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Spoštovane občanke in občani  
Občine Gorenja vas - Poljane!

Tudi letos ostajamo zvesti že tradicionalni 
pripravi čimbolj celovitega letnega prikaza 
dela občine v preteklem letu, pri katerem 
našim občanom želimo na enem mestu 
predstaviti vse investicije in druge aktivno-
sti občine, ki smo jih usmerili v izboljšanje 
kakovosti življenja našem lokalnem okolju.

Po obdobju zaključka energetskih sanacij 
javnih objektov in velikih investicij v komu-
nalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, 
obvoznica Gorenja vas) smo lahko v letu 
2016 pristopili k pripravi dveh novih izjemno 
velikih večletnih  investicij. Prva je poplavna 
ureditev Poljan, kjer smo z intenzivno pripra-
vo projektov, odkupi zemljišč in izgradnjo 
enega od mostov dosegli odobritev 2,5 
milijona evrov državnih sredstev iz vodnega 
sklada pri okoljskem ministrstvu. Omogočili 
bomo začetek večletnih investicijskih del na 
območju Poljan, ki bodo obsegala tako ure-
janje vodne kot tudi cestne infrastrukture, 
Poljanam pa zagotovila bistveno večjo po-
plavno varnost.

Še večji je skoraj štirimilijonski projekt izgra-
dnje nove športne dvorane v Gorenji vasi, 
katerega priprava, umeščanje v prostor, op-
timizacije variant in predvsem umeščanje 
v finančne plane občine ter pridobivanje 
nepovratnih sredstev so trajali skoraj deset 
let. Premajhno in dotrajano, več kot štiri 
desetletja staro telovadnico bomo tako na-
domestili s sodobno športno dvorano, ki bo 
še desetletja lahko v ponos kraju in celotni 
občini. Nismo pozabili tudi na spremljajoče 
ureditve, saj bomo v okviru investicije z za-
gotovitvijo novih parkirnih površin izboljšali 
tudi pereč problem parkiranja za vrtec in 
šolo.

Kot boste lahko razbrali pri pregledu projek-
tov, smo v letu 2016 veliko več sredstev kot 
prejšnja leta namenili tudi obnovi cestne in-
frastrukture. Občina skrbi za vzdrževanje kar 
380 kilometrov občinskih cest in javnih poti, 

marsikateri cestni odsek pa je bil po obdo-
bju velikih vlaganj predvsem v vodovode in 
kanalizacijo že močno dotrajan. Zato smo 
v letu 2016 poleg rednih programov obči-
ne in krajevnih skupnosti za vzdrževanje in 
obnovo cest zastavili povsem nov program 
investicijskega vzdrževanja in obnov dotra-
janih asfaltnih cest, ki ga bomo izvajali tudi 
v letu 2017, saj smo podpisali dveletno izva-
jalsko pogodbo, z zastavljenim programom 
pa nameravamo nadaljevati tudi v priho-
dnjih letih. 

V letu 2016 smo z velikimi vlaganji v Dvo-
rec Visoko, razvojem programa Kulturnega 
centra slikarjev Šubicev, Rupnikove linije ter 

projektov za kolesarje in pohodnike zaklju-
čili tudi večletni cikel postopnega razvoja 
turizma do te mere, da so vzpostavljeni 
vsi pogoji za razvoj samostojnega zavoda 
za razvoj turizma v Poljanski dolini. Temu 
bomo zaželeli srečno pot v letu 2017.

Milan Čadež 
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Za izgradnjo nove športne dvorane v Gorenji vasi je bila v letu 2016 
izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija in konec meseca julija 
pridobljeno gradbeno dovoljenje . Projektna dokumentacija obsega 
izgradnjo novega zunanjega igrišča, parkirišča, intervencijske poti, 
obnovo obstoječe kotlovnice s prehodom na ogrevanje z biomaso za 
celotni kompleksa ter nove večnamenske športne dvorane s pripada-
jočo zunanjo ureditvijo .
Uspešno so bila pridobljena tudi nepovratna sredstva Eko sklada v 
višini 513 .000 evrov za pasivno gradnjo in montažno leseno gradnjo .
V decembru 2016 se je začel postopek oddaje javnega naročila gra-
dnje, ki je bil zaključen 17 . februarja 2017, ko je odločitev naročnika 
postaja pravnomočna . V postopku oddaje javnega naročila je bilo kot 
najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Dema plus, d . o . o ., iz Lju-
bljane, pogodbena vrednost investicije pa znaša  3 .890 .406,97 evra . 
Investicija izgradnje nove športne dvorane bo predvidoma zaključena 
jeseni 2018 .

V želji po zagotavljanju večje poplavne varnosti v Poljanah je bil čez 
Ločivnico ob gostilni Na Vidmu v sedmih tednih zgrajen nov most s pol 
metra višjim pretočnim profilom .
Vrednost izgradnje novega mostu z vsemi pripadajočimi deli ob ure-
ditvi okolice in s poglobitvijo ter kamnitim tlakovanjem dela struga z 
vgradnjo pragov na reguliranem delu struge je znašala 106 .000 evrov . 
Zaradi dviga mostne konstrukcije in navezave na obstoječi teren v 
okolici mostu je bilo potrebno urediti tudi cestne priključke na most 
in dvorišče pred pekarno . Obnovljeno je bilo odvodnjavanje, prestaviti 
je bilo treba komunikacijske inštalacije na obravnavanem območju . Na 
novo je bilo vgrajenega 550 m2 asfalta . Most je dolg 13 m in širok 6,80 
m skupaj s pločnikom, brez razširitve v ovinku .

V letu 2015 je bilo uspešno zaključena energetska in statična sanaci-
ja Sokolskega doma Gorenja vas in pridobljeno uporabno dovoljenje . 
Objekt je energetsko zelo učinkovit in po pridobljeni energetski izka-
znici izkazuje energijski razred A1, kar pomeni računsko porabo ener-
gije manjšo od 10 kWh/m2 na leto .
V marcu leta 2016 se je v prenovljene prostore vrnila tudi občinska 
uprava Občine Gorenja vas - Poljane .
Slavnostno odprtje prenovljenega Sokolskega doma je potekalo na 
binkoštno nedeljo, 15 . maja 2016, tako kot pred 84 leti . Slovesnost se je 
začela pri grobnici na Visokem, kjer je bil položen venec na grob pisa-
telja dr . Ivana Tavčarja, ki je bil velik somišljenik in pokrovitelj sokolstva 
v Poljanski dolini . Slavnostna povorka je nato peš krenila z Visokega 
prek Poljan do Gorenje vasi, kjer je sledilo slavnostno odprtje preno-
vljenega Sokolskega doma . 

Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega 
sklada . Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne 

prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energet-
ska sanacija javnih stavb« .

V letu 2016 je potekala intenzivna priprava projektne in investicijske dokumentacije ter pridobivanje potrebnih zemljišč za povečanje poplavne var-
nosti Poljanske Sore na območju Poljan . Ukrepi obsegajo regulacijo s premestitvijo struge Sore pri Hotovlji v njen prvotni tok in ureditev sotočja s 
Hotoveljščico, poglobitev struge pritoka Ločivnice z ureditvijo sotočja in iztoka v Poljansko Soro, znižanje in razširitev poplavne ravnice za kontroliran 
razliv in preprečitev zajezitve odtekanja poplavnih voda ter ureditev poplavno varnejših in bolj pretočnih premostitev . Skupna višina investicije znaša 
3,3 milijona evrov, od tega 2,5 mio evrov sredstev prispeva Ministrstvo za okolje in prostor RS, ostalo bo prispevala Občina Gorenja vas - Poljane .

Slavnostno odprtje obnovljenega Sokolskega doma Gorenja vas Izboljšanje poplavne varnosti na območju Poljan

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2016 Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2016

Športna dvorana Gorenja vas  

Izgradnja novega mostu  na Ločivnici v Poljanah

ENERGE T SKE  SANACI JE  IN  
OBNOVE  JAVNIH  OB JEK T OV 

IZBOL JŠAN JE  POPL AVNE  
VARNOS T I  POL JANSKE  DOL INE
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Slavnostno rezanje traku ob odprtju prenovljenega Sokolskega doma

Zasnova protipoplavnih ureditev v Poljanah

Situacija športne dvorane 

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



Izgradnja pločnikov in ureditev ceste skozi Hotavlje

V letu 2016 je izvajalec del, Topos Hotavlje, d . o . o ., izvedel iz-
gradnjo pločnika skozi del naselja Hotavlje na odseku med Po-
točnikom in križiščem za Slajko, v dolžini 450 m . Del pločnika je 
urejen z ugreznjenimi  robniki tako, da je višina ceste nivojsko 
enaka pločniku . Izvedena je bila tudi celovita rekonstrukcija ce-
ste z delno obnovo podlage, sanacija dela kanalizacije pri Šin-

kovcu ter preplastitev cestišča z asfaltom debeline 4 cm . Asfalti-
ranje pločnikov in cestišča je izvedlo podjetje KPL Ljubljana, ki je 
bilo izbrano na javnem razpisu . Po končanem asfaltiranju je bila 
izvedena talna označba pločnika, cestišča ter prehoda za pešce 
na grbini za omejitev hitrosti . 

INF R AS T RUK T UR A
CE S T NA  

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2016
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Obnova ceste Trebija–Stara Oselica – 2. faza
V maju 2016 je izvajalec Mapri proasfalt, d . o . o ., izvedel asfaltira-
nje druge faze sanacije lokalne ceste Trebija–Stara Oselica v dolži-
ni 740 m . Predhodno je bilo izvedeno dodatno nasutje v letu 2015 
rekonstruirane ceste in fino planiranje . S tem so gradbena dela, ki 
so trajala 4 leta, na tem odseku ceste zaključena .
Skupaj je bilo asfaltirane 1,6 km ceste, ki se je razširila na štiri me-
tre . Razširjene so tudi vse serpentine, ki zdaj omogočajo srečeva-
nje tovornega in osebnega vozila . V cestnem telesu je zamenjan 
in nasut kamniti drobljenec v debelini 70 cm . Na novo so bili izde-
lani cestni prepusti in asfaltne mulde za odvodnjavanje . Z izjemo 
100 m odseka ceste, ki se je premaknil za približno 3 m, je trasa 
ceste ostala nespremenjena . Uporabnikom ceste se po dolgotraj-
nih delih posebej zahvaljujemo za potrpežljivost v času gradnje !

Obnova ceste Suša–Žetina

Obnova ceste Prelesje–Zadobje Obnova ceste Hotavlje–Kopačnica

V avgustu 2016 so se pričela gradbena dela na 900-metrskem od-
seku makadamske javne poti Suša–Dolenja Žetina . Izvedene so 
bile razširitve najožjih odsekov ceste, kjer je zdaj zagotovljena širi-
na vozišča 3 m . Na 150-metrskem delu ceste pri kamnolomu je bil 
klanec na vrhu nivojsko znižan za 1 m, da je zagotovljen ugodnejši 
potek ceste . Zgrajena sta bila dva oporna zidova in dva podpor-
na zidova ob strugi potoka Karlovščica . Saniran je bil razmaknjeni 
prepust premera 80 cm in popravljeni obstoječi cestni prepusti . 
Konec avgusta je bilo izvedeno asfaltiranje z enoslojnim asfaltom 
v debelini 7 cm .

V sklopu projekta »Investicijsko vzdrževanje cest – preplastitve« 
je bil v letu 2016 razširjen odsek lokalne ceste Prelesje–Zadobje . 
Zgornja brežina, kjer je bilo potrebno pikiranje trdne skale, se 
je razširila od 1 do 2 m tako, da bo novo vozišče široko 4 m . Na 
30-metrskem delu ceste bo zagotovljeno izogibališče za tovorna 
vozila . Dela bodo zaključena v letu 2017, ko so predvideni nasutje 
spodnjega ustroja, odvodnjavanje in asfaltiranje celotnega 560 m 
dolgega odseka ceste .

V sklopu projekta »Investicijsko vzdrževanje cest – preplastitve« 
je bila v letu 2016 izvedlena preplastitev 1 km dolgega odseka 
ceste Hotavlje–Kopačnica . Na najbolj dotrajanih delih obstoječe-
ga vozišča je bil zamenjan zgornji ustroj ceste v debelini 50 cm . 
Celotna obstoječa asfaltna cesta je bila preplastena s 4 cm finega 
asfalta, nasute pa so bile tudi bankine .

Novozgrajeni cestni odsek 

Prelesje–Zadobje – širitev ceste Obnovljena cesta Hotavlje–Kopačnica

Jeseni 2016 je bil objavljen razpis za izvedbo sanacije ceste Poljane–Za-
preval na odseku pod naseljem Dolenčice . Gre za približno 500 m dolg 
odsek lokalne ceste, ki je bila na več mestih že močno poškodovana, 
zlasti na delu treh večjih lokalnih usadov zaradi nestabilne podlage .
Zaključek sanacije navedenega odseka je predviden v prvi polovici 
leta 2017 . V prvi fazi so bili sanirani cestni usadi s stabilizacijo brežine 
z železniškimi tirnicami in izvedbo kamnite pete, vzdolž celotne trase 
ceste pa je bilo urejeno novo odvodnjavanje zalednih voda .

Obnova ceste Javorje

Odkop za sanacijo prvega usada
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Sanacija ceste Žirovski Vrh

Obnova cest Ermanovec–Sovodenj, Malenski Vrh in Murave–Črni kal – priprava 

Obnova ceste Hotovlja–Kremenk in Vinharje

V okviru sanacije po poplavah iz leta 2014 smo s pomočjo držav-
nih sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč izvedli 
sanacijska dela na javni poti Karlovc–Budl–Žirovski Vrh na petih 
odsekih . 
Na lokaciji 1 je bilo izvedeno rušenje obstoječega prepusta pre-
mera 80 cm, ki je bil zamenjan s ploščatim prepustom širine 2 m 
in višine 1,5 m . Pred vtokom v prepust je bil postavljen zadrže-
valnik, obložen s kamenjem, in zgrajena kamnita obloga struge . 
Na lokaciji 2 je bila izvedena sanacija lokalnega plazu s kamnito 
zložbo v dolžini 16 m in višini do 5 m . 
Na lokaciji 3 je bila izvedena sanacija struge potoka . Postavljen 
je zadrževalnik, obložen s kamenjem, in zgrajena betonska pre-
grada širine 5 m in višine 2 m .  
Na lokaciji 4 je bila izvedena sanacija prepusta in struge potoka 
ter sanacija brežine .
Obstoječi propust premera 80 cm je bil porušen, nadomestil pa 
ga je prepust iz obbetoniranih betonskih cevi premera 120 cm . 
Narejena sta bila  zadrževalnik in kamnita obloga struge . 
Na lokaciji 5 je bila izvedena sanacija brežine z izgradnjo ka-
mnite zložbe višine 3 m in dolžine 20 m .  
Narejen je bil s kamenjem obložen zadrževalnik .

Na vseh petih lokacijah je bila nameščena varnostna ograja ter 
izvedeno asfaltiranje javne poti v skupni dolžini približno 130 m .
Sanacija je bila usmerjena predvsem v zaščito brežin ob cesti, 
sanacijo voziščne konstrukcije, utrditev strug potokov in pove-
čanje prevodnosti obstoječih prepustov .

Leta 2016 sklenjeni izvajalski pogodbi za projekt »Investicijsko 
vzdrževanje cest – preplastitve« je določeno nadaljevanje del 
do dokončanja pogodbenih obveznosti v letu 2017 . Na lokalni 
cesti Sovodenj–Ermanovec bo izvedena sanacija v dolžini 400 
m, na lokalni cesti Murave–Gorenja Žetina bosta zgrajena dva 

podporna zidova in saniran usad . Izvedeni bosta sanacija usa-
da in preplastitev na lokalni cesti na Malenskem Vrhu v skupni 
dolžini 300 m . Nadaljevala se bodo gradbena dela na razširjeni 
lokalni cesti v Prelesju .

Ob poplavah v oktobru 2014 je bila najhuje prizadeta dolina Ho-
toveljščice s pritoki . Na več mestih je bila cesta neprevozna ali 
uničena zaradi vodne ujme . V spodnjem delu je bila s sofinan-
ciranjem iz državnega programa za odpravo posledic poplav 
cesta v dobršni meri sanirana že v letu 2015 .
Tudi v letu 2016 se je občina trudila pridobiti dodatna sredstva 
za sanacijo zgornjega dela Hotovlje na odcepih proti Bukove-
mu Vrhu in Vinharjem . Sofinanciranje iz državnega programa se 
v letu 2016 ni zgodilo, je pa občina kljub temu sanirala najbolj 
poškodovane dele ceste v zgornjem delu proti Vinharjem in Bu-
kovemu Vrhu .
Na odseku proti Vinharjem je bil saniran del ceste proti središču 
vasi v dolžini 50 m, ob potoku Izviršnik so bili postavljeni manjši 
oporni zidovi, sanirani so bili v času poplave leta 2014 porušeni 
asfaltni deli . Na odseku proti Bukovemu Vrhu je saniran asfalti-
rani del cestišča, ki je bil po poplavah začasno pokrpan v ma-
kadamski izvedbi . Izvedena sta bila nov ustroj ceste in asfaltna 
prevleka v dolžini okrog 300 m .

Predvideno je nadaljevanje del, ki je odvisno od možnosti pri-
dobitve dodatnih državnih pomoči za odpravo posledic po-
prav, v nasprotnem primeru bodo zaradi omejenih sredstev 
potrebna dela izvedena postopno v prihodnjih letih .

Sanacija petih lokacij v Žirovskem Vrhu

Sanirani odsek Bukov Vrh

CE S T N A INF R A S T RUK T UR A
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Obnova ceste Gorenja vas–Hlavče Njive

Obnova ceste Sovodenj–Javorjev Dol

Obnova ceste na Trebiji, v Podgori in na Fužinah Obnova odseka Predole–Rovte

V sklopu projekta »Investicijsko vzdrževanje cest – preplastitve« 
so bili v letu 2016 sanirani štirje cestni usadi na javni poti Vršajn–
Hlavče Njive . Sanacija usadov je izvedena tako, da so v cestnem 
telesu v cikcakasti razporeditvi zabite jeklene traverze dolžine do 
6 m, ki so na vrhu povezane z jekleno armaturo in zabetonirane v 

ploščo debeline 30 cm . Čez ta ukrep stabilizacije spodnjih plasti 
ceste je nato nasutega 70 cm peska in izvedeno asfaltiranje sani-
ranih odsekov z grobim asfaltom v debelini 7 cm . Skupno je asfal-
tirane 400 m ceste na štirih odsekih in zabitih 135 jeklenih traverz .

V sklopu projekta »Investicijsko vzdrževanje cest – preplastitve« 
je bil v letu 2016 saniran 500-metrski odsek lokalne ceste Sovo-
denj–Javorjev Dol . Zamenjan in nasut je bil zgornji ustroj ceste v 
debelini 50 cm in urejeno odvodnjavanje meteorne vode s ceste . 
Asfaltiranje v debelni 7 cm je bilo izvedeno v septembru .

V sklopu projekta »Investicijsko vzdrževanje cest – preplastitve« 
sta bili v letu 2016 sanirani javna pot na Fužinah v dolžini 120 m ter 
javna pot Podgora–Trebija v dolžini 100 m . Zamenjan je bil zgornji 
ustroj vozišča v debelini 50 cm . 

V sklopu projekta »Investicijsko vzdrževanje cest – preplastitve« 
je bil v letu 2016 saniran podporni zid pod lokalno cesto Predole–
Rovte . Za že obstoječim je bil zgrajen nov 25-metrski podporni 
zid, da je bilo preprečeno nadaljnje premikanje starega vojaškega 
zidu . Na tem delu je bil zamenjan zgornji ustroj ceste in izvedeno 
asfaltiranje 40 m dolgega odseka ceste .
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Sanacija ceste Podpleče

AP Sovodenj – situacija

Obnova ceste Kopačnica–Podpleče 

Ureditev avtobusne postaje Sovodenj

Izvedena je bila širitev lokalne ceste Kopačnica–Podpleče v dolži-
ni 300 m . Prav tako je bila narejena kamnita zložba v betonu, dol-
ga 100 m in visoka 3,5 m, ter obnova cestišča v makadamu (širine 
5 m) in asfaltiranje (širine do 4 m) . Širitev cestišča, kamnito zložbo 
ter pripravo makadama pred asfaltiranjem je izvedlo podjetje Do-
lenc, d . o . o ., iz Škofje Loke, asfaltiranje pa KPL, d . o . o ., iz Ljubljane .

Predvidena je ureditev sodobnih in prometno varnih avtobusnih 
postajališč ob regionalni cesti v naselju Sovodenj s spremljajočo 
izgradnjo pločnikov . V letu 2016 je bil v izdelavi projekt PZI . So-
glasodajalca ARSO in DRSI sta zahtevali spremembe ter razširitev 
projekta na ureditev struge bližnjega vodotoka, kar je v projektu 
upoštevano . V letu 2017 bo projekt izdelan in pričeli se bodo po-
govori o odkupu zemljišč .

Dokončanje obnove regionalne ceste skozi Lučine

Priprava projektne dokumentacije za obnovo RC Gorenja vas–Dolenja Dobrava

Konec leta 2016 je bil dokončan še 80-metrski odsek ceste v Lučinah . Ta del ceste je bilo mogoče urediti zaradi rušitve stanovanjske 
hiše Lučine 2 . Na tem delu je bil izdelan tudi hodnik  za pešce . S tem je projekt obnove 500 m ceste skozi Lučine, ki se je pričel leta 2013, 
zaključen .

Pripravo obnove državne ceste Gorenja vas–Dolenja Dobrava vodi Direkcija RS za infrastrukturo, ki bo tudi investitor rekonstrukcije, ob-
čina pa sofinancira investicijo in odkupe zemljišč v delu izgradnje zdaj manjkajočih pločnikov za pešce . Odkupi zemljišč so izvedeni do te 
mere, da omogočajo začetek izvedbe investicije v letu 2017 na odsekih od Gorenje vasi do Dolenje Dobrave ter od križišča za Dobravšce 
dalje . Na območju Dolenje Dobrave so odkupi zemljišč še v teku, saj potekajo postopna dodatna usklajevanja z lastniki zemljišč, del ze-
mljišč pa je tudi na tem odseku že odkupljenih, za kar se vsem navedenim lastnikom posebej zahvaljujemo .

Tabela 1: Asfaltirani odseki občinskih cest

Obnova javnih poti po krajevnih skupnostih 

Od avgusta do decembra 2016 so bili asfaltirani odseki občinskih cest po planih krajevnih skupnosti in občine . Vsi odseki so prikazani v 
spodnji tabeli . Skupna dolžina asfaltiranja znaša 5,8 km . Na razpisu je bilo izbrano podjetje KPL, d . d ., iz Ljubljane . Na vseh odsekih lo-
kalnih cest in javnih poti, daljših od 100 m, so bile pred pričetkom asfaltiranja izvedene meritve nosilnosti temeljnih tal s krožno ploščo .

Krajevna Naziv  Vrsta dolžina
skupnost ceste  del asfaltiranja [m]
Lučine LC100131 Poljane–Bukov vrh–Lučine (Prelesje) asfaltiranje ceste 170

 JP996711 Debenc – Goli vrh (Trček) asfaltiranje ceste 75

 JP600742 Odcep Činku asfaltiranje ceste 70

 JP600743 Prelesje – Toplak asfaltiranje ceste 50

Javorje NK Javorje 36 – odcep asfaltiranje ceste 120

 LC494013 Murave–Črni Kal (Žetina) preplastitev 120

 LC494013 Murave–Črni Kal (Hleviše) asfaltiranje ceste 100

 LC494013 Murave–Črni Kal (v malnu) preplastitev 150

 JP601201 Četena Ravan–Podvrh asfaltiranje ceste 100

 JP601511 Dolenčice–Podobeno (križišče) preplastitev 40

Poljane JP901311 Gabrška Gora – Kopišar (+Šink) asfaltiranje ceste 1 .100

   Srednja vas (odcep Pisk) asfaltiranje 30

Sovodenj LC100011 Sovodenj–Javorjev Dol preplastitev 30

 LC100101 Sovodenj–Stara Oselica–Ermanovec preplastitev 30

 LC100021 Sovodenj–Cerkljanski Vrh preplastitev 20

 JP600021 Grapa–Podčrtar–Stata preplastitev 30

 JP601651 Odcep v Stati (Lovro) asfaltiranje ceste 170

 JP600061 Sovodenj–Vrhovc–Stara Oselica asfaltiranje ceste 60

 JP600041 Garaža – Gregorc preplastitev 20

Trebija LC100041 Trebija–Stara Oselica (Ermanovec) asfaltiranje ceste 100

 JP600221 Burnik–Lukač asfaltiranje ceste 370

Gorenja vas JP496041 Selo–Žirovski Vrh asfaltiranje ceste 355

 JP600446 Volaka – Jereb asfaltiranje ceste 300

 JP600401 Leskovica–Lajše–Robidnica asfaltiranje ceste 100

 LC100062 Kopačnica–Planina asfaltiranje ceste 225

 JP601131 Suša–Jelovica asfaltiranje ceste 50

 JP600441 Volaka–Leskovica asfaltiranje ceste 80

 LC100061 Hotavlje–Kopačnica krpanje cest 10

Občina   Ekološki otok GV asfaltiranje 57

 JP601161 Suša–Dolenja Žetina asfaltiranje ceste 900

 LC401023 Poljane–Bukov Vrh–Lučine asfaltiranje ceste 250

 LC100061 Pločnik in cesta Hotavlje asfaltiranje pločnika in prepl . ceste 440

 *JP600451 Čabrače – Likar–Zarobar asfaltiranje ceste 100

Lučine

Poljane

Javorje

Trebija

Sovodenj

Občina GVP

Gorenja vas
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Sanacija plazu Laze
V januarju 2016 smo z Ministrstva za okolje in prostor prejeli potrditev o dodelitvi sredstev za nadaljevanje sanacije plazu Laze . Projekt 
sanacijskih ukrepov 2 . faze je zajemal izdelavo 500 m drenaž, ureditev odvodnjavanja površinskih voda v vasi Laze, izdelavo lesene 
pregrade v strugi Kopačnice in popravilo občinske lokalne ceste . Gradbena dela so bila zaključena v maju 2016 .

Zimsko vzdrževanje cest

Sanacija plazu na cesti Volča–Malenski Vrh

Skupni stroški zimske službe so v letu 2016 znašali 340 .000 evrov . Občina Gorenja vas - Poljane je kot upravljavec cest v letu 2016 sprejela 
ukrepe racionalizacije stroškov zimske službe, vendar je kljub manjši količini snežnih padavin zaradi dolgotrajnejšega obdobja snega 
strošek višji od pričakovanega . Občina je investirala v nakup dveh snežnih frez in ročnega posipalca ter prevzela čiščenje pločnikov v 
lastni režiji . Pravilo je, da komunalni delavci očistijo pločnike naslednji dan po sneženju . Tudi v prihodnje bo v veljavi načelo iz predhodno 
objavljenega javnega naročila, da se pluženje izvaja, ko je na vozišču 10 cm snega .

V februarju 2016 se je na lokalni cesti Volča–Malenski Vrh pri 
odcepu za Lovsko Brdo sprožil zemeljski plaz, ki je odnesel po-
lovico vozišča na dolžini 30 m . Z geologom smo takoj pristopili 
k izdelavi sanacijskega elaborata, na podlagi katerega je bilo iz-
vedeno tudi javno naročilo za izbiro izvajalca del . Na razpisu je 
bil izmed štirih ponudnikov izbran izvajalec Dolenc, d . o . o ., iz 
Škofje Loke, ki je gradbena dela izvedel v septembru . Sanirani 
del ceste je bil v dolžini 40 m asfaltiran v oktobru 2016 .

Meteorno odvodnjavanje področja ob Šubičevi hiši v Poljanah

Promet z zemljišči

Da bi izboljšali poplavno varnost v Poljanah, je bil v letu 2016 zgrajen nov meteorni kanal za odvodnjavanja območja pod Šubičevo hišo .
Novi meteorni kanal zagotavlja normalno odvajanje meteornih voda iz Dobenske Amerike ter od OŠ Poljane preko travnika pod Šubičevo 
hišo do iztoka novega kanala v potok Ločivnica .
Zgrajen je nov kanal, dolg približno 280 m, s cevmi premera 60 cm .
Novi kanal zagotavlja odvodnjavanje zgoraj navedenega področja, tako da je zmanjšana nevarnost zalednega zalivanja hiš na najnižjih 
lokacijah ob Ločivnici .

Občina Gorenja vas - Poljane je tudi v letu 2016 nadaljevala geodetske odmere javnih poti in lokalnih cest ter ureditev njihovega lastni-
štva, vse glede na razpoložljiva finančna sredstva . Glede na veliko razsežnost neurejenega lastniškega stanja na trasah kategoriziranih 
lokalnih cest in javnih poti, ki je posledica večdesetletnega zastoja urejanja lastništva cest v preteklosti, je tako občina tudi v letu 2016 
glede na prejete pisne vloge občanov porabila 20 .116 evrov za odmere lokalnih cest in javnih poti, v prvi vrsti na trasah, kjer so lastniki 
pripravljeni izvesti brezplačni prenos lastništva v javno dobro .

Občina Gorenja vas - Poljane izvaja gospodarske javne službe v okviru režijskega obrata, ki je notranja organizacijska enota občinske 
uprave in je bil ustanovljen 1 . januarja 2002 . Storitve so zato za uporabnike cenejše, kot če bi se izvajale v okviru javnega podjetja ali 
s strani koncesionarja . Vsa dela za režijski obrat, vključno z organizacijskimi, upravljavskimi, operativnimi, računovodskimi in knjigo-
vodskimi, opravi občinska uprava .
Občinska uprava tako izvaja naslednje obvezne gospodarske javne službe:
1 . oskrba s pitno vodo,
2 . odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3 . zbiranje komunalnih odpadkov,
4 . urejanje in čiščenje javnih površin .
Pokopališko in pogrebno dejavnost skladno s področno zakonodajo in občinskim odlokom opravljajo krajevne skupnosti oziroma z 
njihove strani določeni upravljavci .

Oskrba s pitno vodo

Zbiranje komunalnih odpadkov
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Na vseh javnih vodovodnih sistemih so se izvajala redna vzdrže-
valna dela in predpisani monitoring, priprava poročil in vodenje 
evidenc . Poleg navedenega smo v okviru vodovodnega sistema 
Zarobar–Hlavče Njive–Brda uredili tudi odsek Srednja vas v dol-
žini 450 m . Na območju naselij Trebija, Podgora in Hotovlja so se 
izvajale prevezave iz starih vodovodnih cevi na novo vodovodno 

omrežje . Na vodovodu Podvrh–Zapreval so se izvajali priključki 
na javno vodovodno omrežje, predvsem vikendov v Podvrhu in 
Četeni Ravni . Za vodovodni sistem v Lučinah smo v želji po zago-
tavljanju dodatnih vodnih virov iz zajetij v Zadobju ter posodobi-
tvi in novogradnji vodovoda nadaljevali postopke za pridobitev 
gradbenega dovoljenja .

Javno službo zbiranja komunalnih odpadkov izvaja Občina Gore-
nja vas - Poljane v okviru režijskega obrata, ki je notranja organi-
zacijska enota občinske uprave . 
V letu 2016 so bili na novo postavljeni oz . rekonstruirani štirje eko-
loški otoki . V vse krajevne skupnosti so bili nameščeni zabojniki za 
zbiranje malih gospodinjskih aparatov in baterij . 
V okviru javne službe smo skupaj zbrali 1 .096 ton komunalnih od-
padkov, od tega je bilo na deponijo odloženih nekaj več kot en 
odstotek od skupne količine zbranih odpadkov, kar nas po uspe-
šnosti uvršča med občine z najboljšimi rezultati v RS . 
V maju 2016 je gospodarski javni službi »obdelava določenih vrst 
komunalnih odpadkov« in »odlaganje ostankov predelave ali od-
stranjevanja komunalnih odpadkov« pričela izvajati Snaga, d . o . o, 
ki je upravljavec infrastrukture RCERA Ljubljana . Predvsem zaradi 

novih storitev obdelave odpadkov pred odlaganjem so se cene v 
maju 2016 sicer nekoliko povečale, kljub temu pa so ostale še ve-
dno najnižje na celotnem škofjeloškem območju . Navedeno je re-
zultat uspešne uresničitve programa ločenega zbiranja komunal-
nih odpadkov na izvoru, izvajanja javne službe v okviru režijskega 
obrata in kakovostnega ločevanja odpadkov s strani uporabnikov 
storitev . 
Na dosežene rezultate smo lahko vsi skupaj upravičeno ponosni . 
Občina pa se vsem šolam in vrtcem ter občanom, ki skrbno lo-
čujejo odpadke, tudi ob tej priložnosti zahvaljuje za prispevek k 
varovanju okolja, ki v sodobni družbi  postaja vse bolj cenjena 
vrednota, saj želimo okolje zanamcem zapustiti takšno, kot smo 
ga prejeli od naših prednikov .

V letu 2016 je bilo v zbirnem centru zbranih več kot 400 ton od-
padkov, kot so odpadna električna in elektronska oprema, gume, 
kosovni odpadki, kovine in nevarni odpadki . Za obratovanje skr-
bi režijski obrat, zbirni center pa je odprt vsako sredo od 8 . do 17 . 
ure ter vsako drugo soboto v mesecu od 8 . do 12 . ure .

Zbirni center Todraž  



GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2016

14

Občinska uprava v okviru režijskega skrbi za gospodarsko javno 
službo »odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda« . V 
okviru javne službe se izvajajo naslednje storitve: 
•  odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v 

javno kanalizacijo, 
•  prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih gre-

znic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo 
od 50 PE, 

•  čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz ne-
pretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmoglji-
vostjo, manjšo od 50 PE, na komunalni čistilni napravi , 

•  zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monito-
ringa ali izdelave ocen obratovanja za male komunalne čistilne 
naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, 

•  zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monito-
ringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo čišče-
nja 50 PE ali več, v katere se odvaja komunalna odpadna voda iz 
nestanovanjskih stavb . 

Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v javnih kanali-
zacijskih sistemih Gorenja vas, Poljane, Javorje in Četena Ravan je 
bilo v decembru 2016 urejeno za 2 .731 prebivalcev (približno 36 
odstotkov), za ostale pa se je redno izvajala javna služba prevze-
ma vsebin iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav . Skupaj 
je bilo v letu 2016 izpraznjenih 209 greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav, pri čemer je bilo odpeljanih 511 m3 gošč . Nave-
dene gošče in približno 240 m3 mulja iz čistilnih naprav Poljane,  
Javorje in Četena Ravan so bile oddane na dodatno čiščenje na 
čistilno napravo Gorenja vas . V procesih čiščenja blata, mulja iz 
drugih čistilnih naprav ter komunalnih odpadnih voda je nasta-
lo nekaj manj kot 230 ton dehidriranega blata, ki je bil oddan 
na predelavo . Vse javne čistilne naprave so v letu 2016 dosegale 
učinke čiščenja nad 90 odstotki . 
V letu 2016 je bilo na novo vgrajenih pet individualnih malih ko-
munalnih čistilnih naprav ter izvedenih več kot 20 ocen obrato-
vanja .

Na Dolenji Dobravi, odsek Mrzlk–Sivc, v dolžini 360 m, je bil v letu 
2016 zgrajen nov odsek fekalne kanalizacije . Izvajalec del je bilo 
podjetje Lavaco, d . o . o ., Škofja Loka . Z izgradnjo gravitacijske fe-
kalne kanalizacije smo opustili črpališče Mrzlk na Dolenji Dobravi, 
ki se je ob vsakem večjem deževju mašilo in ustavljalo ter povzro-
čalo zalivanje kletnih prostorov domačije Mrzlk .  

Na področju novozgrajenega kanalizacijskega sistema Gore-
nja vas, Hotavlje, Podgora in Trebija so se tudi v letu 2016 izva-
jali priklopi objektov na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje . V 
letu 2016 je bilo na tem področju na novo priključenih okrog 65 
objektov . Približno enako število jih načrtujemo priklopiti tudi v 
letu 2017 .

V letu 2016 je bil v oktobru prvič objavljen razpis za subvencioni-
ranje investicij v zasebne vodovode na območju Občine Gorenja 
vas - Poljane . Na razpis je bila vložena ena popolna vloga . Vre-
dnost subvencije je znašala 570,41 evra (25 odstotkov vrednosti 
investicije brez DDV po računu) .

Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav je 
namenjeno lastnikom stanovanjskih stavb v občini, ki se naha-
jajo na območjih brez javne kanalizacije in zanje gradnja tudi ni 
planirana . Znesek subvencije je 150 evrov na enoto zmogljivosti 
čiščenja male komunalne čistilne naprave (zmogljivosti čiščenja 
do 50 PE) oziroma največ 30 odstotkov nabavne vrednosti male 
komunalne čistilne naprave . Subvencije se dodeljujejo na osnovi 
javnega razpisa . V letu 2016 je bil javni razpis objavljen v oktobrski 
številki Podblegaških novic . Skupna višina razpoložljivih sredstev 
za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav je znašala 
30 .000 evrov . Na razpis je bilo vloženih pet vlog . Skupno je bilo 
dodeljenih 4 .430,12 evra subvencij . 

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

Gradnja hišnih kanalizacijskih priključkov Subvencioniranje zasebnih vodovodov

Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav

Izgradnja odseka kanalizacije Gorenja Dobrava

Šubičeva hiša – Kulturni center slikarjev Šubic
V Šubičevi hiši je v zadnjih letih nastalo pravo kulturno sredi-
šče, ki bogato poljansko likovno tradicijo prepleta s pristnim 
veseljem do ustvarjanja . Številne ustvarjalne spodbude vabijo 
tako otroke kot odrasle k doživetju likovne umetnosti . Nepo-
sredni prikazi uporabe orodja in materialov vtiskujejo v spo-
min postopke izdelave slike, freske in pozlačenega rezljanega 
baročnega okvirja . 
Razstavni program je bil v tem letu resnično bogat . Februar 
je postregel z razstavama mojstrskih digitalnih ilustracij Mla-
dena Melanška iz Žalca in loškega industrijskega oblikovalca 
Marjana Žitnika, večkrat nagrajenega avtorja številnih pred-
metov iz vsakdanjega življenja .  Marca je sledila razstava »V 
navdih« profesorjev Likovne pedagogike Pedagoške fakultete, 
velikih imen sodobne likovne umetnosti . Prebujajoči pomladi 
sta se s pisano paleto barv ob bok postavila Polona in David 
Ličen, slikarja, grafika in ilustratorja iz Ajdovščine, v maju pa je 
razstavljalo pet umetnikov iz Kulturnega društva Zala Lučine, 
ki ustvarjajo na različnih področjih – slikarskem, grafičnem, 
fotografskem in delu z lesom . Junija se je v Šubičevo hišo po 
dveh letih premora (v letih 2014 in 2015 je bil izveden ex-tem-
pore) vrnila Kolonija Iveta Šubica . Ta v ustvarjalnem vzdušju 
povezuje umetnike Združenja umetnikov Škofja Loka . Slikarji 
so v ateljeju, prireditvenem prostoru na podstrehi, galerijah 
ter na ploščadi pred hišo udejanjili svoje ustvarjalne asociacije 
na temo svetlobe . 
Tradicijo poslikav panjskih končnic sta septembra s sodobni-
mi pristopi stripa in ilustracije povezala Matej Kocjan - Koco 
in Jakob Klemenčič z razstavo v sklopu rokodelskega podviga 
Medeno na Visokem . Sledila ji je razstava grotesknih živali iz 
lesa »Lesego« avtorja Mateja Bizovičarja . Domačin med razsta-
vljavci je bil tudi slikar Tit Nešovič iz Poljan . Novembra je na 
svoji prvi samostojni razstavi predstavil portrete .
Šubičeva hiša se tudi po odprtju razvija naprej – novi predmeti 
in slike bogatijo stalno zbirko, delavnice in razstave nadgraju-
jejo program, velika pridobitev Šubičeve hiše v letu 2016 pa 
je muzejska trgovinica, ki je svoja vrata prvič odprla 15 . maja 
2016 na slavnostnem odprtju urejene ceste in šolske poti ter 
prireditvene ploščadi . V njej so na voljo kakovostni izdelki ro-
kodelcev iz Poljanske doline ter širšega loškega območja .

KULT UR A ,  
KULT URNA DEDIŠČINA

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2016
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Sofinanciranje kulturnih programov Dvorec Visoko  
Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov na področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti društev, ki kan-
didirajo na javnem razpisu . Društvom so bila sredstva dodeljena na podlagi točkovanja po pravilniku o sofinanciranju programov 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, v skupni višini 24 .217,55 evra . 

Dvorec Visoko je v postopku razglasitve za kulturni spomenik državnega pomena in je v lasti Občine Gorenja vas - Poljane . Dvorec 
predstavlja višek v razvoju kmečkega stavbarstva in izraža gospodarsko moč in duhovno obzorje najbogatejše kmečke plasti v drugi 
polovici 18 . stoletja v Sloveniji . Sestavljajo ga bivalni objekt, vzporedno s katerim stoji nekdanje mogočno gospodarsko poslopje, 
kozolec toplar s šestimi polji ter grobnica dr . Ivana Tavčarja . V okviru celovite prenove kapele z grobnico so bili v letu 2016 izvedeni 
konservatorsko-restavratorski in gradbeno-obrtniški posegi na vseh elementih stavbe, ki sta jih financirali potomki Tavčarjeve rod-
bine, sestri Metka in Ruda Zorc . Urejeni sta bili tudi okolica grobnice in pot do nje .
Izdelali smo tudi celoten konservatorski načrt za dvorec in gospodarski objekt ter zasnovo celovite ureditve prometne in druge 
gospodarske javne infrastrukture . 
V sodelovanju z Loškim muzejem in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Ljubljana smo v pritličju domačije po opravljenih re-
stavratorskih delih postavili štiri stalne razstave . Prikazujejo zgodovinski in stavbni razvoj domačije, opisan je Kalanov rod, ki je tu 
gospodaril dve stoletji, predstavljena sta Ivan in Franja Tavčar, na ogled pa je tudi kuhinja 19 . stoletja, ki jo bogati še delujoče ognjišče .  

Kulturno društvo – izvajalec  DODELJENA SREDSTVA V LETU 2016 (v €) 
1. KUD Sovodenj 2.733,51 
2. TD Žirovski vrh  3.893,85 
3. DU za Poljansko dolino 1.044,81   
4. DPŽ Blegoš 2.733,51 
5. KUD Ivan Regen  1.626,47 
6. DU Sovodenj 753,23 
7. KUD Trata Gorenja vas 1.518,62 
8. ŠD Blegoš 1.105,55 
9. TD Stari Vrh  485,96 
10. TD Sovodenj 1.433,58 
11. KD dr. Ivan Tavčar Poljane 4.798,84 
12. Klekljarsko društvo Deteljica  656,04 
13. PD Sovodenj 425,21 
14. TD Slajka Hotavlje 1.008,36 
  SKUPAJ 24.217,55 €

Spomladi smo začeli z restavriranjem in obnovo kamnitega sto-
pnišča pred vhodom v sam dvorec . Obstoječe stopnišče je bilo 
zaradi predhodnih obnov in tudi svoje starosti močno poško-
dovano in načeto . Stopnišče in dva svetlobna jaška so obnovili 
strokovno usposobljeni mojstri, delno z obstoječimi kamnitimi 
stopnicami in delno z novimi masivnimi stopnicami, ki so jih na-
redili v kamnoseški delavnici Marmorja Hotavlje, d . o . o . 

Na Dvorcu Visoko smo spomladi 2016 začeli tudi z obnovo 
strehe na kozolcu . Obstoječa streha kozolca je bila krita s skri-
lom . Zaradi dotrajanosti in poškodb, nastalih zaradi povešanja 
strešne konstrukcije, je lesene strešna konstrukcija na več me-
stih puščala in zamakala . Obnova strehe je obsegala zamenja-
vo špirovcev, nove letve, novo kritino iz betonskega špičaka in 
obdelavo napušča z deskami . Na čelnih straneh kozolca so bile 
zamenjane le poškodovane deske, preostali del pa je obdržal 
obstoječi videz .



Utrdbe Rupnikove linije postajajo prepoznavne tudi širše po Slo-
veniji, saj so jih kot turistično znamenitost prepoznali tudi v dru-
gih krajih . Povezali smo se z Radovljico in Vrhniko, kjer želijo po 
našem vzoru urediti katero od njihovih utrdb, za obiskovalce pa 
so že vzpostavili tudi tematsko pot . Še vedno posebno skrb po-
svečamo naši muzejski zbirki v utrdbi na Golem vrhu, za katero 
vzorno skrbi restavratorka iz Gorenjskega muzeja Kranj . V pole-
tnem času utrdbo obišče veliko obiskovalcev, zato smo pred vhod 
postavili mizo s klopmi, kjer se lahko odpočijejo in okrepčajo . 
Tradicionalno pa je postalo tudi jesensko-zimsko balinanje v utrd-
bi, ki se ga vsako leto udeleži veliko tekmovalcev in gledalcev . 
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Knjižnica Ivana Tavčarja 

Knjižnica Ivana Tavčarja – novi prostori 

Glasbena šola Škofja Loka

Občina Gorenja vas - Poljane je soustanoviteljica Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka . 
Na območju občine delujejo krajevni knjižnici v Gorenji vasi in Poljanah ter izposojevalna enota na Sovodnju . Povsod beležimo zelo 
visok obisk . 
Občina po pogodbi zagotavlja sredstva za delovanje knjižnice, vzdrževanje in nakup potrebne opreme ter za nakup knjig . 
V letu 2016 je bilo v ta namen zagotovljenih 94 .456,73 evra . 

Pri izvedbi energetske in statične sanacije Sokolskega doma Go-
renja vas smo v mansardi objekta pridobili lepe prostore, name-
njene za novo knjižnico .
V letu 2016 so se nadaljevala zaključna gradbena in inštalacijska 
dela v novih knjižničnih prostorih . Položen je bil zaključni tlak in 
zaključena so bila elektroinštalacijska dela z razsvetljavo . Izde-
lani so bili tudi končni PZI načrti notranje opreme in postopek 
zbiranja ponudb za notranjo in ostalo opremo .
Odprtje nove knjižnice je predvideno v juniju 2017 .

Občina Gorenja vas - Poljane je soustanoviteljica Glasbene šole 
Škofja Loka, katere naloga je s svojo dejavnostjo zadovoljevati 
potrebe po osnovnem glasbenem izobraževanju na območju 
občin ustanoviteljic in ima dislocirane oddelke v občinah Gore-
nja vas - Poljane, Železniki in Žiri . Občina je za delovanje glasbe-
ne šole v letu 2016 namenila 14 .403 evre .
V šolskem letu 2016/2017 glasbeno šolo (matična šola in disloci-
rani oddelek v Gorenji vasi) obiskuje 58 učencev iz Občine Gore-
nja vas - Poljane, ki so vključeni v 15 različnih učnih predmetov . 

Vključenost osnovnošolskih otrok iz občine v glasbeno šolo je 
5,54-odstotna . 

Učni predmet Število učencev na dan 30 . 9 . 2016

KLAVIR 9
KITARA 8
DIAT . HARMONIKA 3
Samo NAUK O GLASBI 6
SKUPAJ 26

Krajevne knjižnice Odrasli Mladina Skupaj 2015 ind. Knjige Revije Audio Video Skupaj 2015 Ind.

Gorenja vas 10.002 9.220 19.222 20.443 94 83.921 966 797 1.507 87.191 88.728 98

ČITALNICA  Gorenja vas 2.892 1.700 4.592 5.150 90 5.300 3.350 0 0 8.650 10.040 86

PRIREDITVE Gorenja vas  3.968 3.968 1.916 207 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 12.894 14.888 27.782 27.509 101 89.221 4.316 797 1.507 95.841 98.768 97

Poljane 5.699 5.790 11.489 11.750 98 45.310 1.094 275 1.144 47.823 45.176 106

ČITALNICA  Poljane 1.708 2.092 3.800 2.400 159 6.304 2.100 0 0 8.404 6.538 129

PRIREDITVE Poljane  1.762 1.762 1.394 126 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 7.407 9.644 17.051 15.544 110 51.614 3.194 275 1.144 56.227  51.714 109

Sovodenj 485 881 1.366 1.295 106 5.159 79 37 199 5.474 4.313 127

ČITALNICA Sovodenj 25 167 192 177 109 40 172 0 0 212 195 109

PRIREDITVE Sovodenj  381 381 147 260 0 0 0 0 0 0 0

SKUPAJ 510 1.429 1.939 1.619 120 5.199 251 37 199 5.686 4.508 127

Rupnikova linija

T URIZEM IN  PRIREDI T VE
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Občinski pohodni krog

Po vzoru kolesarskega kroga smo vzpostavili še občinski poho-
dni krog in h gibanju spodbudili vse ljubitelje gorništva . Celo-
tna pot je dolga kar 90 kilometrov, premagati pa je potrebno 
5 .200 višinskih metrov . V Gostilni Jager v Gorenji vasi pohodniki 
prejmejo karte in kontrolne kartončke . Vsi, ki na poti zberejo vse 
žige, prejmejo praktično nagrado . V letu 2016 je krog zaključilo 
150 pohodnikov, ki so za nagrado prejeli pohodno majico . 
Odprtje občinske pohodne poti je bilo sredi aprila . Pohodniki so 
se zbrali v Poljanah, prevzeli karte in kartončke, nato pa se sku-
paj odpravili na Gabrško Goro . Na Logu so si ogledali cerkev sv . 
Volbenka, zaključili pa s prijetnim druženjem na Visokem, kjer je 
ravno takrat potekala Salamijada . 

ENOTA O B I S K I Z P O S O J A

(Vir: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka)
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Rokodelski center DUO
V Rokodelskem centru DUO Škofja Loka je bilo v letu 2016 iz-
vedenih 18 tematskih rokodelskih tečajev za odrasle in 20 ro-
kodelskih delavnic za otroke in mladino, katerih glavni namen 
so prenos, razvoj in promocija tradicionalnih rokodelskih znanj . 
Center sodeluje s širokim krogom institucij in organizacij na ce-
lotnem Škofjeloškem ter se tako povezuje z muzeji, šolami, vrtci 
in društvi, ki delujejo na področju rokodelstva .  Povezan je tudi 
z drugimi rokodelskimi centri Slovenije in je eden izmed članov 
Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije .
Leto 2016 je bilo v znamenju klekljane čipke, saj so v povezavi 
s svetovnim kongresom OIDFA 2016, ki je bil v Ljubljani, gosti-
li kar dve klekljarski razstavi . V maju razstavo »Čipka v lesu in 

niti«, junija pa skupinsko razstavo ob svetovnem klekljarskem 
kongresu »Different lace / Drugačna čipka« . Julija in avgusta je 
tradicionalno razstavljala Sekcija DUO na OOZ Škofja Loka . Sep-
tembra je bilo v povezavi z velikim rokodelskim dogodkom Me-
deno na Visokem pripravljenih šest razstav, med pomembnejši-
mi v Rokodelskem centru DUO »Meden okus tradicije: Medeno 
na Visokem«, med 25 . avgustom in 22 . septembrom 2016 pa v 
Šubičevi hiši »Sekira v medu: M . Kocjan in J . Klemenčič: Panjske 
končnice v stripu« .  Decembra je bila uspešno izvedena skupin-
ska razstava »Izložbe domišljije: prodajne razstave umetnikov in 
rokodelcev« .  

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

•	 	sodelovanje v skupnem promocijskem katalogu Škofja Loka 
Area; 

•	 	sodelovanje v skupni posodobljeni karti pohodniških poti 
na Škofjeloškem;

•	 	sodelovanje pri oblikovanju in sistemu upravljanja z 
blagovno znamko turistične destinacije Škofjeloško;

•	 	organizacijo in izvedbo Dnevov turizma na Loškem (20. 
oktobra 2016 je bila za ponudnike turističnih storitev 
izpeljana strokovna ekskurzija v Vulkanland);

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

Turizem Škofja Loka za našo občino izvaja tudi promocijo in tr-
ženje izletov po Rupnikovi liniji ter aktivno sodeluje pri trženju, 
promociji in organizaciji porok na Visokem . Občina sofinancira 
tudi delovanje Turizma Škofja Loka v okviru Regionalne razvojne 
agencije BSC in Regionalne destinacijske organizacije Gorenjska, 
v okviru katere je nastalo in še nastaja precej odličnih turističnih 
produktov, vezanih na celotno Gorenjsko (Koledar prireditev na 
Gorenjskem, Turistični zemljevid Gorenjske – trganka, promocija 

območja v okviru RDO na mednarodnih sejmih – Alpe Adria Lju-
bljana, Free Munchen, Freizeit Celovec, Barcolana Trst …) . 
Znotraj Turizma Škofja Loka deluje tudi TIC  Škofjeloško območje 
(turističnoinformacijski center), kjer je največji delež aktivnosti 
usmerjen v informiranje domačih in tujih obiskovalcev o aktualni 
turistični ponudbi v Škofji Loki, Poljanski in Selški dolini, o turi-
stičnih ponudnikih in turističnih produktih . V centru je na voljo 
brezplačen internetni kotiček, v poletni sezoni pa je mogoča tudi 
izposoja koles . Turizem Škofja Loka skrbi tudi za zadostne zaloge 
promocijskega materiala STO, ki ga lahko ponudniki na točki TIC 
kadar koli prevzamejo .

Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev
Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za sofinanciranje tu-
rističnih dejavnosti društev, ki kandidirajo na javnem razpisu . 
Občina je v letu 2016 podpisala pogodbe o sofinanciranju dejav-
nosti z osmimi društvi in dodelila sredstva v skupni višini 11 .649 
evrov . Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja 
meril, ki so opredeljena v Pravilniku o sofinanciranju turističnih 
dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane .

T URI Z EM IN  P R IREDI T V E
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5. Slovenski festival karikatur
Festival karikatur v Poljanski dolini od leta 2012 vsako leto pri-
vabi slovenske karikaturiste na ustvarjalno srečanje, obiskoval-
cem pa ponudi priložnost dobiti svojo lastno karikaturo .
Lani so se na ustvarjalnem delu že petega festivala v dvorani 
kulturnega doma v Poljanah zbrali karikaturisti Jože in Matjaž 
Poklukar, Boris Oblak in Danica »Nana« Guberinič, svoja ustvar-
jalna obzorja pa so z ustvarjanjem karikatur razširili tudi slikarji 
Janez Plestenjak, Tit Nešovič ter ustvarjalec stripov Matjaž Ber-
toncelj . Dogajanje je ponovno popestrilo hitrostno risanje ka-
rikatur, z izvrstnimi imitacijami znanih oseb iz sveta politike pa 
je navdušil tudi Jure Galičič . Kopica otrok je sodelovala tudi v 
otroških delavnicah .
Že čez dan so si obiskovalci v galeriji Šubičeve hiše lahko ogle-
dali razstavo novejših karikatur najboljših slovenskih karikatu-
ristov, uradno pa je bila razstava odprta zvečer ob spremljavi 
mladega kitarskega tria Al Capone iz škofjeloške glasbene šole .

  DRUŠTVA DODELJENA SREDSTVA V LETU 2016

1 . Društvo podeželskih žena Blegoš    495 €

2 . TD Žirovski vrh 2 .018 €

3 . TD Gorenja vas  1 .122 €

4 . TD Sovodenj 1 .501 €

5 . TD Stari vrh 1 .872 €

6 . Klekljarsko društvo Deteljica 1 .694 €

7 . TKŠD podeželja Kladje 1 .346 €

8 . TD Slajka Hotavlje 1 .408 €

9 . Društvo ljubiteljev salam Poljanske doline 193 €

  SKUPAJ  11.649,00 €
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Rokodelski dogodek Medeno na Visokem

Otroški festival Dan prijateljstva na Visokem

T UR I Z EM IN  P R IREDI T V E
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2016

Od vasi do vasi Tavčarjeva pot drži, slavnostno odprtje Sokolskega doma
Slavnostni dogodek smo pričeli na Visokem, kjer je po krajšem 
kulturnem programu župan Milan Čadež na Tavčarjevo grob-
nico položil venec, v dvorcu pa smo si lahko ogledali tudi štiri 
nove stalne razstave .
V povorki, ki so jo sestavljala številna poljanska društva in tudi 
drugi udeleženci, smo krenili do Hotovlje, kjer je amaterska 
igralka Anica Berčič nastopila z odlomkom iz Tavčarjeve črtice 
Šarovčeva sliva . Naslednja postaja je bila Šubičeva hiša, kjer so 
po kulturnem programu, ki so ga pripravili učenci OŠ Poljane, 
uradno predali namenu ploščad pred Šubičevo hišo in varno 
šolsko povezavo od Vidma proti OŠ Poljane . Ogledali smo si 
tudi na novo urejeno trgovinico v Šubičevi hiši, kjer so na voljo 
številni kakovostni izdelki poljanskih ustvarjalcev .
Krenili smo proti Gorenji vasi, kjer so nas pri osnovni šoli z oku-
sno dobrodošlico pričakali osnovnošolci . Tam so se nam pri-
družile pihalna godba in mažoretke . Skupaj smo se podali do 
našega končnega cilja – Sokolskega doma . V programu slav-
nostnega odprtja doma so nastopili Vokalna skupina Cantabi-
le, akrobatska skupina Cvetke iz OŠ Cvetka Golarja in skupina 
veteranov Sokolske zveze Slovenije . Dogodek smo zaključili z 
veselico in Triom Šubic .

Avgusta 2016 je bil pri Tavčarjevem dvorcu na Visokem organi-
ziran dogodek na temo medu – Medeno na Visokem . Gre za ro-
kodelsko prireditev, ki v ospredje postavlja kulturno dediščino in 
njeno povezavo s sodobno ustvarjalnostjo . Dogodek je povezal 
celo škofjeloško območje ter privabil tudi druge sodelujoče iz 
vse Slovenije in je bil izjemno uspešen ter je nedvomno dosegel 
svoj namen: več kot 1500 obiskovalcev, zadovoljni ponudniki in 
mojstri rokodelci, ki so naredili korak naprej v večji prepoznavno-
sti svojega dela . Dogajanje je spremljal kakovosten program, ki 
je povezal akterje na nacionalnem nivoju in opozoril na pomen 
medu in čebel ter bogato ustvarjalnost, ki je z njim povezana .

V letu 2016 smo v sodelovanju z zavodom Enostavno prijatelji pripravili otroški dogodek Dan prijateljstva . Brezplačni otroški festival, 
ki je potekal 22 . maja 2016, je otroke razveselil s številnimi ustvarjalnimi in likovnimi delavnicami, glasbenimi in plesnimi nastopi ter ra-
znolikimi športnimi dejavnostmi . Največja vrednost festivala je bila, da so bili glavni ustvarjalci otroci, ki so nastopili v gledaliških pred-
stavah, plesali, ustvarjali in tekmovali v športnih igrah ter se zabavali . Festival, ki se je odvijal v zeleni kulisi Tavčarjevega dvorca Visoko, 
je bil razdeljen na tematske kotičke, dežele, pravljični oder ter številne spremljevalne dogodke . Najmlajši so z zanimanjem pokukali v 
Pikino deželo, Mačje mesto, Indijansko vas, Škratovo dolino, se v različnih spretnostih pomerili v športnem kotičku, se sprehodili med 
stojnicami ponudnikov rokodelskih znanj in po Poti poljanskih dobrot, se ustavili v bralnem in slikarskem kotičku pod drevesnimi kro-
šnjami ali zajahali čisto pravega Pikinega konjička . Za lačne trebuščke pa so pod kozolcem  poskrbeli gostinci gostilne Sklednik iz Žirov . 

Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev
Razvojna agencija Sora izvaja projekt »Stara hišna imena«, ka-
terega vodilo je bilo, da se ohranita dediščina in narečni govor, 
ki kaže svoje posebnosti tudi pri izražanju hišnih imen, da se 
prepreči izginotje starih hišnih imen in da se razširi njihova 
uporaba . V lanskem letu so popisali hišna imena za vasi Četena 
Ravan, Gorenja in Dolenja Ravan, Krivo Brdo, Jarčje Brdo, Mlaka 
nad Lušo, Gorenja in Dolenja Žetina, Podvrh, Zapreval, Jazbi-
ne, Malenski Vrh, Delnice, Podobeno, Gorenje in Dolenje Brdo, 
Zakobiljek, Lom nad Volčo, Volča, Lovsko Brdo in Hlavče Njive . 
Skupaj je bilo popisanih več kot 270 hišnih imen, ki jih domačini 
poznajo oz . uporabljajo že več kot 60 let . Po preverjanju imen 
v zgodovinskih virih in pri domačinih so zbrane podatke obja-
vili v spletnem leksikonu, izdali brošuro in izdelali označevalne 
glinene tablice z napisanimi hišnimi imeni, ki jih bodo namestili 
na hiše .
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Osnovnošolski program
IZOBRAŽEVANJE

Občine so skladno z veljavno zakonodajo dolžne zagotavljati sred-
stva za kritje materialnih stroškov v osnovnih šolah, ki so vezani 
na uporabo prostorov in opreme v osnovnih šolah, ter sredstva 
za izvedbo tistih osnovnošolskih programov, ki niso financirani 
iz državnega proračuna (varstvo vozačev in zdravstveno športna 
vzgoja) . Za materialne stroške šol in izvedbo navedenih dodatnih 
programov je bilo v letu 2016 izplačanih 138 .008,21 evra . 
Na OŠ Ivana Tavčarja je izobraževalna dejavnost v šolskem letu 
2015/2016 potekala v 28 oddelkih (matična šola s podružnicama) 
s skupno 591 učenci . 
Na OŠ Poljane pa je izobraževalna dejavnost v šolskem letu 
2015/2016 potekala v 21 oddelkih (matična šola s podružnico) s 338 
učenci .
V letu 2016 je bilo za dodatne interesne dejavnosti v šolah pora-
bljenih 3 .120 evrov, in sicer na obeh osnovnih šolah . Za pokritje ma-
terialnih stroškov tekmovanj učencev v osnovni šoli na regionalni 
in državni ravni je bilo namenjenih 3 .000 evrov .
Občina je v letu 2016 na obeh šolah sofinancirala tudi izvedbo zim-
skih šol v naravi, poletnih športnih taborov, učenja plavanja,  CŠOD 
in planinskih taborov, in sicer v višini 8 .835,50 evra . 

Sredstva v višini 2 .000 evrov so bila namenjena za pospeševanje 
raziskovalne dejavnosti, zlasti za delo na konkretnih izobraževalnih 
projektih na obeh šolah, ki so povezani z dodatnimi stroški . 
Za mednarodno sodelovanje je bilo v letu 2065 namenjenih 800 
evrov . Občina financira tudi nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje 
osnovnih šol . 

Občina Gorenja vas - Poljane kot soustanoviteljica skupnega jav-
nega zavoda OŠ Jela Janežiča krije del materialnih stroškov šole . 
Z delnim kritjem stroškov izvajanja nadstandardnega programa 
skušamo zagotoviti kakovostno izobraževanje tudi za učence s po-
sebnimi potrebami .

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

Otroško igrišče pri Sokolskem domu v Gorenji vasi

Otroško igrišče pri športnem parku na Trebiji 

V letu 2016 je bilo zgrajeno novo otroško igrišče ob obvoznici oz . pri 
Sokolskem domu v Gorenji vasi .
Igrišče je v neposredni bližini kolesarskega poligona Širm in omo-
goča splošno rekreacijo za najmlajše in tudi malo starejše otroke . Z 
izgradnjo otroškega igrišča so zelene površine ob Sokolskem domu 
dobile svojo končno podobo . Izgradnja novega igrišča je znašala 
11 .600 evrov . 

V letu 2016 je bilo zaradi varnosti in dotrajanosti igral obnovljeno in 
z novimi igrali razširjeno otroško igrišče pri športnem parku na Trebi-
ji . Obnovljeno otroško igrišče je dobro obiskano in lepa popestritev 
otroškega utripa na vasi . Obnova je znašala 9 .320 evrov . 
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DNEVNO VARSTVO IN VZGOJA V OBČINI   

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

2016 1 .065 .806,92 113 .567,94

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

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

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

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

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

2010 994 .569,92 85 .825,91

2009 873 .210,32 114 .632,90

2008 685 .011,35 87 .729,86

Skupaj  8.879.696,19 777.918,90

Varstvo predšolskih otrok 
PREDŠOLSKA VZGOJA

V šolskem letu 2016/2017 poteka organizirano dnevno varstvo v 
šestih oddelkih v Gorenji vasi (Vrtec Zala), štirih oddelkih v enoti 
na Dobravi, dveh skupinah v enoti na Sovodnju, eni skupini v eno-
ti v Lučinah ter 10 oddelkih Vrtca Agata v Poljanah (Vrtec Agata: 
7 oddelkov, Lovski dom: 1,5 oddelka, PŠ Javorje: 1,5 oddelka) . Na 
dan 31 . decembra 2016 je bil v vseh vrtcih v občini skupno 401 
otrok, število otrok pa se spreminja skozi vse leto . 
Občina je skladno s sprejeto zakonodajo dolžna kriti razliko med 
polno ceno programov in plačilom staršev glede na odločbe, ki 
jih izdaja Center za socialno delo Škofja Loka . 
Za subvencioniranje plačil staršev za vrtčevsko varstvo njihovih 
otrok je Občina Gorenja vas - Poljane  v letu 2016 namenila sku-
pno 1 .065 .806,92 evra za otroke, ki so vključeni v vrtce na obmo-
čju občine . 

Cene programov v vrtcih v občini od 1 . decembra 2016 znašajo: 
za prvo starostno skupino 425 evrov, za drugo starostno skupino 
314 evrov, za kombinirani oddelek in oddelek 3- do 4-letnih otrok 
347 evrov . 
Občina je skladno z zakonodajo prispevala tudi za razliko med 
ceno programov in plačilom staršev za otroke, ki so vrtce obisko-
vali izven občine, in sicer 113 .567,94 evra . 
Kot je razvidno iz spodnje tabele, je občina v zadnjih devetih letih 
za subvencioniranje cene vrtca iz svojega proračuna izplačala več 
kot 9 milijonov evrov .
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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 štiri kilometre . Učenec ima 
pravico do brezplačnega prevoza tudi v primeru, ko se ugotovi, 
da je ogrožena njegova varnost na poti v šolo . Občina Gorenja 

vas - Poljane ima razpršeno poselitev, tako da je bilo v letu 2016 
za prevoze osnovnošolskih otrok porabljenih 398 .551 evrov . 
Prevoze na številnih relacijah izvaja 10 prevoznikov kombijev in 
dva prevoznika avtobusa, ki so bili izbrani na javnem razpisu za 
izvajanje osnovnošolskih prevozov . 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sofinanciranje športnih programov 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu načrtuje in uskla-
juje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju 
občine . Sredstva se namenjajo za izvedbo vzgojnih in preventiv-
nih akcij ter za nakup publikacij in drugih gradiv, pomembnih za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu . 

V letu 2016 so bila sredstva namenjena za obnovo cestnih oznak 
za varno pot v šolo, varovanje otrok v prometu v prvih dneh šole, 
izvedbo občinskega prvenstva Kolo 2016 ter servis koles in elek-
tričnih koles občanov v času tedna mobilnosti ter za sofinancira-
nje programa Jumicar v izvedbi osnovnih šol .

Na osnovi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, in 
Programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane za določeno leto se v proračunu občine namenjajo finančna sredstva za izvajanje pro-
gramov športa . Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 
pravilniku . Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na jav-
nem razpisu . 
V letu 2016 je bilo v občinskem proračunu za izvajanje programov športa namenjenih 53 .516 evrov . Denar je bil razdeljen med 19 občin-
skih društev, s katerimi so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju . 

1 .     ŠD Mladi Vrh  4 .534,17
2 .     ŠD Blegoš  4 .392,00
3 .     ŠD Partizan  2 .116,68
4 .     ŠD Sv . Urban  718,13
5 .     DU Sovodenj  400,51
6 .     DU za Poljansko dolino  724,86
7 .     ŠD Marmor Hotavlje  5 .799,26
8 .     PD Sovodenj  537,50
9 .     PD Gorenja vas  2 .107,86
10 .  PD Cempin  717,11

11 .  OPV šport  199,71
12 .  ŠD Poljane  1 .3042,53
13 .  Karate klub RONIN 3 .618,60
14 .  KK Gorenja vas* 4 .464,75*
15 .  SK Poljane  2 .996,52
16 .  DL Kragulj  150,79
17 .  ŠD Špik Lučine  1 .355,53
18 .  ŠD Sovodenj  666,27
19 .  SD Gorenja vas  4 .973,22
  SKUPAJ  53.516,00 €

DODELJENA SREDSTVA V LETU 2016 po RAZPISU (v €)  
Športno društvo – izvajalec  Športno društvo – izvajalec

*KK Gorenja vas: +3.002,00 € (po pogodbi za najem telovadnice); skupaj: 7.466,75 €

Ureditev pediatrične ambulante v zdravstvenem domu
S podpisom koncesijske pogodbo za izvajanje pediatrične dejav-
nosti z izkušeno pediatrinjo dr . Ido Rus, ki jo mnogi naši otroci 
poznajo že iz zdravstvenega doma Škofja Loka, se je pokazala 
potreba po temeljiti funkcionalni preureditvi in prenovi pedia-
trične ambulante v Zdravstvenem domu Gorenja vas . Priprava 
na prenovo se je začela v maju 2016 s pripravo potrebne PZI 
projektne dokumentacije in zbiranjem ponudb . Sama prenova, 
ki je bila temeljita in je obsegala izvedbo gradbenih, zaključnih 
gradbenih in inštalacijskih del, je potekala v avgustu in septem-
bru . Zaradi novega razporeda prostorov je bil podrt del notra-
njih sten, v celoti so bile obnovljene strojne in elektroinštalacije, 
notranja oprema, stavbno pohištvo in narejene poslikave sten . S 
prenovo prostorov so bili zagotovljeni osnovni pogoji za kakovo-
stno delo ter prijetno počutje bolnikov in zdravstvenega osebja . 
V prenovo prostorov je občina vložila nekaj več kot 70 .000 evrov .
Prvič v času obstoja Občine Gorenja vas - Poljane je tako v go-
renjevaškem zdravstvenem domu tudi samostojna pediatrična 
ambulanta za otroško preventivo in kurativo, ki za zdaj deluje tri 

dni v tednu, preostala dva dneva pa je dr . Ida Rus na voljo paci-
entom v Zdravstvenem domu Žiri, saj sta obe občini v letu 2016 
skupno izpeljali postopek podelitve koncesije  v obsegu enega 
polnega programa . V primeru povečanega vpisa v novo pedia-
trično ambulanto bo občina zaprosila za odobritev širitve pro-
grama pediatrije .
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Konec leta 2015 je občina pristopila k izvedbi nove zunanje ure-
ditve pred ZD Gorenja vas .
Pričela se je izgradnja razširjene dostopne poti do zdravstvene-
ga doma in novega parkirišča za potrebe že obstoječe stavbe in 
tudi novozgrajenega prizidka . Parkirišče obsega 40  povsem no-
vih parkirnih prostorov in novo intervencijsko pot do prostorov 
zdravstvenega doma .
Celotna investicija je bila zaključena v pomladnih mesecih leta 
2016 .

Izgradnja novega parkirišča pred zdravstvenim domom

Enkratne denarne socialne pomoči
V oktobru 2006 je bil sprejet Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Gorenja vas - Poljane . Na osnovi odloka so 
vsako leto planirana sredstva za dodeljevanje in izplačevanje denarne socialne pomoči za občane s stalnim prebivališčem v občini, 
ki tako pomoč potrebujejo in skladno z odlokom izpolnjujejo pogoje za njeno pridobitev . Predlagatelji vložijo zahtevek za dodelitev 
pomoči na posebnem obrazcu, ki je dostopen na občini in na občinski spletni strani . O višini sredstev za upravičenca odloči občinski 
odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo in vlagatelju se izda odločbo . 
V letu 2016 je bilo dodeljenih 29 enkratnih denarnih socialnih pomoči v skupni višini 14 .872 evrov .



Občina Gorenja vas - Poljane skladno s spre-
jeto zakonodajo krije stroške storitve insti-
tucionalnega varstva določenim občanom . 
Občina je dolžna doplačevati oz . plačevati 
socialnovarstvene storitve za svoje občane, ki 
sami finančno ne zmorejo kriti stroškov dom-
ske oskrbe . Nekaterim občanom je potrebno 
zagotoviti celotno plačilo oskrbnine, drugim 
pa samo doplačilo . Višino prispevka po ura-
dni dolžnosti ugotovi pristojni center za soci-
alno delo in izda odločbo . 
Občina Gorenja vas - Poljane je ob koncu leta 
2016 doplačevala domsko oskrbo za 21 ljudi v 
15 različnih domovih oz . zavodih po Sloveniji . 
Število oskrbovancev se med letom spremi-
nja .
V letu 2016 je bilo iz proračuna Občine Gore-
nja vas - Poljane za plačilo oskrbnine v soci-
alnih zavodih oz . domovih izplačanih 167 .842 
evrov .  
Občina Gorenja vas - Poljane glede na veljav-
no zakonodajo v proračunu zagotavlja tudi 
sredstva za družinskega pomočnika . Institut 

družinskega pomočnika je pravica upravi-
čenca do institucionalnega varstva, da lahko 
v primerih in pod pogoji, določenimi z Zako-
nom o socialnem varstvu (ZSV), namesto ce-
lodnevnega institucionalnega varstva izbere 
družinskega pomočnika, ki mu nudi pomoč v 
domačem okolju . 
V letu 2016 so bila iz občinskega proračuna 
zagotovljena potrebna sredstva štirim dru-
žinskim pomočnikom, ki so nudili pomoč 
osebam z motnjami v duševnem razvoju ter 
težko gibalno oviranim osebam, v skupni vi-
šini 40 .744 evrov . 
Pomoč na domu je socialnovarstvena stori-
tev, ki se izvaja v obliki socialne oskrbe . 
Upravičenci socialne oskrbe na domu so 
ljudje, ki jim psihofizične sposobnosti omo-
gočajo, da z občasno organizirano pomočjo 
drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in te-
lesno počutje in tako vsaj za določen čas od-
ložijo potrebo po institucionalnem varstvu . 
Upravičenci do socialne oskrbe so osebe, sta-
rejše od 65 let, in osebe s statusom invalida, 

ki ne zmorejo samostojnega življenja, izjemo-
ma tudi mlajše osebe brez priznanega statusa 
invalida . Storitev obsega pomoč pri temeljnih 
dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in 
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov .
S 1 . julijem 2015 je bil izveden prenos izva-
janja socialnovarstvene storitve pomoči na 
domu z dosedanjega izvajalca, Centra za so-
cialno delo Škofja Loka, na novega izvajalca, 
Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja 
Loka .
Cena storitve pomoči na domu je subvencio-
nirana, ura pomoči na domu v Občini Gorenja  
vas - Poljane za uporabnika znaša 5,42 evra . V 
primerih, ko upravičenec ali drugi, ki so dol-
žni skrbeti zanj, zaradi nizkih dohodkov niso 
sposobni plačati storitve, lahko zaprosijo za 
oprostitev plačila socialnovarstvene storitve . 
Ob koncu leta 2016 je pomoč na domu kori-
stilo 17 uporabnikov . V Občini Gorenja vas 
- Poljane pomoč na domu izvajamo od leta 
1999, v letu 2016 pa je bilo za ta namen pora-
bljenih 27 .225,37 evra . 

Splošni in posebni socialni zavodi, družinski pomočnik, pomoč na domu
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Drugi zdravstveno-socialni programi 
Za varstvo oseb s posebnimi potrebami občina skrbi s sredstvi, 
ki so namenjena za potrebe prevozov in spremstva oseb z mo-
tnjami v duševnem in telesnem razvoju iz občine v razvojne 
programe in ustrezne  zavode . 
Za Občino Gorenja vas - Poljane mrliškoogledno službo izvajajo 
zdravniki, v primeru zdravnikove napotitve na obdukcijo plača 
stroške občina . V letu 2016 je bilo za mrliškoogledno službo po-
rabljenih 11 .156,24 evra .
Občina vsako leto sofinancira letovanja zdravstveno in social-
no ogroženih otrok iz občine, ki se ga udeležuje vse več otrok . 
Otroci so se udeležili letovanja na Debelem Rtiču, v Savudriji ter  
Novigradu . Letovanja organizirata Območno združenja RK Ško-
fja Loka in Pinesta, d . o . o . V ta namen je bilo iz proračuna izpla-
čanih 1 .849,40 evra . 
Občina Gorenja vas - Poljane skladno s pogodbo zagotavlja 
sredstva za varno hišo in materinski dom . Varna hiša Gorenjske 
je bila ustanovljena za preprečevanje nasilja nad ženskami in 

otroki; zanje  zagotavlja zatočišče in svetovanje . Občina na ta 
način želi prisluhniti težavam in potrebam ogrožene skupine 
prebivalcev in jim nuditi pomoč v obliki varnega zatočišča za 
čas, ko je potrebno, da se umaknejo pred nasiljem .

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 2016 podelila 107 novorojenčkom naše občine . Pri-
spevek se izplača na podlagi predložene vloge staršev in izdane odločbe o upravičenosti do sredstev .  V letu 2016 je bilo za ta namen 
porabljenih 22 .324,48 evra . 

Na osnovi sprejetega Pravilnika o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz prora-
čuna Občine Gorenja vas - Poljane, se finančna sredstva  upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa . V letu 2016 se je na razpis 
prijavilo 22  humanitarnih društev oz . organizacij, katerih člani so tudi občani naše občine .
Z izbranimi izvajalci programov je župan sklenil pogodbe o sofinanciranju programov, na osnovi katerih je bilo v letu 2016 izplačanih  
17 .172 evrov občinskih sredstev .

Enkratni denarni prispevek za novorojenčke v občini 

Sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti

Gasilska oprema
Občina je skladno s Planom občinskega gasilskega poveljstva 
nabave gasilskih vozil v letih 2007–2016 v Občini Gorenja vas - 
Poljane v letu 2016 PGD Gorenja vas sofinancirala nadgradnjo 
gasilske avtocisterne GVC 24/60 . Gasilska avtocisterna, ki bo slu-
žila tehničnim intervencijam in posredovanju ob požarih, ima 
rezervoar za 6 .000 litrov vode in 500 litrov penila ter vgrajeno 
črpalko večje moči, vodni top za gašenje večjih požarov ter pri-
padajočo opremo .
Občina Gorenja vas - Poljane je v letih 2015 in 2016 za vozilo 
prispevala 82 .000 evrov, njegov slavnostni prevzem pa je bil 16 . 
julija 2016 .

PROTIPOŽ AR NA VAR NOST
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HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA  DODELJENA SREDSTVA V LETU 2016 (v €)
1 . Društvo psoriatikov Slovenije – Podruž . Gorenjske, Gosposvetska 9, Kranj 211,00
2 . Društvo izgancev Slovenije – OO Škofja Loka, Podlubnik 162, Šk . Loka  393,77
3 . Društvo paraplegikov Gorenjske, Ul . Lojzeta Hrovata 4c, Kranj  242,66
4 . Društvo upokojencev Sovodenj, Sovodenj 23, Sovodenj  581,28
5 . Sonček Zgornje Gorenjske, C . maršala Tita 65, Jesenice  357,37
6 . Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, C . Staneta Žagarja 27, Kranj  408,11
7 . Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske, Župančičeva 4, Kranj   173,50
8 . AURIS, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih, Huje 23a, Kranj  229,42
9 . Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, Ljubljana  315,46
10 . ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, Cigaletova 5, Ljubljana  296,71
11 . CSD Škofja Loka, Partizanska c . 1d, Šk . Loka 490,84
12 . Društvo bolnikov z osteoporozo, Jezerska c . 41, 4000 Kranj  415,83
13 . Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka, Spodnji trg 40, Šk . Loka 454,44
14 . ILCO, Invalidsko društvo Gorenjska, Gorenja vas - Reteče 61a, Šk . Loka 446,72
15 . Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom, Linhartova 13, Ljubljana 263,62
16 . Klub KZA dr . Viktorja Kocjančiča, Partizanska 1, Šk . Loka 235,27
17 . Društvo upokojencev za Poljansko dolino, Poljanska c . 87, Gorenja vas  1 .309,26
18 .  OORK, Kidričeva c . 1, Šk . Loka 1 .397,50
18 .a . RK Poljane 1 .963,34
18 .b . RK Javorje                                                               1 .301,54
18 .c . RK Gorenja vas  3 .801,20
18 .d . RK Sovodenj  441,20
19 . Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Ljubljanska ul .9, Maribor  207,36
20 . Ustanova Mali vitez, Fundacija za pomoč mladim, ozdravljenim od raka, Zarnikova 3, Ljubljana  241,89
21 . Društvo diabetikov Šk . Loka, Stara cesta 10, Šk . Loka  479,81
22 . SOŽITJE, Društvo za pomoč os . z motnjami v duš . razvoju, Kapucinski trg 8, Šk . Loka 512,90
  SKUPAJ  17.172,00 €
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V občinskem proračunu se vsako leto namenjajo finančna sredstva za pomoč pri posameznih ukrepih na področju kmetijstva, goz-
darstva in podeželja na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini 
Gorenja vas - Poljane . Upravičeni prejemniki lahko sredstva pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu . V letu 2016 je bilo 
kmetom dodeljenih  74 .138,94 evrov subvencij .

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

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2016

ŠTEVILO UPRAVIČENCEV SUBVENCIJ V LETU 2016   

GOZDNE VLAKE 4

DOPOLNILNE DEJAVNOSTI  1

NAKUP CEPILNIKOV DRV 2

IZVEDBA AGROMELIORACIJ 6

NAKUP CISTERN 2

NAKUP KOSILNIC 16

NAKUP OBRAČALNIKOV 4

NAKUP GOZDARSKE PRIKOLICE 4

NAKUP VITLOV 6

NAKUP BALIRKE / ZGRABLJALNIKA 3/3

OSTALO (2 ovijalki bal, 2 travni brani, 2 frezi, 1 mešalo gnojevke, 1 molzni stroj, 1 sušilna)  8

NAKUP OBRAČALNIKA 4

GRADNJA, ADAPTACIJA GOSPODARSKIH POSLOPIJ ( oprema za ograditev pašnikov, izgradnja gnojne jame) 15

NAKUP ZAŠČITNE OPREME ZA DELO V GOZDU 4

DRUŠTVO SKUPAJ

Društvo podeželskih žena Blegoš 1 .532,70

Društvo podeželske mladine Škofja Loka    457,50

Čebelarsko društvo Blegoš                  2 .112,70

Govedorejsko društvo Škofja Loka                    407,80

Društvo rejcev drobnice Škofja Loka                   382,20

Združenje za ekološko kmetovanje                   367,40

Kmetijski gozdarski zavod Kranj                                                                                             890,00

SKUPAJ 6.150,30 €

GO S P ODA RS K E  DE JAV NO S T I
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2016
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Sredstva namenjamo sofinanciranju projekta Spodbujanje pod-
jetništva na Loškem, ki zajema med drugim tudi podjetniške 
krožke za osnovnošolce, žensko podjetništvo in podjetništvo za 
mlade .  Sofinanciramo delovanje energetske svetovalne pisar-
ne, ki jo je v letu 2016 obiskalo šest naših občanov, in delovanje 
kreditne sheme, prek katere dodeljujemo dolgoročne in kratko-
ročne kredite pod ugodnimi pogoji . V okviru Kreditne sheme 
Razvojne agencije Sora, d . o . o ., je bil odprt nov razpis, v okviru 
katerega so podjetja in dopolnilne dejavnosti na kmetijah pri-
dobivala ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila . 

Dolgoročna posojila so prosilci lahko pridobili za: 
 
•	 	nakup	stavbnega	zemljišča	in	njegovo	komunalno	 

opremo, 
•	 nakup,	gradnjo	in	adaptacijo	poslovnih	prostorov	ter	
•	 nakup	opreme	in	kmetijske	mehanizacije.	

Obrestna mera dolgoročnih kreditov je znašala 6M EURIBOR + 
1,95 % p .a .
Prav tako so bila v okviru kreditne sheme na voljo sredstva za 
kratkoročne kredite za financiranje tekočega poslovanja . Njiho-
va obrestna mera je znašala 1,80 % p .a . fiksno nominalno .
Občina je namenila sredstva tudi za organizacijo Tedna obrti in 
podjetništva na Loškem  in 14 . Tedna podeželja na Loškem . V 
letu 2016 so bile projektne aktivnosti usmerjene v povezovanje 
lokalnih pridelovalcev in predelovalcev hrane . Podprli smo pro-
jekt Povečanje lokalne prehranske samooskrbe, ki je  nadaljeva-
nje vsebine projektov Povezovanje lokalnih pridelovalcev hrane 
škofjeloškega območja in Šolska malica . Izhajamo iz trenutnega 
stanja v okolju, kjer je lokalno pridelana hrana občasno že na 
šolskih jedilnikih, in se trudimo, da obstoječo prakso dobave 
lokalne hrane v javne zavode (šole, vrtce) nadgradimo ter zago-
tovimo čim bolj tekoč proces .
Skupno je bilo RAS za spodbujanje podjetništva in programov 
na tem področju namenjenih 14 .014,12 evra .

Občina je v letu 2016 skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja ma-
lega gospodarstva v Občini Gorenja vas - Poljane sofinancirala ukrep zaposlovanja oz . samozaposlovanja, za ker je prejela 11 vlog . 
Petim upravičencem smo sofinancirali promocijo izdelkov in storitev na sejmih doma in v tujini ter enemu upravičencu izdelavo 
poslovnega načrta . Skupaj je občina za te ukrepe  izplačala 21 .833,22 evra . 

Financiranje podjetniških programov na RAS

Subvencije za podjetnike

Tudi v letu 2016 smo podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v okviru Kreditne sheme Razvojne agencije Sora, d . 
o . o ., omogočili ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila . 
Kreditna shema Razvojne agencije Sora, d . o . o ., je nudila podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah dolgoročne kre-
dite za obdobje do desetih let in z možnostjo moratorija na odplačilo glavnice do enega leta . Obrestna mera dolgoročnih kreditov 
je znašala 6M EURIBOR + 1,95 % p .a . 

Dolgoročni krediti so se dodeljevali za: 
•		nakup	stavbnega	zemljišča	in	njegovo	komunalno	opremo,	
•		nakup,	gradnjo	in	adaptacijo	poslovnih	prostorov	ter	
•		nakup	opreme	in	kmetijske	mehanizacije.	
 
Poleg omenjenih kreditov so ciljne skupine lahko koristile tudi kratkoročne kredite za obdobje do enega leta . Njihova obrestna mera  
je znašala 1,80 % p .a . fiksno nominalno . Sredstva kratkoročnih kreditov je bilo mogoče prejeti za financiranje tekočega poslovanja . 
V letu  2016 je kredite v skupni vrednosti 140 .000 evrov prejelo šest prosilcev, od tega so bili trije  krediti kratkoročni in trije dolgoročni . 
 
Za Občino Gorenja vas - Poljane pa so podatki sledeči:
•  en kratkoročni kredit v vrednosti 20.000 evrov ter
•  dva dolgoročna kredita v skupni vrednosti 55.000 evrov.
 
Občina je v letu 2016 v kreditni sklad prispevala 10.000 evrov.

Kreditna shema ugodnih posojil za podjetnike

Sredstva so bila namenjena tudi za delovanje društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja.
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Zadolžitev Občine Gorenja vas - Poljane

Zadolžitev občine je razvidna iz spodnje preglednice:

Stanje zadolžitve na dan 31 . decembra 2016 je 1 .004 .750,39 evra, kar znaša na prebivalca naše občine 131,77 evra . 
Število prebivalcev občine na dan 1 . januarja 2016 je 7 .625 (vir: Statistični urad RS) .

Datum zadolžitve Namen Znesek zadolžitve že odplačano do 31 .12 .2016 stanje dolga na dan 31 .12 .2016  Obrok Zadnji obrok bo odplačan

14 . 8 . 2007 Izgradnja nove telovadnice pri OŠ Poljane 625 .939,00 € 584 .209,92 € 41 .729,08 € 5 .216,16 € / mesec 14 . 8 . 2017

24 . 6 . 2014 Energijska obnova in rekonstrukcija KD Gor . vas 238 .051,44 € 59 .512,88 € 178 .538,56 € 7 .439,11 € / 4xletno 31 . 10 . 2022

27 . 10 . 2014 Kanalizacija in vodooskrba v Porečju Sore 1 .000 .000,00 € 215 .517,25 € 784 .482,75 € 8 .620,69 € / mesec 1 . 7 . 2024 

Skupaj zadolžitev občine 1.863.990,44 € 859.240,05 € 1.004.750,39 €  
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Pregled proračunov občine v letih od 2012 do 2016

Leto

Vrednost proračuna

od tega investicij

kar je za

Realizacija po ZR 
glede na veljavni 
proračun (v %)

6.243.386 5.182.600

53,30% 50,85%53,47% 52,15%

83,94

10.077.65111.113.705

5.942.520 5.255.046

2012 2013

11.712.650 10.192.089

8.765.605 7.039.158

61,91% 59,23%

14.157.848 11.884.553

Veljavni 
proračun

Zaključni
 račun

Veljavni 
proračun

Zaključni
 račun

Veljavni 
proračun

Zaključni
 račun

Veljavni 
proračun

Zaključni
 račun

87,0290,68

53,74% 52,87%

12.113.643 11.200.733

6.509.741 5.921.652

Veljavni 
proračun

Zaključni
 račun

92,46

2014 2015

43,06% 41,36%

9.883.265 8.913.228

4.255.616 3.686.184

2016

90,19

P ROR AČUNI
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2016

Pregled proračunov občine v letih od 2012 do 2016

Zgornja tabela prikazuje pregled veljavnih proračunov in zaključnih računov Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju 2012–2016 . Prav tako tabela prika-
zuje delež investicij v proračunu ter višino realizacije veljavnih proračunov .

Veljavni proračun Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016 se je v primerjavi z letom 2015 znižal za 18,41 odstotka, kar je odraz trenutne situacije v državi 
in dejstva, da še vedno ni aktualnih razpisov za nepovratna sredstva, na katere bi se občina lahko prijavila .
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 prav tako znižal, in sicer za 20,42 odstotka .
Hkrati tabela prikazuje, da je občina v letih 2012–2016 za investicije porabila povprečno 51,3 odstotka proračunskih sredstev ter da je veljavni proračun 
2016 realiziran 90,19-odstotno, kar je med višjimi doseženimi realizacijami do sedaj .

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

 Občinski praznik in občinski nagrajenci 2016

V soboto, 26 . novembra 2016, je v Sokolskem domu v Gorenji vasi po-
tekala slavnostna prireditev ob občinskem prazniku, na kateri je župan 
občine podelili tudi občinska priznanja za leto 2016 .
Kulturni program so pripravili učitelji in učenci Osnovne šole Ivana Tav-
čarja Gorenja vas . Nastopili so: otroški pevski zbor Mavrica, mladinski 
pevski zbor in učiteljski pevski zbor pod taktirko Neže Erznožnik, šol-
ska folklorna skupina pod mentorstvom Lucije Kavčič ter dramski kro-
žek pod mentorstvom Jane Rihtaršič . Scenarij je napisala Nina Dolenc .
V letu 2016 je bil naziv častnega občana posthumno podeljen  Alojzi-
ju Štremflju za dolgoletno vodenje in rast podjetja Marmor Hotavlje 
ter za delo in aktivnosti pri razvoju krajev pod Blegošem .

Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane so prejeli dr. Milena Alič za 
prispevek k prepoznavnosti in družbenemu življenju Javorij, Anton 
Bogataj za izviren opis rodbin in ljudi fare Stara Oselica, Kulturno dru-
štvo dr. Ivan Tavčar Poljane za oblikovanje kulturne podobe Poljan, 
Lovska družina Gorenja vas za sobivanje z naravo in odgovoren od-
nos do divjadi ter Planinsko društvo Sovodenj za delovanje na različ-
nih področjih planinstva in za promocijo kraja .
Priznanje župana so za ohranjanje in negovanje poljanskega narečja 
in promocijo Poljanske doline prejeli Raubarji.

OB ČIN S K I  N AGR A JENCI
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2016

Občina je v marcu 2014 začela postopek sprememb Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Gorenja vas - Poljane, ki je bil 
sprejet v maju 2010 . Za potrebe priprave sprememb OPN bilo zbrano rekordno število pobud, saj je bilo obravnavanih kar 579 lokacij . 
Pridobivanje mnenj je potekalo od maja do decembra 2015, na osnovi česar je občinski svet 17 . decembra 2015 dokončno sprejel 
spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, ki so pričele veljati v februarju 2016 . Navedene spremembe predstavljajo 
četrti sklop sprememb občinskega prostorskega načrta od ustanovitve občine dalje, ki je bil kljub velikemu obsegu pobud izpeljan v 
najkrajšem času doslej, saj je postopek sprememb trajal manj kot dve leti, pri čemer je povprečno trajanje primerljivih postopkov tri 
do pet let, ponekod pa celo do deset let .
Celotno besedilo odloka je objavljeno na spletnih straneh občine v rubriki Urejanje prostora, Občinski prostorski načrt . Kartografski 
del odloka pa je na voljo na javno dostopnem spletnem pregledovalniku Kaliopa (GIS), do katerega je mogoče dostopati prek vsto-
pne GIS-točke, ki jo najdete na vstopni spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane . 
Občina je zaradi novih razvojnih potreb in številnih pobud občanov v oktobru 2016 pristopila k petemu sklopu novih sprememb 
občinskega prostorskega načrta, v okviru katerega je od oktobra 2016 do januarja 2017 potekalo javno objavljeno zbiranje pobud 
občanov za spremembo namembnosti zemljišč . Postopek sprememb se bo nadaljeval v letih 2017 in 2018 .
Poleg navedenega je občina konec leta 2016 pristopila k postopku sprejema občinskega prostorskega načrta za območje predvide-
nih novogradenj v Dobenski Ameriki, ki bo predvidoma zaključen v letu 2017 .

Občinski prostorski načrt

P RO S T ORS KO N AČR T OVA N JE
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2016



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

OBČINSKI SVET 

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

Občinski svet se je v letu 2016 sestal na petih 
rednih sejah . Skupno je občinski svet sprejel 
68 sklepov o posameznih odločitvah, med 
katerimi so sprejemi ali spremembe odlokov, 
pravilnikov, programov in poročil, imeno-
vanja, določanja področnih cen, potrditve 
predlogov prometa z zemljišči in izvzemov iz 
javnega dobra . Izvedel je več mandatnih ime-
novanj ter določil občinske nagrajence . Med 
pomembnejšimi odločitvami so tudi sprejem 
občinskega proračuna za leto 2017 in reba-
lansa proračuna za leto 2016 ter zaključnega 
računa za leto 2015 in novega odloka o 
skupnem izvajanju in koncesiji za področje 
ravnanja z odpadki . Člani občinskega sveta 
so podali tudi veliko predlogov in pobud, ki 
so bili vključno s predlogi realizacije ali poja-
snili sproti objavljeni v občinskem glasilu . 

Celotno gradivo, ki ga na svojih sejah obrav-
nava občinski svet, vključno z zapisniki sej, je 
občanom na voljo na spletnih straneh občine 
pod rubriko: Občina/Župan, občinski svet 
in nadzorni odbor/ Občinski svet in delovna 
telesa/Seje občinskega sveta . 

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

Janez Arnolj, Volča 11 
4223 Poljane nad Škofjo Loko

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

Irena Tavčar, Javorje 14 
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Ciril Alič, Murave 16 
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Janez Pelipenko, Javorje 55 
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Dunja Škofic, Podvrh 29  
4223 Poljane nad Škofjo Loko

Tilka Vučko, Fužine 30a 
4224 Gorenja vas

Marija Jereb, Podjelovo Brdo 19 
4225 Sovodenj

Stanko Bajt, Podjelovo Brdo 18a 
4225 Sovodenj

Štefka Jeram, Hotavlje 8b 
4224 Gorenja vas

Zvonko Dolinar, Stara Oselica 2 
4225 Sovodenj

Helena Gorjan, Vršajn 10 
4224 Gorenja vas

Mirjana Možina, Dolenja Dobrava 37 
4224 Gorenja vas

Žan Mahnič, Blegoška ulica 20 
4224 Gorenja vas

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

Jurij Krvina, Poljanska cesta 7 
4224 Gorenja vas

Franci Fortuna, Trata 81  
4224 Gorenja vas

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

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

ŽUPAN,  OBČINSKI  S VE T  
in  OBČINSK A UPR AVA 

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2016
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URAD ŽUPANA       
Elizabeta Rakovec,
Direktorica občinske uprave 
Telefon: 51 83 105, 031 676 418
E-pošta: elizabeta .rakovec@obcina-gvp .si; 

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

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

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

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

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

ODDELEK ZA 
PRORAČUN, FINANCE 
IN RAČUNOVODSTVO

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

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

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

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

ODDELEK ZA 
OKOLJE, PROSTOR IN 
INFRASTRUKTURO

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

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

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

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

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

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

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

Leopold Oblak
Upravljanje čistilnih naprav, občinska 
komunalna služba
Telefon: 051 667 031
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Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
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