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Rekonstrukcija ceste Javorč  

Rekonstrukcija ceste Avhež –  
stara šola, Gorenja vas

Sanacija ceste Volča - Lom

V okviru regijskega projekta izgradnje I. etape gorenjske pa-
noramske ceste je bila izvedena rekonstrukcija lokalne ceste 
Gorenja vas–Žirovski vrh, na odseku Avhež–Gidor, v dolžini 
160 m. Poleg rekonstrukcije obstoječe ceste so bili zgrajeni še 
pločniki, javna razsvetljava, elektrokanalizacija ter dve grbini 
za umirjanje prometa. Celotna investicija je znašala približno 
85.000 evrov. Od tega je občina prejela 67 % nepovratnih sred-
stev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

S končnim programom odprave posledic neposredne ško-
de na stvareh zaradi neurja s poplavo z dne 18. 9. 2007, ki ga je 
pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), so bila obči-
ni dodeljena dodatna sredstva za odpravo posledic neurja. Na 
podlagi končne potrditve sanacijskega elaborata, ki jo je občina 
prejela s strani MOP v septembru 2010, so bila sredstva dodelje-
na za sanacijo javne poti Volča – Lom. Gradbena dela so se na 
terenu pričela izvajati takoj po podpisu pogodbe med občino in 
ministrstvom, in sicer v oktobru 2010 in bodo zaključena predvi-
doma v letošnjem letu.

V okviru regijskega projekta izgradnje I. etape gorenjske panoramske ceste je bila iz-
vedena rekonstrukcija lokalne ceste Žirovski vrh (Javorč)–Troha v dolžini 1.640 m. Dela 
na lokalni cesti so zajemala obnovo cestišča v makadamu ter asfaltacijo ceste. Celotna 
investicija je znašala približno 210.000 evrov. Izvedba je bila v višini  67 % sofinancirana 
s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

INFR ASTRUK TUR A
JAVNA  
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Spoštovane občanke in občani 
Občine Gorenja vas - Poljane!

Občina Gorenja vas - Poljane se pona-
ša z redkim slovenskim privilegijem: smo 
prvi med mladimi občinami, z najnižjo 
povprečno starostjo občanov v Sloveniji 
z najnižjo povprečno starostjo občanov 
v Sloveniji, 36,8 let. Občina se odziva na 
iz tega izhajajoče potrebe, saj smo v letu 
2010 že drugo leto zapored odprli dva 
nova vrtca: v Lučinah in na Dobravi, ki 
skupaj sprejmeta kar pet novih oddelkov 
otrok . Tako smo dosegli cilj, da imajo 
prav vsi otroci možnost predšolskega 
varstva v naši občini, in to v svojem lokal-
nem okolju, saj imamo vrtce v vseh sredi-
ščih: na Sovodnju, v Lučinah, Javorjah ter 
v Poljanah in Gorenji vasi z dodatno loka-
cijo na Dobravi. Dosegli smo tudi stalno 
zaposlitev nove otroške zobozdravnice, 
zgradili dve novi otroški igrišči, in sicer 
na Hotavljah in v Poljanah, pridobili ne-
povratna sredstva za zahteven projekt 
gradnje igrišča na Sovodnju, namenili še 
skoraj dodatna dva milijona sredstev za 
subvencioniranje vrtcev, prevoze otrok v 
šolo in druge potrebe šol in vrtcev.

Številne mlade družine so že težko 
čakale na dodatna zazidljiva zemljišč za 
stanovanjsko gradnjo, ki jih je zagotovil 

sredi leta sprejet nov občinski prostorski 
načrt. Tega smo po zaostrenih novih po-
stopkih sprejeli med prvimi v Sloveniji.

Zaključili smo glavnino del v obeh go-
spodarskih conah, v Todražu in v Dobju, 
in kljub težkim časom v obeh oddali vsa 
zemljišča. V sedanjem času se še bolj iz-
kazuje, da so prav nova delovna delovna 
mesta največje gonilo in odraz razvoja, 
zato nas na tem področju čaka še veliko 
dela.

Zaključili smo enega obsežnejših sklo-
pov gradnje cest in pločnikov v naseljih 
za zagotovitev večje varnosti vseh ude-
ležencev v prometu. Dokončali smo pro-
jekt gradnje panoramskih cest, ki – tako 
kot cestni programi krajevnih skupnosti 
– izboljšuje cestno infrastrukturo v od-
ročnejših krajih, kjer želimo še izboljšati 
pogoje za življenje. Prav zato tudi velika 
vlaganja v izboljšavo zimske službe, ki je 
samo v zimi 2009/2010 znašala 530.000 
evrov. Zgrajeno je bilo krožišče v Gorenji 
vasi z inovativno podobo, urejen odsek 
od Dobja do Srednje vasi, sočasno pa 
pripravljamo dokumentacijo za nove 
projekte državnih cest: skozi Lučine do 
Suhega Dola, od Trebije do Sovodnja, od 
Gorenje vasi do Hotavelj, čez Dobravo do 
Todraža, skozi Srednjo vas, izvoz za Do-
bensko Ameriko in seveda za gorenjeva-
ško obvoznico, za katero smo v kratkem 
času lani uspešno sprejeli občinski po-
drobni prostorski načrt. 

Zavedamo se, da je eno temeljnih po-
slanstev občine zagotoviti občanom kva-
litetno oskrbo s pitno vodo ter sodobno 
odvajanje in čiščenje odpadnih vod. Zato 
smo v ta namen prednostno pripravlja-
li projekte za pridobitev nepovratnih 
evropskih sredstev: že odobreni in tik 
pred začetkom realizacije so kar štirje 
večji sklopi tovrstnih projektov EU: ka-

nalizacija Javorje, širitev in posodobitev 
čistilne naprave v Gorenji vasi, gradnja 
kanalizacije za naselja Trebija, Podgora 
in Hotavlje z navezavami na osrednjo 
čistilno napravo in vodovod Podvrh–Za-
preval. Oddanih in v postopku odobritve 
je še kar nekaj tovrstnih projektov.

In nenazadnje: postajamo prepoznav-
ni po učinkovitem ločevanju odpadkov, 
s katerimi v sodobni dobi močno obre-
menjujemo okolje. Tako nam je skupaj 
uspelo kar za nekajkrat povečati količino 
ločeno zbranih odpadkov za nadaljnjo 
predelavo. Sredi leta smo odprli še zbirni 
center v Todražu, ki dodatno omogoča 
sprejemanje ločeno zbranih frakcij. Tako 
se razvija naša skupna skrb za okolje, ki ni 
samo naše, ampak ga imamo na posodo 
od naših prednikov za naše zanamce. 

Prav v lepota naše Poljanske doline 
in zapuščina prednikov sta tudi ena od 
osnov za snovanje novih zametkov tu-
ristične dejavnosti: nadaljevali smo s 
projektom toplic v Kopačnici, Rupnikove 
linije, kot deležnik izpolnili obveznosti za 
nemoteno delovanje smučišča na Sta-
rem vrhu, urejali upravljanje Šubičeve 
hiše, tudi z izdajo prvega prospekta ob-
čine skušali prispevati k prepoznavnosti 
naših turističnih znamenitosti, se vključe-
vali v medobčinske in regijske projekte, 
da bi učinkoviteje izvedli svoje načrte ...

Za podrobnejši prikaz opravljenega 
dela in še drugih projektov pa vas vabi-
mo k ogledu zloženke, ki smo jo že tretje 
leto zapored pripravili za vas, da bi lahko 
podrobneje spoznali delo Občine Gore-
nja vas - Poljane v dobrobit občanov.

Župan Milan Čadež  in občinska uprava  

Občine Gorenja vas – Poljane

Bojan Cizej
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Obnova javnih poti po krajevnih skupnostih
Asfalterska dela po posameznih krajevnih skupnostih so trajala od meseca maja do novembra. Poleg občinskih cest je izvajalec 

Primorje, d. o. o., asfaltiral tudi dvorišča zainteresiranih lastnikov objektov. Skupno je bilo v letu 2010 asfaltiranih 7,5 km občinskih cest 
v vrednosti 230.000 evrov. Tabela prikazuje odseke cest, ki so bili asfaltirani v letu 2010.
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Zap.št. Številka ceste Ime odseka ceste Dolžina asfalta (m) Krajevna skupnost
    
1 LC494013 Črni Kal - Murave (proti Žetini) 110 Javorje

2 LC401023 Zapreval - Poljane (proti Zaprevalu) 50 Javorje

3 LC401023 Zapreval - Poljane (glavna cesta Javorje - Poljane) 170 Javorje

4 LC494013 Črni Kal - Murave (dovoz Zapreval 4) 140 Javorje

5 LC494013 Črni Kal - Murave (dovoz Dolenčice 20) 130 Javorje

6 JP401061 Zgornja Luša - Mlaka (dovoz Mlaka 4) 100 Javorje

7 JP600361 Vranšek - Slajka (cesta proti Slajki) 1.500 Gorenja vas

8 JP600454 Čabrace - Volaka 480 Gorenja vas

9 JP600361 Vranšek - Slajka (Hotavlje pri mostu) 50 Gorenja vas

10 JP600500 Vršajn I, II, III (eruptivec) 476 Gorenja vas

11 JP600901 Predmost - Hotovlja (skozi naselje Predmost) 170 Poljane

12 JP600901 Predmost - Hotovlja (skozi naselje Predmost) 20 Poljane

13 JP901461 Hotovlja - Hotovnik  1.500 Poljane

14 JP600901 Predmost - Hotovlja (klanec pri Čiku) 60 Poljane

15 JP601161 Podobeno - Močnikar 50 Poljane

16 JP600361 Sleme – Slajka - Hotavlje (Homovc) 400 Trebija

17 JP600361 Sleme – Slajka - Hotavlje (Lukač) 250 Trebija

18 JP600371 Toplicar - Stara Oselica (Svislarska grapa) 300 Trebija

19 JP600691 Košpir - Bolka 400 Lučine

20 JP600801 Dolge njive - Arhar 300 Lučine

21 JP600025 Odcep Sedej 110 Sovodenj

22 LC100021 Sovodenj - Cerkljanski Vrh (Nova Oselica - preplastitev) 100 Sovodenj

23 JP600121 Hobovše - Travnik 455 Sovodenj

24 JP600051 Laniše - Lisjak 160 Sovodenj

25 JP600021 Grapa – Stata - Jeram (preplastitev) 70 Sovodenj

Obvoznica Gorenja vas

Cestni program – sanacije usadov in plazenja na občinskih cestah

Krožišče Gorenja vas

Parkirišče pri cerkvi v Lučinah 

Križišče Todraž

Za obvoznico Gorenja vas je bil izdelan občinski podrobni 
prostorski načrt, ki je predpogoj za izdelavo projektne doku-
mentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo ceni-
tve ter začetek dogovorov za odkupe zemljišč in objektov na 
trasi bodoče obvoznice. 

Terminski plan predvideva, da se bo izgradnja II. faze obvozni-
ce začela v letu 2013 pod pogojem, da bodo uspešno zaključeni 
odkupi zemljišč, izdelana vsa potrebna projektna dokumentaci-
ja in pridobljeno gradbeno dovoljenje. 

V sklopu letnih asfalterskih del v občini je bil asfaltiran odsek 
ceste na usadu Laniše. S tem je sanacija usada zaključena. Z as-
faltiranjem je bila zaključena tudi sanacija 30-metrskega usada 
v Smoldnem. Na novo pa je bil saniran manjši obstoječi usad pri 
uničenem cestnem prepustu prav tako v Smoldnem. Izvedena 

je bila drenaža zalednih vod, zamenjan cestni prepust in utrjeno 
cestno telo. Pričela so se intervencijska dela na plazu v Muravah, 
ki se je sprožil v času septembrskih poplav.

Izvedena je bila dokončna ureditev in asfaltiranje parkirišča 
pri cerkvi v Lučinah ter rekonstrukcija ceste mimo parkirišča. 
Vrednost izvedenih del, ki jih je poravnala Občina Gorenja vas 
- Poljane, znaša približno 24.000 evrov, del sredstev za asfaltira-
nje pa je prispevala tudi Krajevna skupnost Lučine.

Izvedena je bila rekonstrukcija trokrakega križišča državne 
ceste in občinske ceste pri GC Todraž. Z rekonstrukcijo sta bila 
zgrajena dodatni levi zavijalni pas iz smeri Gorenje vasi in ločilni 
sredinski otok iz smeri Lučin. Urejeni sta bili avtobusni postajali-
šči Todraž. Celotna investicija je znašala približno 85.000 evrov, 
sredstva v višini 81.600 evrov so bila povrnjena s strani Rudnika 
Žirovski vrh, d. o. o.

Na novo zgrajeno krožno križišče Gorenja vas predstavlja 1. 
fazo gorenjevaške obvoznice. Gradnja je obsegala ureditev pri-
ključnih krakov v smeri Lučin, Trebije, nadaljevanja gorenjeva-
ške obvoznice in uvoza na novi bencinski servis. Vzporedno s 
cesto so bili zgrajeni tudi pločnik za pešce, kolesarska steza in 
javna razsvetljava.

Izgradnja krožnega krožišča je potekala v soinvestitorstvu 
Ministrstva za promet – Direkcije Republike Slovenije za ceste 
in Občine Gorenja vas - Poljane. Skupna pogodbena vrednost 
izgradnje krožnega križišča je znašala 434.614,72 evrov.

Pogodbena dela je izvajalo Cestno podjetje Kranj, ki je bilo 
izbrano kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu. Dela so 
potekala pod nadzorom Direkcije Republike Slovenije za ce-
ste. Novo krožno križišče je bilo uradno predano uporabi dne 
23.11.2010, otvoritve se je udeležil tudi minister za promet dr. 
Patrick Vlačič.

Krožno križišče predstavlja veliko pridobitev za kraj, ker je raz-
bremenilo obstoječe križišče in povečalo prometni tok, ki pote-
ka v smeri Škofja Loka–Žiri. S tem je bil narejen velik korak proti 
nadaljevanju gorenjevaške obvoznice, končni prometni ureditvi 
Gorenje vasi in zaščiti vaškega jedra.
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Promet z zemljišči

Prometna ureditev pri OŠ Poljane

Komunalna oprema gospodarske cone Dobje 
z razširitvijo čistilne naprave Poljane

Obnova lokalne ceste Poljane–Javorje–Zapreval v naselju Javorje

Občina Gorenja vas - Poljane nadaljuje z urejanjem lastniških 
razmerij na cestni infrastrukturi in geodetskimi odmerami lokal-
nih cest in javnih poti skladno z razpoložljivimi proračunskimi 
sredstvi. V letu 2010 se je interes lastnikov po ureditvi lastniških 
razmerij še povečal.

Z objavo javnega zbiranja ponudb za izbor investitorjev za 
gospodarsko cono v Todražu in izborom treh novih investitorjev 
so popolnjene razpoložljive površine na območju nekdanjega 
Rudnika urana Žirovski vrh.

V okviru izboljšanja prometne ureditve v okolici Osnovne 
šole Poljane in zagotovitve čim večje varnosti naših otrok je bila 
vzpostavljena nova prometna ureditev od središča Poljan do 
osnovne šole, in sicer: po sedanji »stari« cesti od središča Poljan 
do osnovne šole je promet po novem urejen enosmerno; po 
desni strani ceste je označena steza za pešce (s talnimi označ-
bami in ustreznimi prometnimi znaki). Ob šoli se je s fizičnimi 
ovirami zaprla prometna pot okrog šole, s talnimi označbami so 
bila označena dodatna parkirišča na cesti iz smeri Dobja do šole, 
s prometnimi znaki in talnimi označbami je ustrezno označeno 
tudi »območje šole«. 

V želji, da se varnost otrok na poti v šolo še izboljša sta bila 
v letu 2010 tudi že izdelana geodetski posnetek stanja ter prva 
idejna zasnova za celovito prometno ureditev od centra Poljan v 
smeri mimo Šubičeve hiše do OŠ Poljane, vključno z dodatnimi 

parkirišči v okolici šole. Predmet idejne zasnove je tudi celovita 
ureditev okolice Šubičeve hiše. 

Naročena je bila projektna dokumentacija – idejna zasnova in projekt za izvedbo za rekonstrukcijo lokalne ceste skozi Javorje. 
Rekonstrukcija ceste v dolžini približno 750 metrov, od začetka naselja Javorje do odcepa ceste za Črni kal, se drži obstoječe trase in 
predvideva ureditev pločnikov, pešpoti, izgradnjo javne razsvetljave in vodnega zadrževalnika.
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V okviru komunalne opreme gospodarske cone Dobje je v 
letu 2010 potekala ureditev kamnitih zložb na protipoplavnem 
nasipu in ureditev platojev za bodoče investitorje. Izvedena je 
bila interna cesta z robniki znotraj cone, ki se je tudi asfaltirala 
in priključek interne ceste na regionalno cesto. Prav tako je bila 
izvedena kabelska kanalizacija javne razsvetljave. Izvedena so 
bila dodatna dela (izgradnja meteornega kanala zalednih voda, 
sanacija zamočvirjenega terena ...) in urejena poljska pot za 
dostop do kmetijskih zemljišč. Občina bo še v letošnjem letu 
vložila vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja za komunalno 
opremo.

V okviru posodobitve čistilne naprave v Poljanah so bila 
zaključena dela na objektu – strojnica, v kateri je lepo urejen 
upravni prostor, prostor z elektroomarami in sanitarije. Name-
ščene so elektromotorne fine grablje, kompresorska postaja in 
vgrajena so nova puhala. Na obstoječem biološkem bloku se je 

izvedla zamenjava dotrajane opreme, ki ni bila ustrezna oz. je 
bila zastarela. V prezračevalnih bazenih so se dogradila mešala 
za doseganje večjega učinka čiščenja dušika. Na obnovljeno či-
stilno napravo se bo priključila gospodarska cona Dobje, zato se 
bo obremenitev obstoječe naprave nekoliko povečala.

V aprilu 2010 je Upravna enota Škofja Loka izdala odločbo o 
poskusnem obratovanju poljanske čistilne naprave. Po preteku 
enoletnega poskusnega obratovanja bo ob predložitvi ustre-
znih rezultatov opravljenih meritev lahko izdano tudi uporabno 
dovoljenje. 

Vrednost celotne investicije znaša dobrih 1.800.000 evrov. 
Sredstva v višini 71,54 % upravičenih stroškov so bila pridoblje-
na v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, delno pa iz 
državnega proračuna.

Ureditev vaškega trga v Gorenji vasi

Zimska služba

Ureditev vaškega jedra Poljan

Obnova avtobusnih postajališč

V letu 2009 smo pričeli z ureditvijo vaškega centra Gorenje 
vasi. V okviru ureditve trga so se izvedla naslednja dela: tlako-
vanje dela parkirišča, tlakovanje treh ploščadi za prireditve in 
tržnice, izgradnja Vodnjaka želja, javne razsvetljave in otroške-
ga igrišča. Poleg ureditve trga smo izvedli še razširitev uvoza v 
poslovno-trgovski center, uredili elektro- in telekomunikacijsko 
kanalizacijo  za štiri stanovanjske hiše ter preplastili del cestišča 
v  Gasilski ulici.  Investicija se je že pričela v letu 2009 in je bila  
zaključena v letu 2010. Sredstva so bila pridobljena iz Evropske-
ga kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Službe vlade RS za 
lokalno samoupravo, del sredstev sta prispevali KS Gorenja vas v 
okviru vlaganja v telekomunikacijsko omrežje in Občina Gorenja 
vas - Poljane. 

Stroški zimske službe v sezoni 2009/2010 so bili zaradi obilice 
snežnih padavin rekordni in so presegli pol milijona evrov. Velik 
del stroška predstavlja posipanje cest predvsem v višje ležečih 

območjih. Omenjeni stroški so povezani tudi z zagotavljanjem 
višje ravni kakovosti zimske službe, ki jo občina namerava tudi v 
prihodnosti ohranjati.

V letu 2010 smo začeli z obnovo avtobusnih hišic ob regional-
nih cestah. V prvem letu smo obnovili najbolj dotrajana posta-
jališča in tista, ki so pomembna za varnost otrok, to je obe hišici 
v Poljanah, po eno pa v Lučinah, Podgori in Trebiji.

Nove avtobusne hišice so bile zasnovane tako, da se vklaplja-
jo v naše podeželsko okolje. Narejene so iz naravnega materiala 
– lesa, pokrite pa s »špičakom«, tj. staro in avtohtono kritino z 
modernim pridihom.  Hišice so narejene natančno, kot ogledalo 
poljanskih mojstrov, ki so stoletja pridno in natančno obdelovali 
les iz naših zelenih gozdov.

Hišice imajo obliko čebelnjaka, ki je poleg kozolca slovenska 
arhitekturna posebnost in prispeva tudi k boljši razpoznavnosti 
naše občine in lepe Poljanske doline. 
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V mesecu septembru je bilo na zelenici v centru Poljan postavljenih nekaj otroških 
igral, ki so zelo dobro obiskana in tako celovito služijo svojemu namenu. Postavljeno je 
večnamensko igralo s toboganom in gugalnicama ter gugali na vzmet. Skupni strošek 
izdelave in postavitve igral je znašal približno 7.300 evrov. Gre za začasno ureditev, 
celovitejša ureditev otroškega igrišča pa je predvidena v okviru celovite ureditve va-
škega jedra Poljan.

Za ureditev vaškega jedra Poljan je bila v letu 2010 že izdelana prva idejna zasno-
va. Ta obsega umestitev novega trga, ki bi omogočil oblikovanje ustreznega vaškega 
središča, namenjenega organizaciji kulturnih prireditev na prostem ter oddihu in dru-
ženju prebivalcev ter obiskovalcev Poljan, simbolno pa bi tudi poudaril zgodovinsko 
pomembno lokacijo. Idejna zasnova obsega tudi celovito prometno ureditev okolice.



Male komunalne čistilne naprave

Izdelava hišnih priključkov na kanalizacijo in črpališča Poljane

Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav

Male komunalne čistilne naprave je LEADER projekt, ki ga 
vodi Razvojna agencija Sora, d. o. o., v sodelovanju z občinama 
Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka. Projekt je namenjen osve-
ščanju prebivalcev glede zahtev za odvajanje in čiščenje komu-
nalnih odpadnih voda na območjih, kjer do konca leta 2017 ne 
bo zgrajena javna kanalizacija, in možnosti ureditve z izgradnjo 
lastne male komunalne čistilne naprave. Projekt se je začel iz-
vajati proti koncu leta 2010. Izvedena so bila prva usposablja-
nja kandidatov strokovne ekipe, ki bo izvajala svetovanje tudi 
na terenu. Glavnina aktivnosti se bo odvijala v letu 2011. Projekt 
se izvaja ob sofinanciranju občin Gorenja vas - Poljane in Ško-
fja Loka ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz 
programa LEADER (iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja in sredstev proračuna Republike Slovenije).

Na osnovi javnega razpisa sta bili subvenciji namenjeni za iz-
gradnjo dveh malih komunalnih čistilnih naprav. Prva se nahaja 
v Stari Oselici, druga pa v Delnicah. Skupna vrednost dodeljenih 
sredstev je znašala 1.896 evrov.

Zgrajen je bil sekundarni fekalni kanal B5 v naselju Predmost, na katerega se je priključilo sedem objektov. V sklopu ureditve kana-
lizacije je bila asfaltirana tudi cesta skozi naselje Predmost.

JAVNA INFR ASTRUK TUR A
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Ureditev dezinfekcije na zajetju Trebija
Oporečnost vode na zajetju Trebija je 

zahtevala interventno ureditev objekta 
za dezinfekcijo pri zajetju Trebija. V okvi-
ru projekta je bil zgrajen jašek, v katerem 
sta nameščena merilnik pretoka in opre-
ma za dezinfekcijo. Oprema je začela 
stalno obratovati v začetku leta 2010.

Zbirni center Todraž 
Tako zakonodaja kot 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 dovo-
ljenja in uradnim odprtjem. Skupna vrednost investicije je znašala 532.914 evrov. Investicija je bila financirana s strani Ministrstva 
za finance, rente Rudnika Žirovski vrh in okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov. Zbirni center je 
pričel z obratovanjem 12. maja 2010. Opremljen je z opremo za zbiranje in štirimi prekladalnimi rampami za pretovor embalaže, 
stekla, papirja in ostanka komunalnih odpadkov. Zbirni center upravlja Občina Gorenja vas - Poljane v okviru režijskega obrata z 
dvema sodelavcema. V letu 2010 smo v njem zbrali kar 121 ton odpadkov. Odprt je vsako sredo od 11. do 17. ure ter vsako drugo 
soboto v mesecu od 8. do 12. ure. 

Kanalizacija Javorje

Komunalna oprema stanovanjske soseske Vršajn

Operacija kanalizacije v Javorjah je namenjena ureditvi odva-
janja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v naseljih Dolenči-
ce, Javorje, Murave in Četena Ravan. Ureditev obsega izgradnjo 
4,5 km kanalizacije ter dveh čistilnih naprav, Dolenčice in Četena 
Ravan.

V letu 2010 je bila izdelana projektna in investicijska dokumen-
tacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in sklenjena pogodba s 
Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko o 
sofinanciranju operacije s strani Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Ocenjena vrednost projekta je 2.007.340 evrov.

V letu 2010 se je končalo asfaltiranje ceste v sklopu komunalne ureditve stanovanjske soseske Vršajn. Zaradi strmega naklona cest 
je bila vgrajena zaključna plast eruptivnega asfalta, katere lastnost je boljše trenje med pnevmatikami in podlago. Celotna površina 
vgrajenega asfalta je 15.500 m2. S tem je komunalno urejanje stanovanjske soseske Vršajn zaključeno. Vrednost komunalne opreme 
je presegla 500.000 evrov.

JAVNA INFR ASTRUK TUR A
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Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore 
 – projekt Občine Gorenja vas - Poljane

Občina Gorenja vas - Poljane je v letu 2010 skupaj z drugimi 
občinami na Škofjeloškem pridobila sredstva kohezijskega skla-
da za operacijo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju 
Sore. Operacija se nanaša na izgradnjo kanalizacije in čistilnih 
naprav in je razdeljena na štiri projekte. Projekt Občine Gorenja 
vas - Poljane obsega posodobitev in razširitev čistilne naprave 
v Gorenji vasi s 1000 PE na 3100 PE in izgradnjo primarne ka-
nalizacije Trebija–Gorenja vas. Ocenjena vrednost projekta je 
3.154.500 evrov. 



Ločeno zbiranje embalaže v 
rumenih zabojnikih

Uvedba ločenega zbiranja 
odpadnih nagrobnih sveč

Novembra 2008 smo v naši občini prešli na ločeno zbiranje 
embalaže iz kovin, plastike in sestavljenih materialov "od vrat do 
vrat". Kot je razvidno iz spodnjega diagrama, se je količina zbra-
ne embalaže v obdobju 2007–2010 povečala za več kot petkrat.

Skladno z zahtevami zakonodaje smo z letom 2010 uredili lo-
čeno zbiranje odpadnih sveč na pokopališčih. Glede na to, da 
imamo v občini sedem pokopališč in smo želeli ohraniti stroške 
za ravnanje z odpadki na obstoječi oziroma nižji ravni smo uve-
dli nov, inovativen način zbiranja odpadnih nagrobnih sveč  v 
posebnih 360-litrskih zabojnikih. 

JAVNA INFR ASTRUK TUR A
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Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 
Občina je v letu 2008 skupaj z zasebnim partnerjem uspe-

šno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo za pri-
dobitev evropskih nepovratnih sredstev za izvedbo projekta 
Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. V projekt 
gradnje odprtega širokopasovnega omrežja je vključenih 31 
naselij v občini, kjer širokopasovna omrežja še niso prisotna ali 
kjer občani še nimajo možnosti za priklop na medmrežje. V prvi 
polovici leta 2009 je delo potekalo predvsem na pridobivanju 
služnostnih pogodb ter izdelavi projektne dokumentacije za 
gradnjo, nato pa se je projekt gradnje odprtega širokopasov-
nega omrežja pričel izvajati tudi na terenu, in sicer se je pričela 
gradnja na trasah, kjer so bile služnosti že urejene. 

V letu 2010 se je gradnja omrežja nadaljevala. Glavne smeri 
izvedenega primarnega dela optičnega omrežja so iz Gorenje 
vasi proti: 
•	 	Lučinam,	z	odsekom	trase	proti	Žirovskemu	Vrhu	in	Kladju;	
•	 Trebiji,	z	odsekoma	naprej	proti	Stari	Oselici	in	Fužinam;	
•	 Leskovici;	
•	 	Suši,	Malenskemu	 Vrhu,	 Gorenjemu	 in	Dolenjemu	 Brdu	 ter	

Hlavčim Njivam;
•	 	Podobenu,	z	odseki	za	Žabjo	vas	in	Dobje	ter	proti	Zakobiljku.
Centralna sprejemna točka je urejena v občinski stavbi v Gore-

nji vasi. Za povezavo do vstopne točke v hrbtenično omrežje je 
bilo potrebno izvesti tudi povezavo do centrale Telekoma Slove-
nije, ki je približno 150 m oddaljeno od občinske stavbe.

Sanacija struge potoka Ločivnica
Izvedena je bila sanacija opornega zidu vodotoka Ločivnica, 

in sicer na najbolj kritičnem odseku pri objektu Mercatorja, v 
dolžini približno 45 m, kjer so bili obrežni zidovi struge Ločiv-
nice močno poškodovani in dotrajani ter že nevarno nagnjeni 
proti strugi potoka. Na tem odseku so bile  zamenjane vodo-
vodne cevi, urejena fekalna in meteorna kanalizacije ter izve-
dena pripravljalna dela za kasnejšo možnost ureditve javne 
razsvetljave. Na območju gradnje so bile v celoti urejene tudi 
vozne površine (zamenjava slabega tampona ter asfaltiranje 
vozišča). Strošek investicije je znašal slabih 60.000 evrov in je 
bil v celoti pokrit iz občinskega proračuna.

Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh–Zapreval
Operacija izgradnje vodovodnega sistema je namenjena ureditvi oskrbe s pitno vodo v naseljih Podvrh, Četena Ravan in Zapreval. 

Obstoječa je z vidika zadostnih količin pitne vode in njene kakovostni neustrezna. Ureditev obsega izgradnjo zajetja in črpališča na 
lokaciji Bohinčevega mlina, 100 m3 vodohrana nad Podvrhom in izgradnjo 4,37 km cevovoda.

V letu 2010 je bila izdelana projektna in investicijska dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje in podpisana pogodba s 
Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko o sofinanciranju operacije s strani Evropskega sklada za regionalni 
razvoj. Ocenjena vrednost projekta je 1.062.336 evrov.

JAVNA INFR ASTRUK TUR A
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Javna razsvetljava na Hotavljah
V okviru izgradnje javne razsvetljave se je v letu 2010 izvedla dograditev dela javne razsvetljave na Hotavljah, na odseku od Baniča 

do Čadeža, v dolžini 200 m. Investicija je znašala približno 7.000 evrov. 

Deponija Draga – zapiranje Ekološki otoki

Količina zbranih odpadkov na ekoloških otokih narašča. V 
letu 2010 sta bila povečana ekološka otoka Predmost in Delnice, 
prestavljen ekološki otok v Todražu ter na novo urejen ekolo-
ški otok pri vrtcu na Dolenji Dobravi in na območju Vršajna. Na 
ostalih ekoloških otokih so bili v smeri potreb nameščeni novi 
zabojniki in zamenjani nekateri dotrajani zabojniki.

Občina Gorenja vas - Poljane je solastnica deponije nenevar-
nih odpadkov v Dragi. Ker smo v preteklih letih deponijo zapol-
nili, je bilo deponijo potrebno »sanirati« skladno z zakonskimi 
zahtevami. V letu 2010 so bila zaključena vsa dela, predvide-
na po načrtu neizvedenih del. Začel se je tudi postopek izbire 
upravljavca zaprte deponije.



Projekt Leader  Živahna doživetja Škofjeloškega podeželja

Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev

Oživitev dvorca Visoko

Projekt se je izvajal v času od 1. 3. 2009 do 28. 2. 2010 in je bil 
namenjen organizatorjem prireditev – društvom in vsem dru-
gim, ki se srečujejo s problemi pri organizaciji dogodkov. 

V okviru projekta so se izvajale različne aktivnosti, ki bodo 
organizatorjem olajšale načrtovanje in izvedbo prireditev. Orga-
nizirane so bile različne delavnice in izobraževanja, izdelana je 
bila analiza stanja po področju prireditev, izdana priročnik za or-
ganizacijo prireditev in koledar prireditev ter oblikovane spletne 

podstrani. Za lažjo izvedbo prireditev sta bila kupljena tudi dva 
odra s strehama. Projekt je bil s strani društev izredno pozitivno 
sprejet. 

Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za programe turistič-
nih društev v občini, ki kandidirajo na javnem razpisu. Občina 
je v letu 2010 podpisala pogodbe o sofinanciranju dejavnosti 
s sedmimi društvi, in sicer v skupni višini 10.200 evrov. Višina 
sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja meril, ki so 
opredeljena v Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti turističnih 
društev v Občini Gorenja vas - Poljane.

Z menjavo lastniških deležev z Občino Žiri na dvorcu Visoko in 
škofjeloški kašči se je lastniški delež Občine Gorenja vas – Polja-
ne povečal iz 74,68% na 86,14%, na celotnem kompleksu dvorca 
Visoko skupaj s pripadajočimi zemljišči pa iz 45,35% na 51,35%. 
Družba Hosting, d.o.o., ki je bila na javnem razpisu izbrana za 
razvojnega investitorja, je izdelala predinvesticijsko študijo za 
naložbeni projekt »Posestvo in Dvorec Visoko 5*«, ki jo je potr-
dil tudi občinski svet. Idejna zasnova predvideva hotel s petimi 
zvezdicami, v katerem bo 22 sob, restavracija, konferenčno ban-
ketna dvorana, vinoteka in žganjeteka. S podzemnimi prosto-
ri pod kozolcem naj bi pridobili še prostor za center dobrega 
počutja, ponovno pa bi uredili tudi teniško igrišče. Na jugoza-
hodni strani je predvidena tudi izgradnja od 38 do 42 apartmaj-
skih enot in podzemne garaže, celoten projekt pa potrebuje 
tudi novo cestno povezavo – torej se obeta še gradnja novega 
mostu čez reko Soro. Občinski svet je potrdil tudi Pogodbo o 
poslovnem sodelovanju pri razvoju 2. faze turističnega nalož-
benega projekta »Turistični kompleks »Tavčarjev dvorec Viso-
ko«, ki zajema ustanovitev družbe investitorke, v katero občini 
lastnici vložita nepremičnine na območju kompleksa, razvojni 
investitor pa dokumentacijo in finančna sredstva, potrebna kot 
lastniški kapital družbe za zaključek finančne konstrukcije pro-
jekta, po fazah, kot bo potrebno za realizacijo projekta. Projekt 
je odvisen od sprejema škofjeloškega prostorskega načrta.

TUR IZE M
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Rupnikova linija

Sistem podzemnih in nadzemnih utrdb, ki ga je pred drugo 
svetovno vojno gradila Kraljevina Jugoslavija na ozemlju za-
hodne Slovenije tik ob Rapalski meji kot obrambno linijo pred 
morebitnim italijanskim napadom, postaja vse bolj atraktiven 
in zanimiv za obiskovalce. Zavod za varstvo kulturne dediščine 
je pripravil strokovne podlage in predlog odloka o razglasitvi 
podzemnih bunkerjev v Golem Vrhu in na Hrastovem griču za 
kulturni spomenik lokalnega pomena, ki ga mora potrditi še ob-
činski svet. Z razglasitvijo utrdb za kulturni spomenik bomo laž-
je kandidirali na javnih razpisih za pridobitev dodatnih sredstev, 
saj želimo našo turistično ponudbo obogatiti tudi z ogledom 
urejenih utrdb Rupnikove linije. 

Občina Gorenja vas - Poljane sodeluje pri čezmejnem projek-
tu Brezmejna doživetja kulturne dediščine, katerega cilj je širje-
nje zavesti o pomenu nepremične kulturne dediščine. V okviru 
projekta bomo pridobili  koncept oživitve utrdb ter na utrdbi 
v Golem Vrhu izvedli investicijo. Zaradi varnosti obiskovalcev 
bomo v Golem Vrhu odkopali trenutno še zasuti prvotni vhod v 
utrdbo. Najpomembnejše kulturne znamenitosti bomo vpisali v 

navigacijski sistem ter kupili označevalne in usmerjevalne table 
za izbrane objekte kulturne dediščine.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj. Operacije se izvajajo v okviru 
Operativnega programa Slovenija–Avstrija 2007–2013. Operaci-
je so sofinancirane tudi s sredstvi evropske teritorialne politike 
na državni ravni kot nacionalno sofinanciranje s strani Službe 
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko.

S soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
je izdelan projekt za zaprtje nezavarovanih vhodnih jaškov na 
Hrastovem griču in rudarski projekt za odkop zasutega prvotne-
ga vhoda v utrdbo v Golem Vrhu. Za strokovno izvedbo odprtja 
vhoda je že pripravljena podporna konstrukcija za zavarovanje 
nezabetoniranega dela vhodnega rova.

TURIZEM
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Toplice v Kopačnici imajo izredno dolgo tradicijo, saj je bila že leta 1855 v Kmetijskih in rokodelskih novicah objavljena izjava 
francoskega kirurga in zdravnika Baltazarja Hacqeta, ki je deloval v Idriji, da „... so te toplice prav dobre za kožne spušaje (lišaje itd.), in 
skušnja je učila, da v tisti mertudnosti in treseliki, ki jo nareja živo srebro v človeških udih, imajo posebno moč te toplice, v kterih so se 
bolni delavci iz Idrije radi kopali, ko so še rudo živega srebra v retortah topili in potem zlo bolehali.” 

Občina Gorenja vas - Poljane v toplem vrelcu vidi izredno priložnost za razvoj turizma in obogatitev turistične ponudbe. V letu 
2010 je bilo odkupljeno zemljišče pri Topličarju in s tem pripravljena podlaga za razvoj in realizacijo podjetniškega projekta Toplice 
pri Topličarju. Čez celo leto smo tekoče spremljali poskusno delovanje pilotnega bajerja ter izvajali meritve vzorcev vode na izviru in 
vrtini. Izdelana je tudi idejna rešitev za ureditev okolice pilotnega in naravnega bajerja. 

Toplice Kopačnica



Štefanova hiša – rojstna hiša slikarjev Šubic
V letu 2010 so se v prostorih nadaljeva-

la restavratorska in rekonstrukcijska dela. 
Restavrirala so se glavna vrata, zunanje 
balkonske ograje, rekonstruirala pa so 
se dvokrilna obokana vhodna vrata in 
enokrilna balkonska vrata. V septembru 
2010 je bila oddana prijava na javni razpis 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano za dodelitev nepovratnih sred-
stev, ki prispeva k izboljšanju kakovosti 
življenja ter zagotavljanju enakovre-
dnejših bivalnih pogojev na podeželskih 
območjih. Predmet vloge je sanacija in 
restavratorsko-konservatorska dela naj-
pomembnejših vrednot dediščine v tej 
hiši: restavriranje in konserviranje fresk, 
stavbnega pohištva, krušnih peči in črne 
kuhinje, nakup opreme, potrebne za 
predstavitev muzejske zbirke, ter uredi-
tev pripadajoče infrastrukture za obisko-
valce.
Februarja	 2010	 je	 bil	 objavljen	 javni	

razpis za upravljanje Šubičeve hiše, na 
katerem je bil za upravljavca izbran pro-
fesor likovne umetnosti Boris Oblak iz 
Poljan. Upravljanje hiše zajema umetni-

ško dejavnost, predvsem likovno pro-
dukcijo in razstave, pedagoško dejavnost 
z delavnicami ter organizacijo različnih 
kulturnih dogodkov, koncertov, ki bodo 

poleg popestritve kulturnega programa 
v širšem okolju ponudili tudi možnost za 
promocijo ostale kulturne in turistične 
ponudbe v dolini. 

KULTURNA DEDIŠČINA
KULTUR A , 
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Kulturni dom Lučine
V letu 2010 so bile ob kulturnem domu v Lučinah zgrajene povezovalne stopnice med kulturnim 

domom in podružnično šolo za lažji in bolj varen dostop učencev do telovadnice, ki se nahaja v kul-
turnem domu. Ob stopnicah je bila nameščena tudi potrebna varovalna ograja. Strošek ureditve je 
znašal slabih 6.000 evrov.

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 2010 podpisala pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov in projektov s 15 izvajalci kulturnih programov. Kulturnim 
društvom so bila sredstva dodeljena na podlagi točkovanja po Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavno-
sti v Občini Gorenja vas - Poljane v skupni višini 28.177 evrov. 

Vrtec Dobrava 
Zaradi visoke rodnosti in s tem poveča-

ne potrebe po prostih mestih v vrtcih je 
bila v letu 2010 urejena dodatna enota Vrt-
ca Zala na Dolenji Dobravi. Vrtec Dobrava 
je lociran v lepem podeželskem okolju 
naselja Dolenja Dobrava s pogledom na 
Blegoš in cerkvico sv. Urbana.

Za potrebe novega vrtca se je občina 
dogovorila za dolgoročni najem nekda-
njega gostinskega lokala, pripadajočega 
dvorišča, dela kleti in travnika na spodnji 
strani objekta.

Izdelana je bila vsa potrebna projektna 
dokumentacija, pridobljena vsa potrebna 
soglasja in dovoljenja, med drugim tudi 
gradbeno in uporabno dovoljenje. Izvaja-

lec SGP Tehnik, d. d., Škofja Loka, je pričel 
z deli v maju in jih zaključil v septembru. V 
dobrih štirih mesecih so bila izvedena vsa 
potrebna rušitvena, gradbena, zaključna 
gradbena, elektro- in strojnoinštalacijska 
dela ter vgrajena notranja oprema. Zgra-
jena sta bila tudi povsem nov uvoz in zu-
nanje parkirišče. Na severni strani objekta 
ima novi vrtec locirano teraso, pokrite ser-
visne prostore (skladišče, zunanje sanitari-
je in odprt večnamenski prostor) in otro-
ško igrišče, ki je opremljeno s sodobnimi 
in varnimi igrali.

Vrtec Zala je s podružnično enoto Do-
brava pridobil štiri dodatne oddelke s ka-
paciteto do 70 otrok, za katere skrbi osem 
vzgojiteljic, kuharica in čistilka. 

Vrtec je 15. 9. 2010 odprl svoja vrata in 

sprejel prve obiskovalce v treh oddelkih, 
marca 2011 pa se odpira še četrti oddelek.

25. 11. 2010 je bila tudi uradna otvoritev 
naše nove in sodobne pridobitve za po-
trebe predšolske vzgoje malčkov.

Osnovnošolski program
Občine so skladno z veljavno zakono-

dajo dolžne zagotavljati sredstva za kritje 
materialnih stroškov v osnovnih šolah. To 
so stroški, ki so vezani na uporabo pro-
storov in opreme v osnovnih šolah. Prav 
tako občina financira in zagotavlja izved-
bo tistih osnovnošolskih programov, ki 
niso financirani iz državnega proračuna. V 
letu 2010 je Občina Gorenja vas - Poljane 
sredstva namenila za naslednje dodatne 
programe: varstvo vozačev, zdravstveno-
-športna vzgoja in dodatna strokovna po-
moč v razredu.

Občina prav tako financira nakup opre-
me, gradnjo in vzdrževanje osnovnih šol. 
V letu 2010 so se med drugim zamenjala 
notranja vrata, podboji in okna v Osnovni 
šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas, prav tako 
se je deloma že financirala zamenjava 
oken v Podružnični šoli Javorje, ki se bo 
izvedla v začetku leta 2011.

Kot soustanoviteljica skupnega javne-
ga zavoda Občina Gorenja vas - Poljane 

prav tako krije del materialnih stroškov 
Osnovne šole Jela Janežiča Škofja Loka. 
Z delnim kritjem stroškov izvajanja nad-
standardnega programa skušamo zago-
toviti kakovostno izobraževanje tudi za 
učence s posebnimi potrebami.

Šolski prevozi
Zakon o organizaciji in financira-

nju vzgoje in izobraževanja in Zakon o 
osnovni šoli nalagata občinam dolžnost, 
da priskrbijo sredstva za prevoze učen-
cev osnovne šole, katerih prebivališče je 
oddaljeno od osnovne šole več kot štiri 
kilometre. Učenec ima pravico do brez-
plačnega prevoza tudi v primeru, če se 
ugotovi, da je ogrožena njegova varnost 
na poti v šolo. Pravico do brezplačnega 
prevoza imajo tudi  učenci v 1. razredu 
osnovne šole in otroci s posebnimi potre-
bami, ne glede na oddaljenost  prebivali-
šča od šole.

Občina Gorenja vas - Poljane ima raz-

pršeno poselitev, tako da se je v letu 2010 
za prevoze osnovnošolskih otrok porabilo 
prek 362.000 evrov. Prevoze na dvanajstih 
različnih relacijah izvaja deset različnih 
prevoznikov, ki so bili izbrani na javnem 
razpisu za izvajanje osnovnošolskih pre-
vozov, objavljenem aprila 2010. 

Investicijsko vzdrževanje 
v Osnovni šoli Ivana 
Tavčarja v Gorenji vasi

V Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gore-
nji vasi je občina nadaljevala z zamenja-
vo stavbnega pohištva. V matični šoli 
so bila zamenjana vsa notranja vrata na 
zgornjem hodniku predmetne stopnje in 
zgornjih sanitarijah, skupaj 13 notranjih 
vrat ter 13 oken – delno z zunanjimi senčili 
in delno z notranjimi rolo senčili.

V letu 2010 je bil zamenjan tudi preo-
stanek oken na podružnični šoli v Lučinah, 
skupno 22 kosov stavbnega pohištva.

 
IZOBR A ŽEVANJE
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Sofinanciranje športnih programov 
V občinskem proračunu se namenjajo finančna sredstva za izvajanje programov športa na podlagi Pravilnika o vrednotenju pro-

gramov športa v Občini Gorenja vas - Poljane in Letnega programa športa Občine Gorenja vas - Poljane. Občinska proračunska 
sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu. V letu 2010 je bilo 
v občinskem proračunu za izvajanje programov športa namenjenih 44.000 evrov in z 19 športnimi društvi v občini so bile sklenjene 
pogodbe o sofinanciranju programov športa. 

Športno igrišče Sovodenj

Otroško igrišče Hotavlje

V letu 2010 je bila izdelana investicijska ter druga dokumentacija, ki je bila potrebna za pripravo vloge za prijavo na javni razpis 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje izgradnje športnega igrišča na Sovodnju iz državnih in evropskih 
sredstev. Na podlagi navedene vloge, s katero se je Občina Gorenja vas - Poljane prijavila na javni razpis, so bila v mesecu februarju 
2011 z izdano odločbo že odobrena nepovratna sredstva v višini 215.516,19 evrov.

Investicija obsega izgradnjo večnamenskega športnega igrišča, dostopne poti do igrišča in postavitev objekta, v katerem bo pro-
stor za garderobe in sanitarije. Investicija v izgradnjo športnega igrišča je ocenjena na približno 380.000 evrov. 

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2010
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V okviru projekta Gremo na igrišče so bila urejena štiri zunanja otroška igrišča: po eno v občinah Gorenja vas - Poljane in Železniki ter 
dve v občini Škofja Loka. V naši občini se na več kot 450 m2 nahaja novo otroško igrišče na Hotavljah.

Igrišče je opremljeno s številnimi kakovostnimi igrali – hiško s toboganom, gugalnico, vzmetnim otroškim igralom, plezalom, skalo za 
plezanje.  V okviru igrišča je postavljen tudi koš za igranje košarke, asfaltna ploščad za prosto igro otrok ter okrogla kamnita miza, kjer si 
lahko odpočijejo otroci in njihovi starši. Na igrišču so že potekale tudi delavnice za otroke.

K nastajanju in urejenosti igrišča so veliko prispevali krajani Hotavelj in sosednjih vasi. V okviru prostovoljnih delovnih akcij so člani 
TD Slajka Hotavlje in ŠD Marmor Hotavlje, podjetje Topos, d. o. o., in drugi krajani  pomagali pri pripravi terena, zasaditvi dreves in trave.

Cilj projekta, postaviti zanimiva igrala ter pripraviti urejen prostor za varno in kvalitetno druženje, ki bo spodbujalo otroško igrivost 
in kreativnost ter pripomoglo k navezovanju ter ohranjanju osebnih in socialnih stikov, smo dosegli, kar kaže velika udeležba na delav-
nicah ter nasploh velika obiskanost otroškega igrišča.  Postavitev otroškega igrišča in izvedba animacijskih delavnic v občini sta stali 
52.686 evrov, od tega je 23.928 evrov pridobljenih iz programa LEADER. 

Športna dvorana Gorenja vas  
V letu 2010 je potekal postopek izdelave občinskega po-

drobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje, ki se nahaja 
na južnem delu naselja Trata v Gorenji vasi in obsega okolico 
Osnovne šole Ivana Tavčarja z zunanjimi športnimi površinami, 
travnato pobočje na vzhodni strani šole, zdravstveni dom in 
sosesko na Blatih s parkirišči ter travnik. OPPN ureja dopustne 
arhitekturne, krajinske, oblikovalske in infrastrukturne posege 
v prostor. Območje OPPN je glede na prostorske enote name-
njeno dograditvi šolskega in vzgojno-varstvenega kompleksa z 
novo, večnamensko športno dvorano, dopolnitvi zdravstvenega 
doma z Domom starejših občanov ter morebitno večstanovanj-
sko gradnjo. Izdelava OPPN je osnova za vse nadaljnje projekte 
in aktivnosti, ki bi se v bodoče lahko izvajale na tem območju.
Osnutek OPPN, ki je bil izdelan v letu 2010, predvideva rušitev 
obstoječe šolske telovadnice in izgradnjo nove večnamenske 
dvorane, ki bi dolgoročno pokrila potrebe občine in šole.  Na 
južni strani obstoječega vrtca je rezerviran prostor za izgradnjo 
nove depandanse vrtca s pokrito povezavo, na severovzhodni 
strani, poleg obstoječe zbornice, pa bi se gradil prizidek za pre-
davalnico in dodatne učilnice. Na severni strani, poleg šolskega 
objekta, je predvidena prenova tekaške steze in športnih igrišč.

Športno igrišče Hotavlje – projekti
V lanskem letu je bil izveden postopek spremembe namemb-

nosti zemljišča ter izdelana idejna zasnova za izgradnjo špor-
tnega igrišča na Hotavljah, ki bi obenem služil tudi kot priredi-
tveni prostor. Predvideni projekt obsega večji asfaltni plato za 
športne igre, zamreženo igrišče za odbojko na mivki, prostor 
za postavitev otroških igral, večnamenski objekt za potrebe 
shranjevanja športne opreme, garderobe, gostinski lokal s pri-
padajočimi servisnimi objekti ter zunanjo teraso, sejno sobo za 
potrebe srečanj lokalnih društev in druge spremljajoče prostore 
(WC, kurilnica …). Predvidi se tudi ureditev ustreznih dostopnih 
poti in druge komunalne opreme (vodovod, kanalizacija …).
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DE JAVNOSTI
GOSPODARSKE  
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Subvencije na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja
V občinskem proračunu se 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. 

Sredstva so bila razdeljena 72 upravičencem, ki so izvedli nakup kmetijske mehanizacije oz. uredili kmetijska zemljišča. Občina je 
tako sofinancirala nakup štirih traktorjev, petih aeratorjev, desetih cistern za gnojevko, 25 gorskih kosilnic in šestih hidravličnih cepil-
cev za delo v gozdu. Prav tako so bile sofinancirane tri investicije v urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije), druga dela pa so se 
nanašala na druge naložbe in opremo v kmetijska gospodarstva (naložbe v postavitev pašnikov, preureditev hlevov …). Sredstva so 
se namenila tudi izgradnji oz. rekonstrukciji treh gozdnih vlak.

Na razpis se je prijavilo tudi šest nosilcev dopolnilne dejavnosti, subvencija se je izplačala petim.
Sredstva so se namenila tudi za delovanje društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja.
V letu 2010 je bilo v občinskem proračunu za te ukrepe namenjenih 77.747 evrov.

Občina je v letu 2010 skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane sofinancirala ukrep zaposlovanja oz. samozaposlovanja, za ker je prejela 11 vlog. 
Štiri vloge so bile namenjene sofinanciranju promocije izdelkov in storitev na sejmih doma in v tujini. V enem primeru so bila sredstva 
namenjena sofinanciranju dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Skladno z energetsko zasnovo Občine Gorenja vas - Poljane se sredstva iz občinskega proračuna namenjajo tudi   sofinanciranju 
vgradnje kurilnih naprav za centralno ogrevanje prostorov na lesno biomaso (kotli na polena, sekance, pelete) in vgradnjo toplotnih 
črpalk za centralno ogrevanje po sistemu voda-voda in zemlja-voda. V letu 2010 je bilo iz proračuna namenjenih 6.795 evrov za sofi-
nanciranje nabave štirih kotlov na lesno biomaso.  

Subvencije za podjetnike

Subvencioniranje vgradnje kurilnih naprav na lesno 
biomaso in toplotnih črpalk

Dom starejših občanov v Gorenji vasi 
V okviru  izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Gorenjo vas se je v letu 2010 izdelala tudi idejna zasnove doma 

starejših občanov v Gorenji vasi. Glede na potrebe je predviden dom s 60 ležišči in dnevnim centrom za 10 starostnikov v povezavi z 
obstoječim zdravstvenim domom. Trenutno potekajo pogovori za nakup z lastnikom zemljišča.

V oktobru 2006 je bil sprejet  Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Gorenja vas - Poljane. Do denarne socialne 
pomoči so upravičeni občani, ki nimajo zadostnih sredstev za preživljanje oz. so se, ne po lastni krivdi, ampak zaradi spleta neugodnih 
okoliščin, znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti. V letu 2010 je bilo v občinskem proračunu name-
njenih 10.220 evrov sredstev, s pomočjo katerih smo pomagali socialno ogroženim občanom pri nakupu šolskih potrebščin, ozimnice 
ali kurjave, pri kritju stroškov šole v naravi osnovnošolcem oz. pri kritju izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Na podlagi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev je občina dolžna doplačevati oz. pla-
čevati socialnovarstvene storitve za svoje občane, ki sami finančno ne zmorejo kriti stroškov domske oskrbe. Nekaterim občanom je 
potrebno zagotoviti celotno plačilo oskrbnine, nekaterim pa samo doplačilo. Višino prispevka po uradni dolžnosti ugotovi pristojni 
center za socialno delo. Občina Gorenja vas - Poljane je tako decembra 2010 doplačevala domsko oskrbo za 22 oskrbovancev v 14 
različnih domovih oz. zavodih po Sloveniji. Število oskrbovancev se tekom leta spreminja, kaže pa se trend povečanja potreb po soci-
alnovarstvenih storitvah.   

Enkratne denarne socialne pomoči

Splošni in posebni socialni zavodi

IN SOCIALNO VARST VO
ZDR AVST VENO
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Sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti

Enkratni denarni prispevek za novorojenčke v občini

Občina	 iz	proračuna	zagotavlja	 sredstva	za	sofinanciranje	programov	na	področju	socialno-humanitarnih	dejavnosti.	Finančna	
sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humani-
tarnih dejavnosti. V letu 2010 je bilo v proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za izvajanje programov namenjenih 16.830 evrov, s 23 
humanitarnimi društvi in organizacijami so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

V oktobru 2006 je bil sprejet Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Gorenja vas - Poljane. Pomoč v višini 
208,64 evrov je namenjena staršem ob rojstvu otroka. V naši občini, ki je najbolj rodna občina v Sloveniji, se je v letu  2010 rodilo kar 
127 otrok. Kako dobro skrbimo za naravni prirast Slovencev, je lepo vidno iz spodnjih dveh diagramov, ki prikazujeta naravni prirast 
na 100 prebivalcev v naši občini (levi diagram) in v Sloveniji (desni diagram).



V letu 2010 so bile izvedene lokalne volitve, na katerih smo izbi-
rali  župane občin, člane občinskih svetov ter člane svetov krajevnih 
skupnosti. 

Na rednih volitvah dne 10. 10. 2010 je imelo na področju občine 
Gorenja vas - Poljane pravico voliti skupaj 5.570 volivcev. Volilna ude-
ležba je bila 54,72 %, kar pomeni, da je volilo 3.048 volivcev.

Za župana občine sta se potegovala dva kandidata. S 79,26 % 
glasov je župansko mesto pripadlo dosedanjemu županu Milanu 
Čadežu. Njegov protikandidat Janez Pelipenko je zbral 20,74 % vseh 
glasov volivcev.

Občinski svet sestavlja 17 članov, od njih jih osem zastopa stran-
ko SDS, trije N.Si, po dva SLS in DeSUS, po eden pa SD in LDS. Štiri 

so predstavnice ženskega spola. Člani občinskega sveta prihajajo iz 
vseh štirih krajevnih skupnosti, po eden iz Javorij in Lučin, po dva s 
Trebije in Sovodnja, pet iz Poljan in šest iz Gorenje vasi. 

Nova sestava občinskega sveta za mandatno obdobje 2010–2014 
je sledeča: Janez Arnolj, Stanko Bajt, Jože Čadež, Roman Demšar, 
Olga	Fic,	Janez	Hrovat,	Boris	Jurjevič	Janša,	Alenka	Krmelj,	Leopold	
Kržišnik, Marko Kržišnik, Jurij Krvina, Žan Mahnič, Mirjana Možina, 
Jože Novak, Tomaž Pintar, Irena Tavčar in Bogo Žun.

Po izvedenih lokalnih volitvah so se konstituirali tudi sveti krajev-
nih skupnosti. Po 11 članov sestavlja svete krajevnih skupnosti Gore-
nja vas, Poljane in Sovodenj, po devet svete krajevnih skupnosti Luči-
ne in Trebija, svet Krajevne skupnosti Javorje pa šteje sedem članov. 

 LOK ALNE VO LIT VE 2010
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 Občinski praznik in občinski nagrajenci 2010

Pregled proračunov v zadnjih šestih letih

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Gorenja vas - Poljane komisija za priznanja vsako 
leto v Podblegaških novicah objavi javni razpis za zbiranje predlogov kandidatov za podeli-
tev priznanj Občine Gorenja vas - Poljane. V letu 2010 je župan na osrednji prireditvi ob ob-
činskem prazniku podelil štiri občinska priznanja. Plaketo občine je posmrtno prejel Drago 
Kisovec za dolgoletno uspešno delo in dosežke na področju ljubiteljskega športa v Poljanski 
dolini. Plaketo je prejelo tudi Prostovoljno gasilsko društvo Gorenja vas za 110 let uspešnega 
delovanja na humanitarnem področju. Priznanje občine je prejela Zofija (Sonja) Polenšek za 
zasluge in socialni vzor na področju dolgoletnega rejništva, priznanje župana pa je prejel 
Lojze Oblak za izjemne dosežke na rekreacijskih tekmovanjih in pripadnost športu.  

 OBČINSK I  PR A ZN IK 2010

PRO R AČUNI
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Lokalne volitve 2010

Pregled proračunov po letih

Zgornja tabela prikazuje pregled sprejetih proračunov in zaključnih računov Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju od leta 2005 do 2011, v
katerem se je proračun povečal za 112 % in zaključni račun (realizacija proračuna) v istem obdobju za 96%, predvsem zaradi uspešnega kandidiranja 
za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev. Prav tako tabela prikazuje delež investicij v proračunu ter višino realizacije načrtovanih proračunov.

Občinski prostorski načrt
Sredi junija je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane 

sprejel nov odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN). S tem 
je občini med prvimi v državi uspelo zaključiti zapleten in dol-
gotrajen postopek sprejemanja tega temeljnega prostorskega 
akta. Novi odlok o prostorskem načrtu je tako nadomestil dva 
osnovna prej veljavna odloka: o prostorskem planu in o pro-
storskih ureditvenih pogojih. Tokrat pa je bil prvič sprejet pov-
sem nov odlok o občinskem prostorskem načrtu, ki je podlaga 
za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
posege v prostor na celotnem območju občine, razen za obmo-
čja, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti 
(OPPN).  Izdelava OPPN je zahtevana s strani državnih ustanov 
zlasti v primeru varstvenih območij, ki pred gradnjo zahtevajo 
dodatne strokovne preveritve, obvezen pa je tudi v primeru str-
njene gradnje večjega števila objektov, kjer je potrebno pred 
gradnjo predvideti dostope in komunalne vode za vse predvi-
dene objekte.

Ena obsežnejših nalog sprejemanja OPN je bila širitev stavb-
nih zemljišč, saj je bilo vloženih več kot 300 pobud lastnikov 
zemljišč za spremembo namembnosti, veliko pritožb in predlo-
gov pa je bilo še v času javne razgrnitve prostorskega načrta. Z 
novim odlokom je bilo na novo zagotovljenih skupno 73,11 ha 
stavbnih zemljišč, že prej pa je bilo na območju občine 163,29 
ha nepozidanih stavbnih zemljišč. To je eden od razlogov, da je 
Ministrstvo za kmetijstvo zavrnilo vrsto pobud občanov za do-
ločitev stavbnih zemljišč, ki jih je občina prej že rešila pozitivno.

Občinski prostorski načrt poleg strateškega in izvedbene-
ga dela vsebuje tudi obsežen kartografski del. Med različnimi 
grafičnimi prikazi je najpomembnejši tisti, ki določa osnovno 
rabo oziroma podrobnejšo namensko rabo za vsa zemljišča na 
območju občine, in je občanom dostopen prek spletnega pre-
gledovalnika Kaliopa, do katerega je mogoče prosto dostopati 
preko GIS točke na vstopni spletni strani Občine Gorenja vas - 
Poljane.

PROSTORSKO NAČR TOVAN JE
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Gasilska oprema

Občina je skladno s Planom občin-
skega gasilskega poveljstva nabave ga-
silskih vozil v letih 2007–2016 v Občini 
Gorenja vas - Poljane v letih 2009 in 2010 
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Ja-
vorje sofinancirala nabavo gasilskega vo-
zila s cisterno GVC 16/25.  Podvozje vozila 
s tovarniško oznako TGM 13.280 4x4 je iz-
delalo podjetje MAN. Vozilo ima pogon 
na vsa štiri kolesa in motor moči 280 KM. 
Nadgradnjo gasilskega vozila je izdelalo 
podjetje Gasilska vozila Pušnik. V vozilu 
je prostora za 7 gasilcev, cisterno z 2500 
litrov vode, črpalko ROSENBAUER NH 25 
in drugo potrebno opremo za gašenje 
požarov. 

Celotno vozilo z nekaj dodatne opre-
me je društvo stalo približno 220.000 
evrov, od tega je Občina Gorenja vas - 
Poljane investicijo sofinancirala v višini 
82.000 evrov. 

13. aprila 2010 je vozilo prispelo v 
društvo, uradni prevzem vozila je pa bil 
opravljen 31. julija 2010.

PROTIPOŽ AR NA VAR NOST
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2010



ODDELEK ZA 
PRORAČUN, FINANCE 
IN RAČUNOVODSTVO
Višja svetovalka za proračun, finance in 
računovodstvo – vodja oddelka

Branka Srša
Telefon: 51 83 109
E-pošta: branka.srsa@obcina-gvp.si

Naloge: priprava proračuna občine in skrb 
za njegovo izvrševanje, priprava zaključnega 
računa proračuna občine, vodenje računo-
vodstva občine, priprava poslovnih poročil, 
priprava premoženjske bilance občine, 
upravljanje finančnega premoženja občine, 
priprava mesečnih finančnih poročil za Mi-
nistrstvo za finance, izdelovanje statističnih 
poročil, sodelovanje pri pripravi razvojnih 
programov občine …

Svetovalka za računovodstvo

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

Naloge: naloge v zvezi s pripravo in obraču-
nom plač in drugih stroškov dela, preverjanje 
skladnosti dokumentov z zakonskimi določ-
bami, sodelovanje pri pripravi proračuna, 
spremljanje porabe proračunskih sredstev in 
priprava poročil, vodenje centralne evidence 
premoženja občine in premoženja pravnih 
oseb v lasti občine, izdelava periodičnih 
in letnih obračunov DDV, spremljanje in 
nadzor nad prihodki občine po proračunskih 
postavkah …

Finančnik

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

Naloge:  finančno računovodske naloge 
(knjiženje poslovnih dogodkov v programsko 
aplikacijo na podlagi pravilno likvidiranih 
dokumentov; priprava podatkov za izdelavo 
mesečnih in letnih likvidnostnih načrtov), na-
loge, povezane z blagajniškim poslovanjem, 
izstavljanje računov, izvajanje nalog v zvezi s 
pripravo in izvrševanjem proračuna, izvajanje 
plačilnega prometa, računalniška obdelava 
finančnih podatkov … 

Finančnik za režijski obrat

Marinka Šinkovec, 
ki jo v letu 2011 zaradi upokojitve nadomesti 
Anica Nedižavec
Telefon: 51 83 108
E-pošta: marinka.sinkovec@obcina-gvp.si; 
ani.nedizavec@obcina-gvp.si

Naloge: finančno računovodske naloge za 
režijski obrat, izstavljanje računov, vzpostavi-
tev osnovnih baz: krajevnih skupnosti, naselij 
v posamezni KS, gospodinjstev in drugih od-
jemalcev posameznih storitev gospodarskih 
javnih služb, izdelava šifrantov, obračunov 
glede na določitev načina obračuna posame-
znim strankam in glede na vrste storitev, ki 
jih koristijo, knjiženje plačil strank …

ODDELEK ZA 
OKOLJE, PROSTOR IN 
INFRASTRUKTURO
Višja svetovalka za okolje in  
infrastrukturo –  vodja oddelka

Kristina Knific
Telefon: 51 83 122
E-pošta: kristina.knific@obcina-gvp.si

Naloge: vodenje oddelka za okolje, prostor in 
infrastrukturo in režijskega obrata, priprava 
zahtevnih analiz, izvajanje vseh nalog s po-
dročja varstva okolja in gospodarskih javnih 
služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda, ravnanje s komunalnimi 
odpadki), priprava programov varstva okolja, 
priprava predpisov za področje gospo-
darskih javnih služb in drugih področnih 
splošnih aktov, priprava ukrepov za razvoj in 
izboljšanje kakovosti izvajanja gospodarskih 
javnih služb, odmera komunalnega prispevka 
izdajanje projektnih pogojev in soglasij h 
gradnjam …

Višji svetovalec za področje komunalne 
in gradenj

Bernard Strel
Telefon: 51 83 116
E-pošta: bernard.strel@obcina-gvp.si

Naloge: vodenje in izvajanje projektov na 
področju gospodarske javne infrastrukture in 
gradenj ter izvajanje nadzora gradenj, zlasti 
za področje projektov, ki so sofinancirani iz 
naslova kohezijskih in strukturnih evropskih 
sredstev, priprava baz podatkov in posredo-
vanje podatkov za odmero nadomestila za 
stavbna zemljišča …

Svetovalec za komunalno infrastrukturo

Boštjan Kočar
Telefon: 51 83 103
E-pošta: bostjan.kocar@obcina-gvp.si

Naloge: vodenje del na področju nizkih 
gradenj javne komunalne infrastrukture 
(ceste, kanalizacija), izvajanje vsakoletnega 
investicijskega vzdrževanja lokalnih cest 
in javnih poti, upravljanje banke cestnih 
podatkov za lokalne ceste in javne poti, sode-
lovanje pri pripravi rekonstrukcij regionalnih 
cest v občini, nadzor nad izvajanjem zimske 
službe, sodelovanje pri pripravi sanacijskih 
programov za odpravo posledic naravnih 
nesreč, izdajanje projektnih pogojev in sogla-
sij h gradnjam …

Svetovalec za komunalne zadeve

Gašper Čadež
Telefon: 51 83 123
E-pošta: gasper.cadez@obcina-gvp.si

Naloge: evidentiranje predlogov vzdrževanja 
vodovodnih sistemov in skrb za izvajanje 
ukrepov za izboljšanje kakovosti pitne vode, 
pripravljanje periodičnih poročil za režijski 
obrat, izdajanje projektnih pogojev in sogla-
sij h gradnjam, spremljevalna dela s področja 
izvajanja nalog režijskega obrata, spremljanje 
in izdelava katastra komunalnih naprav, nad-
zor nad izvajanjem zimske službe, upravljanje 
z javno razsvetljavo v naselju, tajniška dela za 
KS Gorenja vas …

Vzdrževalec

Bojan Kavčič
Telefon: 051 328 514

Naloge: spremljanje stanja, obveščanje o 
stanju ter opravljanje različnih tekočih vzdr-
ževalnih del na objektih, napravah, poslovnih 
prostorih in prevoznih sredstvih, vzdrževanje 
komunalnih in drugih objektov v občini, iz-
vajanje nalog s področja gospodarskih javnih 
služb, čiščenje komunalnih naprav,  izvajanje 
drugih nalog vzdrževanja javnih površin, 
upravljanje zbirnega centra Todraž…

Komunalni delavec

Janez Ažbe
Telefon: 051 328 514

Naloge: vzdrževanje komunalnih in drugih 
objektov v občini, javna snaga in čiščenje 
javnih površin, površin za pešce, zelenih 
površin, čiščenje komunalnih naprav, vzdrže-
vanje, urejanje in varstvo lokalnih, občinskih 
javnih poti in drugih nekategoriziranih cest, 
izvajanje zimske službe čiščenja javnih povr-
šin in poti, urejanje in vzdrževanje mest za 
plakatiranje ter izvajanje plakatiranja …

ŽUPAN ,  PODŽUPAN IN OBČINSK A UPR AVA 
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ŽUPAN  
Milan Čadež
Telefon: 51 83 106
E-pošta: milan.cadez@obcina-gvp.si

PODŽUPAN 
Tomaž Pintar
Telefon: 041 566 303
E-pošta: tp.pintar@gmail.com

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

stvo,
•		oddelek	za	okolje,	prostor	in	infrastrukturo,	

v okviru katerega je kot posebna enota 
organiziran režijski obrat za izvajanje go-
spodarskih javnih služb. 

 
URAD ŽUPANA       
Direktorica občinske uprave

Elizabeta Rakovec,
ki jo v letu 2011 nadomešča Barbara Bogataj 
Telefon: 51 83 105
E-pošta: elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si; 
barbara.bogataj@obcina-gvp.si

Naloge: vodenje in koordinacija občinske 
uprave in urada župana, opravljanje strokov-
nih nalog za delovanje občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles, priprava splošnih in 
drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih spre-
jemajo župan, občinski svet in drugi občinski 
organi, odločanje v upravnih postopkih na 
prvi stopnji, odnosi z javnostmi in informi-
ranje javnosti, sodelovanje pri postopkih 
pridobivanja in prodaje premoženja …

Višja svetovalka za področje gospodarstva

Nataša Kopač 
Telefon: 51 83 114
E-pošta: natasa.kopac@obcina-gvp.si

Naloge: izvajanje postopkov javnih naročil, 
priprava projektov, izvajanje gospodarske 
strategije občine, urejanje zadev in postop-
kov za oddajo stanovanj, naloge s področja 
podjetništva, obrti, kmetijstva, podeželja, 
gozdarstva, priprava splošnih aktov ter javnih 
razpisov za izvajanje kmetijske in podjetniške 
subvencijske politike občine, izdelava prijav 
na razpise za skladnejši regionalni razvoj in 
razpise evropskih strukturnih skladov, vode-
nje računovodstva krajevnih skupnosti …

 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti

Anja Hren, 
ki jo v letu 2011 nadomešča Helena Kržišnik
Telefon: 51 83 104
E-pošta: anja.hren@obcina-gvp.si; helena.
krzisnik@obcina-gvp.si

Naloge: izvajanje nalog občine na podro-
čju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, 
kulture, športa in rekreacije, varstva kulturne 
dediščine in socialnega skrbstva, izdaja 
odločb o plačilih staršev za programe vrtca,  
izdajanje odločb o zdravstvenem zavaro-
vanju občanov, priprava splošnih aktov ter 
javnih razpisov za področje športa, kulture in 
humanitarnih dejavnosti …

Svetovalka za investicije

Jana Kristan
Telefon: 51 83 102
E-pošta: jana.kristan@obcina-gvp.si

Naloge: celovito spremljanje in vodenje in-
vesticij, vodenje postopkov javnih naročil za 
izbiro izvajalcev za pripravo projektne doku-
mentacije in za potrebe gradenj, sodelovanje 
pri pripravi investicijske dokumentacije, 
priprava vlog na javne razpise za nepovratna 
sredstva, tajniška dela za KS Poljane …

Višja svetovalka za področje turizma in 
razvojnih projektov

Marjeta Šifrar
Telefon: 51 83 120
E-pošta: marjeta.sifrar@obcina-gvp.si

Naloge: vodenje in izvajanje projektov na 
področju turizma in drugih razvojnih projek-
tov, realizacija razvojnih programov občine 
po posameznih projektih, priprava splošnih 
aktov ter javnih razpisov s področja turizma, 
razvoj in promocija turistične dejavnosti ob-
čine in njene naravne in kulturne dediščine, 
organizacija prireditev, priprava promocijske-
ga materiala …

Viša svetovalka za splošne in pravne zadeve

Barbara Bogataj,  
ki jo v letu 2011 nadomešča Maja Jurjevič
Telefon: 51 83 124
E-pošta: barbara.bogataj@obcina-gvp.si; 
maja.jurjevic@obcina-gvp.si

Naloge: priprava služnostnih, menjalnih, 
kupoprodajnih in drugih pogodb s področja 
prometa z zemljišči ter vodenje vseh postop-
kov v zvezi z njimi, izdajanje potrdil in infor-
macij s področja urejanja prostora, vodenje 
postopkov priprave občinskih podrobnih 
prostorskih načrtov ter drugih postopkov s 
področja urejanja prostora …

Poslovna sekretarka v sprejemni pisarni

Anica Nedižavec, 
ki jo v letu 2011 nadomešča Vanja Frlic
Telefon: 51 83 100
E-pošta: info@obcina-gvp.si

Naloge: sprejem in odprava pošte, organiza-
cija pisarniškega poslovanja, administrativna, 
tehnična in organizacijska opravila za župa-
na, občinsko upravo, občinski svet in njegova 
delovna telesa, (fotokopiranje gradiva, 
pošiljanje gradiva ...), nabava pisarniškega in 
drugega materiala za delo občinske uprave, 
sprejem strank, oddaja v najem dvorane v 
domu občine …

OBČINSK A UPR AVA
ŽUPAN ,  PODŽUPAN in 
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