in Re-
publike Slovenije, preostanek pa je prispevala občina iz lastnih 
proračunskih sredstev .

Gradnja novih vodovodov – Oskrba s pitno vodo v porečju Sore
V sklopu operacije Oskrba s pitno vodo v porečju Sore sta občini 
Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka skupaj zgradili vodovodni 
sistem Trebija–Poljane–Škofja Loka, ki zajema ureditev drena-
žnega zajetja in treh vrtin iz globinskega vodonosnika na Tre-
biji, skupni zbirni jašek in nov cevovod Trebija–Poljane–Škofja 
Loka (odsek Trebija–Podgora, Dolge njive) . Občina Gorenja vas 
- Poljane je dodatno zgradila še vodovodne podsisteme Trebi-

ja–Podgora, Trebija–Gorenja vas–Todraž in Poljane . Projekt je 
obsegal izgradnjo štirih novih vodohranov, treh prečrpalnih 
postaj, klorno postajo, ureditev obstoječega zajetja Milostovka 
v Hotoveljski grapi, cevovoda v dolžini 16,52 km ter izgradnjo 
sodobnega nadzornega sistema za krmiljenje in alarmiranje . 
Na osnovi pridobljenih gradbenih dovoljenj je v septembru 
2013 izvajalec IPI, d . o . o ., Rogaška Slatina, začel z gradnjo vodo-

Obnova ceste Hotovlja
Ob poplavah v oktobru 2014 je bila najhuje prizadeta dolina 
Hotoveljščice s pritoki . Na več mestih je bila cesta neprevozna 
ali uničena zaradi vodne ujme . Občina je zato ureditev ceste po 
dolini Hotoveljščice navedla kot prvo prioriteto v vlogah mini-
strstvu za pridobitev pomoči iz državnega sanacijskega progra-
ma . Ta je bil potrjen konec maja 2015, na osnovi česar je občina 
objavila javno naročilo in 29 . junija 2015 podpisala gradbeno 
pogodbo z izbranim izvajalcem Hip plus, d . o . o ., iz Vač, v vre-
dnosti 471 .893,29 evra brez DDV-ja .
Delo je potekalo na treh odsekih v dolžinah 956, 686 in 458 me-
trov, na katerih je bila v večjem delu zgrajena nova voziščna kon-
strukcija, zgrajenih pa je bilo tudi več sto metrov novih opornih 
zidov pod in nad cesto, povišani so bili nekateri obstoječi zido-
vi ter urejeno odvodnjavanje ceste . Zgrajena sta bila dva nova 
premostitvena objekta na javnih poteh čez potok Hotoveljščica . 
Dela so na nekaterih mestih potekala sočasno z izvajanjem vo-

dnogospodarskih ureditev vodotoka, ki so obsegala tudi izgra-
dnjo protipoplavnih zidov na cesti nasprotni brežine vodotoka, 
kar je omogočilo izgradnjo poplavno varnejših novih mostov na 
hišnih dostopih v spodnjem delu ceste .

Delo je ves čas potekalo s popolnimi zaporami ceste, med kate-
rimi pa je izvajalec kljub temu glede na možnosti na gradbišču 
občasno omogočal prehode domačinom . Delo na gradbišču je 
še dodatno otežil obsežen hribinski zdrs v najožjem spodnjem 
delu soteske Hotovlje neposredno na gradbišču 17 . septembra 
2015, zaradi katerega je bila trasa gradbišča popolnoma zaprta . 
Občina je 18 . septembra 2015 pridobila dodatna geomehan-
ska poročila, na osnovi katerih je bil izdelan projekt sanacije z 
oporno konstrukcijo plazu . Po izvedbi javnega naročila je bila 
sanacija v letu 2015 v celoti izvedena, njena vrednost pa je 
obsegala 113.027 evrov brez DDV-ja. 

Prečrpalna postaja Trebija

Črpališče komunalnih odpadnih voda Trebija 1
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Obnova ceste Hotovlja 

Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« je  delno 
financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. 
Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 
»Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Oskrba s pitno vodo«.

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, projekt Občine Gorenja vas - Poljane« je delno financirala Evropska unija, in sicer iz 
Kohezijskega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne 
prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«.
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Posodobitev in razširitev čistilne naprave Gorenja vas
V sklopu operacije Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju 
Sore je bil izveden tudi projekt posodobitve in razširitve čistilne 
naprave Gorenja vas . Ta obsega prenovo obstoječih objektov in 
obstoječega biološkega bloka, gradnjo nove biološke stopnje, 
vgradnjo sejalne naprave za sprejem gošč iz greznic, gradnjo 
zbirnega bazena za sprejem gošč iz greznic, zbirnega bazena za 
odvečno biološko blato, vgradnjo naprave za strojno zgoščanje 
odvečnega blata, pripadajočo komunalno infrastrukturo s po-
trebnimi cevnimi povezavami, zunanjo ureditev objektov, vgra-
dnjo sodobnega nadzornega sistema za telemetrijo, spremljanje 
in vodenje procesov čiščenja . Kapaciteta čiščenja komunalnih 
odpadnih voda se je povečala s 1 .000 PE na 3 .100 PE, kar bo omo-
gočilo širitev javnega kanalizacijskega sistema na naselja Hotavlje, 
Podgora in Trebija ter priklapljanje novih priključkov na javni ka-
nalizacijski sistem .
Izbrani izvajalec je dela začel izvajati aprila 2013, gradbena dela 
posodobitve in razširitve čistilne naprave pa so bila zaključena do 
18 . decembra 2013, ko je bil uspešno izveden tehnični pregled či-
stilne naprave . Sledilo je enoletno poskusno obratovanje čistilne 
naprave, na podlagi uspešno narejenih meritev je bilo 18 . decem-
bra 2014 pridobljeno uporabno dovoljenje za posodobljeno in 

razširjeno ČN Gorenja vas . Posodobitev in razširitev ČN Gorenja 
vas je bila v celoti zaključena 15 . januarja 2015 . 
8 . oktobra 2015 je bila posodobljena čistilna naprava Gorenja vas 
s slavnostno novinarsko konferenco in odprtjem tudi uradno pre-
dana v uporabo . Pogodbena vrednost projektiranja ter izvedbe 
posodobitve in razširitve ČN Gorenja vas znaša 911 .719,48 evra 
brez DDV-ja, od tega je 76,4 odstotka upravičenih stroškov sofi-
nanciranih iz Kohezijskega sklada EU in Republike Slovenije, preo-
stali delež pa je prispevala občina iz lastnih proračunskih sredstev .

Novinarska konferenca ob odprtju ČN Gorenja vas in odprtje ČN Gorenja vas

Mala komunalna čistilna naprava pri PŠ Sovodenj

Sekundarni kanalizacijski sistem Trebija–Gorenja vas
V sklopu operacije Sekundarna kanalizacija Trebija–Gorenja vas se 
je vzporedno z izgradnjo primarnih kanalov zgradili tudi sekun-
darni kanalizacijski sistem .
Z izgradnjo sekundarnih kanalov so bili zagotovljeni temeljni po-
goji za priključevanje novih naselij dela Gorenje vasi, Hotavelj, 
Podgore in Trebije na javni kanalizacijski sistem Gorenja vas in s 
tem tudi možnost za centralno čiščenje komunalnih odpadnih 
voda na posodobljeni čistilni napravi Gorenja vas . 
Gradnja sekundarnih kanalov se je začela  jeseni leta 2013 na ob-
močju Gorenje vasi in Hotavelj in nadaljevala leta 2014 še na ob-
močju Podgore in Trebije . 
Za novozgrajeni sekundarni kanalizacijski sistem sta bili 18 . juli-
ja 2014 (1 . faza oz . naselji Gorenja vas in Hotavlje) in 4 . novembra 
2014 (2 . in 3 . faza oz . naselji Podgora in Trebija) pridobljeni upo-
rabni dovoljenji . 15 . decembra 2015 se je iztekel enoletni reklama-
cijski rok in nadzorni inženir je izdal potrdilo o izvedbi, s čimer je 
začel teči garancijski rok, ki se izteče 23 . februarja 2020 .
Investicija je obsegala izgradnjo sekundarnega kanala kanaliza-
cijskega sistema v dolžini 3,16 km . Pogodbena vrednost projek-
tiranja in izgradnje primarnih kanalov kanalizacijskega sistema 

Trebija–Gorenja vas znaša 417 .163,91 evra brez DDV-ja, od tega 
je približno 85 odstotkov upravičenih stroškov sofinanciranih iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, pre-
ostanek pa je prispevala občina iz lastnih proračunskih sredstev .

Gradnja kanalizacije v Podgori

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

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

Operacijo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, projekt Občine Gorenja vas o Poljane – Posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas –, je delno 
financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«. 

Čistilna naprava Sovodenj
V letu 2015 je bila na dvorišču pod šolo na Sovodnju vgrajena 
mala komunalna čistilna naprava za potrebe podružnične šole 
in vrtca zmogljivosti 15 PE .  Okolju prijazna in varčna mala bio-
loška čistilna naprava Biorock uporablja tehnologijo aerobnega 
čiščenja odpadnih voda s pomočjo biofiltra in gravitacije . Čišče-
nje poteka najprej v predrezervoarju in nato v bioreaktorju, kjer 
se izvaja biološka stopnja čiščenja s pomočjo bakterij . Biološka 
čistilna naprava je nezahtevna za vzdrževanje in dobro deluje 
tudi ob neenakomernih dotokih odpadnih voda .
Strošek male komunalne čistilne naprave je znašal 6 .697 evrov, 
stroški vgradnje v zahtevnem terenu nad sanirano plazino pa 
dodatnih 8 .300 evrov .

Kanalizacija Javorje 

Obnova ceste Trebija–Stara Oselica 

Kanalizacija Javorje je namenjena odvajanju in čiščenju komunal-
nih odpadnih voda v naseljih Četena Ravan, Murave, Javorje in 
Dolenčice . Obsega izgradnjo dveh ločenih kanalizacijskih siste-
mov komunalnih odpadnih voda . Prvi obsega kanalizacijo Četena 
Ravan v dolžini 324 m, ki se zaključuje z malo komunalno čistilno 
napravo Četena Ravan (zmogljivost čiščenja 96 PE) . Drugi obsega 
kanalizacijo Murave–Javorje–Dolenčice v skupni dolžini 4,1 km, 
ki se zaključuje z malo komunalno čistilno napravo v Dolenčicah 
(zmogljivost čiščenja 560 PE) . Poskusni zagon ČN Dolenčice je bil 
izveden v juniju 2013, poskusni zagon ČN Četana Ravan pa v sep-
tembru 2013 . Do konca leta 2015 je bilo izvedenih 79 priključkov . 
V marcu 2014 so bile izvedene prve meritve emisij snovi iz čistilnih 
naprav, v letu 2015 redni monitoringi . Rezultati meritev so potrdili, 
da čistilni napravi obratujeta skladno z zahtevami . Učinki čiščenja 
po parametru »biokemijska potreba po kisiku v petih dneh« zna-

šajo več kot 92 odstotkov . V novembru 2015 je bila tudi slovesnost 
ob odprtju kanalizacije v Javorjah .

Konec avgusta je izvajalec VGP, d . d ., pričel z gradbenimi deli II . faze sanacije lokalne ceste Trebija–Stara Oselica, ki zajema gradbena 
dela na 740-metrskem odseku . Izvedeno je bilo nasutje ceste v debelini od 50 cm do 1 m, zgrajeni novi prepusti, urejene brežine in 
saniran manjši usadi . Tako je pripravljena podlaga za asfaltiranje, ki bo izvedeno v letu 2016 . S tem pa bodo dela na tem 1 .600-metr-
skem odseku ceste zaključena .

Odprtje kanalizacije Javorje
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JAV N A INF R A S T RUK T UR A
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2015

Promet z zemljišči
Občina Gorenja vas - Poljane je tudi v letu 2015 nadaljevala geodetske odmere javnih poti in lokalnih cest ter ureditev njihovega 
lastništva, vse glede na razpoložljiva finančna sredstva . Glede na veliko razsežnost neurejenega lastniškega stanja na trasah katego-
riziranih lokalnih cest in javnih poti, ki je posledica večdesetletnega zastoja urejanja lastništva cest v preteklosti, je tako občina tudi v 
letu 2015 glede na prejete pisne vloge občanov porabila 24 .800 evrov za odmere lokalnih cest in javnih poti, prvenstveno na trasah, 
kjer so lastniki pripravljeni izvesti brezplačni prenos lastništva v javno dobro .

Zimsko vzdrževanje cest

Ureditev avtobusne postaje Sovodenj

Skupni stroški zimske službe so v letu 2015 znašali 480 .000 evrov, kar je ob razmeroma mili zimi izredno visok strošek glede na pre-
tekla leta . Občina Gorenja vas - Poljane je kot upravljavec cest za prihodnje obdobje sprejela ukrepe racionalizacije stroškov zimske 
službe . Izvajalci so bili po koncu zimske sezone pozvani k znižanju cen . V prihodnje se bo striktno nadzorovalo spoštovanje načela iz 
predhodno objavljenega javnega naročila, da se pluženje izvaja, ko je na vozišču 10 cm snega . Pluženje pločnikov in javnih površin 
upravljavec cest zdaj izvaja v lastni režiji . Na ta način bomo v letnem času lahko izvajali redna vzdrževalna dela, ki so na občinskih 
cestah nujno potrebna .

Predvidena je ureditev sodobnih in varnih avtobusnih postaja-
lišč ob regionalni cesti v naselju Sovodenj s spremljajočo izgra-
dnjo pločnikov . V letu 2015 je bila s soglasodajalci usklajena op-
timalna rešitev umeščanja novih prometnih ureditev, na osnovi 
katere smo pristopili k izdelavi PZI-projekta za izvedbo, ki bo 
osnova za oddajo javnega naročila, planirano v letošnjem maju .

Idejna zasnova avtobusne postaje Sovodenj

Mercator
Tabela 1: Asfaltirani odseki občinskih cest

Obnova javnih poti po krajevnih skupnostih

Od avgusta do oktobra 2015 so bili asfaltirani odseki občinskih cest po planih krajevnih skupnosti in odseki, na katerih smo gradili  
vodovod in kanalizacijo . Nabor vseh odsekov je prikazan v spodnji tabeli,  skupna dolžina asfaltiranja znaša 3,8 km . Na razpisu je bilo 
izbrano podjetje Gradnje Žveplan, d . o . o ., iz Celja . 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 Naziv  Vrsta dolžina
skupnost ceste  del asfaltiranja [m]
LučineLučine LC100131 Poljane–Bukov vrh–Lučine (Prelesje) ASFALTIRANJE 200

 LC100151 Gorenja vas–Goli vrh ASFALTIRANJE 300

Javorje NK Mlaka–Kokalj (odcep Jošk) ASFALTIRANJE 120

 JP601541 Murave–Žetina ASFALTIRANJE 50

Poljane JP901461 Hotovlja–Hotovnik ASFALTIRANJE 900

 Krpanje ceste v Hotovlji in Bukovem vrhu ASFALTIRANJE 30

Gorenja vas JP600622 Jeram–Kašc–Jurka ASFALTIRANJE 400

 JP601821 Smola–Zamoka ASFALTIRANJE 270

 JP600453 Pod cerkvijo–Čabrače ASFALTIRANJE 150

 JP600471 Troha–Kumar ASFALTIRANJE 30

 JP600441 Volaka–Leskovica ASFALTIRANJE 50

 LC100061 Hotavlje–Kopačnica ASFALTIRANJE 40

Trebija JP600231 Burnik–Martenčk (cesta) ASFALTIRANJE 400

Sovodenj LC100101 Sovodenj–Stara Oselica–Ermanovec ASFALTIRANJE 50

 LC100021 Sovodenj–Cerkljanski Vrh ASFALTIRANJE 20

 JP600111 Blažič–Kočar ASFALTIRANJE 7

Občina GVPJP600021 Grapa–Podčrtar–Stata ASFALTIRANJE 50

 JP600071 Sovodenj–Koreninar–Markovšar ASFALTIRANJE 80

 LC100011 Sovodenj–Ledine–Raspotje ASFALTIRANJE 40

Občina GVP LC401023 Zapreval–Poljane (Murave) PREPLASTITEV ASFALTA 300

 LC100131 Poljane–Bukov Vrh–Lučine ASFALTIRANJE 100

 LC100161 Selo–Žirovski Vrh ASFALTIRANJE 40

 Parkirni prostor pri ZD Gorenja vas ASFALTIRANJE 600 m²

Lučine

Poljane

Javorje

Trebija

Sovodenj

Občina GVP

Gorenja vas
Sanacija plazu Laze
V maju 2015 smo z Ministrstva za okolje in prostor prejeli potrditev o dodelitvi sredstev 
za sanacijo plazu Laze . Projektna sanacijskih ukrepov je zajemal izdelavo merilnih vrtin in 
vodnjakov nad vasjo Laze, sanacijo lokalne ceste vključno z odvodnjavanjem meteornih 
vod v vodotok, izdelavo nove lope in sanacijo stanovanjske hiše . V skladu s ponudbami 
izvajalcev, pridobljenimi z razpisi, smo prejeli 274 .000 evrov za sofinanciranje ukrepov . 
Gradbena dela so se v večini zaključila v septembru 2015 . Zaključna dela in nadaljnji ukre-
pi za sanacijo plazu Laze se bodo nadaljevali tudi v letu 2016 .

Območje plazu Laze



Zakonodaja in potrebe prebivalcev so narekovale vzpostavitev 
pogojev za zbiranje vseh vrst komunalnih odpadkov v zbirnem 
centru komunalnih odpadkov . Projekt Zbirni center Todraž je bil 
zaključen v maju 2010 s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in 
uradnim odprtjem . V letu 2014 je zbirni center obratoval s pol-
nimi močmi, kar se je tudi odražalo pri količini ločeno zbranih 
odpadkov, kot so odpadna električna in elektronska oprema, 
gume, kosovni odpadki, kovine in nevarni odpadki . Za obra-
tovanje skrbi občinska uprava, zbirni center pa je odprt vsako 
sredo od 8 . do 17 . ure ter vsako drugo soboto v mesecu od 8 . do 
12 . ure .  V njem lahko uporabniki storitev (gospodinjstva) brez-
plačno oddajo vse komunalne odpadke in embalažo, plačljiva 
je le oddaja ostanka komunalnih odpadkov . V letu 2015 je bilo 
v ZC Todraž in na ekoloških otokih zbranih 491 ton komunalnih 
odpadkov .

Na vseh javnih vodovodnih sistemih so se izvajala redna vzdrže-
valna dela in predpisani monitoring, priprava poročil in vodenje 
evidenc .

Poleg navedenega smo v okviru vodovodnega sistema Zarobar–
Hlavče Njive–Brda izvedli tudi odkupe zemljišč vodohranov na Go-
renjem Brdu, na Hlavčih Njivah in Dolenjem Brdu . Prav tako smo v 
letu 2015 zgradili del vodovoda iz novega zajetja do obstoječega 
vodovoda pri Zarobarju . Uredili smo dodatni vodni vir  in ga posre-
dovali  v omrežje ter tako uredili problematiko pomanjkanja vode 
na vodovodnem sistemu .  

Za vodovodni sistem v Lučinah smo v želji po zagotavljanju do-
datnih vodnih virov iz zajetij v Zadobju ter posodobitvi in novo-
gradnji vodovoda nadaljevali postopke za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, v okviru česar je bila pridobljena vsa potrebna projek-
tna dokumentacija ter podpisana glavnina služnostnih pogodb . 
Aktivnosti tečejo v zvezi s pridobitvijo še zadnjih nepodpisanih 
služnostnih pogodb, na osnovi česar bo oddana vloga za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja .

V okviru novozgrajenega javnega vodovoda Podvrh–Zapreval so 
se v letu 2015 intenzivno izvajala dela na hišnih vodovodnih pri-
ključkih Zapreval, Četena Ravan in Podvrh . 

Občina Gorenja vas - Poljane izvaja gospodarske javne službe v 
okviru režijskega obrata, ki je notranja organizacijska enota občin-
ske uprave in je bil ustanovljen 1 . januarja 2002 . Na ta način so bile 
v letu 2015 organizirane vse obvezne gospodarske javne službe, 
zato občini ni potrebno financirati komunalnih podjetij ali konce-
sionarjev, saj 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 . prevoz komunalnih odpadkov,
5 . obdelava mešanih komunalnih odpadkov,

6 .  odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov in

7 . urejanje in čiščenje javnih površin .

V okviru teh občinska uprava skrbi za izvajanje zlasti naslednjih sto-
ritev: odvoz, obdelava in odlaganje odpadkov, vzdrževanje zbirne-
ga centra in ekoloških otokov, vzdrževanje čistilnih naprav in kana-
lizacijskih sistemov, vzdrževanje vodovodnih sistemov, zdravstveni 
nadzor pitne vode, urejanje katastrov komunalnih naprav, zavaro-
vanje komunalne infrastrukture, izdajanje projektnih pogojev ter 
soglasij za priklop na komunalno infrastrukturo, obračun komunal-
nih  storitev, vzdrževanje poslovilnih vežic, zbiranje in prenakazila 
najemnin za grobove krajevnim skupnostim itd . 
Pokopališko in pogrebno dejavnost skladno s področno zakonoda-
jo in občinskim odlokom opravljajo krajevne skupnosti oziroma z 
njihove strani določeni upravljavci .

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2015

Oskrba s pitno vodo

GOSPODARSKE  JAVNE  SLUŽBE
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Odprtje vodovoda Podvrh–Zapreval

Odprtje vodovoda Podvrh–Zapreval

Mala komunalna čistilna naprava na Sovodnju 
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GO S P ODA RS K E  JAV NE  S L U Ž BE
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2015

Zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov
Javno službo zbiranja komunalnih odpadkov izvaja Občina Go-
renja vas - Poljane v okviru režijskega obrata, ki je notranja or-
ganizacijska enota občinske uprave . V letu 2015 smo v okviru 
javne službe zbrali okrog 1 .100 ton odpadkov, od tega je bilo na 
deponijo Kovor odloženih manj kot 12 ton ostanka komunalnih 
odpadkov in kosovnih odpadkov, kar je nekaj več kot en odsto-
tek vseh zbranih odpadkov . Cene storitev so bile v letu 2015 za 
6 odstotkov nominalno nižje od cen iz leta 2006 . Navedeno je 

rezultat programa ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in 
kakovostnega ločevanja odpadkov s strani uporabnikov stori-
tev . Na osveščenost občanov glede ravnanja z odpadki smo lah-
ko vsi skupaj upravičeno ponosni . Občina pa se vsem občanom 
tudi ob tej priložnosti zahvaljuje za doprinos pri varovanju oko-
lja, ki v sodobni družbi  postaja vse bolj cenjena vrednota, saj bi 
okolje želeli zanamcem prepustiti takšno, kot smo ga prejeli od 
naših prednikov .

Zbirni center Todraž  

Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav je namenjeno lastnikom stanovanjskih stavb na območjih Občine 
Gorenja vas - Poljane, ki do konca leta 2015 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo . Znesek subvencije je 150 evrov na enoto zmo-
gljivosti čiščenja male komunalne čistilne naprave zmogljivosti čiščenja do 50 PE oziroma največ 30 odstotkov nabavne vrednosti 
male komunalne čistilne naprave . Subvencije se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa . 

V letu 2015 je bil javni razpis objavljen v oktobrski številki Podblegaških novic . Skupna višina razpoložljivih sredstev za subvencioni-
ranje malih komunalnih čistilnih naprav je znašala 30 .000 evrov . Na razpis je bilo podanih 15 vlog, od tega je bila ena vloga neupra-
vičena do dodelitve subvencije . Skupno je bilo dodeljenih 11 .579,96 evra . Sredstva so bila skladno z javnim razpisom dodeljena po 
vrstnem redu dospetja popolne vloge . 

Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav



Občina Gorenja vas - Poljane jev letih 2014 in 2015 s pomočjo nepovra-
tnih sredstev izvedla celovito energetsko sanacije z menjavo energen-
ta v gorenjevaškem zdravstvenem domu, ki je vključevala nov fasadni 
ovoj in menjavo stavbnega pohištva . Sočasno je bilo vgrajeno tudi dvi-
galo do drugega nadstropja in zgrajen nov osrednji vhod v zdravstveni 
dom, ki je s skupnim atrijem povezan z vhodom v prizidek, kjer bodo 
urejeni prostori zobozdravstvenih ambulant in ambulante družinske 
medicine .

Pred vhodnim atrijem je bilo v letu 2015 skladno s predhodno spre-
jetim občinskim podrobnim prostorskim načrtom na novo zgrajeno 
osrednje parkirišče pred zdravstvenim domom, ki zagotavlja 32 novih 
parkirnih mest . Prometna ureditev vključuje tudi preureditev dosto-
pne ceste in izgradnjo pločnika vzdolž zdravstvenega doma skladno z 
ureditvami v OPPN, ki predvidevajo navezavo na novo osrednjo dosto-

pno pot iz smeri Blat, za izgradnjo katere je občina v letu 2015 odkupila 
glavnino potrebnih zemljišč . 

V letu 2013 smo uspešno pridobili nepovratna sredstva za sofinanci-
ranje energetske sanacije kulturnega doma v Gorenji vasi . Poleg ener-
getske sanacije je bila predvidena tudi statična sanacija, ker je bilo po-
trebno zagotoviti stabilnost objekta in protipotresno varnost .
V letu 2014 so se intenzivno izvajala dela statične sanacije stavbe, ki 
so vključevala zamenjavo lesenih stropov, utrditev temeljev, izdelavo 
novih armiranobetonskih sten in plošč ter sanacijo ostrešja . V okviru 
energetske sanacije sta bila izdelana nov toplotni ovoj stavbe ter nov 
sistem ogrevanja in hlajenja objekta s toplotnima črpalkama (voda/
voda in zrak/voda) . Objekt bo dobil povsem novo notranjo in zunanjo 
podobo, ki bo nadgradnja zunanjosti ob odprtju leta 1923 . Pogodbena 
vrednost energetske in statične sanacije Kulturnega doma Gorenja vas 
je znašala 1 .102 .863 evrov brez DDV-ja .
V letu 2015 so potekala tudi dela za ureditev male in velike dvorane, 
odra, prostorov v mansardi, kjer sta predvidena nova knjižnica in fo-
tografski muzej, ter dela na zunanji ureditvi, kot so požarno stopnišče, 
elektro priključek, robniki in asfaltne površine . Za izvedbo teh del je bil 
v začetku leta izveden postopek oddaje javnega naročila in izbran nov 

izvajalec, končna vrednost izvedenih del pa je znašala  196 .524 evrov 
brez DDV-ja . 4 . septembra 2015 je bilo pridobljeno tudi uporabno do-
voljenje, na osnovi česar je bil objekt s parkirišči predan v uporabo .

Energetska in statična sanacija Sokolskega doma Gorenja vas

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2015

Energetska sanacija zdravstvenega doma in prometna ureditev 

ENERGE T SKE  SANACI JE  IN  
OBNOVE  JAVNIH  OB JEK T OV 
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Nova zunanja podoba Sokolskega doma

Nova zunanja ureditev s parkiriščem

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija 
javnih stavb«.

Rupnikova linija

Utrdbe Rupnikove linije postajajo vse bolj prepoznavne in za-
nimive za obiskovalce, saj se trudimo, da vsako leto pripravimo 
kakšno novo zanimivo doživetje, ki ljudem še dolgo ostane v 
spominu . V lanskem letu smo uredili krajšo tematsko pot, ki se 
prične v Gorenji vasi, vodi pa mimo številnih utrdb ter se zaklju-
či pri markantnem Škofovem bunkerju . Pot je primerna prav 
za vse obiskovalce, opremljena pa je z zanimivimi tablami, na 
katerih sta s karikaturami prikazana delo in gradnja utrdb . Ko-
nec aprila smo ob 100-letnici podpisa tajnega Londonskega 
sporazuma pripravili strokovno srečanje, kjer so obiskovalce 
nagovorili priznani strokovnjaki in poznavalci življenja in do-
gajanja v tistem obdobju . Srečanja se je udeležil tudi poseben 

gost, 96-letni France Tomšič z Brezovice, ki je v letih 1939 in 1940 
služil vojaški rok v Gorenji vasi in aktivno sodeloval pri gradnji 
utrdb Rupnikove linije .
V utrdbi na Golem vrhu, kjer je postavljena stalna muzejska zbir-
ka, smo eksponate stalno nadzorovali, prehod do zbirke pa smo 
zaradi različnih prireditev dodatno omejili z vrati . Delo ves čas 
poteka pod nadzorom restavratorke Gorenjskega muzeja Kranj . 
V jesenskih in zimskih mesecih v utrdbi že nekaj let zapored 
poteka atraktivno balinanje z lesenimi kroglami . Udeleži se ga 
veliko tekmovalcev in gledalcev, ki se obenem lahko posladkajo 
tudi s pristnimi domačimi dobrotami . 

T URIZEM IN  PRIREDI T VE

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2015

15

Toplice Kopačnica
Prizadevamo si, da toplice v dolini Kopačnice postanejo del ze-
lene turistične ponudbe Poljanske doline, kjer bi sprostitev našli 
ljubitelji butičnega, aktivnega oziroma zdraviliškega turizma . 
Za izboljšanje varnosti obiskovalcev in v skladu z odločbo in-
špektorata smo analizirali vzorce kopalne in polnilne vode, ure-
dili informacijsko mesto, dopolnili opremo in sredstva za prvo 
pomoč, vključno z avtomatskim defibrilatorjem, usposobili ljudi 
za opazovanje, reševanje in nudenje prve pomoči ter vzpostavili 
evidenco bazena in kopališča  
V maju 2015 je občina sprejela tudi dopolnitve Občinskega po-
drobnega prostorskega načrta za ureditev toplic v Kopačnici, 
katerih investitor bo podjetje IJP, d . o . o ., iz Ljubnega, ki je v letu 
2015 tudi odkupilo vsa potrebna zemljišča za gradnjo toplic . Nova idejna zasnova Toplic Kopačnica
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Rokodelski center DUO

Občinski kolesarski krog Občinski pohodni krog

V Rokodelskem centru DUO v Škofji Loki je bilo v letu 2015 izvede-
nih 23 tematskih rokodelskih tečajev za odrasle in 20 rokodelskih 
delavnic za otroke in mladino, katerih glavni namen je prenos 
in razvoj tradicionalnih rokodelskih znanj . Center sodeluje s širo-
kim krogom institucij in organizacij na celotnem Škofjeloškem in 
se tako povezuje z muzeji, šolami, vrtci in društvi, ki delujejo na 
področju rokodelstva .  V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka 
vsak mesec gostijo novo razstavo rokodelskih ustvarjalnosti . V 
marcu in aprilu je bila na ogled razstava Škofjeloški pasijon 2015: 
Razstava pasijonskih spominkov, junija je razstavljala mojstrica 
rokodelka Karla B . Rihtaršič (Preja pripoveduje: Pripovedke na 
Loškem), julija in avgusta pa je že tradicionalno razstavljala Sek-
cija DUO na OOZ Škofja Loka . Septembra je bilo v povezavi z ve-
likim rokodelskim dogodkom Volneno na Visokem pripravljenih 
šest razstav, med njimi tudi v Rokodelskem centru DUO (Dom v 
objemu volne: Volneno na Visokem) . Decembra je bila uspešno 
izvedena skupinska razstava Izložbe domišljije . 
6 . septembra 2015 je bil pri Tavčarjevem dvorcu na Visokem or-
ganiziran dogodek na temo volne – Volneno na Visokem . Do-
godek je bil izjemno uspešno izveden, saj je bil dosežen njegov 
namen: več kot 3000 obiskovalcev, zadovoljni ponudniki volne 
in mojstri rokodelci, ki so tudi s tem dogodkom naredili korak na-
prej v večji prepoznavnosti svojega dela . Dogodek je spremljal 
kakovosten program, ki je povezal akterje na nacionalnem nivo-
ju in opozoril na uporabnost in potencial volne za podjetništvo 
in izdelavo naravnih izdelkov . 
Tudi v letu 2015 se je center aktivno povezoval z drugimi roko-
delskimi centri Slovenije in je eden izmed članov Konzorcija ro-
kodelskih centrov Slovenije .  

Kolesarski krog Občine Gorenja vas - Poljane poteka mimo kul-
turnih in zgodovinskih spomenikov, prenočišč in gostišč . Na vo-
ljo je tudi zemljevid, ki kolesarje vodi do najprivlačnejših točk 
Poljanske doline, kjer se lahko ustavijo, razgledajo in okrepča-
jo . Že nekaj let zapored v maju pripravimo odprtje kolesarske 
sezone, ki se ga udeleži veliko število kolesarskih navdušencev . 
Zberejo se na Trgu Ivana Regna v Gorenji vasi, nato pa se sku-
paj podajo po prvi etapi kolesarskega kroga (Gorenja vas–Ja-
vorč–Goli vrh–Lučine–Pasja ravan–Visoko–Poljane) . Zaključijo z 
druženjem na Trgu Ivana Regna, kjer se osvežijo in okrepčajo z 
okusnim golažem . Celotni krog je v lanski sezoni prevozilo več 
kot 300 kolesarjev, ki so za nagrado prejeli kolesarske rokavice .

Na podoben način kot kolesarski krog nastaja tudi občinski po-
hodni krog . Potekal bo približno po mejah občine, se izogibal 
prometnim cestam, vodil mimo kulturnih in zgodovinskih točk 
ter pohodnike navduševal s čudovitimi razgledi . Pot bo delno 
vodila po ustaljenih planinskih poteh in že uveljavljenih temat-
skih poteh, delno pa po novih, ki bodo označene s prepoznavni-
mi oznakami . Izdali bomo zemljevid, ki bo vseboval vse potreb-
ne informacije za pohodnika: višinsko razliko, dolžino poti, čas 
hoje, posebnosti in možnosti ogledov ob poti ipd . Določili smo 
natančno traso poti, izbrali vzorec usmerjevalne table ter mar-
kacijo, dorekli mesta za oznake in žige . Potrebno bo zbrati še 
soglasja lastnikov, na določenih mestih pot očistiti in jo označiti . 
V pripravi je tudi besedilo in drugo potrebno gradivo za izdajo 
pohodne karte . Odprtje poti načrtujemo tretjo ali četrto soboto 
v aprilu s pohodom iz Poljan na Gabrško Goro in nazaj .

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

•	 izdelavo	mesečnih	koledarjev	prireditev	Kam?;

•	 	sodelovanje	v	skupnem	promocijskem	katalogu	Škofja	Loka	
Area;	

•	 	sodelovanje	v	skupni	kolesarski	karti	Loška	kolesarska	pot;

•	 	pripravo	krovne	zgodbe	in	štirih	mikrozgodb	Škofjeloškega	ob-
močja	(zgodba	Poljanske	doline	–	Ljubezen.	Za	vse	življenje.);

•	 	organizacijo	in	izvedbo	Dnevov	turizma	na	Loškem	(izpeljana	
je	bila	strokovna	ekskurzija	za	ponudnike	turističnih	storitev	na	
Ptujsko);

•	 	izvedbo	promocijskih	akcij	v	medijih	ter	na	sejmih	doma	in	v	
tujini	(Piran,	Koper,	Ljubljana,	Celovec,	Bruselj,	Praga	…).

Turizem Škofja Loka za našo občino izvaja tudi promocijo in trži 
izlete po Rupnikovi liniji ter aktivno sodeluje pri trženju, pro-
mociji in organizaciji porok na Visokem . Občina sofinancira tudi 
delovanje Turizma Škofja Loka v okviru Regionalne razvojne 
agencije BSC in Regionalne destinacijske organizacije Gorenjska, 
v okviru katere je nastalo in še nastaja precej odličnih turistič-
nih produktov, vezanih na celotno Gorenjsko (Okusi Gorenjske, 
Koledar prireditev na Gorenjskem, Turistični zemljevid Gorenjske 
– trganka, promocija območja v okviru RDO-ja na mednarodnih 
sejmih – Alpe Adria Ljubljana, Free Munchen, Freizeit Celovec, 
Argus Bike Dunaj, EXPO Milano …) . 
Znotraj Turizma Škofja Loka deluje tudi TIC Škofjeloško območje, 
kjer je največji delež aktivnosti usmerjen v informiranje domačih 
in tujih obiskovalcev o aktualni turistični ponudbi v Škofji Loki, 
Poljanski in Selški dolini, o turističnih ponudnikih in turističnih 
produktih . V centru je na voljo tudi brezplačen internetni koti-
ček, v poletni sezoni pa tudi izposoja koles . Turizem Škofja Loka 
skrbi tudi za zadostne zaloge promocijskega materiala s strani 
STO-ja, ki ga lahko ponudniki na TIC-u kadar koli prevzamejo .
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Veselje ob odprtju obvoznicSofinanciranje dejavnosti turističnih društev
Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za sofinanciranje tu-
rističnih dejavnosti društev, ki kandidirajo na javnem razpisu . 
Občina je v letu 2015 podpisala pogodbe o sofinanciranju dejav-
nosti z osmimi društvi in dodelila sredstva v skupni višini 12 .312 
evrov . Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja 
meril, ki so opredeljena v Pravilniku o sofinanciranju turističnih 
dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane .

T UR I Z EM IN  P R IREDI T V E
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2015

4. Slovenski festival karikatur
Festival karikatur je v organizaciji Šubičeve hiše tokrat potekal 
v sveže obnovljenem Sokolskem domu v Gorenji vasi . Lep am-
bient je privabil številne obiskovalce, ki so dogodek zapustili 
nasmejanih obrazov . Karikaturisti Jole in Mato Poklukar, Boris 
Oblak ter gosta iz tujine Mirko Male in Kostadin Naskov so jih 
upodabljali ves dan in nastalo je več kot 150 karikatur . Pridružili 

so se jim tudi slikarji Tit Nešovič ter Matej in Janez Plestenjak . 
Novost je bilo hitrostno risanje karikatur, na katerem so karika-
turisti za svojo risbo imeli le eno minuto časa . Po končanem tek-
movanju so obiskovalci ocenili najboljše karikature . Prireditev 
je popestrila projekcija risanke Visoška kronika Tonija Mlakarja . 
V živo narisane karikature so bile razstavljene v Šubičevi hiši .

10 . oktobra 2015 je bilo v Poljanski dolini praznično, saj smo se 
veselili odprtja obvoznic v Gorenji vasi in Škofji Loki . Celodnevni 
program je bil pester in zabaven . Začel se je že ob 8 . uri zjutraj 
s tekom od Žirov do Škofje Loke, čez dan pa so se pri dvorcu na 
Visokem, za najdaljšim šankom (712 m), ki ga je izdelal Marko 
Božnar s podjetniki,  predstavili domači gostinci in ponudniki 
od Škofje Loke do Žirov, športna, turistična in kulturna društva, 
rokodelci in umetniki, vzporedno so potekale domače gledali-
ške predstave, za živo glasbo pa so poskrbeli domači ansambli .

  DRUŠTVA DODELJENA SREDSTVA V LETU 2015

1 . Društvo podeželskih žena Blegoš    324,00 €

2 . TD Žirovski vrh 2 .123,00 €

3 . TD Gorenja vas  1 .621,00 €

4 . TD Sovodenj 1 .500,00 €

5 . TD Stari vrh 1 .167,00 €

6 . Klekljarsko društvo Deteljica 1 .913,00 €

7 . TKŠD podeželja Kladje 1 .273,00 €

8 . TD Slajka Hotavlje 2 .391,00 €

  SKUPAJ  12.312,00 €

Gorenja vas je najlepše urejeno manjše 
naselje na Gorenjskem
45 . srečanje turističnih delavcev Gorenjske je oktobra potekalo v 
dvorani Vitranc v Kranjski Gori . Ob pestrem kulturnem programu 
so podelili priznanja najlepšim krajem in zaslužnim delavcem go-
renjskih turističnih društev . V kategoriji manjših mest je prejela 
priznanje Gorenja vas, kar pomeni še dodatno potrditev v naših 
prizadevanjih za celostno urejanje občinskega središča, ki je v za-
dnjih letih po izvedbi dolga leta načrtovanih investicij doživelo 
temeljito preobrazbo in prenovo vseh ključnih točk v naselju .



DNEVNO VARSTVO IN VZGOJA V OBČINI   

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

2015 1 .034 .886,31 92 .313,37

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

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

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

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

2010 994 .569,92 85 .825,91

2009 873 .210,32 114 .632,90

2008 685 .011,35 87 .729,86

Skupaj  7.813.889,27 664.350,96

Varstvo predšolskih otrok 
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V Z GO JA  IN 
IZ OBR A ŽE VANJE  

PREDŠOLSKA VZGOJA

V šolskem letu 2015/2016 poteka organizirano dnevno varstvo v šestih oddelkih v Gorenji vasi – Vrtec Zala, štirih oddelkih v enoti na Dobravi, 
dveh skupinah v enoti Sovodenj, eni skupini v enoti v Lučinah, v 10 oddelkih v Vrtcu Agata v Poljanah (Vrtec Agata 7 oddelkov, Lovski dom 
1,5 oddelka, PŠ Javorje 1,5 oddelka) . Na dan 31 . decembra 2015 je bilo v vseh vrtcih v občini skupno 418 otrok, število otrok pa se spreminja 
skozi vse leto . Občina je skladno s sprejeto zakonodajo dolžna kriti razliko med polno ceno programov in plačilom staršev glede na odločbe, 
ki jih izdaja Center za socialno delo Škofja Loka . 
Za subvencioniranje plačil staršev za vrtčevsko varstvo njihovih otrok je Občina Gorenja vas - Poljane  v letu 2015 namenila skupno 
1 .034 .886,31 evra za otroke, ki so vključeni v vrtce na območju občine . 
Cene programov v vrtcih v Občini Gorenja vas - Poljane znašajo: za prvo starostno skupino 414 evrov, za drugo starostno skupino 302 evra, 
kombinirani oddelek in oddelek 3- do 4-letnih otrok 337 evrov .  Občina je skladno z zakonodajo prispevala tudi za razliko med ceno progra-
mov in plačilom staršev za otroke, ki so vrtce obiskovali izven občine, in sicer 92 .313,37 evra .  Kot je razvidno iz spodnje tabele, je občina v 
zadnjih osmih letih za subvencioniranje cene vrtca iz svojega proračuna izplačala več kot 8 milijonov evrov .

Osnovnošolski program
IZOBRAŽEVANJE

Občine so skladno z veljavno zakonodajo dolžne zagotavljati sred-
stva za kritje materialnih stroškov v osnovnih šolah, ki so vezani 
na uporabo prostorov in opreme v osnovnih šolah, ter sredstva 
za izvedbo tistih osnovnošolskih programov, ki niso financirani 
iz državnega proračuna (varstvo vozačev in zdravstvena športna 
vzgoja) . Za materialne stroške šol in izvedbo navedenih dodatnih 
programov je bilo v letu 2015 izplačanih 139 .323,85 evra . 
Na OŠ Ivana Tavčarja je izobraževalna dejavnost v šolskem letu 
2014/2015 potekala v 28 oddelkih (matična šola s podružnicama) 
s skupno 590 učenci . 
Na OŠ Poljane pa je izobraževalna dejavnost v šolskem letu 
2014/2015 potekala v 20 oddelkih (matična šola s podružnico) s 338 
učenci .
V letu 2015 je bilo za dodatne interesne dejavnosti v šolah pora-
bljenih 3 .120 evrov, in sicer na obeh osnovnih šolah . Za pokritje ma-
terialnih stroškov tekmovanj učencev v osnovni šoli na regionalni 
in državni ravni je bilo namenjenih 3 .000 evrov .
Občina je v letu 2015 na obeh šolah sofinancira tudi izvedbo zim-
skih šol v naravi, poletnih športnih taborov, učenja plavanja,  CŠOD 
in planinskih taborov, in sicer v višini 8 .653,01 evra . 

Sredstva v višini 2 .000 evrov so bila namenjena za pospeševanje 
raziskovalne dejavnosti, zlasti za delo na konkretnih izobraževalnih 
projektih na obeh šolah, ki so povezani z dodatnimi stroški . 
Za mednarodno sodelovanje je bilo v letu 2015 namenjenih 944,08 
evra . 
Občina prav tako financira nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje 
osnovnih šol . 

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

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

Šolski prevozi

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o osnovni šoli nalagata občinam dolžnost, da priskrbijo sredstva za pre-
voze učencev osnovne šole, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot štiri kilometre . Učenec ima pravico do brezplačnega 
prevoza tudi v primeru, ko se ugotovi, da je ogrožena njegova varnost na poti v šolo . Občina Gorenja vas - Poljane ima razpršeno poselitev, 
tako da je bilo v letu 2015 za prevoze osnovnošolskih otrok porabljenih 429 .400 evrov . Prevoze na številnih relacijah izvaja 10 prevoznikov 
kombijev in dva prevoznika avtobusa, ki so bili izbrani na javnem razpisu za izvajanje osnovnošolskih prevozov . 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu načrtuje in usklajuje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju občine . 
Sredstva se namenjajo za izvedbo vzgojnih, preventivnih akcij, za nakup publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu . 
V letu 2015 so se sredstva namenila za obnovo cestnih oznak za varno pot v šolo, varovanje otrok v prometu v prvih dneh šole, izvedbo občin-
skega prvenstva Kolo 2015 ter servis koles občanov v času tedna mobilnosti . 
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Šubičeva hiša – Kulturni center slikarjev Šubic
Prvo polovico leta je bila okolica Šubičeve hiše bolj ali manj 
gradbišče, urejala se je namreč celotna ulica z zunanjo plo-
ščadjo . Z njo je hiša poleg čudovite sprejemnice za goste dobi-
la tudi kakovosten prireditveni prostor . V notranjosti so hkrati 
potekala restavratorska dela in dokončna postavitev zbirke, ki 
je z novimi prostori v drugem nadstropju dobila nove razse-
žnosti .
Datum odprtja, 8 . september, je bil vezan še na eno našo po-
sebnost – obletnico odkritja spominske plošče v stari poljanski 
cerkvi . Plošča, posvečena spominu na Janeza in Jurija Šubica, 
rešena pred propadom, v vhodni veži Šubičeve hiše govori o 
veličini umetnikov družine Šubic .
»Kulturno razsvetljujoče, ustvarjalno navdihujoče, po občutju 
pa zelo zabavno!«, je obljuba, ki jo s premišljenimi detajli, ki 
štrlijo iz povprečja obiskov podobnih manjših muzejev drugod 
po Sloveniji, tako skupinam kot posameznim obiskovalcem v 
največji meri izpolnjujemo . Jedro bogate muzejske zbirke je 
prikaz postopkov nastajanja likovnega dela (risbe, slike, freske, 
rezbarije), povezan s spodbudo lastne ustvarjalnosti obisko-
valcev . Z raziskovanjem hiše je mogoče spoznati tudi zgodbe 
številnih pisem, ki pričajo o odnosih med Štefanom Šubicem 
in njegovimi otroki, predvsem sinovoma Jurijem in Janezom . 
V vrhunskih karikaturah različnih avtorjev so predstavljeni tudi 
naši znameniti možje, aleja znamenitih Poljancev je tako zares 
posebna, poučna in hkrati zelo zabavna . 
Izvedenih je bilo več kot 20 različnih ustvarjalnih delavnic: rez-
barstvo, izdelava pirhov, bobnov, snežakov iz nogavic  . . . Med 
šestimi umetniškimi razstavami so izstopale razstave Tonija 
Mlakarja Visoška kronika, Ekstempore Iveta Šubica in Preja 
pripoveduje Karle Rihtaršič v sklopu odprtja Šubičeve hiše ter 
že tradicionalna razstava karikatur ob že 4 . festivalu slovenske 
karikature . Svoja dela pa sta razstavili tudi domačinki Jerneja 
Stanonik in Jerca Oblak . Kulturno dogajanje je zaznamovalo 
predavanje Ane Kocjančič o freskah Jurija Šubica v Atenah, 
svojo prvo knjigo, priročnik Kaj za vraga naj kupim za darilo? 
pa je predstavila tudi domačinka Brigita Oblak .
Za lep zaključek leta pa so z organizacijo prireditve Advent v 
Poljanah na ploščadi Šubičeve hiše poskrbela dekleta Ženske-
ga kluba Poljane .

KULT UR A ,  
KULT URNA DEDIŠČINA

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2015
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KULT UR A ,  KULT URN A DEDIŠ ČIN A
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Sofinanciranje kulturnih programov 
Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za programe kulturnih društev in skupin v občini, ki kandidirajo na javnem razpisu . Občina 
je v letu 2015 podpisala pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov in projektov s 13 izvajalci kulturnih programov . Kulturnim 
društvom so bila sredstva dodeljena na podlagi točkovanja po pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti, v skupni višini 25 .920 evrov . 

Kulturno društvo – izvajalec  DODELJENA SREDSTVA V LETU 2015 
1 . KUD Sovodenj 2 .627,09 €
2 . TD Žirovski vrh  4 .563,65 €
3 . KUD Zala 1 .939,64 €
4 . DU za Poljansko dolino 925,25 €   
5 . DPŽ Blegoš 2 .202,30 €
6 . KUD Ivan Regen  2 .161,89 €
7 . DU Sovodenj 747,57 €
8 . KUD Trata Gorenja vas 2 .843,80 €
9 . ŠD Blegoš 1 .103,68 €
10 . TD Stari Vrh  479,86 €
11 . TD Sovodenj 1 .328,45 €
12 . KD dr . Ivan Tavčar Poljane 4 .611,70 €
13 . Klekljarsko društvo Deteljica  385,12 €
  SKUPAJ 25.920,00 €

Dislocirani oddelek Gorenja vas 
Predmet  Število učencev 
KLAVIR 9
KITARA 7
DIAT . HARMONIKA 4
NAUK O GLASBI 26
NAUK O GLASBI   (glavni predmet) 4
SKUPAJ 50

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 knjižnice v 
letu 2015 namenila 14 .403 evrov .

Vir: Glasbena šola Škofja Loka
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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 beležimo zelo visok obisk . 
Občina po pogodbi zagotavlja sredstva za delovanje knjižnice, za vzdrževanje in nakup potrebne opreme za knjižnice v občini ter 
za nakup knjig . 
V letu 2015 je bilo v ta namen zagotovljenih 92 .657,53 evra . 

ENOTA O B I S K I Z P O S O J A    
Krajevne knjižnice Odrasli Mladina Skupaj 2014 Ind . Knjige Revije Avdio Video Skupaj 2014 Ind .
Gorenja vas 10 .977 9 .466 20 .443 19 .229 107 85 .383 1 .271 481 1 .593 88 .728 82 .916 107
ČITALNICA  Gorenja vas 2 .500 2 .650 5 .150 5 .042 103 5 .360 4 .680     10 .040 9 .572 105
PRIREDITVE Gorenja vas 0 1 .916 1 .916 1 .882 102              
SKUPAJ 13 .477 14 .032 27 .509 26 .151 106 90 .743 5 .951 481 1 .593 98 .768 92 .488 107
Poljane 6 .273 5 .477 11 .750 10 .910 108 42 .798 1 .324 325 729 45 .176 42 .165 107
ČITALNICA  Poljane 1 .040 1 .360 2 .400 2 .391 101 3 .378 3 .160     6 .538 5 .588 117
PRIREDITVE Poljane 0 1 .394 1 .394 1 .432 98              
SKUPAJ 7 .313 8 .231 15 .544 14 .733 106 46 .176 4 .484 325 729 51 .714 47 .753 109
Sovodenj 421 874 1 .268 523 243 4 .011 67 45 190 4 .313 1 .351 320
ČITALNICA Sovodenj 82 95 177 48 373 150 45     195 64 305
PRIREDITVE Sovodenj  0  19  147 239                
SKUPAJ  503 988   1 .592 861   4 .161 112 45 190 4 .508 1 .415 319

Vir: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

Športna dvorana Gorenja vas  

Ureditev igrišča pri vrtcu na Sovodnju Ureditev igrišča v vaškem jedru Poljan

Izgradnja nove športne dvorane v Gorenji vasi je vključena v 
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) GRV-20-4 Gorenja 
vas, sprejet 27 . februarja 2014, v katerem je predvidena ureditev 
celotnega območja okolice Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja 
vas z zunanjimi športnimi površinami, travnatega pobočja na 
vzhodni strani šole, okolice zdravstvenega doma do soseske na 

Blatih s parkirišči . V letu 2015 je bi izdelan projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in oddan projektni predlog na javni 
poziv za nabor projektov za programsko obdobje do leta 2020, 
v zvezi s katerim pa javni razpis za dodelitev sredstev še ni bil 
objavljen . Začetek gradnje je odvisen od možnosti zagotavljanja 
nepovratnih virov za gradnjo športne dvorane .

Občina je v letu 2015 ponovno zgradila dostopno pot do 
športnega igrišča na Sovodnju ter uredila brežino pod dostopno 
potjo . Na novo so bili asfaltirani dvorišče, parkirišče in pot do 
športnega igrišča pod šolsko stavbo, za potrebe vrtca pa so 
bila na novo postavljena otroška igrala . Vrednost investicije je 
znašala 40 .792 evrov .

V letu 2015 so bil postavljena nova dodatna igrala na otroškem 
igrišču v središču Poljan v vrednosti 9 .463 evrov, s čimer se je 
razširilo obstoječe otroško igrišče, ki obenem služi tudi potrebam 
dislocirane enote Vrtca Agata Poljane v lovskem domu . 

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2015

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

Sofinanciranje športnih programov 
Na osnovi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, in 
Programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane za določeno leto, se v proračunu občine namenjajo finančna sredstva za izvajanje 
programov športa . Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 
pravilniku . Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na jav-
nem razpisu .  V letu 2015 je bilo v občinskem proračunu za izvajanje programov športa namenjenih 48 .600 evrov . Denar je bil razdeljen 
med 18 občinskih društev, s katerimi so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju . 

1 . DU Sovodenj  463,89
2 . Plezalno društvo Cempin  1 .032,10
3 . Društvo letalcev Kragulj Sovodenj 278,17
4 . ŠD Sv . Urban 661,95
5 . ŠD Slemene 161,55
6 . DU za Poljansko dolino 714,20
7 . PD Gorenja vas 1 .898,35
8 . ŠD Partizan Gorenja vas 2 .371,04
9 . Smučarski klub Poljane 3 .024,36

10 . ŠD Blegoš 3 .447,96
11 . ŠD Mladi vrh 3 .631,17
12 . PD Sovodenj  480,73
13 . ŠD Sovodenj 774,98
14 . Karate klub Ronin 3 .032,82
15 . ŠD Poljane 11 .084,89
16 . Strelsko društvo Gorenja vas 5 .107,11
17 . ŠD Marmor Hotavlje 4 .687,14
18 . Košarkarski klub Gorenja vas 5 .747,59
  SKUPAJ  48.600,00

DODELJENA SREDSTVA V LETU 2015  
Športno društvo – izvajalec  Športno društvo – izvajalec
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Ureditev pediatrične ambulante v zdravstvenem domu
Zaradi kadrovskih težav v ZD Škofja Loka je bila v letu 2015 za-
časno zaprta pediatrična ambulanta v gorenjevaškem zdravstve-
nem domu, pred ponovnim odprtjem pa je bilo potrebno preu-
rediti prostore ambulante tako, da je bila povečana sestrska soba . 
V ta namen je bila odstranjena predelna stena, izvedena so bila 
potrebna elektroinštalaterska, vodoinštalaterska in slikopleskar-
ska dela, prenovljena je bila čakalnica, za kar je občina zagotovila 
dobrih 5 .600 evrov . Pristojna komisija Ministrstva za zdravje je na 
ogledu v decembru 2015 potrdila ustreznost obnov, vendar je 
uradno poročilo o tem izdala šele februarja 2016, na osnovi česar 
je ambulanta ponovno začela delovati 1 . marca 2016 .

Z DR AVS T V ENO IN  S OCI A L NO VA RS T V O
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2015

Enkratni denarni prispevek za novorojenčke v občini 

Enkratne denarne socialne pomoči

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

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 2015 podelila 103 novorojenčkom naše občine . Pri-
spevek se izplača na podlagi predložene vloge staršev in izdane odločbe o upravičenosti do sredstev .  V letu 2015 je bilo za ta namen 
porabljenih 21 .489 evrov . 

V oktobru 2006 je bil sprejet Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Gorenja vas - Poljane . Na osnovi odloka so 
vsako leto planirana sredstva za dodeljevanje in izplačevanje denarne socialne pomoči za občane s stalnim prebivališčem v občini, 
ki tako pomoč potrebujejo in izpolnjujejo pogoje skladno z odlokom . 
Predlagatelji vložijo zahtevek za dodelitev pomoči na posebnem obrazcu, ki je dostopen na občini in na občinski spletni strani . O 
višini sredstev za upravičenca odloči občinski odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo in vlagatelju se izda odločbo . 
V letu 2015 je bilo dodeljenih 33 enkratnih denarnih socialnih pomoči v skupni višini 17 .266 evrov .

Občina Gorenja vas - Poljane skladno s sprejeto zakonodajo kri-
je stroške institucionalnega varstva določenim občanom . 
Občina je dolžna doplačevati oz . plačevati socialnovarstvene 
storitve za svoje občane, ki sami finančno ne zmorejo kriti stro-
škov domske oskrbe . Nekaterim občanom je potrebno zago-
toviti celotno plačilo oskrbnine, nekaterim pa samo doplačilo . 
Višino prispevka po uradni dolžnosti ugotovi pristojni center za 
socialno delo in izda odločbo . 
Občina Gorenja vas - Poljane je ob koncu leta 2015 doplačevala 
domsko oskrbo za 22 ljudi v 13 različnih domovih oz . zavodih po 
Sloveniji . Število oskrbovancev se med letom spreminja .
V letu 2015 je bilo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za 
plačilo oskrbnine v socialnih zavodih oz . domovih izplačanih 
144 .617 evrov .  
Občina Gorenja vas - Poljane glede na veljavno zakonodajo v 
proračunu zagotavlja tudi sredstva za družinskega pomočnika . 
Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do insti-
tucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določe-
nimi z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), namesto celodnev-
nega 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 pomoč-

nika 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 tele-
sno prizadetih oseb in potrebuje pomoč za opravljanje vseh 
osnovnih življenjskih potreb ali 

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

potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih 
potreb .

V letu 2015 so se iz občinskega proračuna zagotavljala potreb-
na sredstva štirim družinskim pomočnikom, ki so nudili pomoč 
osebam z motnjami v duševnem razvoju ter težko gibalno ovi-
ranim osebam, v skupni višini 40 .743,64 evra . 
Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki se izvaja v obli-
ki socialne oskrbe . 
Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale 
psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizira-
no pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno 
počutje in tako vsaj za določen čas odložijo potrebo po insti-
tucionalnem varstvu . Upravičenci do socialne oskrbe so osebe, 
starejše od 65 let, in osebe s statusom invalida, ki ne zmorejo 
samostojnega življenja, izjemoma tudi mlajše osebe brez pri-
znanega statusa invalida . Storitev obsega pomoč pri temeljnih 
dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranja-
nju socialnih stikov .
S 1 . julijem 2015 je bil izveden prenos izvajanja socialnovarstve-
ne storitve pomoči na domu z dosedanjega izvajalca, Centra za 
socialno delo Škofja Loka, na novega izvajalca, Center slepih, 
slabovidnih in starejših Škofja Loka .
Cena storitve pomoči na domu je subvencionirana, ura pomoči 
na domu v Občini Gorenja  vas - Poljane za uporabnika znaša 
5,42 evra . V primerih, ko upravičenec ali druge osebe, ki so dol-
žne skrbeti zanj, zaradi nizkih dohodkov niso sposobni plačati 
storitve, lahko zaprosijo za oprostitev plačila socialnovarstve-
ne storitve . Ob koncu leta 2015 je pomoč na domu koristilo 17 
uporabnikov . V Občini Gorenja vas - Poljane storitev pomoč na 
domu izvajamo od leta 1999, v letu 2015 pa je bilo za ta namen 
porabljenih 25 .338,12 evra . 
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Drugi zdravstveno-socialni programi 
Za varstvo oseb s posebnimi potrebami občina skrbi s sredstvi, ki so namenjena za potrebe prevozov in spremstva oseb z motnjami 
v duševnem in telesnem razvoju iz občine v razvojne programe in ustrezne  zavode . 
Za Občino Gorenja vas - Poljane mrliškoogledno službo izvajajo zdravniki, v primeru zdravnikove napotitve na obdukcijo plača stro-
ške občina . V letu 2015 je bilo za mrliškoogledno službo porabljenih 9 .546,55 evra .
Občina vsako leto sofinancira letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok iz občine, ki se ga udeležuje vse več otrok . Otroci 
so se udeležili letovanja na Debelem Rtiču, v Savudriji ter v Novigradu . Organizacija letovanj poteka prek Območnega združenja RK 
Škofja Loka in PINESTE, d . o . o . V ta namen je bilo iz proračuna izplačanih 1 .524,95 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 pri-
sluhniti težavam in potrebam ogrožene skupine prebivalcev in jim nuditi pomoč v obliki varnega zatočišča za čas, ko je potrebno, da 
se umaknejo pred nasiljem .



Z DR AVS T V E NO IN  S OCI A L NO VA RS T VO
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2015

28

Na osnovi sprejetega Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz prora-
čuna Občine Gorenja vas - Poljane, se finančna sredstva  upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa . V letu 2015 se je na razpis 
prijavilo 25  humanitarnih društev oz . organizacij, katerih člani so tudi občani naše občine .
Z izbranimi izvajalci programov je župan sklenil pogodbe o sofinanciranju programov, na osnovi katerih je bilo v letu 2015 izplačanih  
16 .200 evrov občinskih sredstev .

Sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti

HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA  DODELJENA SREDSTVA V LETU 2015 
1 . Društvo psoriatikov Slovenije – Podruž . Gorenjske, Gosposvetska 9, Kranj 190,53 €
2 . Društvo izgnancev Slovenije – OO Škofja Loka, Podlubnik 162, Šk . Loka  355,57 €
3 . Društvo paraplegikov Gorenjske, Ul . Lojzeta Hrovata 4c, Kranj  219,12 €
4 . Društvo upokojencev Sovodenj, Sovodenj 23, Sovodenj  495,01 €
5 . Sonček Zgornje Gorenjske, C . maršala Tita 65, Jesenice  322,70 €
6 . Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, C . Staneta Žagarja 27, Kranj  368,52 €
7 . Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske, Župančičeva 4, Kranj   186,55 €
8 . AURIS, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih, Huje 23a, Kranj  207,17 €
9 . Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, Ljubljana  284,86 €
10 . ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, Cigaletova 5, Ljubljana  267,92 €
11 . CSD Škofja Loka, Partizanska c . 1d, Škofja Loka  443,22 €
12 . Društvo bolnikov z osteoporozo, Jezerska c . 41, 4000 Kranj  375,49 €
13 . Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka, Spodnji trg 40, Škofja Loka  400,39 €
14 . ILCO, Invalidsko društvo Gorenjska, Gorenja vas - Reteče 61a, Škofja Loka  403,38 €
15 . Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom, Linhartova 13, Ljubljana 218,12 €
16 . Klub KZA dr . Viktorja Kocjančiča, Partizanska 1, Škofja Loka  212,45 €
17 . Društvo upokojencev za Poljansko dolino, Poljanska c . 87, Gorenja vas  1 .182,25 €
18 . Združenje mobiliz . Gorenjcev v nem . Vojsko 43-45, Ul . Juleta Gabrovška 6, Kranj 285,85 €
19 . OORK, Kidričeva c . 1, 4220 Škofja Loka  1 .162,33 €
19 .a .RK Poljane 1 .772,88 €
19 .b .RK Javorje 976,08 €
19 .c .RK Gorenja vas  3 .426,24 €
20 . RK Sovodenj  677,28 €
21 . Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Ljubljanska ul .9, Maribor  207,17 €
22 . Ustanova Mali vitez, Fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka, Zarnikova 3, Ljubljana  218,42 €
23 . Društvo diabetikov Šk . Loka, Stara cesta 10, Šk . Loka  433,26 €
24 . Društvo revmatikov Slovenije, Parmova 53, Ljubljana  239,04 €
25 . SOŽITJE, Društvo za pomoč os . z motnjami v duš . razvoju, Kapucinski trg 8, Šk . Loka  463,14 €
26 . Rejniško društvo Slovenije, Benica 1, 9220 Lendava 205,06 €
  SKUPAJ  16.200,00 €

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

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

Subvencije na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja
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GOSPODARSKE
DE JAVNOS T I  

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2015

DRUŠTVO SKUPAJ

Društvo podeželskih žena Blegoš 2 .064,00

Društvo podeželske mladine Škofja Loka    431,50

Čebelarsko društvo Blegoš                  1 .525,00 

Govedorejsko društvo Škofja Loka                    609,44

Društvo rejcev drobnice Škofja Loka                   286,00

Združenje za ekološko kmetovanje                   248,00

Čebelarsko društvo Sovodenj 481,00

Kmetijski gozdarski zavod Kranj  900,00

SKUPAJ  6.544,94

Sofinanciranje društev na področju kmetijstva 2014

Občina je v letu 2015 skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja ma-
lega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane sofinancirala ukrep zaposlovanja oz . samozaposlovanja, za ker je prejela 29 vlog . 
Enajstim upravičencem smo sofinancirali promocijo izdelkov in storitev na sejmih doma in v tujini . Skupaj je občina za te ukrepe  
izplačala 41 .729 evrov . 

Subvencije za podjetnike
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Tudi v letu 2015 smo podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v okviru Kreditne sheme Razvojne agencije Sora, d .o . o ., 
omogočili ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila . 
Dolgoročni krediti se v okviru razpisa dodeljujejo za obdobje do 10 let, po obrestni meri 6-mesečni EURIBOR + 2,9 % p. a. 

Pridobite jih lahko za: 
•	 nakup	stavbnega	zemljišča	in	njegovo	komunalno	opremo,
•	 nakup,	gradnjo	in	adaptacijo	poslovnih	prostorov	ter
•	 nakup	opreme	in	kmetijske	mehanizacije.

Posamezni prosilec lahko v koledarskem letu pridobi največ 50 .000 evrov, pri tem pa je pomembno, da najmanj 30 odstotkov celotne 
investicije podjetje ali dopolnilna dejavnost na kmetiji pridobi iz lastnih virov .

Prav tako so v okviru kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite, za financiranje tekočega poslovanja, po obrestni meri 
2,5 % p. a. fiksno, nominalno, ali pa  2,4 % p. a. fiksno, nominalno.

V letu 2015 so bili podeljeni štirje krediti iz depozita Občine Gorenja vas - Poljane:
•	 trije kratkoročni krediti za financiranje tekočega poslovanja v skupni vrednosti 60 .000 evrov,
•	 en dolgoročni kredit za opremo v vrednosti 30 .000 evrov .

Občina je v letu 2015 v kreditni sklad prispevala 15 .000 evrov .

Kreditna shema ugodnih posojil za podjetnike

Sredstva namenjamo sofinanciranju projekta Spodbujanje podjetništva na Loškem, ki zajema med drugim tudi podjetniške krožke 
za osnovnošolce, žensko podjetništvo in podjetništvo za mlade .  Sofinanciramo delovanje energetske svetovalne pisarne, ki jo je v 
letu 2015 obiskalo šest naših občanov, in delovanje kreditne sheme, prek katere dodeljujemo dolgoročne in kratkoročne kredite pod 
ugodnimi pogoji . V okviru Kreditne sheme Razvojne agencije Sora, d . o . o ., je bil odprt nov razpis, v okviru katerega so podjetja in 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah pridobivala ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila . 

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

Prav tako so v okviru kreditne sheme na voljo sredstva za kratkoročne kredite, za financiranje tekočega poslovanja, po obrestni meri 
2,5 % p. a. fiksno, nominalno, ali pa  2,4 % p. a. fiksno, nominalno.

Občina je namenila sredstva tudi za organizacijo Tedna obrti in podjetništva na Loškem  in 13 . Tedna podeželja na Loškem . Sredstva 
so bila namenjena tudi projektu Povezovanje pri/predelovalcev hrane škofjeloškega območja . V letu 2015 so bile projektne aktivno-
sti usmerjene v povezovanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev hrane . Izvedena je bila tudi analiza ponudbe in trenutne oskrbe 
šol in vrtcev z lokalno hrano . 
Skupno je bilo RAS-u za spodbujanje podjetništva in programov na tem področju namenjenih 13 .822,18 evra .

Financiranje podjetniških programov na RAS

Občinski prostorski načrt
Občina je v marcu 2014 začela postopek sprememba Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Gorenja vas - Poljane, ki je bil sprejet 
v maju 2010 . Za potrebe priprave sprememb OPN bilo zbrano rekordno število pobud, saj je bilo obravnavanih kar 579 lokacij . V januarju 
2015 se je iztekla enomesečna javna obravnava sprememb in dopolnitev OPN, h katerim so bila predhodno pridobljena prva soglasja 
pristojnih nosilcev urejanja prostora . 
Po analizi in sprejemu stališč k zbranim pripombam je bil izdelan končni predlog sprememb prostorskega načrta . Za izdajo drugega mne-
nja k predlogu OPN je bilo nato zaprošenih 20 nosilcev urejanja prostora . Pridobivanje mnenj je potekalo od maja do decembra 2015, in 
ker so bila do decembra pridobljena vsa pozitivna mnenja, je občinski svet 17 . decembra 2015 dokončno sprejel spremembe in dopolnitve 
občinskega prostorskega načrta . Navedene spremembe predstavljajo četrti sklop sprememb občinskega prostorskega načrta od ustano-
vitve občine dalje, ki je bil kljub velikemu obsegu pobud izpeljan v najkrajšem času doslej, saj je postopek sprememb trajal manj kot dve 
leti, pri čemer je povprečno trajanje primerljivih postopkov tri do pet let, ponekod pa celo do deset let .

Skupna bilanca zadnjih sprememb OPN pokaže, da so se največje spremembe namenske rabe zgodile med kmetijskimi in gozdnimi ze-
mljišči . Obseg kmetijskih zemljišč se je zmanjšal za 104,98 ha, kar predstavlja 2,3 odstotka kmetijskih zemljišč iz veljavnega OPN . Obseg 
gozdnih zemljišč se je povečal za 162,65 ha oziroma za 1,61 odstotka . Obseg stavbnih zemljišč se je zmanjšal za 36,52 ha oziroma za 6,97 
odstotka . Zanimiv je tudi podatek, da je občina na pobudo lastnikov nepozidanih zazidljivih zemljišč iz stavbnih zemljišč v primarno rabo 
spremenila kar 69,76 ha zemljišč . 

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta je bil objavljen v Uradnem listu 22 . januarja 2016 in prične veljati 
6 . februarja 2016 . Celotno besedilo odloka je objavljeno na spletnih straneh občine, v rubriki urejanje prostora/občinski prostorski načrt . 
Kartografski del odloka pa je na voljo na javno dostopnem spletnem pregledovalniku Kaliopa (GIS), do katerega je mogoče dostopati prek 
vstopne GIS-točke, ki jo najdete na vstopni strani spletnih strani Občine Gorenja vas - Poljane . 
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PROS T ORSKO
NAČR T OVANJE
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Gasilska oprema
Občina je skladno s Planom občinskega gasilskega poveljstva 
nabave gasilskih vozil v letih 2007–2016 v Občini Gorenja vas - 
Poljane v letu 2015 Prostovoljnemu gasilskemu društvu Gorenja 
vas sofinancirala nabavo podvozja za gasilsko avtocisterno GVC 
24/50 . Gasilska avtocisterna ima rezervoar za 5 .000 litrov vode 
in 500 litrov penila ter vgrajeno črpalko večje moči, vodni top za 
gašenje večjih požarov ter pripadajočo opremo .
Po nadgradnji podvozja bo uradni prevzem vozila opravljen v 
letu 2016 .

PROTIPOŽ AR NA VAR NOST
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2015

Gasilska avtocisterna PGD Gorenja vas
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Zadolžitev Občine Gorenja vas - Poljane

Zadolžitev občine je razvidna iz spodnje preglednice:

Stanje zadolžitve 31 . decembra 2015 je 1 .200 .549,03 evra, kar znaša na prebivalca naše občine 158,11 evra . 
Število prebivalcev občine 1 . januarja 2015 je 7 .593 (vir: Statistični urad RS) .

Datum zadolžitve Namen Znesek zadolžitve že odplačano do 31 .12 .2015 stanje dolga na dan 31 .12 .2015  Obrok Zadnji obrok bo odplačan

14 .8 .2007 Izgradnja nove telovadnice pri OŠ Poljane 625 .939,00 € 521 .616,00 € 104 .323,00 € 5 .216,16 € / mesec 14 .8 .2017

24 .6 .2014 Energijska obnova in rekonstrukcija KD Gor . vas 238 .051,44 € 29 .756,44 € 208 .295,44 € 7 .439,11 € / 4xletno 31 .10 .2022

27 .10 .2014 Kanalizacija in vodooskrba v Porečju Sore 1 .000 .000,00 € 112 .068,97 € 887 .931,03 € 8 .620,69 € / mesec 1 .7 .2024 

Skupaj zadolžitev občine 1.863.990,44 € 663.441,41 € 1.200.549,03 €  

14,00
12,00
10,00

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

0V
re

dn
os

t v
 m

ili
jo

ni
h 

EU
R

Leto 2014

Ve
lja

vn
i p

ro
ra

ču
n

Za
kl

ju
čn

i r
ač

un

2015

Ve
lja

vn
i p

ro
ra

ču
n

Za
kl

ju
čn

i r
ač

un

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0

V
re

dn
os

t  
za

kl
ju

čn
eg

a 
ra

ču
na

pr
or

ač
un

a 
v 

m
ili

jo
ni

h 
EU

R

2014 2015

Vrednost investicij v ZR proračunu (v EUR) Skupna vrednost ZR proračuna (v EUR)

2011

Ve
lja

vn
i p

ro
ra

ču
n

Za
kl

ju
čn

i r
ač

un

2012

Ve
lja

vn
i p

ro
ra

ču
n

Za
kl

ju
čn

i r
ač

un

2013

Ve
lja

vn
i p

ro
ra

ču
n

Za
kl

ju
čn

i r
ač

un

2011 2012 2013

Pregled proračunov občine v letih 2011 do 2015

Leto

Vrednost proračuna

od tega investicij

kar je za

Realizacija po ZR 
glede na veljavni 
proračun (v %)

6.243.386 5.182.600

53,30% 50,85%43,37% 41,54% 53,47% 52,15%

83,94

10.077.6519.865.806 8.162.047

4.278.399 3.390.918

11.113.705

5.942.520 5.255.046

2011 2012 2013

11.712.650 10.192.089

8.765.605 7.039.158

61,91% 59,23%

14.157.848 11.884.553
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Pregled proračunov občine v letih 2011 do 2015

Zgornja tabela prikazuje pregled veljavnih proračunov in zaključnih računov Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju 2011–2015 . Prav tako tabela prika-
zuje delež investicij v proračunu ter višino realizacije veljavnih proračunov .

Veljavni proračun Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015 se je v primerjavi z letom 2014 znižal za 14,44 odstotka, kar je odraz trenutne situacije v državi 
in dejstva, da ni aktualnih razpisov za nepovratna sredstva, na katere bi se občina lahko prijavila .
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane se je prav tako v letu 2015 znižal v primerjavi z letom 2014, in sicer za 5,75 odstotka .
Hkrati tabela prikazuje, da je občina v letih 2011–2015 za investicije porabila povprečno 51,5 odstotka proračunskih sredstev ter da je veljavni proračun 
2015 realiziran 92,46-odstotno, kar je najvišja dosežena realizacija do zdaj .

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

Občinski praznik in nagrajenci občine za leto 2015

V soboto, 21 . novembra 2015, je v Sokolskem domu v Gorenji vasi po-
tekala slavnostna prireditev ob občinskem prazniku, na kateri je župan 
občine podelili tudi občinska priznanja za leto 2015 .
Prireditev je zaznamovala odlična predstava, ki jo je režirala in scenarij 
zanjo napisala Mateja Tušek, uprizorili pa so jo učenci Osnovne šole 
Poljane .
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2015 so prejeli Stanislav 
Bizovičar za dolgoletno uspešno vodenje Krajevne skupnosti Lučine, 

Franc Miklavčič za izviren odnos do narave in njenih danosti, Antonija 
Oblak za delo na področju turizma in kulture, Klekljarsko društvo De-
teljica Gorenja vas za ohranjanje in razvijanje klekljarstva v občini ter 
Krajevni odbor Rdečega križa Poljane za dolgoletno človekoljubno 
delo . Priznanje župana Občine Gorenja vas - Poljane je za dosežene 
športne uspehe v smučarskih skokih prejela Ema Klinec .
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ŽUPAN  
Milan Čadež
Telefon: 51 83 100
E-pošta: milan .cadez@obcina-gvp .si

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

Občinski svet se je v letu 2015 sestal na 
petih rednih sejah . Skupno je občinski svet 
sprejel 69 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 pro-
računa za leto 2016 in rebalansa proračuna 
za leto 2015 ter zaključnega računa za leto 
2014, pa tudi sprejem sprememb občinskega 
prostorskega načrtu, novega odloka o oskrbi 
s pitno vodo ter odloka o Medobčinskem 
inšpektoratu Vrhnika . Člani občinskega sveta 
so podali tudi veliko število predlogov in po-
bud, ki so bili vključno s predlogi realizacije 
ali pojasnili vsakič objavljeni v občinskem 
glasilu . 

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

Oktobra	2014	so	bili	na	lokalnih	volitvah	
izvoljeni naslednji člani občinskega sveta: 

Janez Arnolj, Volča 11 
4223 Poljane nad Škofjo Loko

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

Irena Tavčar, Javorje 14 
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Ciril Alič, Murave 16 
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Janez Pelipenko, Javorje 55 
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Dunja Škofic, Podvrh 29  
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Tilka Vučko, Fužine 30a 
4224 Gorenja vas

Marija Jereb, Podjelovo Brdo 19 
4225 Sovodenj

Stanko Bajt, Podjelovo Brdo 18a 
4225 Sovodenj

Štefka Jeram, Hotavlje 8b 
4224 Gorenja vas

Zvonko Dolinar, Stara Oselica 2 
4225 Sovodenj

Helena Gorjan, Vršajn 10 
4224 Gorenja vas

Mirjana Možina, Dolenja Dobrava 37 
4224 Gorenja vas

Žan	Mahnič, Blegoška ulica 20 
4224 Gorenja vas

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

Jurij Krvina, Poljanska cesta 7 
4224 Gorenja vas

Franci Fortuna, Trata 81  
4224 Gorenja vas

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

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

ŽUPAN,  OBČINSKI  SVE T  
in  OBČINSK A UPR AVA 

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2015

34 35

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

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

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

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

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

ODDELEK ZA 
PRORAČUN, FINANCE 
IN RAČUNOVODSTVO

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

Jana Kristan
Proračun občine, javna naročila 
Telefon: 51 83 109, 051 338 995
E-pošta: jana .kristan@obcina-gvp .si

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

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

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

ODDELEK ZA 
OKOLJE, PROSTOR IN 
INFRASTRUKTURO

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

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

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

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

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

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

Franc Oblak
Občinska komunalna služba, zbirni center
Telefon: 031 667 933

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

Ž UPA N,  OB ČIN S K I  S V E T  in  OB ČIN S K A UP R AVA
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