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dodana vrednost se že izkazuje pri celovitejšem načrtovanju posegov v prostor,
v katerem imajo možnost preko javnih
razgrnitev sodelovati tudi občani.
Tudi letos pa ne moremo mimo uspehov na področju ločenega zbiranja odpadkov, saj še naprej beležimo dobre
rezultate. Količina zbrane embalaže v obdobju 2007–2011 se je namreč podvojila
in če smo sprva odlagali na deponijo veliko večino zbranih odpadkov, jih danes že
polovico namenimo nadaljnji pridelavi.
Pred leti uspešno uveden inovativen načih zbiranja embalaže z rumenimi zabojniki kot primer dobre prakse posnemajo
številne gorenjske občine, lani je sledila
še uvedba inovativne rešitve zbiranja
bioloških odpadkov za objekte brez možnosti hišnega kompostiranja.
Že četrto leto zapored vas vabimo k
spoznavanju dela naše občine tudi s prikazom projektov v posebni publikaciji,
ki želi nazorno prikazati čim več del in
nalog, ki jih je občina izvajala v letu 2011.
Ker se počasi izteka obdobje izdatnejših podpor Evropske unije za financiranje
razvojnih projektov v Sloveniji, smo tudi
v lanskem letu prednostno izvajali investicije, za katere smo predhodno uspešno kandidirali za evropska nepovratna
sredstva. Največja in najobsežnejša med
njimi – ocenjena je na 2,2 milijona evrov
– je gradnja kanalizacije Javorje in Četena Ravan, za lokalno skupnost pa je prav
tako pomembna izgradnja sodobnega
igrišča na Sovodnju, Neškove brvi v Gorenji vasi ali vodovoda Podvrh–Zapreval.
Ob tem nismo pozabili na urejanje lokalnih cest in javnih poti izven lokalnih
središč; na novo urejenih je bilo preko 12
kilometrov.
Ker pa želimo svoje delovanje usmeriti
tudi v aktivnosti, ki medsebojno povezu-

jejo tako ljudi kot raznovrstne potenciale
naše občine in nas predstavljajo širše,
vas posebej vabimo k ogledu poglavja
Turizem in prireditve, v katerem želimo
posebej izpostaviti izjemno uspešno
izvedbo Mednarodnega tekmovanja v
gorskih tekih za mladince. Leto 2011 pa
je posebej zaznamovalo tudi praznovanje 160-letnice rojstva rojaka dr. Ivana
Tavčarja, ki mu je bil posvečen Tavčarjev
kulturni teden v Poljanah.
K živahnemu utripu dogajanja v občini so močno prispevala naša številna
društva, katerih delovanje želimo, kot
je razvidno iz prikazov v nadaljevanju,
spodbujati tudi z dodeljevanjem subvencij, prav tako spodbujamo aktivnosti
podjetnikov in kmetov.
Novost pri delu občinske uprave je izvajanje postopkov za sprejem občinskih
podrobnih prostorskih načrtov (OPPN),
ki so prvi korak pri investicijah za projekte občine, po novem pa tudi za marsikaterega zasebnega investitorja. Njihova
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Zaradi izjemnih rezultatov na področju ravnanja z odpadki smo bili na natečaju Najbolj zelena občina 2011 uvrščeni
med finaliste v kategorij občin nad 5000
prebivalcev, kar nam pomeni veliko priznanje in potrditev dosedanjega dela.
Zato želimo tudi ob tej priložnosti izpostaviti, da je s sodelovanjem in z dobrim
delom mogoče doseči vrhunske rezultate na vseh področjih našega dela, kar bo
naše vodilo tudi v prihodnje.
Župan Milan Čadež in občinska uprava
Občine Gorenja vas - Poljane
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JAVNA
INFR ASTRUK TUR A
Obvoznica Gorenja vas
Na osnovi predhodno sprejetega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obvoznice Gorenje vasi je bila izdelana
projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in odkupljen prvi del zemljišč za gradnjo obvoznice. Postopki za izvedbo odkupa drugega dela zemljišč so še v teku; pod pogojem, da bodo odkupi zemljišč pravočasno zaključeni in bo izbira izvajalca
del potekala brez zapletov, je gradnja obvoznice predvidena za leto 2013.

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2011

Gradnja odprtega
širokopasovnega omrežja

Kanalizacija Javorje
Projekt Kanalizacija Javorje je namenjen ureditvi odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode za prebivalce naselij Dolenčice, Murave, Javorje in Četena Ravan. Projekt obsega gradnjo
dveh kanalizacijskih sistemov. Prvi obsega kanalizacijo Četena
Ravan (324 m) in čistilno napravo Četena Ravan, drugi pa kanalizacijo Dolenčice–Javorje–Murave (4215 km), dve črpališči in
čistilno napravo Dolenčice.
Vrednost projekta je ocenjena na 2.214.260 evrov in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v
znesku do 1.102.411 evrov in sredstvi občinskega proračuna.
V letu 2011 so se izvajala gradbena dela na čistilni napravi Dolenčice ter gradili kanalizacijski vodi, izveden je večji del omrežja v naselju Četena Ravan, kjer je v gradnji tudi mala čistilna naprava. Priklopi objektov se bodo izvajali v obdobju 2012–2013.

Projekt Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja sestoji
iz dveh delov, in sicer iz izgradnje nekomercialnega dela (primarno omrežje) – izgrajeno v letih 2009 in 2010 – ter izgradnje
posameznih hišnih priključkov, tj. komercialni del projekta, ki je
potekal v drugi polovici leta 2011 in se bo nadaljeval glede na
potrebe še naslednja desetletja. Predmet razpisa Ministrstva za
gospodarstvo so bila sicer naselja na belih lisah, vendar je z izgradnjo tako razširjenega omrežja tudi drugim zainteresiranim
občanom omogočen dostop do omrežja prihodnosti, še posebno, če se nahajajo v neposredni bližini vodov.

Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh–Zapreval
Projekt Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh–Zapreval
obsega izgradnjo zajetja in črpališča Bohinčev mlin, vodohrana
Podvrh in 4,4 km povezovalnih cevovodov. Projekt je namenjen
zagotovitvi kakovostne in količinsko ustrezne oskrbe s pitno
vodo za prebivalce naselij Podvrh, Četena Ravan in Zapreval
ter zagotovitvi osnovnih pogojev za razvoj turizma, zato je pomemben za celotno škofjeloško območje. V letu 2011 so intenzivno potekala gradbena dela, ki bodo zaključena v letu 2012
Vrednost projekta je ocenjena na 1.062.336 evrov in je
sofinaciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v
znesku do 627.073,00 evrov in sredstvi občinskega proračuna.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore
Projekt Občine Gorenja vas - Poljane
V letu 2011 je bil izveden uspešno zaključeni javni razpis za
širitev čistilne naprave, ki ga je bilo potrebno zaradi pritožb izvajalcev v celoti ponavljati, vključno z vnovičnim pridobivanjem
soglasij za objavo razpisa s strani Ministrstva za okolje in prostor
in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Dela na terenu se bodo pričela v letu 2012 in nadaljevala vse
do konca leta 2014, ko bo zaključeno enoletno poskusno obratovanje čistilne naprave in izgrajena kanalizacija.

Operacija Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju
Sore sestavljajo štirje projekti škofjeloških občin, ki so se povezale in pridobile sredstva evropskega Kohezijskega sklada.
Vrednost Projekta Gorenja vas - Poljane znaša po odločbi o
dodelitvi sredstev 2.628.750,00 evrov brez DDV, obsega pa gradnjo in izboljšavo primarne kanalizacije Trebija– Gorenja vas v
skupni dolžini 6,94 km s pripadajočimi objekti ter posodobitev
in povečanje čistilne naprave Gorenja vas, in sicer z zmogljivosti
1.000 populacijskih ekvivalentov (PE) na zmogljivost 3.100 PE.
Posodobitev in razširitev čistilne naprave je za lokalno skupnost
pomembna pridobitev, saj bo omogočala nove priklope objektov na javno kanalizacijo ter ureditev prevzema in obdelave
vsebin iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v občini.
Na čistilni napravi se bodo po izgradnji še manjkajočih odsekov
kanalizacije čistile komunalne vode iz objektov naselij Gorenja
vas, Dolenja in Gorenja Dobrava, Dobravšce, Todraž, Hotavlje,
Podgora in Trebija. Za dosego ciljev projekta EU bo občina morala zgraditi še 3 km sekundarne kanalizacije, za katero še nima
pridobljenih drugih virov financiranja.
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Neškova brv
V prvi polovici maja 2011 smo pričeli z odstranjevanjem stare
Neškove brvi in na njenem mestu v poletnih mesecih zgradili
novo, sodobnejšo in prepoznavnejšo brv, ki je zasnovana kot
pokrit most z dvokapno streho. Brv stoji na novih betonskih stebrih, povezanih z novimi jeklenimi nosilci. Izvedena je bila obsežna ureditev in utrditev brežine reke Sore s kamnitimi zložbami.
Urejeni sta tudi osvetlitev mostu in klančina za invalide, po gradnji pa je bila prestavljena tudi bližnja kapelica in nameščena
razlagalna tabla.
Pogodbena vrednost del je znašala 178.000 evrov, gradnjo
mostu pa je poleg Občine Gorenja vas - Poljane v višini 110.000
evrov financiral evropski program čezmejnega sodelovanja
med Italijo in Slovenijo v okviru projekta Slow tourism, ki vsebuje niz projektov s področja izboljšave obvodnih ureditev in
turizma ob vodi po celotnem Gorenjskem.
Zgrajeni most predstavlja enega najlepših pokritih mostov v
regiji, s katerim želi lokalna skupnost obuditi del tovrstne dediščine naših prednikov, ki so skrbno in s trudom urejali prehode
čez reko, da bi povezali naseljence obeh bregov reke in omogočili razvoj naseljem ob skozi stoletja strateško pomembni prometni poti po Poljanski dolini na severno Primorsko.
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Obnova javnih poti po krajevnih skupnostih

Cestni program – posebni razvojni problemi

V letu 2011 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca asfalterskih del v naši občini za obdobje štirih let. Izbrana sta bila
dva izvajalca, ki sta glede na obseg del v posamezni krajevni
skupnosti oddala najugodnejšo ponudbo. Izvajalec, ki je izbran
za posamezno krajevno skupnost bo izvajal asfalterska dela še
naslednja tri leta.
Poleg asfaltiranja novih odsekov cest in sanacije dotrajane
asfaltne vozne površine se je v letu 2011 izvajalo tudi krpanje
udarnih jam na cesti Poljane–Javorje–Zapreval, Hotovlja–Bukov
vrh in Hotavlje–Volaka.
V dogovoru s krajevnimi skupnostmi so bile postavljene ležeče ovire za umirjanje prometa v naseljih Predmost in Kopačnica
ter pri blokih v Gorenji vasi.

Dela, izvedena v letu 2011:
• Na cesti Kopačnica–Planina so bili sanirani podporni zidovi na
petih odsekih, izvedena dva nova prepusta ter saniran makadam na 1500 m dolgem odseku.
• Na cesti Debeni–Studor je bil izdelan težnostni podporni zid
dolžine 20 m za preprečitev premika brežine.
• Izveden je bil betonski hudourniški zadrževalnik ob cesti
Karlovc–Budl.
• Izveden je bil kamnit podporni zid dolžine 20 m ob potoku na
cesti Trebija–Fužine.
• Saniran je bil odsek makadama dolžine 2000 m na cesti Likar–
Zarob.

• S aniran je bil odsek makadama dolžine 300 m na cesti Anžaj in
izveden oporni zid v dolžini 50 m.
• Saniran je bil odsek makadama dolžine 500 m na cesti Slajka–
Stara Oselica in izvedeno odvodnjavanje ceste.
Sredstva so se namenila za izdelavo projektne dokumentacije
idejne zasnove za ureditev ceste Sovodenj–Javorjev Dol, ki zajema ureditev uvoza z državne ceste na Sovodenj in ureditev
1600 m lokalne ceste, ter za izdelavo projektne dokumentacije
PGD za ureditev parkirišča in obračališča za avtobuse pri OŠ Poljane. Sredstva so se namenila za gradbena dela priprave cest
za krpanje in asfaltiranje na cesti v Volaki, Predmostu, Bukovem
Vrhu in Zaprevalu.

Sanacija ceste Volča–Lom
Izvajalec asfaltiranja

Krajevna skupnost

Odsek ceste

		
		
		
Javorje
Javorje
		
		
		
		
		
		
		
Gorenjska
		
gradbena
Poljane
družba d.d.
		 Poljane
		
		
		
		
		
		
Sovodenj
Sovodenj
		
		
Trebija
Trebija
		
		
		
		
		
Gradnje
Gorenja
vas
Gorenja
vas
Žveplan d.o.o.
		

Naziv ceste

Dolžina asfaltiranega odseka [m]

LC401011
Podpulfrca - Predole
NK
Dovoz Špik, Gorenja Žetina 8
NK
Dovoz Alič, Bohinc, Murave 8 in 9
NK
Dovoz Dolenc, Četena Ravan 7
LC494013
Murave, usad 1
LC494013
Murave, plaz
LC401023
Zapreval - Poljane (preplastitev)
LC401023
Zapreval - Poljane (Dolenčice - usad 2)
JP600946
Odcep Podrantovc
JP601361
Srednja vas - Šoštar
JP600885
Odcep Ušeničnik
JP901382
Bukov Vrh - Kisovec - Drnovšek
JP600891
Žabja vas - Predmost, Frlan
JP601174
Delnice - Kuclar
JP600921
Hotovlja - Avguštin
LC401023
Zapreval - Poljane (Križišče Delnice)
LC100121
Poljane - Kumar (Smoldno)
JP601082
Volča - cerkev
JP601101
Volča - Zakobiljek - Malenski vrh
LC100011
Sovodenj - Ledine - Razpotje
LC100101
Sovodenj - Stara Oselica
JP600061
Sovodenj - Stara Oselica
JP600121
Nad Graparjem - Košanc
JP601391
Nad Jezom - Zelenak
JP600243
Mravlja - Lovran
JP600314
Jermanc - Prek
JP601841
Žirovski vrh - Rigl - Petelin
JP600635
Sivec - Lovran - Šubic
JP600622
Jeran - Kašc - Jurka
JP600461
Hotavlje - Srednje Brdo
JP600464
Srednje Brdo - vas - Lovriha
		
LC100071
Kopačnica - Novaki (Leskovica)
		
LC100091
Gor. vas - Hl. Njive (Dolenje Brdo)
		
JP600455
Pod Klemenom - Dolina
		
JP600693
Košpir - Boljka
Lučine
LC100131
Prelesje - Zadobje (pod Špikom)
Lučine
		
JP600831
Stržinar - Bozovičar
Opombe:
LC – lokalna cesta, JP – javna pot, NK – nekategorizirana cesta
				
Skupaj:

580
90
60
90
25
40
230
50
190
225
275
350
140
175
90
80
80
195
900
155
110
95
180
210
170
610
335
240
220
160
50
60
40
150
330
85
250
7.315

V letu 2011 se je dokončal velik del
sanacije zahtevne ceste med Volčo in
Lomom. Sanacija je v grobem obsegala
rušitve, zemeljska in asfalterska dela. Zaradi zahtevnosti terena so dela počasneje, kot je bilo predvideno, izvedba pa je
zahtevala tudi veliko dodatnih opornih
zidov in drugih ukrepov za boljše odvodnjavanje in stabilizacijo terena.

Cestni program – sanacije usadov in plazenja na občinskih cestah
V letu 2011 so bili sanirani naslednji zemeljski plazovi in usadi na
občinskih cestah:
• zemeljski plaz na cesti Murave–Žetina, ki je obsegal izvedbo
podpornega zidu v dolžini 30 m temeljenega na železnih kolih
in ureditev odvodnjavanja;
• zemeljski plaz na cesti Hotavlje–Slajka, ki je obsegal izdelavo
opornega zidu z gabioni in ureditev drenaže;
• zemeljski plaz v Stari Oselici, ki je zajemal čiščenje obstoječega
prepusta in ureditev brežine z utrjevanjem cestnega telesa;
• zemeljski plaz v Zakobiljku, ki je zajemal izdelavo 20 m podpornega zidu in ureditev drenaže;
• izvedeno je bilo sidranje opornega zidu na igrišču na Sovodnju.

Cesta Poljane–Javorje–Zapreval
Na delu ceste skozi Javorje in Murave se je izvajal odkup parcel za izgradnjo pločnika in izdelana je bila projektna dokumentacija za
prestavitev elektro in telekomunikacijskih vodov.
V okviru rednega letnega asfaltiranja sta bili izvedeni preplastitev in izravnava vozne površine na dveh odsekih ceste pri Dolenčicah
ter sanacija udarnih jam in dotrajanega asfalta na štirih odsekih pri Delnicah in Podobenu. Zamenjana je bila poškodovana prometna
signalizacija. Na celotnem območju Poljan so bile izvedene debeloslojne talne označbe.

Tabela: Pregledna tabela asfaltiranih odsekov cest v Občini Gorenja vas - Poljane v letu 2011.
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Prometne varnostne ograje

Pločniki in javna razsvetljava v Predmostu in Hotovlji

Postavljene so bile prometne varnostne ograje:
• ob novi cesti Lom–Zakobiljek na podpornem zidu v dolžini 30 m,
• ob cesti med Srednjo vasjo in Žabjo vasjo vas ob potoku v dolžini 20 m se je podaljšala obstoječa prometna varnostna ograja,
• ob Neškovi brvi je bila izvedena lesena prometna varnostna ograja v dolžini 12 m,
• sanirana je bila prometna varnostna ograja v Dolenčicah pri žagi  in pod cerkvijo.

Področje na desni strani Sore v Poljanah se večji del nahaja na poplavnem območju. Obstoječa cestna infrastruktura je na določenih mestih potrebna sanacije, prav tako pa je nujno zagotoviti večjo varnost v prometu, še posebno za pešce in kolesarje. Kjer je to
potrebno, je predvidena nevpadljiva razsvetljava, po možnosti z regulacijo, uredi se tudi odvodnjavanje. V okviru urejanja celotnega
območja kot enotne, zaključene in urbanistične celote smo pristopili k projektu Rekonstrukcija ceste Predmost–Hotovlja. Območje
urejanja projekta so trije kraki cest v skupni dolžini približno 810 m.
Po predstavitvi prvih variantnih rešitev Urbanističnega inštituta Republike Slovenije sta bila v letu 2011 pridobljena lokacijska informacija in geodetski posnetek terena, izdelana je bila projektna naloga in izveden razpis za izbiro projektanta.

Prikazovalnik hitrosti v Srednji vasi

Komunalna oprema gospodarske cone Dobje
z razširitvijo čistilne naprave Poljane

Septembra je bil postavljen prikazovalnik hitrost z namenom
povečanja prometne varnosti v naselju Srednja vas. Pridobljena
sta bila projektna dokumentacija in soglasjeupravljavca državne
ceste (Direkcija RS za ceste) za postavitev prikazovalnika hitrosti.

Ureditev pločnikov v Srednji vasi

Prometna ureditev do OŠ Poljane

V okviru predvidene preplastitve državne ceste je Občina Gorenja vas - Poljane naročila rekonstrukcijo pločnikov v naselju
Srednja vas. V okviru gradbenih del se je zamenjalo 260 m robnikov na območju pločnika in avtobusnih postajališč. Razširjen
je bil plato za pešce pred prehodom za pešce pri avtobusnih
postajališčih, izdelan pločnik v dolžini 15 m pri uvozu za Žabjo
vas ter rekonstruiran uvoz na lokalno cesti za Brda. Na novo sta
bili urejeni obe avtobusni hišici.

Da bi uredili varen dostop do šole, vključno s parkirišči ter izboljšanjem celostnega izgleda Šubičeve hiše, je za območje od mostu
pri Vidmu, mimo Šubičeve hiše, do dovoza k Osnovni šoli Poljane
z regionalne ceste Gorenja vas–Škofja Loka v izdelavi občinski podrobni prostorski načrt.
Sklep o pripravi OPPN Poljane je bil objavljen v Uradnem listu RS
dne 17. 6. 2011, na osnovi pridobljenih smernic nosilcev urejanja
prostora in elaborata o razširitvi priključka na regionalno cesto je
bil izdelan dopolnjen osnutek OPPN, ki bo javno razgrnjen od 27. 2.
2012 do vključno 27. 3. 2012, izvedena pa bo tudi javna obravnava
na sedežu Krajevne skupnosti Poljane, in sicer 14. 3. 2012.

V letu 2011 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za ČN
Poljane in uporabno dovoljenje za komunalno opremo na
novourejenem platoju obrtne cone, ki je bila sofinancirana
s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prav tako
so bila bodočim investitorjem oddana vsa zemljišča znotraj
cone, ki so na voljo investitorjem za pričetek gradnje poslovnih objektov.

Oskrba s pitno vodo v porečju Sore
Za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sore odločitev o odobritvi sredstev Kohezijskega sklada še ni bila izdana zaradi spremenjenih meril v letu 2010, ki po novem zahtevajo, da lahko občine sredstva le za velike vodovodne sisteme, ki oskrbujejo nad 10.000
prebivalcev. Ta merila doseže le vodovodni sistem Trebija–Poljane–Škofja Loka in njegovi podsistemi (vodovodi), ki se oskrbujejo iz
zajetja Trebija oziroma so med seboj hidravlično povezani. Občina Gorenja vas - Poljane skupaj z Občino Škofja Loka pripravlja projektno dokumentacijo, ki bo zadostila novim merilom.

Obnova vodovoda Gorenja vas
Vzporedno z rekonstrukcijo Neškove brvi v Gorenji vasi se je v strugo reke Sore položila nova litoželezna vodovodna cev za dodatno
povezavo na primarnega vodovoda Trebija–Gorenja vas. Vodooskrbno omrežje levega in desnega brega Sore v Gorenji vasi z zaledjem je tako povezano na dveh mestih, in sicer pod mostom pri krožišču ter z novo povezavo pod Neškovo brvjo.

Vodovodni sistem Delnice–Podpreval
Uvedba ločenega zbiranja bioloških odpadkov in hišno kompostiranje
Za objekte brez možnosti hišnega kompostiranja bioloških odpadkov smo decembra 2011 uvedli ločeno zbiranje. Uvedba je sledila
izpolnitvi zahtev predpisov. Zaradi majhnega števila uporabnikov smo tudi našli ugodno in inovativno rešitev, ki zajema mesečni
odvoz v kombinaciji z zbiranjem bioloških odpadkov iz kuhinje v Organku.

Zimska služba
V zimski sezoni 2010/2011 je bilo zaradi obilice snežnih padavin porabljenih 360.000 evrov za izvajanje zimske službe. Za vsakega
od 26 izvajalcev zimske službe v občini je bil zdelan Izvedbeni program zimske službe v Občini Gorenja vas - Poljane, ki natančno
določa naloge, obveznosti in način izvajanja zimske službe.
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Na podlagi odločbe Zdravstvenega inšpektorata RS smo v letu
2011 uredili pripravo vode (razkuževanje), s katero bosta zagotovljeni skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode na vodovodu Delnice–Podpreval. V letu 2010 smo pridobili potrebno
dokumentacijo z gradbenim dovoljenjem za elektroenergetski
priključek za obstoječi vodohran v Delnicah. V letu 2011 smo izvedli priključek vodohrana na javno elektroenergetsko omrežje
in položili nizkonapetostni kabel. V objektu vodohrana Delnice
smo vgradili napravo UV-dezinfekcije in merilec pretoka, vključno z vsemi inštalaterskimi deli.
V letu 2012 nameravamo opraviti odkupe zemljišč za vodohran
in zajetje ter pripraviti pogodbe za prenos vodovoda na občino.
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Subvencioniranje izgradnje
malih čistilnih naprav

Izdelava hišnih priključkov
na kanalizacijo

V letu 2011 so bila nepovratna občinska sredstva dodeljena
za sofinaciranju petih malih komunalnih čistilnih naprav, ki so
vgrajene pri stanovanjskih objektih v Lanišah, Srednjem Brdu,
Volaki, Todražu in Podvrhu.

Na omrežje javne kanalizacije ČN Poljane sta bila v letu 2011
priklopljena dva objekta, na omrežje javne kanalizacije ČN Gorenja vas je bilo v letu 2011 na novo priklopljenih šest objektov.

Promet z zemljišči
Občina Gorenja vas - Poljane je tako kot vsako leto namenila finančna sredstva za geodetske odmere javnih poti in lokalnih cest ter ureditev
njihovega lastništva. Potrebe po urejanju zaradi zatečenega stanja vsako leto presegajo v proračunu zagotovljena finančna sredstva. V letu
2011 je bilo še zadnjemu od treh investitorjev prodano zemljišče v Gospodarski coni Dobje ter enemu investitorju v Gospodarski coni Todraž.

Rekonstrukcija kanala B v Predmostu

Zbirni center Todraž
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 2011 je obratoval s polnimi močmi, kar se ja tudi poznalo
pri količini ločeno zbranih odpadkov, kot so odpadna električna
in elektronska oprema, gume, kosovni odpadki, kovine in nevarni odpadki. Za obratovanje skrbi občinska uprava, zbirni center
pa je odprt vsako sredo od 11. do 17. ure ter vsako drugo soboto v mesecu od 8. do 12. ure. V njem lahko uporabniki storitev
(gospodinjstva) brezplačno oddajo vse komunalne odpadke in
embalažo, plačljiva je le oddaja ostanka komunalnih odpadkov.

Obnova in posodobitev
črpališča Poljane

Ločeno zbiranje embalaže v
rumenih zabojnikih

V sklopu vzdrževalnih del na kanalizacijskem sistemu Poljane smo
obnovili in posodobili obstoječe črpališče komunalnih odpadnih
vods Poljane, ki se nahaja ob Ločivnici. Črpališče je bilo temeljito obnovljeno in opremljeno z novo strojno opremo in elektroopremo in napravami ter novim sistemom za nadzor, krmiljenje in
alarmiranje. Črpališče je dobilo tudi novo lepo in prijazno zunanjo
podobo.

Novembra 2008 je Občina Gorenja vas - Poljane prešla na ločeno zbiranje embalaže iz kovin, plastike in sestavljenih materialov "od vrat do vrat". Kot je razvidno iz diagrama, se je količina
zbrane embalaže v obdobju 2007–2011 podvojila.
Zbrana embalaža 2007 - 2011
350.000 kg
300.000 kg

V oktobru so bila zaključena gradbena dela menjave glavnega kanalizacijskega voda B v Predmostu. Zamenjan je bil 486 m
dolg odsek kanalizacijskega sistema. Gradbena dela, ki so potekala v globokem gradbenem jarku v težavnih razmerah, so
obsegala izvedbo podboja pod lokalno cesto, menjavo kanalizacijskih cevi in njihovo polno obbetoniranje na 200 m dolgem
delu, menjavo 16 jaškov, izvedbo priklopov obstoječih objektov
ter izvedbo križanja s potokom in ostalimi komunalnimi vodi.

Embalaža (kg)
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Lokalni energetski koncept

Male komunalne čistilne naprave
Projekt Male komunalne čistilne naprave se je izvajal v letih
2010 in 2011 na območju občin Gorenja vas - Poljane in Škofja
Loka. Projekt je vodila Razvojna agencija Sora v sodelovanju z
občinama. Projekt je bil namenjen strokovni pomoči občanom
na območjih, kjer se ne predvideva izgradnja javne kanalizacije.
Vsebinsko je projekt vključeval vzpostavitev strokovne ekipe za
svetovanje, osveščanje občanov (zloženka, članki, predavanja po
KS, radijske oddaje, predstavitve ponudnikov, ogledi že delujočih
čistilnih naprav v v državi, ...) in individualno svetovanje.
Projekt spada med LEADER projekte, ki se izvajajo ob finančni
pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, nacionalnih sredstev in sredstev občin. Prispevek Občine Gorenja vas
- Poljane iz občinskega proračuna je znašal nekaj pod 700 evrov.
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Občinski svet je decembra 2011 sprejel lokalni občinski energetski koncept, katerega cilj je oblikovanje temeljnega dokumenta za
energetsko strategijo, povezano z uglašeno energetsko in okoljsko
politiko občine, ki je osnova za delovanje na energetskem področju
v občini. Energetski koncept obsega analizo obstoječega stanja na
področju energetske rabe in oskrbe z energijo ter analizo in ugotavljanje šibkih točk. Na osnovi te analize so predlagani možni bodoči
koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem čim večje učinkovitosti
rabe energije pri vseh porabnikih (gospodinjstva, industrija, obrt,
javni sektor, ...). Ugotovljena je možnost izrabe lokalnih obnovljivih
virov energije, s čimer se poveča zanesljivost oskrbe s toplotno in
električno energijo v občini. Predlagani projekti sočasno prispevajo
k zmanjšanju emisij in manjši onesnaženosti okolja. Energetski koncept zajema akcijski načrt, kjer so opredeljene aktivnosti z oceno
stroškov v terminskem planu izvedbe projektov. Določeni so tudi
potencialni nosilci projektov.
Energetski koncept je pomemben pripomoček pri načrtovanju stra-

tegije občinske energetske politike. V njem so zajeti načini, s pomočjo katerih lahko uresničimo občini prilagojene rešitve za učinkovite,
gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih,
podjetjih in javnih ustanovah, kot so: učinkovita raba energije na
vseh področjih, povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih
virov (lesna biomasa, sončna energija, ...), zmanjšanje obremenitev
okolja, spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne
energije, uvajanje daljinskega ogrevanja, izdatnejše izkoriščanje
obnovljivih virov, zamenjava fosilnih goriv, izraba vodne energije
do okoljsko in prostorsko sprejemljivega obsega, zmanjšanje rabe
končne energije, uvedba energetskih pregledov stanovanjskih in
javnih stavb, uvedba energetskega knjigovodstva in energetskega
menedžmenta za javne stavbe, zmanjšanje stroškov energije v javnih stavbah, informiranje uporabnikov javnih stavb, upravljavcev in
drugih o vlogi in pomenu učinkovite rabe energije, zmanjšanje rabe
energije v industriji in prometu, uvedba energetskega svetovanja,
informiranja in izobraževanja.
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Toplice Kopačnica

TURIZEM IN PRIREDITVE
Rupnikova linija

Eno izmed temeljnih področij slovenske turistične ponudbe je tudi zdravje in dobro počutje. Občina Gorenja vas - Poljane v naravni danosti, toplem vrelcu v dolini Kopačnice, vidi izredno priložnost za razvoj turizma in obogatitev turistične ponudbe. Za razvoj
destinacije smo v letu 2011 izvedli nekaj osnovnih ukrepov, in sicer smo do domačije Topličar napeljali elektriko ter zaradi varnosti
obiskovalcev obnovili most in postavili zaščitno ograjo. Za sproščeno igranje otrok smo postavili igrala, za počitek po kopanju v
bajerju s toplo vodo pa klopce.
Novembra smo na občinski spletni strani, v Uradnem listu RS in drugih medijih obveščanja objavili Javno zbiranje ponudb za izbiro
usposobljenega specializiranega razvojnega partnerja – za ustanovitev skupne družbe za razvoj in realizacijo naložbenega projekta
Toplice Kopačnica. Rok za predložitev vlog je 1. 3. 2012.

Duša tematskih poti

Leader projekt

Sofinancirali smo tudi projekt, katerega nosilec je bilo Turistično društvo Žirovski Vrh, njegov partner pa Čebelarsko društvo
Poljane - Gorenja vas. Projekt se nanaša na dve tematski poti, Pot
skozi Zalo in Čebelarsko pot. Za najavljene skupine so bile oblikovane vsebinske animacije, ki jih bodo na poti izvajali prostovoljci.
Izdelali so kostume in rekvizite, postavili stacionarne animacije
– table s 3D žigom in razgledni krog, izdali skupno zgibanko ter
za promocijo obeh poti pripravili še multimedijsko predstavitev.

zerviranje predmetov ter pripomočkov.
V letu 2011 smo izdali zloženko "Skrivnostni svet utrdb Rupnikove linije" v slovenščini in angleščini, ki je brezplačno na voljo
vsem obiskovalcem turističnoinformacijske točke v Poljanah in
Škofji Loki ter na različnih prireditvah, sejmih, ... S projektantom,
izbranim za izdelavo obnovitvenega načrta utrdb, smo si na Češkem ogledali urejenost njihovih utrdb ter njihovo umestitev
v turistično ponudbo. Z namenom pridobivanja svežih idej za
oživitev utrdb smo organizirali tudi arhitekturne delavnice, kjer
so študentje Fakultete za arhitekturo v Ljubljani pod vodstvom
mentorjev pripravili razstavo svojih zamisli, ki je na ogled v utrdbi na Golem vrhu.

Utrdbe Rupnikove linije postajajo vse bolj znana in obiskana
turistična destinacija. Za obiskovalce sta atraktivnost in mističnost pomembna dejavnika pri načrtovanju izletov. Odkar je
odkopan vhod in je utrdba bolj dostopna, postaja čedalje bolj
zanimiva tudi za organizatorje različnih prireditev in dogodkov.
Podzemne dvorane so izjemno akustične, kar privablja pevske
skupine iz različnih krajev. Enega izmed rovov smo uredili kot
balinišče, kjer je konec letošnjega januarja potekal turnir v balinanju z lesenimi kroglami za Pokal Rupnikove linije.
Po odkopu vhoda smo v sodelovanju z Gorenjskim muzejem
ostaline bunkerja popisali, fotografirali, označili in za zdaj shranili v eno izmed suhih dvoran v utrdbi. V Gorenjskem muzeju
pripravljajo ponudbo za sodelovanje – za restavriranje in kon-

(O)živela kultura

Prijavili smo tudi projekt (O)živela kultura!, kjer kot projektni
partnerji sodelujejo Občina Žiri, Muzejsko društvo Železniki in
Občina Gorenja vas - Poljane. Povezali smo se z namenom, da
bi na treh lokacijah (Muzej Žiri, Štefanova hiša – domačija slikarjev Šubic v Poljanah in Muzej Železniki) razvili enoten koncept
kulturnih centrov in se skupno predstavili. Osnovni cilj našega
projekta, ki ga za našo občino vodi upravljavec Štefanove hiše
Boris Oblak, je oživitev in ohranitev kulturne dediščine rodbine
slikarjev Šubic z nadgradnjo in oživitvijo umetniške in kulturne
dejavnosti v obliki živega kulturnega centra. Glavne aktivnosti
so: postavitev muzejskih zbirk, priprava interaktivnih vsebin, priprava programov delavnic, izdelava celostne grafične podobe in
promocijskega materiala ter izdelava skupne spletne strani.

Brezmejna doživetja kulturne dediščine
V okviru čezmejnega projekta CULTH:EX, Brezmejna doživetja
kulturne dediščine, katerega cilj je širjenje zavesti o pomenu nepremične kulturne dediščine, smo odkopali prvotni vhod v utrdbo
Rupnikove linije na Golem vrhu in s tem omogočili ogled utrdbe
širšemu krogu obiskovalcev. Pridobili smo koncept oživitve utrdb
ter najpomembnejše kulturne znamenitosti vpisali v navigacijski
sistem. Kupili in postavili smo tudi usmerjevalne in informativne
table (Stari vrh, Štefanova hiša, Utrdbe in cvetlice na Blegošu).
Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacije se izvajajo v okviru
Operativnega programa Slovenija–Avstrija 2007–2013. Operacije
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.
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INTERREG SLO/A - Domača in umetnostna obrt

Sofinanciranje turističnih dejavnosti društev

V projekt je vključenih pet regij, in sicer Koroška, Gorenjska, Obsotelje, Kozjansko, avstrijska Koroška. Koordinacijo na področju vseh
štirih občin na Škofjeloškem vodi Turizem Škofja Loka. V okviru projekta je bilo evidentiranih več kot 80 rokodelcev na Škofjeloškem.
Oktobra je bilo odprtje Centa DUO v Škofji Loki, katerega dejavnosti bodo usmerjene v ohranitev rokodelskih znanj in razvijanje novih kvalitetnih rokodelskih izdelkov. Center bo skrbnik arhiva, rokodelske tematske knjižnice, priročnikov rokodelskih znanj, razstav,
delavnic, izobraževanj, promocijskih zloženk itd.

Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev, ki kandidirajo na javnem razpisu. Občina
je v letu 2011 podpisala pogodbe o sofinanciranju dejavnosti z osmimi društvi in dodelila sredstva v skupni višini 15.200 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.

Druge dejavnosti na področju turizma

			
1 PGD Trebija		
2 TD Žirovski vrh		
3 Klekljarsko društvo Deteljica		
4 Društvo podeželja Kladje		
5 TD Slajka Hotavlje		
6 TD Sovodenj		
7 TD Javorje		
8 TD Stari vrh		
SKUPAJ		

Občina sofinancira tudi projekte na področju turizma, ki jih izvaja Turizem Škofja Loka. Sodeluje z
vsemi ostalimi občinami na Škofjeloškem in deluje na celotnem škofjeloškem področju. Sredstva smo
namenili za sofinanciranje splošnih stroškov in skupnih turističnih projektov (vzdrževanje tematskih
in kolesarskih poti, izdelava mesečnih koledarjev prireditev, organizacija in izvedba Dni turizma na
Loškem ter različne promocijske akcije v medijih, na sejmih, borzah, prireditvah in delavnicah). Skupaj
smo tudi pripravili vsebino in izbrali fotografije za dvojezični promocijski katalog naše občine, ki je bil
za obiskovalce sejmov in drugih promocijskih točk izredno zanimiv in atraktiven. Sofinanciramo tudi
naloge regionalnega turističnega razvoja v javnem interesu pod okriljem Regionalne razvojne agencije BSC, kjer sodelujejo in se povezujejo
vse gorenjske občine.
Pripravljamo novo kolesarsko pot – Občinski kolesarski krog Občine
Gorenja vas - Poljane, ki poteka po mejah naše občine. S športnimi in
turističnimi društvi v občini smo kolesarsko pot že označili, zdaj pa je v
pripravi besedilo za zloženko, kjer bodo opisane naše največje atrakcije,
gostinska ponudba idr., konec maja pa sledi odprtje kolesarskega kroga.
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1. obrok 40 %
241,00 €
1.005,00 €
692,00 €
764,00 €
1.721,00 €
643,00 €
362,00 €
652,00 €
6.080,00 €
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2. obrok 60 %
362,00 €
1.575,70 €
1.037,00 €
1.146,00 €
2.582,00 €
1.219,00 €
341,90 €
856,40 €
9.120,00 €

skupaj €
603,00 €
2.580,70 €
1.729,00 €
1.910,00 €
4.303,00 €
1.862,00 €
703,90 €
1.508,40 €
15.200,00 €
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Mednarodno tekmovanje v gorskih tekih za mladince

VZGOJA IN
IZOBR A ŽEVANJE
PREDŠOLSKA VZGOJA
Dodatni prostori vrtca Javorje
Na kulturni praznik 8. 2. 2012 je bilo slovesno odprtje novih prostorov vrtca v Podružnični šoli Javorje. Prostori so se začeli urejati v
oktobru 2011, dela pa so bila zaključena januarja 2012. Zdaj sta v Javorjah na voljo dve igralnici za dve starostni skupini: v jaslični skupini
je trenutno šest otrok, v kombinirani starostni skupini pa enaindvajset otrok.

Gorenja vas je 25. 6. 2011 v čudovitem sončnem vremenu gostila udeležence šestega Mednarodnega tekmovanja v gorskih tekih
za mladince. Tekmovanja se je udeležilo 79 tekmovalk in tekmovalcev iz trinajstih držav, kar je največ doslej na tovrstnem tekmovanju. Prireditev se je pričela z lokalno tekmo, katere se je udeležilo 92 osnovnošolcev. Prvo mesto na mednarodni tekmi med dekleti
je osvojila Lea Einfalt iz Zbilj pri Medvodah, druga je bila Ivonina Ekaterina iz Rusije, tretja pa Katja Stanonik iz Žirov. Ekipno so bile
najmočnejše Rusinje, takoj za njimi Slovenke, tretje pa so bile predstavnice Turčije. Pri dečkih je bil najhitrejši Matuszczak Rafal s
Poljske, drugo mesto je osvojil Rus Galiullin Konstantin, tretje pa Poljak Zychski Marcin. Ekipno so slavili Poljaki pred Rusi in Italijani.
Množica gledalcev je uživala v predstavah mladih športnikov, prav tako tudi predsednik mednarodne zveze za gorske teke WMRA
Bruno Gozzelino, ki je bil navdušen nad odlično organizacijo dogodka, pri kateri so sodelovala športna in druga društva ter več kot
100 prostovoljcev. Program so na prizorišču popestrili lokalni ponudniki izdelkov in dobrot na stojnicah, za glasbene trenutke pa je
poskrbela skupina Suha špaga.

Subvencije plačil staršev za otroke, vključene v vrtec
V šolskem letu 2011/2012 poteka organizirano dnevno varstvo
v šestih oddelkih vrtca Zala v Gorenji vasi, štirih oddelkih v enoti
na Dobravi (spomladi 2011 se je odprl nov oddelek), dveh skupinah v enoti Sovodenj in eni skupini v enoti v Lučinah. V vrtcu Agata v Poljanah deluje deset oddelkov: sedem v stavbi vrtca in šole,
1,5 oddelka v Lovskem domu ter 1,5 oddelka v PŠ Javorje. Otroci
so razvrščeni v oddelke po starostnih skupinah. V prvi starostni
skupini so otroci od enega leta do treh let starosti, v drugi skupini
otroci od treh let do vstopa v šolo, v kombiniranem oddelku pa
otroci iz obeh starostnih obdobij (stari od enega leta do šest let).
Na dan 16. 2. 2012 je bilo v obeh vrtcih skupno 419 otrok, število
otrok pa se spreminja skozi vse leto.
Občina je skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe
v vrtcih dolžna kriti razliko med polno ceno programov in plačilom staršev, na osnovi česar se iz občinskega proračuna poravnava približno 73 % cene programov vrtcev. Za subvencioniranje
plačil staršev za vrtčevsko varstvo njihovih otrok je občina lani

namenila skupno 1.032.031,91 evra.
Cene programov v vrtcih v občini od 1. 9. 2011 dalje znašajo:
za prvo starostno skupino 438,00 evrov (štirinajstdnevni program
263,00 evrov), za drugo starostno skupino 318,00 evrov (štirinajstdnevni program 191,00 evrov), kombinirani oddelek in oddelek
tri- do štiriletnih otrok 357,00 evrov (štirinajstdnevni program
214,00 evrov).
Pri plačevanju storitev vrtcem velja domicilni princip, zato je
Občina Gorenja vas - Poljane dolžna poravnavati razliko med
ceno programov in plačilom staršev tudi za tiste otroke, katerih
starši imajo stalno prebivališče na območju občine, otroke pa
vključujejo v vrtce v drugih občinah. V letu 2011 je bilo takih otrok,
za katere občina poravnava razliko med ceno programov in plačilom staršev, povprečno 22 – število otrok se namreč spreminja
skozi celo leto – v desetih različnih vrtcih, občina pa je zanje namenila sredstva v skupni višini 79.441,89 evra.

Turističnoinformacijska točka v Poljanah

Nakup nove opreme za vrtce

Sofinanciramo tudi dejavnosti TIT v Poljanah, kjer obiskovalce informirajo o turistični ponudbi občine, razstavljajo izdelke domačih
obrti, posredujejo promocijski material ter skrbijo za prodajo zemljevidov in drugega promocijskega gradiva.

V letu 2011 so bila kupljena protipožarna vrata za enoto vrtca na Sovodnju, obnovljene so bile terasa in igralnice v vrtcu Agata v
Poljanah, obnovljeni in opremljeni pa so bili tudi novi prostori vrtca v Javorjah.
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IZOBRAŽEVANJE
Osnovnošolski program
Občine so glede na veljavno zakonodajo dolžne zagotavljati sredstva za kritje dela materialnih stroškov v osnovnih šolah (za prostore in
opremo osnovnih šol in druge materialne stroške ter zavarovanje), dodatnih dejavnosti v osnovnih šolah, varstva vozačev (kadri), tekmovanj
učencev (nagrade) ter gradnje in vzdrževanja osnovnih šol.
V OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas z dvema podružničnima šolama (Lučine in Sovodenj) je potekala vzgojno-izobraževalna dejavnost v šolskem letu 2010/2011 v 28 oddelkih s 589 učenci, v OŠ Poljane s PŠ Javorje pa v 21 oddelkih s 316 učenci.
V letu 2011 je bilo za dodatne interesne dejavnosti, kjer je cilj subvencionirati kakovostne izobraževalne tečaje osnovnošolskim učencem,
porabljenih 2.057 evrov, in sicer na obeh osnovnih šolah. Za pokritje
materialnih stroškov tekmovanj učencev v osnovni šoli na regionalni

in državni ravni je bilo namenjenih 2.679 evrov. Občina sofinancira
tudi izvedbo zimskih šol v naravi, poletnih športnih taborov, učenja
plavanja v 3. razredu devetletke, CŠOD in planinskih taborov, lani v
višini 5.970,09 evra. V letu 2011 so se namenila tudi sredstva v višini
1.000 evrov za pospeševanje raziskovalne dejavnosti, zlasti za delo na
konkretnih izobraževalnih projektih na OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi
in na OŠ Poljane, ki so povezani z dodatnimi stroški. Sredstva se delijo
na podlagi realiziranih projektov in se namenijo tudi za gibanje Mladi
raziskovalci za razvoj Poljanske doline. Z gibanjem se želi spodbuditi
nadarjene učence osnovnih šol, da pripravijo raziskovalne naloge iz
določenih tematskih področij, s sredstvi v višini 1.634,78 evra pa je občina nagradila mlade raziskovalce.

KULTUR A ,
KULTURNA DEDIŠČINA
Štefanova hiša – rojstna hiša slikarjev Šubic
Odkupili smo podobarsko in slikarsko orodje ter pripomočke iz zapuščine podobarja in slikarja Janeza Šubica starejšega, imenovanega Loški, slikarja, restavratorja in pedagoga Mirka Šubica ter slikarjev Janeza in Jurija Šubica, ki sta bila v hiši tudi rojena. Zbirka
obsega preko 500 predmetov, popis pa izvaja strokovno po smernicah moderne muzejske dejavnosti Boris Oblak, upravljavec Štefanove hiše, v sodelovanju z Loškim muzejem in Muzejskim društvom Železniki.

Šolski prevozi
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o osnovni šoli nalagata občinam dolžnost, da priskrbijo sredstva za prevoze
učencev osnovne šole, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot 4 kilometre. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza tudi v
primeru, ko se ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.
Občina Gorenja vas - Poljane je v letu 2011 za prevoze osnovnošolskih otrok porabila 373.580,16 evra. Prevoze izvaja deset različnih prevoznikov, ki
so bili izbrani na javnem razpisu za izvajanje osnovnošolskih prevozov v letu 2010 in jim pogodba velja do konca šolskega leta 2011/2012.

Investicijsko vzdrževanje v Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi
Večji investiciji v Osnovni šoli
Ivana Tavčarja sta bili v letu 2011
ureditev gospodinjske učilnice
in zamenjava dela strehe. Na
strehi je bil dodan še dodatni
sloj toplotne izolacije, kritina
pa je izvedena z večjim zračnim
kanalom, kar vse izboljša življenjsko dobo strehe in bivalne
razmere v stavbi.

Projekt REAAL
Občina Gorenja vas - Poljane je pristopila v skupni projekt BSC in petih gorenjskih občin za energetsko obnovo objektov. OŠ Poljane bo
preko projekta energetsko obnovljena, saj bosta v stavbi nameščena
kotel na biomaso in toplotna črpalka, sanirano bo dotrajano stavbno
pohištvo in postavljena fotonapetostna elektrarna. V letu 2011 sta bila
izdelana idejna zasnova investicije in investicijski program. Konec leta

je bil objavljen razpis za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo
gradbeno-obrtniških del in opravljanje storitev energetskega upravljanja za izboljšanje energetske učinkovitosti in uvedbo obnovljivih
energetskih sistemov. Projekt je delno sofinanciran s strani slovenskošvicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in
socialnih razlik. Švicarski prispevek znaša 85 % upravičenih stroškov.

Knjižnica Gorenja vas
Občina je financiarala izdelavo idejnih zasnov za ureditev knjižnice v nadstropju objekta kmetijske zadruge v Gorenji vasi, kjer bi na
osnovi najemne pogodbe z lastnico objekta pridobili nove površine za izvajanje dejavnosti knjižnice, ki sedaj deluje v preutesnjenih
prostorih.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu načrtuje in usklajuje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju občine. Sredstva so namenjena za izvedbo vzgojnih in preventivnih akcij ter nakup publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu. V letu 2011 so bila sredstva namenjena za nakup odsevnih kresničk, cestnih oznak, tabel na avtobusnih postajah, varovanje otrok v
prometu in finančno pomoč pri organizaciji prometnega dneva na OŠ Poljane.
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Tavčarjev kulturni teden v Poljanah 2011
Miha Naglič zbranim slušateljem v dvorani kulturnega doma v
Poljanah razkrili marsikatero skrivnost o našem znanem rojaku,
ki je bila splošni javnosti do tedaj prikrita. V preddverju dvorane
je bila na ogled razstava arhivskega gradiva iz zasebne zbirke o
dr. Ivanu Tavčarju. Odigrane so bile tudi tri gledališke predstave,
in sicer monodrama Šarucova sliva ter komediji Duohtar kar tok
in Žalujoči ostali. Organizirane so bile tudi kreativne delavnice
za otroke ter postavljena mednarodna fotografska razstava z
naslovom Med gorami.

V okviru Tavčarjevega kulturnega tedna, posvečenega 160-letnici rojstva dr. Ivana Tavčarja, so se zvrstili številni kulturni dogodki. Pričelo se je z bralnim maratonom za učence osnovnih
šol, nadaljevalo z razstavo njihovih literarnih in likovnih del.
Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar in Občina Gorenja vas - Poljane
sta za osrednji dogodek kulturnega tedna organizirala okroglo
mizo z naslovom Dr. Ivan Tavčar, slovenski politik, ljubljanski jurist, visoški posestnik. Na njej so zgodovinar in literarni zgodovinar Igor Grdina, slovenist in literarni zgodovinar Matjaž Kmecl,
pravnik Lojze Ude, ekonomist Viktor Žakelj in filozof ter sociolog

ŠPORT, ŠPORTNA
INFR ASTRUK TUR A
Športno igrišče Sovodenj

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 2011 podpisala pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov in projektov s 16 izvajalci kulturnih programov. Kulturnim
društvom so bila sredstva dodeljena na podlagi točkovanja po Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas - Poljane v skupni višini 28.177 evrov.
			
1 TD Žirovski Vrh 		
2 KUD Trata 		
3 Društvo podeželskih žena Blegoš 		
4 KUD Ivan Regen 		
5 Društvo upokojencev Sovodenj 		
6 TD Javorje 		
7 Klekljarsko društvo Deteljica 		
8 Športno društvo Blegoš 		
9 TD Sovodenj 		
10 Društvo podeželja Kladje 		
11 MePZ Tratarski Zvon 		
12 TD Stari vrh - Javorski pevci 		
13 TD Slajka Hotavlje 		
14 Planinsko društvo Sovodenj 		
15 KD Ivana Tavčarja Poljane 		
16 KUD Sovodenj 		
SKUPAJ		

1. obrok
2.114,64 €
2.572,68 €
1.318,68 €
1.333,20 €
1.078,44 €
693,00 €
396,00 €
1.161,60 €
917,40 €
41,25 €
1.227,60 €
158,40 €
459,36 €
158,40 €
6.349,20 €
2.079,00 €
22.058,85 €
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2. obrok
716,76 €
387,42 €
372,57 €
366,30 €
294,36 €
198,00 €
99,00 €
290,40 €
204,60 €
-€
9,90 €
169,90 €
114,84 €
138,60 €
2.209,30 €
546,15 €
6.118,10 €

Skupaj
2.831,40 €
2.960,10 €
1.691,25 €
1.699,50 €
1.372,80 €
891,00 €
495,00 €
1.452,00 €
1.122,00 €
41,25 €
1.237,50 €
328,30 €
574,20 €
297,00 €
8.558,50 €
2.625,15 €
28.176,95 €

Projekt izgradnje športnega igrišča je obsegal izgradnjo večnamenskega športnega igrišča, dostopne poti do igrišča in postavitev
objekta, v katerem bo prostor za garderobe in sanitarije. Vrednost celotne investicije znaša približno 390.000 evrov, na podlagi uspešne prijave na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa bo investicija v višini 215.516,19 evra sofinancirana s
strani Evropskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije, ukrep 322, Obnova in razvoj vasi.
Dne 20. 10. 2011 je Upravna enota Škofja Loka Občini Gorenja vas - Poljane izdala uporabno dovoljenje za novo zgrajeno športno
igrišče na Sovodnju in 12. 11. 2011 je lahko Občina Gorenja vas - Poljane v sodelovanju s krajevno skupnostjo in PŠ Sovodenj odprla
nov športni in družabni prostor v naši občini. Upamo, da bodo dejavnosti na in ob igrišču prinesle veliko zabave, veselja in druženja
vsem prebivalcem Sovodnja, občanom občine in vsem obiskovalcem naših krajev.

Športna dvorana Gorenja vas
Izgradnja nove športne dvorane v Gorenji vasi je vključena v občinski prostorski načrt (OPPN) GRV-20-4 Gorenja vas, v katerem je
predvidena ureditev celotnega območja okolice Osnovne šole Ivana Tavčarja z zunanjimi športnimi površinami, travnatega pobočja
na vzhodni strani šole, okolice zdravstvenega doma do soseske na Blatih s parkirišči.
Projekt športne dvorane se je v letu 2011 uskladil in je časovno odvisen od sprejema OPPN Gorenja vas.
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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 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 javnem razpisu.
Komisija za šport pripravi letni program športa, izvede postopek razpisa in izbiro izvajalcev programov športa. Predlog razdelitve sredstev posreduje županu, ki o delitvi sredstev odloči s sklepom.
V letu 2011 je bilo v proračunu občine za izvajanje programov športa namenjenih 60.000 evrov, ta sredstva pa so se razdelila med 19
občinskih društev.
			
1 Košarkaški klub Gorenja vas 		
2 Klub za razvoj in sprostitev Mladinska 		
3 Društvo letalcev Kragulj Sovodenj 		
4 ŠD Sv. Urban 		
5 ŠD Špik		
6 DU za Poljansko dolino		
7 PD Gorenja vas 		
8 ŠD Partizan Gorenja vas 		
9 SK Poljane 		
10 ŠD Blegoš 		
11 ŠD Mladi vrh 		
12 ŠD Gamsi 		
13 ŠD Sovodenj 		
14 Karate klub Ronin 		
15 Strelsko društvo Gorenja vas 		
16 ŠD Marmor Hotavlje 		
17 Jamarsko društvo Gorenja vas 		
18 PD Sovodenj 		
19 ŠD Poljane 		
SKUPAJ		

1. obrok
4 .722,93 €
3 77,47 €
7 58,46 €
3 89,63 €
1 .719,61 €
2 57,04 €
1 .121,11 €
1 .814,69 €
3 .414,06 €
3 .394,94 €
3 .717,60 €
6 81,06 €
6 58,56 €
2 .223,68 €
5 .756,22 €
3 .878,53 €
4 29,60 €
3 31,23 €
8 .519,60 €
44.166,03 €

2. obrok
1.274,07 €
94,37 €
265,93 €
97,41 €
105,42 €
64,26 €
1.151,35 €
453,67 €
956,08 €
1.844,36 €
1.503,12 €
45,82 €
164,64 €
773,11 €
1.741,36 €
969,63 €
119,14 €
558,28 €
2.129,90 €
14.311,92 €

Skupaj
5.997,00 €
471,84 €
1.024,39 €
487,04 €
1.825,03 €
321,30 €
2.272,47 €
2.268,36 €
4.370,14 €
5.239,30 €
5.220,72 €
726,88 €
823,20 €
2.996,79 €
7.497,59 €
4.848,16 €
548,74 €
889,51 €
10.649,50 €
58.477,95 €

PROTIPOŽ AR NA VAR N OST
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2011

Gasilska oprema
Občina bo, skladno s Planom občinskega gasilskega poveljstva nabave gasilskih vozil v letih 2007–2016 v Občini Gorenja
vas - Poljane, v letih 2011 in 2012 Prostovoljnemu gasilskemu
društvu Trebija sofinancirala nabavo gasilskega vozila s cisterno
GVC 16/25. Gasilsko vozilo je namenjeno za gašenje in reševanje ob vseh intervencijah društva in je opremljeno s cisterno za
2500 litrov vode, 75 litrov penila ter z veliko opreme za gašenje
in reševanje. V vozilu je prostora za 7 gasilcev, od katerih se v
sprednjem delu nahajajo šofer, vodja intervencije in še en gasilec, v zadnjem delu pa štirje gasilci, ki se med vožnjo do kraja
intervencije ustrezno oblečejo in opremijo.
Celotno vozilo bo stalo društvo približno 192.000 evrov, od tega
je Občina Gorenja vas - Poljane v letih 2011 in 2012 prispevala
82.000 evrov.
Društvo je vozilo dobilo v uporabo v začetku leta 2011, uradni
prevzem vozila pa je bil 16. 7. 2011.
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ZDR AVST VENO
IN SOCIALNO VARST VO
Dom starejših občanov v Gorenji vasi

Gorenji vasi. Sočasno s pripravo ustreznih prostorskih podlag so
se pričeli tudi dogovori glede pridobitve lastninske pravice na
zemljišču, namenjenem gradnji.
Glede na ugotovljene potrebe o številu kapacitet, ki bi jih zagotavljali v domu starejših v Gorenji vasi, je bila septembra 2011
svetu javnega zavoda Center slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka (v nadaljevanju: CSS Škofja Loka) posredovana pobuda o skupnem sodelovanju, in sicer v smeri izvajanja dejavnosti v obliki dislocirane enote javnega zavoda v Gorenji vasi. Svet
CSS Škofja Loka je izrazil svoje zaupanje in zainteresiranost pri
zagotavljanju storitev za starejše občane tudi v našem lokalnem
okolju, pri katerih bi želeli v prihodnje sodelovati.
Na podlagi pozitivnega mnenja CSS Škofja Loka je bila pobuda o
organiziranosti dislocirane enote CSS Škofja Loka v Gorenji vasi
novembra 2011 predstavljena tudi predstavnikom Občine Žiri,
in sicer z namenom zagotavljanja izvajanja dejavnosti in pokritosti potreb domskega varstva za starejše na območju celotne
Poljanske doline. Občina Žiri prav tako podpira pobudo Občine
Gorenja vas - Poljane glede nadaljevanja postopkov izgradnje
doma starejših v Gorenji vasi in je pripravljena v nadaljnjih postopkih tudi sodelovati.
Glede na vse dosedanje dogajanje v zvezi s projektom bodo v
prihodnjih mesecih izvedene aktivnosti, vezane na pridobitev
lastništva nepremičnin, predvidenih za gradnjo doma starejših,
in na izvajanje dejavnosti v sodelovanju s CSS Škofja Loka (na
podlagi izdelanih strokovnih in finančnih podlag pridobitev
soglasja Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve glede
povečanja kapacitet javne socialnovarstvene mreže, ki bi jo izvajal javni zavod CSS Škofja Loka, ter zagotovila Zavoda za zdravstveno zavarovanje za financiranje zdravstvene nege v novih
kapacitetah).

Aktivnosti, povezane z gradnjo doma starejših občanov v
Gorenji vasi so se pričele v letu 2008, ko je bil imenovan odbor
za izgradnjo doma starejših in določene njegove naloge: sodelovanje pri izbiri lokacije, priprava in obravnava aktov, ki se nanašajo na program izgradnje doma starejših, zbiranje potrebnih
osnov za načrtovanje ustreznih bivalnih kapacitet, predlaganje
načina financiranja investicije, sodelovanje pri pripravi razpisov,
povezanih z izvedbo projekta, ter druge naloge, povezane z
gradnjo doma starejših.
Na pobudo odbora je bila najprej izvedena analiza stanja o številu občanov, ki so že v domskem varstvu, ter izvedena anketa
med občani glede potreb in dolgoročnih želja po vključitvi v
domsko varstvo. Na osnovi pridobljenih podatkov je bilo mogoče zaključiti, da je potreba po gradnji doma starejših upravičena. Postavljen je bil jasen namen in cilj, da bi tudi naši občani
v domskem varstvu preživljali jesen življenja v domačem okolju.
Prva idejna zasnova, ki je bila izdelana konec leta 2009, je upoštevala usmeritev odbora, da se predvidi fazna gradnja doma
starejših glede na ugotovljene potrebe ter poleg institucionalnega varstva za starejše tudi možnost dnevnega varstva in pomoči na domu. Prav tako je bila predvidena umestitev objekta v
prostor. Kot najprimernejša se je izkazala lokacija v neposredni
bližini zdravstvenega doma v Gorenji vasi, predvsem zaradi možnosti koriščenja obstoječih kapacitet obstoječega zdravstvenega doma (zdravstvena oskrba, zobozdravstvena in lekarniška
dejavnost). Za predvideno lokacijo je bila v juniju 2010 z občinskim prostorskim načrtom spremenjena namembnost zemljišča
ter določena izdelava občinskega podrobnega prostorskega
načrta, ki je trenutno v teku. Sprejet občinski podrobni prostorski načrt bo osnova za pripravo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo doma starejših v
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Enkratne denarne socialne pomoči

Sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti

Oktobra 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
Gorenja vas - Poljane, ki tako pomoč potrebujejo.
Predlagatelji vložijo zahtevek za dodelitev pomoči na posebnem obrazcu, ki je dostopen na občini in na občinski spletni strani.
O višini sredstev upravičencu odloči odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo, ki vlagatelju izda odločbo.
V letu 2011 je bilo dodeljenih osemindvajset enkratnih denarnih socialnih pomoči v skupni višini 11.510,70 evra.

V letu 2004 je bil sprejet Pravilnik o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Gorenja vas - Poljane. Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa. V letu 2011 se je na
razpis prijavilo 26 humanitarnih društev oz. organizacij. Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev na osnovi pravilnika opravi
odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo. Izdelan predlog razdelitve sredstev odbor posreduje županu, ki s sklepom odloči o
razdelitvi proračunskih sredstev. Z izbranimi izvajalci programov župan sklene pogodbo o sofinanciranju programov. V letu 2011 je
bilo za sofinanciranje dejavnosti porabljenih 20.303,20 evra občinskih sredstev.

Splošni in posebni socialni zavodi, družinski
pomočnik, pomoč na domu
Občina Gorenja vas - Poljane je v letu 2011 sofinancirala stroške
več občanom na področju domske oskrbe, družinskega pomočnika in pomoči na domu. Na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev je občina
dolžna doplačevati oz. plačevati socialnovarstvene storitve za
svoje občane, ki sami finančno ne zmorejo kriti stroškov domske
oskrbe. Nekaterim občanom je potrebno zagotoviti celotno plačilo oskrbnine, nekaterim pa samo doplačilo. Višino prispevka po
uradni dolžnosti ugotovi pristojni center za socialno delo. Občina
Gorenja vas - Poljane je oktobra 2011 doplačevala domsko oskrbo
za 24 oseb v 14 različnih domovih oz. zavodih po Sloveniji, v letu
2011 pa je za občinske oskrbovance namenila skupno 159.193, 67
evra.
Skladno z Zakonom o socialnem varstvu ima pravico do izbire
družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.
CSD na vlogo invalidne osebe, kateri je priložena izjava družinskega pomočnika, da želi nuditi pomoč, ki jo potrebuje, izda odločbo, s katero ugotovi, da bo invalidni osebi pomoč nudil izbrani
družinski pomočnik, in hkrati odloči o pravici do delnega plačila
za izgubljeni dohodek družinskega pomočnika. CSD odločbo

izda na podlagi mnenja komisije za priznanje pravice do izbire
družinskega pomočnika.
Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni
dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela
plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim
časom od polnega, ki ga je skladno z zakonom dolžna plačevati
občina. Občina Gorenja vas - Poljane je v letu 2011 zagotavljala
sredstva za izgubljeni dohodek šestim osebam.
Storitev pomoč na domu je namenjena ostarelim ali invalidnim
občanom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem okolju, vendar pa se zaradi starosti in bolezni ne
morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne
zmorejo sami ali pa zanjo nimajo zmožnosti. Izvajalec pomoči na
domu, ki jo v naši občini izvajamo od leta 1999, je Center za socialno delo Škofja Loka. V letu 2011 je bilo za ta namen porabljenih
23.885 evrov. Za območje naše občine je namreč na CSD zaposlena 1,5 socialna oskrbovalka in 0,18 strokovne delavke CSD. Občina
ceno storitve (cena storitve pomoči na domu na dan 31. 12. 2011
je bila 21,43 evra) subvencionira in je zato cena za uporabnika nižja za znesek subvencije. Cena za uporabnike je trenutno 5,42 evra,
znesek do polne cene pa predstavlja občinsko subvencijo.

1. SONČEK ZG. GORENJSKE – Društvo za cerebralno paralizo 			
2. Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske 				
3. Društvo psoriatikov Slovenije – Gorenjska podružnica 			
4. Ustanova Mali vitez 				
5. AURIS – Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko - Kranj 			
6. Društvo bolnikov z osteopozozo Kranj 				
7. SOŽITJE – Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Škofja Loka 			
8. Društvo mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko v času 43– 45 			
9. CSD Škofja Loka 				
10. Društvo upokojencev Sovodenj 				
11 KZA "dr. Viktor Kocjančič" 				
12. ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje 			
13. Območno združenje RK Škofja Loka 				
14. Društvo upokojencev za Poljansko dolino 				
15. Društvo diabetikov Škofja Loka 				
16. Združenje Multiple skleroze Slovenije 				
17. Društvo paraplegikov Gorenjske 				
18. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih 			
19. Društvo ledvičnih bolnikov Gorenjske 				
20.Slovensko društvo za celiakalijo Podružnica za Gorenjsko 			
21. ILCO – Invalidsko društvo Gorenjska 				
22. Vida Kmetec 				
23. OZARA – Nacionalno združenje za kakovost življenja 			
24. Društvo revmatikov Slovenije 				
SKUPAJ				

Enkratni denarni prispevek za novorojenčke v občini
Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Gorenja vas - Poljane je bil sprejet v oktobru leta 2006. Pomoč v višini
208,64 evra, je namenjena staršem ob rojstvu otroka in se je v letu 2011 podelila 106 novorojenčkom iz naše občine.

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 v razvojne programe: v osnovno šolo s prilagojenim programom (OŠ Jela Janežiča), varstvenodelovni center, razvojni vrtec in Sonček. Ker ni vedno mogoče zagotoviti organiziranega prevoza v šolo skladno z zakonom, ima občina sklenjene pogodbe o prevozu s starši, ki sami izvajajo prevoze v šolo. Skupno se je v letu 2011 za prevoze namenilo 30.405,18 evra.
Drugi zdravstveno-socialni program je mrliškoogledna služba, ki jo za našo občino izvajajo Zdravstveni dom Škofja Loka ter zasebni zdravniki. V primerih zdravnikove napotitve na obdukcijo plača stroške občina. V letu 2011 je bilo za mrliškoogledno službo
porabljenih 13.865,37 evra.
V letu 2011 je bilo v sklopu preventivnih zdravstvenih programov porabljenih tudi 300 evrov za akcijo Čisti in zdravi zobe.
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423,677 €
255,601 €
329,288 €
201,971 €
329,288 €
659,649 €
550,244 €
341,409 €
536,300 €
393,644 €
341,409 €
404,370 €
7676,598 €
1026,478 €
475,162 €
327,143 €
327,143 €
359,321 €
319,957 €
319,957 €
445,129 €
148,341 €
318,562 €
318,562 €
16.829,201 €
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Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2011

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2011

Subvencije za podjetnike

GOSPODARSKE
DE JAVNOSTI

Občina je v letu 2011 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 kar 17 vlog. Sedmim upravičencem smo sofinancirali promocijo izdelkov in storitev na sejmih doma in v tujini. V enem primeru so bila sredstva namenjena sofinanciranju dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo mizarske delavnice in sofinanciranju poslovnega
načrta za investicijo v posodobitev proizvodnje. Za te ukrepe je bilo namenjenih 24.730 evrov.

Subvencije na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja
V občinskem proračunu se vsako leto namenjajo finančna sredstva za pomoč pri posameznih ukrepih na področju kmetijstva,
gozdarstva in podeželja na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini
Gorenja vas - Poljane. Upravičeni prejemniki lahko sredstva pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
SOFINANCIRANJE V LETU 2011				
1. IZGRADNJA OZ. REKONSTRUKCIJA GOZDNE VLAKE			

4

2. DOPOLNILNE DELJAVNOSTI 				

4

3. NALOŽBE				
Nakup traktorjev 				

5

Nakup gorskih ročnih kosilnic				

21

Sušilna naprava				

1

Izvedba agromelioracij				

5

Nakup mešal za gnojevko (aerator)				

3

Nakup hidravličnih cepilcev za delo v gozdu				

13

Ostalo (strešna kritina, preureditev hleva,ureditev pašnika, nakup robota)			

5

Trosilec hlevskega gnoja				

3

SKUPAJ NALOŽBE				 56

Sredstva so bila razdeljena 64 upravičencem, ki so izvedli nakup kmetijske mehanizacije oz. uredili kmetijska zemljišča. Občina je
tako sofinancirala nakup petih traktorjev, treh mešalcev za gnojevko, prav toliko trosilcev hlevskega gnoja, 21 gorskih kosilnic in 13
hidravličnih cepilcev za delo v gozdu. Sredstva smo namenili tudi petim investicijam v urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije),
ostala dela pa so se nanašala na druge naložbe in opremo v kmetijska gospodarstva (naložbe v postavitev pašnikov, preureditev
hlevov, menjavo strešnikov, ...). 17 udeležencem je občina pokrila del stroškov za udeležbo na tečaju za usposabljanje za varno delo
z motorno žago. Sredstva so bila namenjena še izgradnji oz. rekonstrukciji štirih gozdnih vlak, subvencije so dobili tudi štirje nosilci
dopolnilne dejavnosti za nakup strojev in opreme za opravljanje dejavnosti.
Sredstva so se namenila tudi za delovanje društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja.
DRUŠTVO
Društvo podeželskih žena Blegoš

ŠT. TOČK

SKUPAJ

832,8

2.173,00

Društvo podeželske mladine Škofja Loka

237

618,00

Društvo za razvoj podeželja Resje

194

506,00

199,6

521,00

Čebelarsko društvo Blegoš
Govedorejsko društvo Škofja Loka

192

501,00

Društvo rejcev drobnice Škofja Loka

207

540,00

Združenje za ekološko kmetovanje

66

172,00

Društvo lastnikov gozdov Gorenjske

138

360,00

61

159,00

Kranjsko gozdarsko društvo

Subvencioniranje vgradnje kurilnih naprav na lesno
biomaso in toplotnih črpalk
Skladno z občinsko energetsko zasnovo se sredstva iz občinskega proračuna namenjajo sofinanciranju vgradnji kurilnih naprav za
centralno ogrevanje prostorov na lesno biomaso (kotli na polena, sekance, pelete) in vgradnjo toplotnih črpalk za centralno ogrevanje ter pripravo sanitarne vode po sistemu voda/voda, zemlja/voda in zrak/voda. V letu 2011 je občina iz proračuna namenila 8.774
evrov za sofinanciranje nabave treh kotlov na polena in enega na pelete. Sredstva so bila namenjena tudi sofinanciranju vgradnje
toplotne črpalke za pripravo sanitarne vode.

Financiranje podjetniških programov na RAS
Sredstva namenjamo sofinanciranju izvedbe podjetniškega usposabljanja za brezposelne, spodbujanju podjetništva, ki zajema
med drugim tudi podjetniške krožke za osnovnošolce, žensko podjetništvo in podjetništvo za mlade. Sofinanciramo delovanje
energetsko svetovalne pisarne, ki jo je v letu 2011 obiskalo sedem naših občanov. Občina je za te ukrepe Razvojni agenciji Sora namenila 12.172 evrov.
V okviru Kreditne sheme Razvojne agencije Sora, d. o. o., je bil preko Gorenjske banke, d. d., Kranj 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.
Dolgoročna posojila so se dodeljevala po obrestni meri 6M EURIBOR + 1,5 % p. a., in sicer za obdobje do 120 mesecev.
Razpis je bil odprt tudi za kratkoročna posojila, ki so jih prosilci lahko najeli za financiranje tekočega poslovanja za dobo do 12 mesecev in po obrestni meri 2,5 % p. a., fiksno, nominalno.
V letu 2011 je bilo vlagateljem iz naše občine podeljeno šest posojil, od tega sta bili dve kratkoročni in štiri dolgoročna.

Prenova občinskih stanovanj
V letu 2011 je bila izvedena montaža stavbnega pohištva v sedmih občinskih stanovanj na naslovu Sestranska vas 14–17. Znesek celotne obnove, ki je zajemal demontažo obstoječih oken in vrat, dobavo in montažo novih oken in vrat vključno z zunanjimi policami,
je znašal 7.627,00 evrov.

SKUPAJ		5.550,00

V letu 2011 je bilo v proračunu občine za te ukrepe namenjenih skupno 79.683 evrov.
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Občinski prostorski načrt

Občinski praznik in občinski nagrajenci 2011

V letu 2011 so se izdelale opozorilne karte poplavnih in erozijskih območij za celotno območje občine Gorenja vas - Poljane. Analize prikazujejo dejansko stanje v naravi in bodo služile kot ena izmed strokovnih podlag za spremembe občinskega prostorskega
načrta, katerih začetek izdelave je predviden v letu 2012. Občani bodo lahko svoje pobude za spremembe namembnosti posredovali, ko bo občina začela postopek zbiranja pobud, o čemer bo posebej obvestila tudi vse občane, ki bodo občini že pred tem sporočili
svoj interes za spremembe namembnosti zemljišč.

OPPN Zapreval ZAP 70–2 (BT) Zapreval območje turizma 1
OPPN Zapreval ZAP 70–2 (BT) Zapreval območje turizma 1 je skladno s podrobnejšo namensko rabo namenjeno za turizem. Razlog
za pripravo je bila širitev nočitvenih kapacitet za potrebe turizma – legalizacija prizidka koče na Starem vrhu in zunanja ureditev, gradnja dveh samostojnih apartmajskih objektov z zunanjo ureditvijo (dostopi in dovozi do objektov in zemljišč) in zelenimi površinami,
radnja parkirišč za potrebe vseh gostinsko-nastanitvenih objektov v območju urejanja; gradnja gospodarske javne infrastrukture in
internih dovoznih poti, prenova in vzdrževanje obstoječih objektov znotraj območja OPPN.
V postopku sprejemanja OPPN Zapreval so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, javna razgrnitev je potekala od 3.
6. 2011 do 4. 7. 2011, z vmesno javno obravnavo 15. 6. 2011, nosilci prostora so nato potrdili predlog omenjenega akta, predlog odloka
OPPN Zapreval, ki ga je v februarju 2012 sklepno potrdil tudi občinski svet.

OPPN Srednja vas
OPPN Srednja vas (OPPN SVP 58–1 Srednja vas – Poljane – vzhodni del) je območje v naselju Srednja vas v Poljanski dolini, za
katerega je bilo potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, saj se območje Srednje vasi varuje kot naselbinska dediščina.
Na območju se je predvidela gradnja novih stanovanjskih hiš na vzhodnem delu Srednje vasi, in sicer gradnja treh samostojnih
enostanovanjskih objektov (A1–A3) z zunanjo ureditvijo (dostopi in dovozi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih in zelene površine; rekonstrukcija in prizidave obstoječih počitniških objektov (B1–B3) in možnost spremembe namembnosti v stanovanjske objekte; gradnja gospodarske infrastrukture in internih dovoznih cest (mala čistilna naprava); prenova
in vzdrževanje obstoječih objektov znotraj območja OPPN. Sklep o začetku postopka je bil sprejet 9. 11. 2010, po izvedbi celotnega
predpisanega postopka je bila 25. 10. 2011 izvedena objava odloka v Uradnem listu RS.

OPPN Gorenja vas

26. 11. 2011, je v občinski dvorani v Gorenji vasi potekala občinska proslava s slavnostno podelitvijo občinskih priznanj.
Slovesnost se je pričela z monodramo Šarucova sliva avtorjev
Andreja Šubica in Borisa Pintarja. Meto je odigrala Anica Berčič,
ki je vlogi nesrečnice s trpko usodo po 30 letih ponovno zablestela. Po predstavi je bila slavnostna podelitev priznanj, v okviru
katere je župan podelil ena plaketo, dve priznanji občine in dve
priznanji župana. Plaketo Občine Gorenja vas - Poljane je prejelo
Čebelarsko društvo Blegoš ob 100-letnici obstoja organiziranega čebelarjenja na Poljanskem za številne zasluge na področju

ohranjanja in razvoja čebelarstva.
Priznanje Občine Gorenja vas - Poljane sta prejeli Plesna skupina
Step ob 15-letnici delovanja za uspešno plesno ustvarjalnost in
popularizacijo plesne umetnosti v Poljanski dolini in gospa Milka Burnik za dolgoletno in prizadevno delo na različnih področjih ustvarjanja. Priznanje župana Občine Gorenja vas - Poljane
sta prejela etno skupina Štedientje za ohranjanje in negovanje
poljanskega narečja ter promocijo Poljanske doline in Tilen Potisk za vztrajnost in trdo delo pri učenju ter izjemen uspeh na
mednarodni kemijski olimpijadi.

PRO R AČUN I
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2011

Pregled proračunov občine v letih 2004 do 2011
Pregled proračunov občine v letih 2004 do 2011

OPPN GRV-20-4 Gorenja vas obsega območje obstoječe infrastrukture – Osnovno šolo Ivana Tavčarja, zdravstveni dom in naselje
Blata, vsa območja pa so med seboj povezana s travnatimi površinami. Priprava OPPN Gorenja vas se je predvidela zaradi potreb po
novih objektih (športna dvorana, dom za starejše, vrtec), pomanjkanja parkirnih prostorov in ureditve dostopov do šole, vrtca ter
zdravstvenega doma s pripadajočimi prometnimi povezavami.
Postopek sprejemanja OPPN Gorenja vas se je začel v letu 2010, ko je bil 5. 11. 2010 v Uradnem listu RS objavljen Sklep o začetku
priprave OPPN Gorenja vas. V letu 2011 so se pridobile smernice nosilcev urejanja prostora, kjer je bilo podano tudi mnenje Ministrstva za okolje in prostor, da je potrebno za območje izvesti celovito presojo vplivov na okolje. V okviru te je bilo izdelano Okoljsko
poročilo o vplivih predvidenih gradenj na okolje, ki je bilo v juniju 2011 posredovano v soglasje Ministrstvu za okolje in prostor. To
je zahtevalo izdelavo dodatne študije zalednih in meteornih voda z načrtom trajnostne ureditve njihovega odvajanja po kriteriju
100-letnih voda. Ker so meritve na različnih točkah obravnavanega območja izkazale visok nivo podtalnice, odvajanje s ponikanjem
ni ustrezno, kapaciteta obstoječih meteornih kanalov pa ni zadostna. Izdelan je bil elaborat s predlogom izboljšav zadevnih ureditev,
na osnovi katerega pričakujemo soglasje pristojnega ministrstva k okoljskemu poročilu, čemur bo sledila javna razgrnitev OPPN in
okoljskega poročila.

Sprejeti proračun Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011 se je povečal v primerjavi z letom 2005 kar za 112 %. Iz zgoraj prikazane tabele je razvidno,
da se proračun po letih povečuje, khrati pa tabela prikazuje, da je po zaključnem računu povprečno 53,77 % investicij.
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2005 prav tako povečal, in sicer za kar 51 %.

Zadolžitev Občine Gorenja vas - Poljane
Zadolžitev

Namen

Ureditev vaškega jedra Poljan

28.12.2004

Telovadnica z zunanjim igriščem OŠ Poljane

31.5.2005

Raziskava vrelca za toplive v dolini Kopačnice

20.566,36 €

20.566,36 €

0,00 €

0€

31.5.2011 €

14.8.2007

Izgradnja nove telovadnice pri OŠ Poljane

625.939,00 €

271.240,32 €

354.698,68 €

5.216,16 €

14.8.2017 €

Za območje vaškega jedra Poljan so se pridobile tri idejne zasnove, ki so v fazi izbire najustreznejše variante, na osnovi katere se bo
začel postopek sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Skupaj zadolžitev občine		

1.022.068,71 €

617.295,14 €

404.773,56 €

9.389,09 €
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Znesek zadolžitve

že odplačano do 31.12.2011

stanje dolga na an 31.12.2011

Mesečni obrok

Zadnji obrok bo odplačan

375.563,35 €

325.488,46 €

50.074,88 €

4.172,93 €

25.12.2012 €

Stanje zadolžitve na dan 31. 12. 2011 je 404.773,56 evra, kar znaša na prebivalca naše občine 54,76 evra. To pomeni, da imamo nizko zadolženost.
Število prebivalcev naše občine na dan 1. 1. 2011 je 7.391.
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ODDELEK ZA
PRORAČUN, FINANCE
IN RAČUNOVODSTVO
Višja svetovalka za proračun, finance in
računovodstvo – vodja oddelka

Branka Srša
Višja svetovalka za splošne in pravne zadeve
ŽUPAN		

Milan Čadež
Telefon: 51 83 100, 051 384 433
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 računovodstvo,
• oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo,
v okviru katerega je kot posebna enota
organiziran režijski obrat za izvajanje gospodarskih javnih služb.

URAD ŽUPANA		
Direktorica občinske uprave

Elizabeta Rakovec,
Telefon: 51 83 105, 031 676 418
E-pošta: elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si;
barbara.bogataj@obcina-gvp.si
Naloge: vodenje in koordinacija občinske
uprave in urada župana, opravljanje strokovnih nalog za delovanje občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, priprava splošnih in
drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski
organi, odločanje v upravnih postopkih na
prvi stopnji, odnosi z javnostmi in informiranje javnosti, sodelovanje pri postopkih
pridobivanja in prodaje premoženja.

Svetovalka za investicije

Barbara Bogataj,

Jana Kristan

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

Telefon: 51 83 102, 031 708 595
ki jo v prvi polovici 2012 nadomešča
Jernej Nučič
Telefon: 51 83 102, 051 338 995
E-pošta: jana.kristan@obcina-gvp.si
jernej.nucic@obcina-gvp.si

Naloge: priprava služnostnih, menjalnih,
kupoprodajnih in drugih pogodb s področja
prometa z zemljišči ter vodenje vseh postopkov v zvezi z njimi, izdajanje potrdil in informacij s področja urejanja prostora, vodenje
postopkov priprave občinskih podrobnih
prostorskih načrtov ter drugih postopkov s
področja urejanja prostora.
Višja svetovalka za področje gospodarstva

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

Nataša Kopač
Telefon: 51 83 114, 051 365 897
E-pošta: natasa.kopac@obcina-gvp.si
Naloge: izvajanje postopkov javnih naročil,
priprava projektov, izvajanje gospodarske
strategije občine, urejanje zadev in postopkov 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, vodenje računovodstva krajevnih skupnosti.
Višja svetovalka za družbene dejavnosti

Višja svetovalka za področje turizma in
razvojnih projektov

Marjeta Šifrar
Telefon: 51 83 120, 031 685 524
E-pošta: marjeta.sifrar@obcina-gvp.si
Naloge: vodenje in izvajanje projektov na
področju turizma in drugih razvojnih projektov, realizacija razvojnih programov občine
po posameznih projektih, priprava splošnih
aktov ter javnih razpisov s področja turizma,
razvoj in promocija turistične dejavnosti občine in njene naravne in kulturne dediščine,
organizacija prireditev, priprava promocijskega materiala.

Telefon: 51 83 109, 031 605 992
E-pošta: branka.srsa@obcina-gvp.si
Naloge: priprava občinskega proračuna
in skrb za njegovo izvrševanje, priprava
zaključnega računa proračuna, vodenje
računovodstva, priprava poslovnih poročil in
premoženjske bilance, upravljanje finančnega premoženja občine, priprava mesečnih
finančnih poročil za Ministrstvo za finance,
izdelovanje statističnih poročil, sodelovanje
pri pripravi občinskih razvojnih programov.

Svetovalka za računovodstvo

Nada Dolinar
Telefon: 51 83 115
E-pošta: nada.dolinar@obcina-gvp.si
Naloge: finančno-računovodske naloge (knjiženje poslovnih dogodkov investicijske narave), vodenje centralne evidence občinskega
premoženja in premoženja pravnih oseb v
lasti občine, sodelovanje pri pripravi proračuna in zaklučnega računa občine, spremljanje
porabe proračunskih sredstev po postavkah
(mesečno usklajevanje, prerazporeditve med
konti in med postavkami ter izdelava sklepov, mesečno vključevanje poslovanja KS v
GK občine ), priprava poročil, naloge v zvezi s
pripravo podatkov za obračun plač in drugih
stroškov dela, vodenje evidence upravljanja
denarnih sredstev enotnega zakladniškega
računa občine (EZR), priprava proračunov
krajevnih skupnosti, vodenje računovodstva
KS Gorenja vas.

Poslovna sekretarka v sprejemni pisarni

Anja Hren,
Telefon: 51 83 104, 031 782 552
ki jo v prvi polovici 2012 nadomešča
Maja Jurjevič
Telefon: 51 83 104
E-pošta: anja.hren@obcina-gvp.si;
maja.jurjevic@obcina-gvp.si
Naloge: izvajanje nalog občine na področju
zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture,
športa in rekreacije, varstva kulturne dediščine in socialnega skrbstva, priprava splošnih
aktov ter javnih razpisov za področje športa,
kulture in humanitarnih dejavnosti.
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Jana Oblak,
Telefon: 51 83 100
E-pošta: info@obcina-gvp.si
Naloge: sprejem in odprava pošte, organizacija pisarniškega poslovanja, administrativna,
tehnična in organizacijska opravila za župana, občinsko upravo, občinski svet in njegova
delovna telesa, (fotokopiranje gradiva,
pošiljanje gradiva ...), nabava pisarniškega in
drugega materiala za delo občinske uprave,
sprejem strank, oddaja dvorane v Domu
občine v najem.

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), naloge, 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

Svetovalec za komunalno infrastrukturo

Anica Nedižavec

Boštjan Kočar

Telefon: 51 83 108
E-pošta: ani.nedizavec@obcina-gvp.si

Telefon: 51 83 103, 041 767 399
E-pošta: bostjan.kocar@obcina-gvp.si

Naloge: finančno računovodske naloge za
režijski obrat, izstavljanje računov, vzpostavitev osnovnih baz: krajevnih skupnosti, naselij
v posamezni KS, gospodinjstev in drugih odjemalcev posameznih storitev gospodarskih
javnih služb, izdelava šifrantov in obračunov
glede na določitev načina obračuna posameznim strankam in glede na vrste storitev, ki
jih koristijo, knjiženje plačil strank.

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, sodelovanje 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 soglasij h gradnjam.

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

Kristina Knific
Telefon: 51 83 122, 051 328 488
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 področja varstva okolja in gospodarskih javnih
služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje s komunalnimi
odpadki), priprava programov varstva okolja,
priprava predpisov za področje gospodarskih 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, 051 672 440
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 posredovanje podatkov za odmero nadomestila za
stavbna zemljišča.
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Svetovalec za komunalne zadeve

Gašper Čadež
Telefon: 51 83 123, 041 426 342
E-pošta: gasper.cadez@obcina-gvp.si
Naloge: evidentiranje predlogov vzdrževanja
vodovodnih sistemov in skrb za izvajanje
ukrepov za izboljšanje kakovosti pitne vode,
priprava periodičnih poročil za režijski obrat,
izdajanje projektnih pogojev in soglasij h
gradnjam, spremljevalna dela s področja
izvajanja nalog režijskega obrata, spremljanje
in izdelava katastra komunalnih naprav, nadzor 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 vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih
prostorih in prevoznih sredstvih, vzdrževanje
komunalnih in drugih objektov v občini, izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih
služb, čiščenje komunalnih naprav, izvajanje
drugih nalog vzdrževanja javnih površin,
upravljanje zbirnega centra Todraž.
Komunalni delavec

Franc Oblak
Telefon: 031 667 933
Naloge: vzdrževanje komunalnih in drugih
objektov v občini, javna snaga in čiščenje
javnih površin, površin za pešce, zelenih
površin, čiščenje komunalnih naprav, vzdrževanje, urejanje in varstvo lokalnih, občinskih
javnih poti in drugih nekategoriziranih cest,
izvajanje zimske službe čiščenja javnih površin in poti, urejanje in vzdrževanje mest za
plakatiranje ter izvajanje plakatiranja.
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