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Spoštovane občanke in občani 
Občine Gorenja vas - Poljane!

Tudi letos smo za vas, spoštovane občan-
ke in občani, na enem mestu zbrali vse 
aktivnosti, izvedene z javnimi sredstvi, 
ki so bila namenjena naši občini.  Najpo-
membneje je, da znamo iz teh sredstev 
skovati še kakšen evro več, kar pa nam 
zadnja leta kar dobro uspeva.

Zanesljivo najzahtevnejši projekt lani 
je bil gradnja vodovoda Četena Ravan–
Zapreval, kjer nam je v težkem skalnatem 
terenu uspelo dela zaključiti in pridobiti 
uporabno dovoljenje. V letošnjem letu je 
na vrsti priključevanje na vodovod. Za-
ključena je tudi javorska kanalizacija, na 
vrsti sta še izgradnja ceste in priključeva-
nje gospodinjstev na javno omrežje.

Uspešno se lotevamo energetskih sa-
nacij javnih objektov. V Lučinah smo ob 
jubileju šolstva obnovili fasado in streho 
šole, tako da je bilo oktobrsko praznova-
nje v novi preobleki. Odličen projekt nam 
je uspel v osnovni šoli v Poljanah, kjer 
smo ob zamenjavi kurilnega olja z lesni-
mi sekanci več kot za polovico zmanjšali 

letne stroške nabave energenta, poleg 
tega pa smo še namestili sončno elek-
trarno in zamenjali okna na južni strani.

Na glavnih cestnih povezavah se je 
premaknilo predvsem na trasi Trebija–
Sovodenj, iz Trebije proti Ermanovcu, 
preplastitve cestišč po krajevnih skupno-
stih so potekale po rednem planu, veliko 
je bilo narejenega na novih projektih, kar 
se bo še pokazalo v naslednjih letih. 

Veliko smo skupaj dosegli pri varova-
nju naše narave in ravnanju z odpadki, 
za kar sem vam še prav posebno hvale-
žen. Naš zbirni center v Todražu je med 
najbolj urejenimi v državi, skrbno ga 
upravljajo naši sodelavci, vsak občan je 
tudi prijazno sprejet. Pomemben je po-
datek, da se količina ostanka komunalnih 
odpadkov zmanjšuje, kar pomeni, da se 
dobro zavedamo pomena ločevanja od-
padkov in ohranjanja narave za prihodne 
rodove.

Vseskozi delujemo v smeri, da bi zago-
tovili zadostne dodatne finančne vire za 
nove projekte. Prav v zadnjem letu smo 
namreč pripravili obsežno dokumentaci-
jo in pridobili dovoljenja za vrsto novih 
projektov, ki bodo odpirali nova gradbi-
šča v letošnjem letu. Med največjimi so 
skoraj milijonska investicija v razširitev 
čistilne naprave v Gorenji vasi, gradnja 
kanalizacije Trebija–Hotavlje–Gorenja 
vas, energetska sanacija Doma občine in 
zdravstvenega doma.

Z majhnimi koraki, a vidnimi učinki na 
lokalno in širše okolje smo razvijali nove 
turistične projekte: Toplice Kopačnica, 
Dvorec Visoko, Štefanova hiša, Rupniko-
va linija. Začeto delo bomo nadaljevali. 
Naši cilji so razvoj naših krajev in nadalj-
nje izboljšanje kvalitete življenja v naši 
lokalni skupnosti ter prepoznavnost Po-
ljanske doline.

Župan Milan Čadež  in občinska uprava  
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Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh–Zapreval
Vodovodni sistem je namenjen oskrbi s pitno vodo prebivalcev 
naselij Podvrh, Četena Ravan in Zapreval, ker dosedanja oskrba 
kakovostno (bakteriološka oporečnost predvsem v naseljih Če-
tena Ravan in Zapreval) in količinsko ni bila ustrezna (pomanj-
kanje v sušnih obdobjih). Z izgradnjo vodovoda se vzpostavlja 
pogoje za nadaljnji razvoj območja in izboljšuje stanje preskrbe 
s pitno vodo ob požarih. 

Pobudo za izboljšanje oskrbe s pitno vodo v vaseh pod Starim 
vrhom je že pred desetletjem dala Krajevna skupnost Javorje. 
Investicija je bila do leta 2010 vključena v projekt Oskrba s pi-
tno vodo v porečju Sore. Zaradi indikativnega preseganja vre-
dnosti projekta po državnem operativnem programu OPROPI 
je Občina Gorenja vas - Poljane ob podpori Občine Škofja Loka 
pristopila k pridobitvi finančnih virov iz Evropskega sklada za 
razvoj regij. Prijava je bila uspešna in novembra 2011 je Občina 
Gorenja vas - Poljane podpisala pogodbo o sofinanciranju v vre-
dnosti 627.073 evrov.  

Gradnjo vodovodnega sistema je izvajal z javnim razpisom 
izbran izvajalec Energoplan, d. d., Ljubljana, s podizvajalci. Gra-
dnja je obsegala izgradnjo infrastrukture: zajetja in črpališča 
Bohinčev mlin, vodohrana Podvrh kapacitete 100 m3, enajstih 
reducirnih jaškov in povezovalnih cevovodov v dolžini 4.458 m. 
Gradnja je bila zelo zahtevna predvsem zaradi razgibanega in 
nepredvidljivega terena, po katerem poteka novi cevovod, in 
drugih težav. Za zgrajeni vodovodni sistem je bilo pridobljeno 
pravnomočno uporabno dovoljenje. Investicija izgradnje vodo-
vodnega sistema je vredna 865.006,67 evra brez DDV-ja. Priklo-
pi objektov se bodo pričeli izvajati v letu 2013.

Operacijo »Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh–Zapreval« delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja 
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za ob-
dobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni 
razvojni programi. 

INFR ASTRUK TUR A
JAVNA  
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Obnova ceste med Trebijo in Staro Oselico
Septembra lani so se zaključila gradbena dela na odseku lokalne 
ceste Trebija–Stara Oselica. Sanacija ceste je razdeljena na dve 
fazi. V letu 2012 je bila izvedena 1. faza gradbenih del, ki zajema 
zamenjavo 860 m spodnjega ustroja, razširitev ovinka in sanaci-
jo dveh usadov, asfaltiranje 1. faze pa bo izvedeno v letu 2013. 
Druga faza zajema zamenjavo 740 m cestnega telesa in razširitev 
petih ovinkov. Skupaj  (1. in 2. faza) bo sanirane 1.600 m lokalne 
ceste. Na celotnem odseku je predvidena širina vozišča 5,0 m (4 
m asfalta + 0,5 m asfaltne mulde (enostransko) + 0,5 m bankine). 
Vozišče se v predvidenih ovinkih razširi od 0,5 m (blagi ovinki) do 
2 m (ostri ovinki).



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

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore« delno financira Evropska 
unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 
Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunal-
nih odpadnih voda.

Kanalizacijski sistem Trebija – Gorenja vas
V sklopu operacije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v po-
rečju Sore bo potekala tudi gradnja primarnih kanalov kanaliza-
cijskega sistema Trebija–Gorenja vas, ki se bo v Gorenji vasi na-
vezala na javni kanalizacijski sistem Gorenja vas, ki se zaključuje 
na čistilni napravi Gorenja vas. Z izgradnjo primarnih kanalov 
bodo zagotovljeni temeljni pogoji za priključevanje naselij dela 
Gorenje vasi, Hotavelj, Podgore in Trebije na javni kanalizacijski 
sistem Gorenja vas in možnost za centralno čiščenje komunalnih 
odpadnih voda na čistilni napravi Gorenja vas. 

V letu 2012 je bila pripravljena razpisna dokumentacija, pri-
dobljena so bila vsa soglasja pristojnih ministrstev, potrebna 
zaradi vključenosti kohezijskih sredstev, in izveden postopek 
oddaje javnega naročila gradnje po odprtem postopku. Za pro-
jektiranje in izgradnjo primarnega kanalizacijskega sistema Tre-
bija–Gorenja vas je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano pod-
jetje IPI, d. o. o., Rogaška Slatina, s katerim je bila 6. 12. 2012 na 

novinarski konferenci podpisana gradbena pogodba. V sklepni 
fazi je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja ter pridobivanje še zadnjih manjkajočih služno-
stnih pogodb za vkop kanalov. Predviden začetek gradnje pri-
marne kanalizacije je sredi letošnjega leta. Gradnja kanalizacije 
bo potekala gorvodno in se bo začela v Gorenji vasi, nato bo 
potekala v smeri proti Hotavljam, Podgori in Trebiji. Gradnja bo 
po pogodbi zaključena do oktobra 2014. Gradnja obsega izgra-
dnjo primarnih kanalov v dolžini približno 6,94 km. Pogodbe-
na vrednost projektiranja in izgradnje primarnih kanalov znaša 
1.249.820,87 evra brez DDV-ja.

JAVNA INFR ASTRUK TUR A
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2012

5

Posodobitev in razširitev čistilne  
naprave v Gorenji vasi 
V sklopu operacije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v po-
rečju Sore, projekt Občine Gorenja vas - Poljane poteka tudi 
projekt posodobitve in razširitve čistilne naprave v Gorenji vasi.

Posodobitev in razširitev čistilne naprave obsega prenovo 
obstoječih objektov, gradnjo nove biološke stopnje, vgradnjo 
sejalne naprave za sprejem gošč iz greznic, gradnjo zbirnega 
bazena za sprejem gošč iz greznic, zbirnega bazena za odvečno 
biološko blato, vgradnjo naprave za strojno zgoščanje odveč-
nega blata, pripadajočo komunalno infrastrukturo s potrebni-
mi cevnimi povezavami, zunanjo ureditev objektov, vgradnjo 
opreme za nadzor, telemetrijo, spremljanje in vodenje procesov 
čiščenja. Po izvedbi zgoraj opisanih del se bo kapaciteta čiščenja 
komunalnih odpadnih voda povečala iz 1.000 PE na 3.100 PE, kar 
bo omogočilo širitev javnega kanalizacijskega sistema na nase-
lja Hotavlje, Podgora in Trebija ter izvajanje novih priključkov na 
javni kanalizacijski sistem.

V letu 2012 je bila pripravljena razpisna dokumentacija in iz-
veden postopek oddaje javnega naročila gradnje po odprtem 
postopku. Za projektiranje in izgradnjo predvidene posodobi-
tve in razširitve ČN Gorenja vas so bili kot najugodnejši ponu-
dniki izbrani izvajalci: IEI, d. o. o., Ljubljana, Regeneracija Akva, d. 
o. o., Lesce, in GGD, d. d., Kranj, s katerim je bila 25. 4. 2012 na no-
vinarski konferenci slavnostno podpisana gradbena pogodba. 
V začetku letošnjega leta je bil izveden tudi upravni postopek 
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvideni začetek del na 
posodobitvi in razširitvi čistilne naprave je v aprilu 2013, ko se 
bodo začela izvajati pripravljalna dela. Gradbena dela na poso-

dobitvi in razširitvi čistilne naprave bodo v celoti izvedena v letu 
2013, enako velja tudi za tehnični pregled in začetek poskusne-
ga obratovanja, ki bo trajalo eno leto. Posodobitev in razširitev 
ČN Gorenja vas bo predvidoma v celoti zaključena do konca 
januarja 2015. Pogodbena vrednost projektiranja ter izvedbe 
posodobitve in razširitve ČN Gorenja vas znaša 911.719,48 evra 
brez DDV-ja.



Kanalizacija Javorje
Kanalizacija Javorje je namenjen odvajanju in čiščenju komunal-
nih odpadnih voda v naseljih Četena Ravan, Murave, Javorje in 
Dolenčice. Z gradnjo kanalizacije se rešuje tudi obstoječo pro-
blematiko plazenja na območju naselij Murave, Javorje in Do-
lenčice. 

Občina Gorenja vas - Poljane je za izgradnjo kanalizacije v Ja-
vorjah uspešno kandidirala za sredstva Evropskega sklada za ra-
zvoj regij. Pogodba o sofinanciranju je bila podpisana v oktobru 
2010 v vrednosti 1.102.411,00 evrov.  

Izgradnja kanalizacije je bila zaključena v oktobru 2012, izvaja-
lo pa jo je podjetje Topos Hotavlje, d. o. o., ki je bilo izbrano kot 
najugodnejši ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo 

javnega naročila gradnje po odprtem postopku. Projekt je obse-
gal izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema v naseljih Četena 
Ravan, Murave, Javorje, Dolenčice, dveh črpališč komunalnih 
odpadnih voda ter čistilno napravo Četena Ravan kapacitete 95 
PE in čistilno napravo Dolenčice kapacitete 560 PE. Skupna dol-
žina zgrajenega javnega kanalizacijskega sistema znaša 4.330,48 
m. Vzporedno z izgradnjo kanalizacije je potekala tudi obnova 
lokalne ceste skozi Javore in Murave, ki pa bo zaključena v letu 
2013. Z obnovo javne ceste se ureja tudi odvajanje padavinskih 
voda, kar pa je pomembno tudi z vidika zmanjševanja tveganja 
erozijske ogroženosti naselij. Vrednost investicije izgradnje ka-
nalizacije Javorje znaša 1.682.553 evrov brez DDV-ja.

JAVNA INFR ASTRUK TUR A
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Obvoznica Gorenja vas
Lani smo napovedali, da bi se ob pravočasnem zaključku odkupa 
zemljišč in pridobitvi vseh soglasij gradnja lahko začela že v letu 
2013. V  letu 2012 so bili dokončani projekti za pridobitev grad-
benega dovoljenja, odkupljena zemljišča za potrebe gradnje, 
izvedene spremljajoče geodetske odmere ter sklenjena glavnina 
potrebnih služnostnih pogodb.
Izdelana je bila sprememba projekta z umestitvijo pločnika od 
Fortunove brvi do Doma občine, da bodo omogočene varnejše 
površine za pešce na tem delu obvoznice.  
Vložena je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja in obja-

vljen razpis za izbiro izvajalca del, ki je še v teku. V primeru za-
ključka javnega naročila brez pritožbenih zapletov je pričetek 
gradnje pričakovati sredi letošnjega leta.  
Nosilec investicije v izgradnjo obvoznice je Ministrstvo za infra-
strukturo in prostor, ki je za izgradnjo pridobilo tudi več kot 3,4 
milijona evrov nepovratnih sredstev EU. Občina Gorenja vas - Po-
ljane je z ministrstvom v januarju 2013 podpisala sporazum o so-
financiranju, po katerem je dolžna financirati izgradnjo pločnikov, 
avtobusnih postajališč in predvidene prestavitve komunalnih vo-
dov na območju obvoznice.

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



Obnova javnih poti po krajevnih skupnostih

V letu 2012 so bili asfaltirani odseki občinskih cest po planih krajevnih skupnosti, ki so razvidni iz spodnje tabele. 
Skupna dolžina rednega letnega asfaltiranja je 5,5 km.

JAVNA INFR ASTRUK TUR A
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Izvajalec  Krajevna Odsek  Naziv Vrsta del in 
asfaltiranja skupnost ceste ceste dolžina asfaltiranja [m]  Izvedeno
GGD Lučine JP600791 Dolge Njive–Selevec asfaltiranje makadama 500 julij

  JP600801 Dolge Njive–Arhar asfaltiranje makadama 125 julij

  JP600761 trgovina–Nande krpanje asfalta 30 julij

  LC100140 Lučine–Zajlar krpanje asfalta in asfaltiranje mulde 20 julij

GGD Javorje JP601150 Suša–Dolenja Žetina asfaltiranje makadama 350 avgust

  NK dovoz Podblegošnik asfaltiranje makadama 70 avgust

  NK dovoz Domačejkar asfaltiranje makadama 10 avgust

  JP601530 Jarčje Brdo–Drekar asfaltiranje makadama 175 avgust

  JP601811 Odcep Kolavž asfaltiranje makadama 50 junij

GŽ Poljane JP600851 Drnovškov mlin–Kremenk (Brdar in Planinška) asfaltiranje makadama 670 junij

  JP600851 Kos–Ušeničnik asfaltiranje makadama 170 junij

  JP601091 Volča–Lisičnik asfaltiranje makadama 60 julij

  NK Poljane–Buh–Potrebuješ asfaltiranje makadama 110 junij

  LC100131 Hotovlja, ležeča ovira asfaltiranje makadama 1 september

  JP601121 Hleviše–Gora asfaltiranje makadama 200 julij

GŽ Sovodenj LC100011 Sovodenj–Ledine Razpotje–Javorjev Dol menjava asfalta 30 september

  LC100101 Sovodenj–Stara Oselica– Ermanovec menjava asfalta 30 september

  JP600011 Grapa–Kalar–Jeram krpanje asfalta 12 m² september

  JP600021 Grapa–Stata–Jeram krpanje asfalta 60 m² september

  JP600032 Sovodenj–Laniše 2–Špiček asfaltiranje makadama 350 september

  JP600121 Hobovše–Travnik asfaltiranje makadama 40 september

 Trebija JP600361 Sleme–Slajka–Hotavlje asfaltiranje makadama 250 julij

GGD Gorenja vas JP600635 Sivec–Lovran–Šubic asfaltiranje makadama 350 julij

  JP601521 Stara pot–Rovtar asfaltiranje makadama 170 julij

  JP600446 Volaka–Jereb asfaltiranje makadama 220 julij

  JP600713 Potok–Kržišnik asfaltiranje makadama 370 julij

  JP600314 Jermanc–Prek menjava asfalta 150 julij

GGD in GŽ Občina LC100091 Vršajn–Hlavče Njive, Hlavče Njive usad sanacija usada 40 julij

  LC100091 Vršajn–Hlavče Njive, pod Rezko usad sanacija usada 80 julij

  JP601121 Hleviše–Gora asfaltiranje makadama 250 julij

  JP600713 Potok–Kržišnik asfaltiranje makadama 370 julij

  NK Dovoz Bohinc asfaltiranje nove poti 300 avgust

    Gorenja Dobrava, Blegoška ul. krpanje asfalta 30 m² september

Gorenjska  
gradbena  
družba d.d.

Gorenjska  
gradbena  
družba, d. d.

Gorenjska  
gradbena  
družba, d.d.

Gorenjska  
gradbena  
družba, d.d.
in Gradnje  
Žveplan, d.o.o.

Gradnje  
Žveplan, d.o.o.

Gradnje  
Žveplan, d.o.o.

Opombe: LC – lokalna cesta, NK – nekategorizirana cesta
Tabela: Pregledna tabela asfaltiranih odsekov cest v Občini Gorenja vas - Poljane v letu 2012.

Lučine

Javorje

Poljane

Sovodenj

Gorenja vas

Občina



Cesta Poljane–Javorje–Zapreval

Prehod za pešce v Podgori

Cestni program – posebni razvojni problemi
Sredstva v skupni višini 230.000 evrov so bila večinoma pora-
bljena za sanacijo 860 m lokalne ceste med Trebijo in Staro Ose-
lico. Izvedena je bila priprava ceste in asfaltiranje v Kremeniku 
in Volči. Obnovljen je bil makadam na odseku med Žirovskim in 
Golim vrhom, izdelana ležeča ovira v Hotovlji, izvedena pa so 
bila tudi nekatera manjša popravila na občinskih cestah.
Pomembna pridobitev Občine Gorenja vas - Poljane je nakup 
lastne opreme za izvajanje meritev nosilnosti cest. Od leta 2012 
naprej se izvajajo meritve nosilnosti temeljnih tal s krožno plo-
ščo s padajočo utežjo. Pozitivno opravljene meritve na odseku, 
predvidenem za asfaltiranje, so pogoj, da se cesta lahko asfalti-
ra. Če cesta ni ustrezno pripravljena, se mora sanirati.

JAVNA INFR ASTRUK TUR A
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V okviru izgradnje kanalizacije v Javorjah je bila rekonstruirana 
tudi cesta skozi Javorje in Murave v skupni dolžini 500 m. Soča-
sno je potekala tudi izgradnja pločnika na delu odseka, kjer so 
bila predhodno odkupljena zemljišča za pločnike.
Postavljena je bila tudi 100-metrska jeklena varnostna ograja na 
ovinku pod Dolenčicami. Investicija je še v teku in bo zaključena 
v letošnjem letu.

V juliju so se pričela gradbena dela na prehodu za pešce čez dr-
žavno cesto v Podgori. Zaradi nepregledne lokacije je prehod 
poleg označitve z talnimi oznakami in prometnimi znaki doda-
tno označen z bičem. Taka prometna ureditev je bila pogoj za 
soglasje upravljavca državnih cest (Direkcije RS za ceste), ki ga je 
Občina Gorenja vas - Poljane pridobila že v letu 2011. Z zagoto-
vitvijo proračunskih sredstev v letu 2012 je bil težko pričakovani 
prehod za izdelan. Celotna izvedba je stala 18.000,00 evrov. V 
lanskem oktobru je Direkcija RS za ceste uspešno izvedla komi-
sijski pregled. Prehod je z uporabnim dovoljenjem tudi uradno 
predan prometu.

Cestni program – sanacije usadov in plazenja na občinskih cestah

V letu 2012 so bili sanirani štirje kritični odseki občinskih cest v 
skupni vrednosti 115.000 evrov. Saniran je bil usad na Mrtan- 
čkovem griču na javni poti Malenski vrh–Jazbine in usad pod 
Rezko na lokalni cesti Vršajn–Hlavče Njive. Izdelan je bil 40-me-
trski podporni zid v Fužinah. Saniran je bil 100-metrski odsek 
ceste pri Dolinarju na lokalni cesti med Sovodnjem in Staro 
Oselico. Sanirana je bila brežina pri objektu Hotavlje 52, kamor 
se je spomladi skotalila skala.



Prometna ureditev do OŠ Poljane

Prometna ureditev Hotavelj

Obnova avtobusnih postajališč
V letu 2012 sta bili zamenjani dotrajani nadstrešnici v Podobe-
nu in Dobju (v smeri proti Gorenji vasi). S talnimi označbami in 
prometnim znakom so bila opremljena postajališča na relaciji 
Poljane–Javorje (Volča, Podobeno, Delnice, križišče v Delnicah 
in Dolenčice).
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Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za del ob-
močja urejanja Pol 52-8 Poljane obsega ureditev okolice Štefano-
ve hiše in se razteza po dolžini javne poti, ki je pomembna komu-
nikacija med naseljem Poljane in Osnovno šolo Poljane. Poteka 
od mostu čez potok Ločivnica v središču Poljan mimo Štefanove 
hiše do dovoza k Osnovni šoli Poljane z regionalne ceste Gorenja 
vas–Škofja Loka.
Na tem območju je predvidena nova ureditev javne povezoval-
ne ceste, vključno s parkirnimi površinami vzdolž celotne ceste, 

z novim pločnikom ter ureditvijo zelenih površin. Zajeta je tudi  
celostna ureditev okolice Štefanove hiše, predvideno tudi s tlako-
vanjem vhodne ploščadi. 
V letu 2013 je bil dokončno sprejet odlok o OPPN, ki je osnova za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Občina Gorenja vas - Poljane 
bo nadaljevala postopke, zato ima v proračunu za leto 2013 pred-
videna sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI 
ter za pridobitev preostalih potrebnih zemljišč. 

V letu 2012 so se v okviru navedenega projekta začeli odkupi zemljišč za pločnik skozi naselje Hotavlje. Odkupili smo del zemljišč 
na začetku trase in pri Tesnarju. Odkupi se bodo v letu 2013 nadaljevali, prav tako pa se bo usklajevala projektna dokumentacija z 
zahtevami iz izdanih pogojev in  soglasij.

Zimska služba
V letu 2012 je bilo za zimsko pluženje in posipanje porabljenih 270.521 evrov. Večji del stroškov zimske sezone 2102/2013 bo poplačan 
v letu 2013, zaradi obilice padavin pa je strošek že do konca februarja 2013 presegel 600.000 evrov. Za vsakega od 26 izvajalcev zim-
ske službe v občini je izdelan Izvedbeni program zimske službe v Občini Gorenja vas - Poljane, ki natančno določa naloge, obveznosti 
in način izvajanja zimske službe.



Komunalna oprema za potrebe stanovanjske gradnje na Poljanski cesti

Pločniki v Hotovlji in Predmostu

Območje nove stanovanjske soseske, kjer so predvidene tudi nadomestne lokacije zaradi gradnje obvoznice, je pred začetkom gra-
dnje potrebno komunalno opremiti.

V drugi polovici lanskega leta je bila zato izdelana dokumentacija za izvedbo novega priključka na Poljansko cesto z vso potrebno 
pripadajočo komunalno opremo. Pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje ter izbran izvajalec del, ki je od novembra do konca leta 
izvedel večino pogodbenih del. Novozgrajena uvozna cesta tako že omogoča dostop do vseh stanovanjskih parcel, na osnovi česar 
je gradnja lastnikom že omogočena.

V letu 2012 smo v okviru navedenega projekta pridobivali soglasja pristojnih dajalcev soglasij ter delno pripravili dokumentacijo za 
izvedbo del, vključno z izdelavo protipoplavne študije območja, ki jo je pred izdajo soglasja zahtevala Agencija RS za okolje. 
Proti koncu leta 2012 je ARSO navedeno soglasje tudi izdala.V nadaljevanju je potrebno projektno dokumentacijo dokončno  uskla-
diti z zahtevami iz izdanih pogojev in  soglasij.
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Javna razsvetljava na Hotavljah

Projektiranje regionalne ceste skozi Lučine

Projektiranje regionalne ceste čez Dobravo

Promet z zemljišči

V okviru izgradnje javne razsvetljave je bil v letu 2012 dograjen del javne razsvetljave na Hotavljah, in sicer na odseku od Čadeža 
do Nandeta, v dolžini 200 m. Z navedeno izgradnjo javne razsvetljave na Hotavljah je projekt zaključen. Prav tako smo v letu 2012 
pričeli z obnovo javne razsvetljave v Gorenji vasi na odseku Sestranska vas–Blata. Z obnovo javne razsvetljave v Gorenji vasi bomo 
nadaljevali v letu 2013.

V avgustu je bil med Direkcijo RS za ceste in Občino Gorenja vas - Poljane sklenjen sporazum o sofinanciranju obnove 500-metrskega 
odseka državne ceste R2-407/1144 Gorenja vas–Ljubljanica skozi Lučine. Vrednost celotne investicije znaša 970.000 evrov, od katere-
ga 85 odstotkov financira Direkcija RS za ceste, 15 odstotkov pa Občina Gorenja vas - Poljane. Konec avgusta je bil na javnem razpisu 
Direkcije RS za ceste med sedmimi prispelimi ponudbami izbran najugodnejši izvajalec gradbenih del, podjetje REKON, d. o. o.

V lanskem juniju je bila podpisana pogodba med Direkcijo RS za ceste in projektantskim podjetjem Tehnični biro, d. o. o., za izdelavo 
projekta ureditve državne ceste R2-407/1144 Gorenja vas–Ljubljanica skozi Dolenjo Dobravo od km 0+300 do km 1+200. Projektna 
dokumentacija je bila izdelana decembra. Projekt predvideva rekonstrukcijo ceste z umestitvijo pločnika na celotni trasi in izgradnjo 
avtobusnih postajališč.

Občina Gorenja vas - Poljane je tudi v letu 2012 nadaljevala geodetske odmere javnih poti in lokalnih cest ter ureditev njihovega 
lastništva, vse glede na razpoložljiva finančna sredstva. 
V letu 2012 sta bila prodana dva objekta na bodoči trasi obvoznice v Gorenji vasi, omogočena pa je bila tudi preselitev družine iz 
enega od objektov na novo lokacijo. 



Oskrba s pitno vodo v porečju Sore
V sklopu operacije Oskrba s pitno vodo v porečju Sore, obči-
ni Škofja Loka in Gorenja vas - Poljane zaradi skupnih vodnih 
virov in vodne infrastrukture nameravata skupaj graditi vodo-
vodni sistem Trebija–Poljane–Škofja Loka, ki zajema ureditev 
drenažnega zajetja in treh vrtin iz globinskega vodonosnika na 
Trebiji, skupni zbirni jašek in cevovod Trebija–Podgora. Občina 
Gorenja vas - Poljane bo dodatno gradila še vodovodne podsi-
steme Trebija–Podgora, Trebija–Gorenja vas–Todraž in Poljane. 
Projekt obsega izgradnjo štirih novih vodohranov, treh novi 
prečrpališč, cevovode v dolžini približno 16,46 km ter sodoben 
nadzorni sistem za krmiljenje. Občini se trudita pridobiti ne-
povratna kohezijska sredstva, od katerih je odvisen predviden 
obseg izgradnje zgoraj opisanega vodovodnega sistema. Lani 
avgusta sta zato ponovno oddali skupno vlogo za pridobitev 
nepovratnih sredstev, ki je bila v začetku letošnjega leta dopol-
njena.
V letu 2012 je bila pripravljena razpisna dokumentacija in iz-
veden postopek oddaje javnega naročila gradnje po odprtem 

postopku. Za projektiranje in izgradnjo vodovodnega sistema 
in podsistemov je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano pod-
jetje IPI, d. o. o., Rogaška Slatina, s katerim je bila 6. 12. 2012 na 
novinarski konferenci podpisana gradbena pogodba. Trenu-
tno poteka izdelava projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, pridobivajo se še zadnje manjkajoče 
služnostne pogodbe za vkop cevovodov. Predvideni začetek 
gradnje vodovodnega sistema in podsistemov je sredi leta 
2013. Gradnja vodovodnega sistema in podsistemov bo delno 
potekala vzporedno z gradnjo primarnih in sekundarnih kana-
lov kanalizacijskega sistema Trebija–Gorenja vas. Gradnja bo 
po pogodbi predvidoma zaključena do konca oktobra 2014. 
Pogodbena vrednost projektiranja in izgradnje vodovodnega 
sistema in podsistemov znaša 3.297.336,05 evra brez DDV-ja.
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Vodovodni sistem Trebija–Gorenja vas–Todraž

Vodovodni sistem Zarobar–Hlavče njive–Brda 

Vodovodni sistem Stara Oselica–Slajka

Vodovodni sistem Delnice–Podpreval

Vodovodni sistem Poljane

V okviru sistema HACCP so se izvajala redna vzdrževalna dela na vodovodu ter klorinatorski postaji na Trebiji. Na delu Sestranske vasi 
pri Jelovici se je sanirala večja poškodba na poti do blokov. Na Dobravšcah smo obnovili hidrant. Na Dolenji Dobravi pri rekonstrukciji 
mostu pri Kovačiču je bil obnovljen del sekundarnega voda na delu Sivc–Kovačič.

V okviru sistema HACCP so se izvajala redna vzdrževalna dela na javnem vodovodu. Na Brdih je bil obnovljen del vodovoda pri Šu-
bicu v dolžini približno 100 m. Prav tako smo na zajetju Zarobar namestili merilni napravi za ugotavljanje dejansko odvzete količine 
vode, da je vsak trenutek mogoče preveriti trenutno in skupno odvzeto količino vode. 

V okviru sistema HACCP so se izvajala redna vzdrževalna dela na javnem vodovodu. Na zajetju Jezerc smo namestili merilno napravo 
za ugotavljanje dejansko odvzete količine vode, da je vsak trenutek mogoče preveriti trenutno in skupno odvzeto količino vode.

V okviru sistema HACCP so se izvajala redna vzdrževalna dela na javnem vodovodu. Pri vodohranu v Delnicah, kjer je nameščena 
UV-naprava, sta bila zamenjana filter in žarnica in nameščena merilna naprava za ugotavljanje dejansko odvzete količine vode, da je 
vsak trenutek mogoče preveriti trenutno in skupno odvzeto količino vode.

V okviru sistema HACCP so se izvajala redna vzdrževalna dela na javnem vodovodu. V centru Poljan pri gostilni Videm je bil čez Ločiv-
nico obnovljen del sekundarnega voda. Obnovo vodovoda sta izvedla Instalaterstvo Krek – strojna dela in VGP Kranj – gradbena dela. 

Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore« bo v primeru, da bo naročnik uspel z 
vlogo za pridobitev sredstev EU, delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezij-
skega sklada. Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja okoljske 
in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja 
– področje voda, prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo.



Projekt Leader: Očistimo vodo

Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav

Kanalizacija Ob jezu

Zbiranje gradbenih odpadkov

Zakonske zahteve  s področja odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda zahtevajo, da morajo lastniki obstoječih objek-
tov na območjih brez javne kanalizacije do 31. 12. 2017 urediti 
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda  v zasebnih 
malih komunalnih čistilnih napravah, če pa se objekti nahajajo 
na posebnih varovalnih območjih (npr. vodovarstvena obmo-
čja), se rok za ureditev izteče že dve leti prej (31. 12. 2015). Zaradi 
obsežnih zahtev, nereda na trgu v letu 2010 ter relativno velike-
ga tveganja za opremo objekta z neustreznimi malimi komunal-
nimi čistilnimi napravami oziroma prepoznega pričetka izvaja-
nja aktivnosti lastnikov stavb se je Občina Gorenja vas - Poljane 
v sodelovanju z Občino Škofja Loka in Razvojno agencijo Sora 
že v letu 2010 odločila za osveščanje prebivalcev občin v okviru 
projekta »Male komunalne čistilne naprave«. Projekt »Očistimo 
vodo« je odgovor na potrebo občanov po nadaljevanju aktivno-
sti projekta »Male komunalne čistilne naprave«.

Projekt »Očistimo vodo« je projekt Leader, ki se je na Škofje-
loškem izvajal v letu 2012. Projekt je vodila Razvojna agencija 
Sora v sodelovanju  z občinami Gorenja vas - Poljane, Škofja 
Loka, Železniki in Žiri ter Planinskim društvom Sovodenj. Pro-
jekt je bil izveden ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in nacionalnih sredstev. Projekt je 
vključeval vgradnjo štirih pilotnih čistilnih naprav, spremljanje 
njihovega delovanje, dan odprtih vrat ter obveščanje občanov. 
Obveščanje občanov je v občini Gorenja vas - Poljane zajemalo 
dve predavanji na temo vgradnje malih čistilnih naprav in eno 

predavanje na temo obratovanja in vzdrževanja malih komunal-
nih čistilnih naprav. Poleg navedenega se je izvajalo tudi indivi-
dualno svetovanje, ki ga je vodila Razvoja agencija Sora.

Pomemben rezultat projekta je pridobitev štirih pilotnih čistil-
nih naprav na podružničnih osnovnih šolah v Bukovščici, Davči 
in Sv. Lenartu ter Planinskem domu na Ermanovcu, ki so začele 
obratovati v maju 2012. Od junija do decembra 2012 so partnerji 
projekta spremljali delovanje pilotnih čistilnih naprav in čistilnih 
naprav pri stanovanjskih hišah in kmetiji z apartmaji v lasti obča-
nov in občank na Škofjeloškem, ki so se odločili za sodelovanje 
v projektu. Namen spremljanja je bil ugotoviti ustreznost obra-
tovanja malih komunalnih čistilnih naprav, ugotovitve pa naj bi 
bile podlaga za nadaljnje aktivnosti in osveščanje občanov. Na 
podlagi rezultatov je bila tudi izdana brošura, ki so jo prejela vsa 
gospodinjstva na območjih, ki ne bodo opremljena z javno ka-
nalizacijo. Projekt se je zaključil v januarju 2013.

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

V letu 2012 je bil javni razpis objavljen v oktobrski številki 

Podblegaških novic. Skupna višina razpoložljivih sredstev za 
subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav je znašala 
6.000 evrov. Na razpis je prispelo osem vlog. Sredstva so bila 
skladno z javnim razpisom dodeljena po vrstnem redu prejetja 
popolne vloge, in sicer petim prosilcem iz naselij Srednja vas, 
Dolenja Ravan, Podgora in Kladje. Preostale vloge so bile prene-
sene na seznam vlagateljev leta 2013.

Konec leta  2012 smo pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo kanalizacije Ob jezu, in sicer za vkop fekalne in meteorne kanalizacije. Ob-
močje je opremljeno s kanalizacijskimi vodi za odvod padavinske in odpadne vode, ki so zgrajeni v mešanem sistemu in iz materiala, ki ne 
ustreza pogojem vodotesnosti. Izvedba je predvidena v letu 2013, v februarju je bil že objavljen javni razpis za izbiro izvajalca del. Istočasno 
z izgradnjo kanalizacije bodo obnovljeni vodovod, javna razsvetljava in cestišče, ki bo tudi asfaltirano.

Zaradi potreb občanov smo v letu 2012 pristopili k pridobitvi dovoljenja za zbiranje manjših količin gradbenih odpadkov, ki nastanejo pri 
vzdrževalnih delih stanovanjskih stavb (npr. prenova kopalnice), in odpadnih salonitk v zbirnem centru v Todražu. Dovoljenje smo pridobili 
decembra 2012, tovrstne odpadke pa bomo začeli zbirati v letu 2013. Oddaja manjših količin gradbenih odpadkov bo predvidoma brezplač-
na, oddaja salonitk pa bo plačljiva.
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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 komunalnih 
odpadkov Todraž je bil zaključen v maju 2010 s pridobitvijo upo-
rabnega dovoljenja in z uradnim odprtjem. V letu 2012 je obrato-
val s polnimi močmi, kar se je odražalo pri količini ločeno zbranih 
odpadkov, kot so odpadna električna in elektronska oprema, 
gume, kosovni odpadki, kovine in nevarni odpadki. Za obratova-
nje skrbi občinska uprava, zbirni center pa je odprt vsako sredo 
od 8. do 17. ure ter vsako drugo soboto v mesecu od 8. do 12. ure. 
V njem lahko uporabniki storitev (gospodinjstva) brezplačno od-
dajo vse komunalne odpadke in embalažo, plačljiva je le oddaja 
ostanka komunalnih odpadkov.
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Ekološki otoki

Zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov

Ekološki otoki so mesta,  na katerih lahko gospodinjstva občine v za-
bojnike oddajajo odpadno stekleno embalažo, papir in embalažo iz 
papirja in kartona ter embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih mate-
rialov.  V letu 2012 smo namestili nekaj  dodatnih 1100-litrskih zaboj-
nikov za zbiranje papirja in embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih 
materialov, nekaj zabojnikov pa je bilo potrebno zaradi dotrajanosti 
ali poškodb tudi zamenjati. 
V letu 2012 so zaradi neurejenosti izstopali predvsem ekološki otoki v 
Javorjah, Stari Oselici in Žirovskem Vrhu (nad Lajšami) ter na Sovodnju. 

Javno službo zbiranja komunalnih odpadkov izvaja Občina Gore-
nja vas - Poljane v okviru režijskega obrata, ki je notranja organiza-
cijska enota občinske uprave. V letu 2008 je Občinski svet Občine 
Gorenja vas - Poljane potrdil Operativni program gospodarjenja 
z odpadki iz gospodinjstev 2008–2012. Rezultate programa pri-
kazuje Preglednica 1. Količina vseh odloženih odpadkov v občini 
(gospodinjstva in dejavnost) se je skupno znižala za 63 odstotkov, 
količina odpadkov, oddanih v predelavo (samo gospodinjstva), se 
je povečala za več kot 4,2-krat.

V obdobju med letoma 2008 in 2012 smo v občini Gorenja vas 
- Poljane izboljšali zbiranje komunalnih odpadkov in embalaže na 
izvoru. Glavni poudarek je bil na osveščanju in organizaciji loče-
nega zbiranja embalaže iz kovin, plastike in sestavljenih materi-
alov, kompostiranju in ločenem zbiranju bioloških odpadkov ter 
pričetku obratovanja Zbirnega centra komunalnih odpadkov v 
Todražu. Zaradi večje količine ločeno zbrane embalaže (Slika 1), 
bioloških odpadkov in ločeno zbranih frakcij v zbirnem centru se 
je količina odloženih odpadkov prepolovila že do leta 2012. 

V letu 2012 smo zmanjšali količino odloženih ostankov ko-
munalnih odpadkov za tretjino, in sicer predvsem zaradi ve-
dno boljšega ločevanja in začetka oddajanja gorljivih frakcij v 
energetsko izrabo (izdelava goriva – sežig). Masa odloženega 
ostanka komunalnih odpadkov iz  gospodinjstev občine (brez 
dejavnosti) prikazuje Slika 2.

 

Postopek Masa (v tonah) Delež Masa (v tonah) Delež 

Odstranjevanje 3 0,2 % 8 0,8 % 

Predelava 150 11,9 % 633 62,0 % 

Odlaganje 1110 87,9 % 379 37,2 % 

Skupaj 1263 100,0 % 1020 100,0 % 

Leto 2007 Leto 2012

Preglednica 1: Rezultati Operativnega programa gospodarjenja z odpadki iz gospodinjstev  2008–2012

Slika 1: Masa zbrane embalaže iz kovin plastike in sestavljenih materialov v občini Gorenja 
vas - Poljane, 2006–2012

Slika 2: Masa odloženega ostanka komunalnih odpadkov iz gospodinjstev občine Gorenja 
vas - Poljane, 2006–2012



Rupnikova linija

Utrdbe Rupnikove linije postajajo vse bolj zanimive in privlačne, saj predstavljajo izjemen turistični biser, ki s svojo mističnostjo pri 
obiskovalcih vzbujajo vse večjo pozornost. Za popestritev in popularizacijo utrdb je bilo na Golem vrhu v enem izmed rovov posta-
vljeno balinišče, kjer potekajo letni turnirji. Atraktivnega balinanja z lesenimi kroglami se udeležuje veliko tekmovalcev, dogajanje 
pa je zanimivo tudi za obiskovalce, saj se poleg navijanja za izbrano ekipo lahko udeležijo tudi brezplačnega vodenja po utrdbi. Do 
utrdbe smo napeljali elektriko, ki omogoča prirediteljem lažjo izvedbo različnih dogodkov. 

Občina sodeluje tudi z Gorenjskim muzejem, kjer bodo ostaline iz utrdbe, ki jih je še mogoče ohraniti, restavrirali, ustrezno zaščitili 
in jih smiselno uvrstili v muzejsko zbirko, ki bo postavljena v utrdbi.  

V letu 2012 je bila izbrana tudi Komisija za oživitev Rupnikove linije, katere prednostni nalogi sta oblikovanje vizije in strategije za 
doseganje načrtovanih ciljev ter tudi zbiranje gradiva in drugega materiala za muzejsko zbirko.

TURIZEM IN PRIREDITVE
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Občina Gorenja vas - Poljane je v letu 2012 v soglasju z Obči-
no Škofja Loka in Zavodom za varstvo kulturne dediščine v dvor-
cu prenovila dve sobi za postavitev razstave o Ivanu Tavčarju, s 
pomočjo lokalnih podjetnikov očistila park ter okolico dvorca in 
odprla sezonski letni vrt, za katerega skrbi Boštjan Poljanšek iz go-
stilne Na Vidmu.

Namesto obstoječe ceste, ki je speljana tik ob dvorcu, je vzpo-
stavljena obvozna cesta, ki poteka po nekdanji poti za gospodar-
skim poslopjem, ob njej pa je poskrbljeno tudi za parkiranje. Nova 
turistična točka je bila med obiskovalci izredno dobro sprejeta, 
zato se bomo trudili, da jo bomo vsako leto še nekoliko obogatili.

Dvorec Visoko 



Občinski kolesarski krogToplice Kopačnica

Občinski kolesarski krog poteka približno po mejah naše občine 
in zajema najlepše in najatraktivnejše točke ter točke z najlep-
šim razgledom, kjer se kolesar lahko ustavi, razgleda, spočije in 
okrepča. Skupna dolžina kroga je 115 km in ima 3.400 višinskih 
metrov vzponov in spustov. Na trgu v Gorenji vasi smo postavili 
informacijsko tablo, natisnili karto kolesarskega kroga ter pro-
mocijske majice. Odprtja kroga lani maja se je udeležilo kar 70 
kolesarjev predvsem iz domačih krajev, nekaj pa tudi od dru-
god. Organizirano je bilo vodeno skupinsko kolesarjenje, nad 
katerim so bili udeleženci navdušeni, izrazili pa so tudi željo, da 
tovrstno druženje postane tradicionalno. 

Občina Gorenja vas - Poljane v naravni danosti – toplem vrelcu 
v dolini Kopačnice – vidi izredno priložnost za razvoj turizma 
in obogatitev turistične ponudbe. Po izdelavi vrtine tople vode, 
izgradnji testnega bajerja ter nakupu celotne domačije smo le-
tos za popestritev dogajanja in boljše počutje obiskovalcev ob 
bajerju postavili brunarico in uredili okolico. Za ponudbo osve-
žilnih pijač in sladoledov je skrbel Janez Filipič iz gostilne Lipan. 
Obiskovalci so prihajali od blizu in daleč, opaziti pa je bilo tako 
starejše kot tudi mamice z otroki in mladino, ki se je v bajerju 
hladila pozno v noč.

TUR IZE M IN PR IR E DIT VE
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V zgodbe odete poti        
Sofinanciramo projekt Leader, ki ga je Turizem Škofja Loka v letu 
2012 v okviru razvojnega programa 4. osi prijavil na temo temat-
skih poti V zgodbe odete poti. Selška in Poljanska dolina ter oko-
lica Škofje Loke ponujajo številne naravne in kulturne danosti ter 
že obstoječe poti, ki bodo za turiste in domačine bolj zanimive, 
če bodo nadgrajene z različnimi tematskimi vsebinami. V občini 
Gorenja vas - Poljane bomo v okviru projekta pripravili dve te-
matski poti. Pot poljanskih dobrot pripravljamo skupaj z lokalnimi 
ponudniki in Društvom za razvoj podeželja Resje. Povezovala bo 
ponudnike domačih dobrot, poleg ponudbe domačih pridelkov 
in izdelkov pa bo predstavila tudi številne možnosti preživljanja 
prostega časa za izletnike. Pot bo prvič predstavljena na Luninem 
festivalu, ki bo 25. 5. 2013 potekal na Visokem.

Druga pot, ki jo bomo tekom projekta tematsko nadgradili, pa 
je Pot ob rapalski meji, ki jo pripravljamo skupaj s TD Sovodenj in 
TD Žiri. Pot bo potekala v dveh odsekih: »žirovskem« in »sovodenj-
skem«, ki pa se bosta na Mrzlem vrhu povezala.



Obisk delegacije pobratene občine Planá nad Lužnicí

Druge dejavnosti na področju turizma

V dneh od 23. do 25. 11. 2012 sta se na obisku v naši občini mudi-
la župan in podžupan pobratene češke občine Jiří Šimanek in Jiří 
Rangl s soprogama Vero Šimanek in Jennifer Rangl. Med obiskom 
so si gostje med drugim ogledali dvorec Visoko, Štefanovo hišo v 
Poljanah in kmetijo Karlovski mlin na Žirovskem vrhu, navdušile 
pa so jih tudi posebnosti utrdb Rupnikove linije na Golem vrhu. 
Predstavniki obeh občin so se dogovorili za nadaljnje tesnejše so-
delovanje zlasti na kulturnem področju, projekti sodelovanja pa 
so predvideni tudi med osnovnimi šolami obeh pobratenih občin.

Občina sofinancira tudi druge projekte na področju turizma, ki jih izvaja Turizem Škofja Loka, ter posledično sodeluje pri skupnih 
projektih vseh štirih občin na Škofjeloškem. Občina Gorenja vas - Poljane je sredstva namenila za sofinanciranje splošnih stroškov ter 
naslednjih skupnih turističnih projektov oz. produktov: izdelavo mesečnih koledarjev prireditev, organizacijo in izvedbo Dnevov tu-
rizma na Loškem in izvedbo promocijskih akcij v medijih ter na sejmih doma in v tujini. Turizem Škofja Loka za našo občino izvaja tudi 
promocijo in trži izlete po Rupnikovi liniji. Sofinancirana sta bila tudi večjezična promocijski katalog in promocijski film o celotnem 
škofjeloškem območju, ki sta nedvomno poskrbela za večjo prepoznavnost krajev ob Poljanski in Selški Sori. Občina sofinancira tudi 
sodelovanje 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 (Zelena kartica, Motoristične 
poti po Gorenjski, Aktivna Gorenjska, Vodnik za družine …). 

TUR IZE M IN PR IR E DIT VE
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Rokodelski center domače in umetnostne obrti (DUO)
V Rokodelskem centru DUO v Škofji Loki je bilo v letu 2012 izvedenih prek 25 tematskih 
rokodelskih delavnic za odrasle in številne rokodelske delavnice za otroke, ki se na tako 
spoznavajo s tradicionalnimi obrtmi. Glede na letni čas potekajo različne tematske de-
lavnice (ličkanje, pletarstvo, kvačkanje, rišelje, vezenje, oblikovanje gline, rezbarjenje 
itd.), sodelovanje pa poteka tudi s šolami in vrtci na celotnem škofjeloškem območju. V 
centru so gostili številne razstave, med katerimi je bila gotovo najodmevnejša »obliKO-
VANJE« z avtorjem kovanih izdelkov iz damaščanskega jekla, kovačem Jožetom Krme-
ljem, ki je leta 2012 prejel najprestižnejše odlikovanje za rokodelske dosežke Zlata vitica.   

Rokodelski center domače in umetnostne obrti (DUO) predstavlja vez med preteklo-
stjo in sodobnostjo, njegovo poslanstvo je ohranjanje bogate rokodelske tradicije ter 
prenosov rokodelskih znanj na vse generacije.



Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev

Prvi Slovenski festival karikature

Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev, ki kandidirajo na javnem razpisu. Občina je v letu 
2012 podpisala pogodbe o sofinancianju 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.

22. in 23. 9. 2012 je v organizaciji Kultur-
nega centra slikarjev Šubic v Poljanski 
dolini potekal medijsko zelo odmeven 
1. Slovenski festival karikature, ki je po 
daljšem obdobju spet zbral najboljše 
karikaturiste iz vse Slovenije. Dopoldan-
sko risanje karikatur v živo pri Tavčarje-
vem dvorcu na Visokem (risali so Matjaž 
in Jože Poklukar, Simon Sanda in Boris 
Oblak) so popestrile delavnice za naj-

mlajše, nastopil je Iztok Orešnik – Gino, 
za dozo humorja je z večerno predstavo 
v dvorani Kulturnega doma Poljane po-
skrbel Sašo Hribar, vrhunec dvodnevne 
prireditve pa je bilo odprtje razstave naj-
boljših slovenskih karikaturistov v galeriji 
Kulturnega centra slikarjev Šubic. Razsta-
vljenih je bilo 83 karikatur 24 avtorjev, 
med njimi legendarnih Boruta Pečarja, 
Hinka Smrekarja in Mikija Mustra, ki se je 

odprtja skupaj s še nekaterimi zvenečimi 
imeni slovenske karikature tudi udeležil.
Z organizacijo festivala so postavljeni 
temelji za tesnejše sodelovanje karikatu-
ristov na nacionalnem in mednarodnem 
nivoju tudi v prihodnje, Kulturni center 
slikarjev Šubic pa s tem pridobiva po-
membno mesto in prepoznavnost v ce-
lotnem slovenskem kulturnem okolju.

TUR IZE M IN PR IR E DIT VE
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  DRUŠTVA DODELJENA SREDSTVA V LETU 2012 

1. Društvo podeželskih žena Blegoš 402 €
2. TD Žirovski vrh 2.664 €
3. TD Gorenja vas 2.006 €
4. TD Sovodenj 1.685 €
5. TD Stari vrh 1.204 €
6. Klekljarsko društvo Deteljica 1.477 €
7. TKŠD podeželja Kladje 1.766 €
8. TD Slajka Hotavlje 3.996 €
  SKUPAJ  15.200 €



Investicijsko vzdrževanje in nova oprema vrtcev

 
IZOBR A ŽEVANJE
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VZGOJA IN  

PREDŠOLSKA VZGOJA

V letu 2012 je Občina Gorenja vas - Poljane namenila precejšnji del sredstev proračuna tudi  za investicijsko vzdrževanje in novo opremo 
vrtcev v občini. Del sredstev je namenila za izgradnjo vrtca na Dobravi, ki je bil odprt konec leta 2010.  Občina je kupila novo zunanje 
igralo za otroško igrišče pri vrtcu in poskrbela za napisno tablo vrtca. Kupila je tudi industrijski pralni stroj in še drugo potrebno opremo 
za spremenjene oddelke v vrtcu.  Pri vrtcu Agata so bila zaščitena igrala na igrišču, na otroškem igrišču pa je bila zgrajena indijanska 
brunarica z nadstreškom.  Kot je razvidno iz spodnje tabele, je občina v zadnjih petih letih v ureditev dodatnih prostorov za izvajanje 
predšolske vzgoje vložila prek 700.000 evrov.

Varstvo predšolskih otrok 
V šolskem letu 2012/2013 poteka organizirano dnevno varstvo v 
šestih oddelkih v vrtcu Zala v Gorenji vasi, štirih oddelkih v enoti 
na Dobravi, dveh skupinah v enoti na Sovodnju, eni skupini v eno-
ti v Lučinah, v 10 oddelkih v vrtcu Agata v Poljanah (vrtec Agata 7 
oddelkov, Lovski dom 1,5 oddelka, PŠ Javorje 1,5 oddelka). Na dan 
31. 12. 2012 je bilo v vseh vrtcih v občini skupno 420 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 odloč-
be, ki jih izdaja Center za socialno delo Škofja Loka. Občine prispe-
vajo povprečno 68 odstotkov cene programov. 

Za subvencioniranje plačil vrtčevskega varstva otrok, ki so 

vključeni v vrtce na območju občine, je Občina Gorenja vas - Po-
ljane  v letu 2012 namenila skupno 1.127.812,38  evra. 

Cene programov v vrtcih v občini so se s 1. 11. 2012 znižale in 
znašajo: za prvo starostno skupino 414 evrov, za drugo starostno 
skupino 302 evra, kombinirani oddelek in oddelek tri- do štirile-
tnih otrok pa 337 evrov. 

Občina je dodatno subvencionirala plačila vrtčevskega varstva 
otrok, ki so vrtce obiskovali izven občine, in sicer 49.234,84 evra. 

Kot je razvidno iz spodnje tabele, je občina v zadnjih petih le-
tih za subvencioniranje cene vrtca iz svojega proračuna izplačala 
prek 5 milijonov evrov.

SOFINANCIRANJE PREDŠOLSKE VZGOJE, od 2008 do 2012       

INVESTICIJA, INV. VZDRŽ., OPREMA 2008 2009 2010 2011 2012 SKUPAJ 

1. Vrtec Lučine    38.435,26 € 111.016,72 €     149.451,98 €

2. Vrtec Dobrava    2.664,00 € 380.668,72 € 42.930,51 € 27.711,02 € 453.974,25 €

3.* Inv. vzdrž. vrtcev  (Javorje, Lovski dom Poljane …) 12.146,68 € 8.281,77 € 1.000,00 € 29.062,10 € 8.100,47 € 58.591,02 €

4.* Nakup opreme vrtcem p. p. 057  11.406,02 € 24.641,69 € 5.297,69 € 11.056,41 € 4.204,98 € 56.606,79 €

Skupaj: 23.552,70 € 74.022,72 € 497.983,13 € 83.049,02 € 40.016,47 €  718.624,04 €

DNEVNO VARSTVO IN VZGOJA V OBČINI   

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

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  4.704.225,60 € 416.865,40 €



Osnovnošolski program
IZOBRAŽEVANJE

Občine so skladno z veljavno zakonodajo dolžne zagotavljati sredstva 
za kritje materialnih stroškov v osnovnih šolah, torej stroške, ki so ve-
zani na uporabo prostorov in opreme v osnovnih šolah. 
Prav tako občina financira in zagotavlja izvedbo tistih osnovnošolskih 
programov, ki niso financirani iz državnega proračuna. 
V letu 2012 je občina sredstva namenila za naslednje dodatne progra-
me: varstvo vozačev, zdravstveno športna vzgoja in dodatna strokov-
na pomoč v razredu. Za materialne stroške šol in izvedbo navedenih 
dodatnih programov je bilo v letu 2012 izplačanih 150.513,23 evra. 
Na OŠ Ivana Tavčarja je izobraževalna dejavnost v šolskem letu 
2011/2012 potekala v 28 oddelkih (matična šola s podružnicama) s 579 
učenci. 
Na OŠ Poljane pa je izobraževalna dejavnost v šolskem letu 2011/2012 
potekala v 20 oddelkih (matična šola s podružnico) s 318 učenci.
V letu 2012 je bilo za dodatne interesne dejavnosti, kjer je cilj subven-
cionirati kakovostne dodatne dejavnosti osnovnošolskim učencem, 
porabljenih 3.020 evrov, in sicer na obeh osnovnih šolah. Pokritju ma-
terialnih stroškov tekmovanj učencev v osnovni šoli na regionalni in 
državni ravni je bilo namenjenih 3.000 evrov.
Občina je sofinancira tudi izvedbo zimskih šol v naravi, poletnih špor-
tnih taborov, učenja plavanja,  CŠOD in planinskih taborov, in sicer v 
letu 2012 v znesku 7.685,54 evra na obeh šolah. 
V letu 2012 so bil sredstva v višini 2.000 evrov namenjena tudi za po-
speševanje raziskovalne dejavnosti, zlasti za delo na konkretnih izo-
braževalnih projektih, 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 želimo 
spodbuditi nadarjene učence osnovnih šol k samostojni raziskovalni 
dejavnosti. Učenci pripravljajo raziskovalne naloge z določenih te-
matskih področij. 
Za sodelovanje osnovnih šol v občini s šolami v tujini in drugo medna-
rodno sodelovanje je bilo v letu 2012 namenjenih 1.398,31 evra. 
Občina prav tako financira nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje 
osnovnih šol. 
V letu 2012 so bila sredstva namenjena med drugim za: sanacijo igri-
šča pri PŠ Javorje, popravilo centralne napeljave, sanacijo seval na OŠ 
Poljane, preureditev obstoječega stanovanja v učilnico na PŠ Javorje, 
obnovo druge tretjine strehe na OŠ Ivana Tavčarja, adaptacijo učilnice 
v kleti OŠ Ivana Tavčarja,  ureditev arhiva na OŠ Poljane, nakup IKT-
-opreme za šole in nakup pohištva za PŠ Sovodenj. 
Občina Gorenja vas - Poljane kot soustanoviteljica skupnega javnega 
zavoda OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki prav tako krije del materialnih 
stroškov te šole. Z delnim kritjem stroškov izvajanja nadstandardne-
ga programa skušamo zagotoviti kakovostno izobraževanje tudi za 
učence s posebnimi potrebami.
Občina Gorenja vas - Poljane je tudi soustanoviteljica Glasbene šole 
Škofja Loka, in tako se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za 
kritje dela razlike med prihodki in odhodki po finančnem planu šole, 
najemnino Puštalskega gradu ter nakup opreme (glasbil) za potrebe 
pouka. 

Šolski prevozi

Obnova strehe na Osnovni šoli 
Ivana Tavčarja v Gorenji vasi

Investicijsko vzdrževanje na 
podružnični šoli v Javorjah

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o osnovni šoli nalagata občinam dolžnost, da priskrbijo sredstva za pre-
voze učencev osnovne šole, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot štiri kilometre. Učenec ima pravico do brezplačnega 
prevoza tudi v primeru, kadar je ogrožena njegova varnost na poti v šolo. Pravico do brezplačnega prevoza imajo tudi  učenci v 1. razredu 
osnovne šole in otroci s posebnimi potrebami, ne glede na oddaljenost njihovega  prebivališča od šole.
Občina Gorenja vas - Poljane ima razpršeno poselitev, tako da je bilo v letu 2012 za prevoze osnovnošolskih otrok porabljenih dobrih 398.163,58 
evra. Prevoze na številnih relacijah izvaja 10  prevoznikov kombijev in dva prevoznika avtobusa, ki so bili izbrani na javnem razpisu za izvajanje 
osnovnošolskih prevozov. 

V okviru nadaljevanja sanacije strehe na Osnovni šoli Ivana Tavčarja 
v Gorenji vasi je bil avgusta 2012 obnovljen del obstoječe dotrajane 
kritine iz pocinkane pločevine. Po odstranitvi obstoječe dotrajane 
kritine je bil položen dodaten sloj toplotne izolacije ter nameščene 
nove strešne plošče iz pocinkane barvne trapezne pločevine z obri-
zgom izolacije iz poliuretana. Montirani so bili tudi: prezračevalne 
obrobe pod okni, zaščitne prezračevalne mrežice, maske pod podalj-
šanim delom strehe, linijski snegolovi, obrobe, žlebovi in pokrivne 
kape venca ter odtočne cevi. V letu 2012 je bila tako izvedena obno-
va približno 450 m2 strehe v skupni vrednosti dobrih 33.000 evrov z 
DDV-jem.

Izvedena so bila ureditvena dela na igrišču ob osnovni šoli v Javorjah, 
ki so bila povezana z gradnjo kanalizacije na območju naselja.  Dela 
bodo v celoti zaključena v letu 2013.

V ZGOJA IN IZOBR A ŽE VAN JE
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2012
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Obnova šole v Lučinah
Na podlagi uvrstitve projekta obnove Podružnične šole Lučine v pro-
račun občine za leto 2012 so bila v letu 2012 na podružnični šoli pre-
novljeni streha, fasada in vetrolov. 
V okviru obnove strehe so bili zrušeni dotrajani in nefunkcionalni di-
mniki ter zamenjan poškodovani in uničeni del strešne konstrukcije. 
Položena je bila nova strešna kritina Tondach, nameščeni novi žlebovi 
(točkovni in linijski) in odtočne cevi ter nova strelovodna instalacija. 
izolirana je bila celotna površina pohodnega ravnega podstrešja.
V okviru obnove fasade je bila celotna stavba toplotno izolirana, za-
menjane so bile zunanje okenske police ter montirana nova vrata v 
prostorih vrtca – za kasnejši prehod na predvideno teraso na JZ delu 
objekta.
Postavljen je bil tudi nov vetrolov pri glavnem vhodu v šolo ter zame-
njan obstoječi tlak v vetrolovu. Vetrolov ima poleg obstoječega vhoda 
s sprednje strani tudi nov stranski vhod z desne strani po dostopni 
klančini (za dostopanje z vozički ipd.).

Energetske sanacije javnih stavb

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obnovljivi viri energije projekt REAAL – EU

V letu 2012 so bili izdelani projekti za energetsko sanacijo zdravstvenega doma in Doma občine, ki vključujejo izolacijo pročelij, menjavo 
preostanka stavbnega pohištva ter fosilnega energenta ogrevanja z obnovljivimi viri. Občina je z obema projektoma uspešno kandidirala na 
javnem razpisu za energetsko sanacijo javnih stavb in za obnovo vsakega od objektov pridobila prek 200.000 evrov. Investiciji bosta potekali 
v letih 2013 in 2014.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu načrtuje in usklajuje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju občine. 
Sredstva se namenjajo za vzgojne in preventivne akcije ter nakup publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu.  V letu 2012 so bila sredstva namenjena za nakup odsevnih kresničk, cestnih oznak za varno pot v šolo, varovanje otrok v prometu v 
prvih dneh šole, izvedbo občinskega prvenstva Kolesarčki ter preventivni program Jumicar. 

Občina Gorenja vas - Poljane je pristopila v skupni projekt BSC in 
petih gorenjskih občin za energetsko obnovo objektov. OŠ Poljane 
je prek projekta energetsko obnovljena, saj sta nameščena kotel na 
biomaso in toplotna črpalka, sanirano pa je tudi dotrajano stavbno 
pohištvo. 
Postavljena je tudi fotonapetostna elektrarna moči 21 kWp, ki je bila 
26. 10. 2012 priključena   v omrežje. 
85 odstotkov upravičenih stroškov projekta sofinancira Swiss Con-
tribution, slovensko-švicarski program sodelovanja za zmanjševanje 
gospodarskih in socialnih razlik.
Med projektom so je pokazala potreba po smiselnih dodatnih delih 
za dokončanje projekta. Swiss Contribution je odobril dodatna sred-
stva za našo občino v višini 126.666 evrov, zato je bil po dolgotrajnih 
pogajanjih 21. 12. 2012 podpisan aneks za dodatna na objektu, ki se 
nanašajo na obnovo dodatnega stavbnega pohištva v skupni višini 
131.166,12 evra z DDV-jem. 
Skupna vrednost izvedbe vseh gradbeno-obrtniških in inštalacijskih 
del tako znaša 525.747,72 evra. 
V letu 2012 smo za navedeni projekt namenili 416.203 evrov sredstev 
in jih tudi v celoti porabili. Projekt bo zaključen v letu 2013.

V ZGOJA IN IZOBR A ŽE VAN JE
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2012
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Kulturni center slikarjev Šubic
Z odmevnimi razstavami (Ive Šubic: Poljane in Poljanci, Mala Až-
betova kolonija, Maja Čadež, KUD Trata), s predstavitvami knjig, 
z likovnimi delavnicami ter organizacijo večjih dogodkov, med 
katerima sta najpomembnejša prvi Slovenski festival karikatu-
re ter Slikarska kolonija Iveta Šubica je Kulturni center slikarjev 
Šubic v letu 2012 utrdil svojo prepoznavnost tudi v širšem slo-
venskem prostoru. Izvedena je bila prva faza projekta (O)živela 
kultura, strokovno so bile popisane odkupljene slike, orodje in 
predmeti iz zapuščine Šubicev in postavljena je bila zbirka. Na-
kup materialov in orodij, med drugim tudi mizarskega ponka in 
profesionalne grafične preše, ter oblikovanje številnih promocij-
skih gradiv sta omogočila izvedbo številnih likovnih delavnic in 
s tem uveljavitev kulturnega centra kot prostora žive in sodob-
ne ustvarjalnosti. Velik poudarek je bil na povezovanju centra s 
kulturnimi društvi, ustanovami in dogodki na širšem območju: 
organizacija več dogodkov na Visokem, koncert skupine Karik, 
SLAMArt na Žirovskem vrhu, koncert skupine Karik, sodelovanje 
pri organizaciji kulturnih dogodkov na občinski ravni.

KULTURNA DEDIŠČINA
KULTUR A , 
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(O)živela kultura
Občini Gorenja vas - Poljane in Žiri ter Muzejsko društvo Železniki 
so se povezali v skupni projekt, ki je trem ustanovam (Muzeju Žiri, 
Muzeju Železniki in Kulturnemu centru slikarjev Šubic) omogočil 
pridobitev sredstev za ureditev novih muzejskih zbirk in oživitev 
umetniške in kulturne dejavnosti v obliki kulturnega centra. V Kul-
turnem centru slikarjev Šubic je bil v sodelovanju z Loškim muze-
jem izveden strokovni popis muzejskih eksponatov, odkupljenih 
slik, predmetov in orodij iz zapuščine podobarja in rezbarja Janeza 
Šubica starejšega ter njegovega vnuka, slikarja in restavratorja Mir-
ka Šubica. Zbrano je bilo celotno gradivo za predstavitev zbirke in 
predstavnikov rodbine v interaktivnih vsebinah, izdelana celostna 
grafična podoba s spletno stranjo, kupljeno orodje in materiali (gra-
fična preša, dleta, rezbarski ponk) pa so omogočili izvedbo števil-
nih likovnih delavnic. 
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KULTUR A ,  KULTUR NA DE DIŠČINA
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2012

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 2012 podpisala pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov in projektov s 14 izvajalci kulturnih programov. Kulturnim dru-
štvom so bila sredstva dodeljena na podlagi točkovanja po Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 
občini Gorenja vas - Poljane v skupni višini 32.000 evrov. 

Kulturno društvo – izvajalec  DODELJENA SREDSTVA V LETU 2012 
1. Turistično društvo Javorje                                                1.537,01 € 
2. DPŽ Blegoš                                               4.219,99 € 
3. PD Sovodenj                                                  430,50 € 
4. TD Žirovski vrh                                                5.645,86 € 
5. TD Sovodenj                                               1.975,13 € 
6. TD Stari Vrh - Javorski pevci                                                  459,20 € 
7. Društvo upokojencev Sovodenj                                               3.412,82 € 
8. KUD dr. Ivan Tavčar                                               7.667,44 € 
9. KUD Ivan Regen                                                1.660,50 € 
10. KUD Sovodenj                                               1.843,66 € 
11. KUD Trata Gorenja vas                                               2.198,82 € 
12. Klekljarsko društvo Deteljica                                                1.150,67 € 
13. ŠD Blegoš                                               1.089,93 € 
14. TD Slajka Hotavlje                                                  425,45 € 
  SKUPAJ                                             32.000,00 € 

Knjižnica Ivana Tavčarja 
Občina Gorenja vas - Poljane je soustanoviteljica Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka. 
Na območju občine delujejo: krajevna knjižnica v Gorenji vasi, krajevna knjižnica v Poljanah in izposojevalna enota na Sovodnju. 
Občina po pogodbi zagotavlja sredstva za delovanje knjižnice, vzdrževanje in nakup potrebne opreme za knjižnice v občini ter na-
kup knjig.  V letu 2012 je bilo v ta namen zagotovljenih 101.140,23 evra. 



Športna dvorana Gorenja vas  

Izgradnja nove športne dvorane v Gorenji vasi je vključena v ob-
činski podrobni prostorski načrt (OPPN) GRV-20-4 Gorenja vas, 
v katerem je predvidena ureditev celotnega območja okolice 
Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas z zunanjimi športnimi 
površinami, travnatega pobočja na vzhodni strani šole, okolice 
zdravstvenega doma z domom starejših občanov do soseske na 
Blatih s parkirišči. 

Izgradnja športne dvorane je časovno odvisna od sprejema 
občinskega podrobnega prostorskega načrta in zagotovitve 
finančnih sredstev.  S komisijo smo dosegli optimalni dogovor 
glede ureditve, in sicer smo uskladili povečano dvopolno dvo-

rano z umeščenim 40-metrskim igriščem za rokomet, nogomet 
in dvoranski hokej.

V letu 2012 so bila sredstva namenjena za dokumentacijo 
za potrebe izdelave OPPN-ja, in sicer za izdelavo strokovnega 
mnenja o ravni podtalnice in pogostosti poplav na območju 
OPPN GRV 20-4  ter dopolnitev okoljskega poročila. Izvedena je 
bila javna razgrnitev dopolnjenega OPPN-ja s potrjenim okolj-
skim poročilom.

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2012
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INFR ASTRUK TUR A
ŠPORT,  ŠPORTNA



ŠPOR T,  ŠPOR TNA INFR ASTRUK TUR A
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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 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 2012 je bilo v proračunu občine za izvajanje programov športa namenjenih 60.000 evrov, ki so bila razdeljena med 18 občinskih 
društev, s katerimi so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

Gasilska oprema
Občina je v letih 2011 in 2012 PGD Trebija sofinancirala nabavo 
gasilskega vozila s cisterno GVC 16/25. Gasilsko vozilo je name-
njeno gašenju in reševanju ob vseh intervencijah društva in je 
opremljeno s cisterno za 2500 litrov vode in 75 litrov penil ter 
z veliko opreme za gašenje in reševanje. V vozilu je prostora za 
sedem gasilcev, od katerih se v sprednjem delu nahajajo šofer, 
vodja intervencije in še en gasilec, v zadnjem delu pa štirje ga-
silci, ki se med vožnjo do kraja intervencije ustrezno oblečejo in 
opremijo. 
Celotno vozilo je stalo društvo 167.200 evrov, od tega je Obči-
na 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.

PROTIPOŽ AR NA VAR NOST
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2012

1. Košarkarski klub Gorenja vas                                               6.114,66 € 
2. Mladinska                                                  903,28 € 
3. Društvo letalcev Kragulj Sovodenj                                               1.628,70 € 
4. ŠD Sv. Urban                                                  603,20 € 
5. ŠD Špik                                               1.959,08 € 
6. DU za Poljansko dolino                                                  742,80 € 
7. PD Gorenja vas                                               2.069,05 € 
8. ŠD Partizan Gorenja vas                                               2.335,60 € 
9. SK Poljane                                               3.502,45 € 
10. ŠD Blegoš                                               6.121,32 € 

11. ŠD Mladi vrh                                               6.736,86 € 
12. ŠD Gamsi                                               1.029,84 € 
13. ŠD Sovodenj                                                  557,48 € 
14. Karate klub Ronin                                               3.076,85 € 
15. Strelsko društvo Gorenja vas                                               6.344,65 € 
16. ŠD Marmor Hotavlje                                               4.716,49 € 
17. PD Sovodenj                                                  589,40 € 
18. ŠD Poljane                                             10.968,28 € 

SKUPAJ                                              60.000,00 € 

DODELJENA SREDSTVA V LETU 2012   
 Športno društvo – izvajalec  Športno društvo – izvajalec 



Dom starejših občanov v Gorenji vasi 

Ob seznanitvi z novimi trendi oblikovanja in organiziranja domov 
za starejše v Sloveniji je bilo ugotovljeno, da idejna zasnova, iz-
delana konec leta 2009, ni več primerna za nadaljevanje projekta 
izgradnje doma starejših v Gorenji vasi. S ciljem posodobitve in 
zmanjšanja stroškov izvedbe projekta je bila v letu 2012 izdelana 
nova idejna zasnova, ki sledi konceptu bivanja v družini. V domu 
ni več centralne oskrbe, temveč je dom s 60 predvidenimi leži-
šči organiziran v pet bivalnih oziroma gospodinjskih skupnosti. 
Zasebni prostori posameznih stanovalcev so nanizani okrog 
prostornega dnevnega in jedilnega prostora z odprto kuhinjo 
kot osrednjim delom. Tam se odvija vsakodnevno življenje hišne 
skupnosti, tako da ga lahko vsi aktivno sooblikujejo ali vsaj so-
doživljajo (kuhanje, prehranjevanje, neformalni stiki). Predvidena 
je namestitev stanovalcev v eno- ali dvoposteljnih sobah v treh 
stanovanjskih skupnostih (3 x 12 stanovalcev) za ljudi z demenco, 
v eni gospodinjski skupnosti za t. i. vitalne stanovalce ter v eni 

gospodinjski skupnosti, v kateri stanovalci potrebujejo popolno 
nego. V zgradbi so predvideni tudi prostori uprave ter vsi servisni 
prostori, potrebni za delovanje doma. 
Da bi prepoznali želje in potrebe prebivalcev na področju institu-
cionalnega varstva, je bila septembra med 117 občani izvedena 
anketa o upravičenosti izgradnje doma starejših v občini Gorenja 
vas - Poljane. Na anketo so odgovarjali naključno izbrani občani, 
starejši od 60 let. Na podlagi izvedene ankete, ki kaže, da je med 
občani izkazan interes za bivanje v domu starejših v Gorenji vasi, 
ter na osnovi zadnjih podatkov o zasedenosti domov za starejše, 
bodo v letu 2013 pripravljene tudi druge strokovne podlage, ki 
bodo omogočale pridobitev potrebnega soglasja ministrstva in 
zagotovila Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
V letu 2012 je bilo pridobljeno tudi zemljišče za nadaljnjo menja-
vo za zemljišče, na katerem je predvidena gradnja doma starejših. 

IN SOCIALNO VARST VO
ZDR AVST VENO
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Občina je pridobila projektno dokumentacijo za ureditev novega vhoda v kletni etaži in umestitev dvigala v Zdravstvene postaje 
Gorenja vas. Vgrajeni so bili tudi delilniki toplote za radiatorje in merilniki v kotlovnici ZP Gorenja vas. 

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 2012 podelila 110 novorojenčkom naše občine. 
Prispevek se izplača na podlagi predložene vloge staršev in izdane odločbe o upravičenosti do sredstev. 

Ureditev dvigala v zdravstvenem domu

Enkratni denarni prispevek za novorojenčke v občini 



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 in ustrezne  
zavode. 

Za Občino Gorenja vas - Poljane mrliško ogledno službo izvaja-
jo zdravniki, v primeru zdravnikove napotitve na obdukcijo plača 
stroške občina. V letu 2012 je bilo za mrliško ogledno službo pora-
bljenih 7.064,09 evra.

V letu 2012 je Občina Gorenja vas - Poljane za izvedbo akcije za 
čiste in zdrave zobe, ki se izvaja v šolah v občini, ter za izvedbo 
cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu namenila 1.300 
evrov. 

Občina vsako leto sofinancira letovanja zdravstveno in socialno 
ogroženih otrok iz občine, katerega se udeležuje vse več otrok. 
Otroci so se udeležili letovanja na Debelem Rtiču in v Pineti. Orga-
nizacija letovanj poteka prek CSD in OORK Škofja Loka. V ta namen 
je bilo iz proračuna izplačanih 1.873 evrov. 

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. 
Žrtvam 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. 

Drugi zdravstveno-socialni programi

ZDR AVST VE NO IN SOCIALNO VARST VO
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2012

26

Splošni in posebni socialni zavodi, družinski  
pomočnik, pomoč na domu
Občina Gorenja vas - Poljane skladno s sprejeto zakonodajo določe-
nim občanom krije stroške institucionalnega varstva. 
Občina je dolžna doplačevati oz. plačevati socialnovarstvene sto-
ritve za svoje občane, ki sami finančno ne zmorejo kriti stroškov 
domske oskrbe. Nekaterim občanom je potrebno zagotoviti celo-
tno plačilo oskrbnine, drugim pa samo doplačilo. Višino prispevka 
po uradni dolžnosti ugotovi pristojni center za socialno delo in izda 
odločbo. 
Občina Gorenja vas - Poljane je oktobra 2012 doplačevala domsko 
oskrbo za 27  oskrbovancev v 13 različnih domovih oz. zavodih po 
Sloveniji. Število oskrbovancev se med letom spreminja.
V letu 2012 je bilo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za pla-
čilo oskrbnine v socialnih zavodih izplačanih 167.608,70 evra.  
Občina Gorenja vas - Poljane glede na veljavno zakonodajo v prora-
čunu zagotavlja tudi sredstva za družinskega pomočnika tistim, ki 
potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh življenjskih potreb. 
Skladno z Zakonom o socialnem varstvu ima pravico do družinske-
ga pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvo-
ju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč 
pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. CSD na podlagi 
vloge invalidne osebe, ki ji je priložena izjava družinskega pomočni-
ka, da želi nuditi pomoč, ki jo potrebuje, izda odločbo, s katero ugo-
tovi, da bo invalidni osebi pomoč nudil izbrani družinski pomočnik, 
in hkrati določi o pravici do delnega plačila za izgubljeni dohodek 
družinskega pomočnika. CSD odločbo izda na podlagi mnenja ko-

misije za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika. 
V letu 2012 so se iz občinskega proračuna zagotavljala potrebna 
sredstva petim družinskim pomočnikom, ki so nudili pomoč ose-
bam z motnjami v duševnem razvoju ter težko gibalno oviranim 
osebam, v skupni višini 48.054 evrov. 
Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki se izvaja v obliki 
socialne oskrbe. 
Upravičenci socialne oskrbe na domu so tisti, ki jim preostale psiho-
fizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomo-
čjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in 
tako vsaj za določen čas odložijo potrebo po institucionalnem var-
stvu. Upravičenci do socialne oskrbe so osebe, stare več kot 65 let, 
in osebe s statusom invalida, ki ne zmorejo samostojnega življenja, 
izjemoma tudi mlajše osebe brez priznanega statusa invalida. Sto-
ritev obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko 
pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ter deluje v okviru 
Centra za socialno delo Škofja Loka. 
Cena pomoči na domu je subvencionirana, ura storitve pomoči na 
domu v občini Gorenja  vas - Poljane za uporabnika znaša 5,42 evra. 
V primerih, ko upravičenec ali drugi, ki so dolžni skrbeti zanj, zaradi 
nizkih dohodkov niso sposobni plačati storitve, lahko zaprosijo za 
oprostitev plačila socialnovarstvene storitve. V letu 2012 je pomoč 
na domu na mesec koristilo povprečno 16 uporabnikov.  V občini 
Gorenja vas - Poljane pomoč na domu izvajamo od leta 1999, v letu 
2012 pa je bilo za ta namen porabljenih 27.276,48 evra.

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 Gorenja 
vas - Poljane, ki tako pomoč potrebujejo in izpolnjujejo z odlokom opredeljen pogoje. 
Predlagatelji vložijo zahtevek za dodelitev pomoči na posebnem obrazcu, ki je dostopen na občini in na občinski spletni strani.  
O višini sredstev, na podlagi česar je izdana odločba, odloči Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo. 
V letu 2012 je bilo dodeljenih 16  enkratnih denarnih socialnih pomoči v skupni višini 7.161, 22 evra.
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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 2012 se je na razpis 
prijavilo 24 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 2012 izpla-
čanih 20.000,38 evra občinskih sredstev.

Sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti

  HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA  DODELJENA SREDSTVA V LETU 2012 
1. SOŽITJE, Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju 589,44 €
2. CSD Škofja Loka  574,50 €
3. OORK Škofja Loka  8.970,24 €
4. DU za Poljansko dolino 1.283,43 € 
5. DU Sovodenj  571,05 €
6. Društvo ledvičnih bolnikov Gorenjske  342,75 €
7. Združenje multiple skleroze Slovenije  442,36 €
8. AURIS, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih 329,76 €
9. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj  453,85 €
10. Društvo diabetikov Škofja Loka  543,48 €
11. Društvo psoriatikov Slovenije  352,74 €
12. Klub zdravljenih alkoholikov Škofja Loka  388,71 €
13. Društvo bolnikov z osteoporozo  741,10 €
14. Društvo paraplegikov Gorenjske  373,42 €
15. Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka  499,81 €
16. Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko  354,24 €
17. OZARA, Nacionalno združenje za kakovost življenja  329,76 €
18. Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske  216,36 €
19. Ustanova Mali vitez  273,81 €
20. SONČEK, Društvo za cerebralno paralizo 453,85 €
21. Društvo revmatikov Slovenije  341,25 €
22. ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje  433,17 €
23. ILCO, Invalidsko društvo Gorenjska  660,67 €
24. Društvo izgnancev Slovenije  480,63 €
  SKUPAJ  20.000,38 €
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DE JAVNOSTI
GOSPODARSKE  

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2012

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

Sredstva so bila razdeljena 73 upravičencem, ki so kupili kmetijsko ali gozdarsko mehanizacijo ter uredili kmetijska zemljišča. Ob-
čina je tako sofinancirala nakup dveh traktorjev, treh mešalcev za gnojevko, prav toliko trosilcev hlevskega gnoja, 19 gorskih kosilnic 
in petih hidravličnih cepilcev za delo v gozdu in vitlov. Sredstva smo namenili tudi šestim investicijam v urejanje kmetijskih zemljišč  
(agromelioracije), druga dela pa so se nanašala na druge naložbe in opremo v kmetijska gospodarstva (naložbe v postavitev pašni-
kov, preureditev hlevov, menjavo strešnikov …). 

Sredstva so bila namenjena izgradnji oz. rekonstrukciji štirih gozdnih vlak. Subvencije sta dobila dva nosilca dopolnilne dejavnosti 
za nakup strojev in opreme za opravljanje dejavnosti.

V letu 2012 je bilo v občinskem proračunu za te ukrepe namenjenih skupno 88.605 evrov.

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

SOFINANCIRANJE V LETU 2012    
1. IZGRADNJA OZ. REKONSTRUKCIJA GOZDNE VLAKE 8
2. DOPOLNILNE DELJAVNOSTI 2
3. NALOŽBE 
 Nakup traktorjev 2
 Nakup gorskih ročnih kosilnic 19
 Nakup cistern   10
 Nakup balirke     2
 Nakup trosilca hlevskega gnoja  3
 Nakup zgrabljalnika        8
 Izvedba agromelioracij 6
 Nakup mešal za gnojevko (aerator) 2
 Nakup hidravličnih cepilcev za delo v gozdu in vitlov 5
 Ostali stroji (prikolica, obračalnik, brana)  4
 Ostalo (strešna kritina, preureditev hleva, ureditev pašnika,  nakup robota) 3
 Trosilec hlevskega gnoja 3
 SKUPAJ NALOŽBE 63

DRUŠTVO SKUPAJ

Društvo podeželskih žena Blegoš  2.331,00 €

Društvo podeželske mladine Škofja Loka 668,00 €

Društvo za razvoj podeželja Resje   436,00 €

Čebelarsko društvo Blegoš   501,00 € 

Govedorejsko društvo Škofja Loka   400,00 € 

Društvo rejcev drobnice Škofja Loka   430,00 €

Združenje za ekološko kmetovanje   200,00 €

Društvo lastnikov gozdov Gorenjske 255,00 € 

Kranjsko gozdarsko društvo    174,00 € 

                                                      5.395,00 €
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Subvencije za podjetnike
Občina je v letu 2012 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 18 vlog. Petim 
upravičencem smo sofinancirali promocijo izdelkov in storitev na sejmih doma in v tujini. Za te ukrepe je občina izplačala 16.388 evrov. 

Skladno s sprejetim lokalnim občinskim energetskim konceptom 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 2012 je Občina 
Gorenja vas - Poljane iz proračuna namenila 5.270 evrov za sofinanciranje nabave treh  kotlov na polena.  Sredstva so bila namenjena 
tudi sofinanciranju vgradnje petih toplotnih črpalk za pripravo sanitarne vode v skupni višini 1.250 evrov. 

Sredstva namenjamo sofinanciranju projekta »Spodbujanje podjetništva na Loškem«, ki zajema med drugim tudi podjetniške krožke 
za osnovnošolce, žensko podjetništvo in podjetništvo za mlade.  Sofinanciramo delovanje energetske svetovalne pisarne, ki jo je v 
letu 2012 obiskalo šest naših občanov, in delovanje kreditne sheme, v okviru katere dodeljujemo dolgoročne in kratkoročne kredite 
pod ugodnimi pogoji. V ta namen je bil prek Gorenjske banke, d. d., Kranj, odprt nov razpis, ki je podjetjem in dopolnilnim dejavno-
stim na kmetijah omogočil pridobitev ugodnih dolgoročnih in kratkoročnih posojil. 

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.	

Razpis je bil odprt tudi za kratkoročna posojila, ki so jih prosilci lahko najeli za financiranje tekočega poslovanja za dobo do 12 mese-
cev in po obrestni meri 2,5 odstotka p. a. fiksno, nominalno. 
V letu  2012 so bila vlagateljem iz naše občine podeljena štiri posojila, od tega sta bili dve kratkoročni in dve dolgoročni, v skupni 
višini 113.263 evrov.
Občina je namenila sredstva tudi za organizacijo Tedna obrti in podjetništva na Loškem, ki je potekal od 19. do 26. 5. 2012, in za sofi-
nanciranje projekta »Vse na enem mestu – VEM« v višini  1.323,55 evra.

Subvencioniranje vgradnje kurilnih naprav na lesno 
biomaso in toplotnih črpalk

Financiranje podjetniških programov na RAS

V coni investitorji gradijo nove proizvodne objekte. Za potrebe gradnje so bili prestavljeni obstoječi komunalni vodi in delno izvede-
ni novi, izvedeni so  tudi novi električni nizkonapetostni priključki do novih objektov.

Dograditev komunalne opreme v gospodarski coni Todraž
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Občinski prostorski načrt
Izdelali smo opozorilne karte erozijskih območij in opozorilnih kart poplavnih območij na ozemlju občine Gorenja vas - Poljane, ki so obve-
zna strokovna podlaga za pripravo predloga sprememb občinskega prostorskega načrta, katerega začetek priprave je planiran v letu 2013. 

Območje OPPN-ja leži v dolini Kopačnice v ožjem območju kmetije Topličar. Meja OPPN-ja na severni strani poteka ob gozdni meji in 
delno zaobjame zapuščen kamnolom. Na južni strani zaobjema jaso med potokom in gozdno mejo ob začetku brežine. Na zahodni stra-
ni sega skoraj do ceste, ki poteka proti jugu, in zaobjema pot, ki vodi do kamnoloma. Na vzhodni strani zajema bivši sadovnjak kmetije. 
Razlog za izdelavo OPPN-ja je namera občine, da se revitalizira območje nekdanje kmetije Topličar. 

Cilj programske in prostorske prenove je razvoj opuščene gostilne z okolico v aktivno turistično destinacijo višjega kakovostnega ra-
zreda. Novo podobo in vsebino gradimo na obstoječi zgodovini in identiteti ožjega prostora gostilne Topličar  in širšega prostora Poljan-
ske doline. V letu 2012 je bil objavljen sklep o začetku postopka ter izdelan osnutek OPPN-ja, postopek sprejema se nadaljuje v letu 2013.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja pol 52-8 Poljane je bil sprejet na 14. seji Občinskega 
sveta Občine Gorenja vas - Poljane 20. 12. 2012 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/2013. Na osnovi sprejetega OPPN-ja se izdelujejo 
projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Sprejet je bil občinski prostorski načrt za območje ob koči na Starem vrhu, na katerem je predvidena gradnja apartmajev s turistični-
mi namestitvenimi kapacitetami. Na podlagi sprejetega OPPN-ja je mogoče pridobiti gradbena dovoljenja za navedene namestitve, 
za katere je predvideno zasebno investitorstvo. 

V letu 2012 je bil izdelan osnutek OPPN-ja in zbrane smernice nosilcev urejanja prostora glede predvidenih ureditev v vaškem jedru 
Poljan, kjer so predvidene arheološke raziskave na območju nekdanje cerkve sv. Martina in gradnja novega kulturnega doma, ki bo 
združeval tudi osrednje servisno-storitvene dejavnosti v kraju. V teku je usklajevanje z Agencijo RS za okolje zaradi planiranih pose-
gov na poplavna območja, zaradi česar bo potrebno izvesti omilitvene ukrepe v strugi Ločivnice, predvsem na njenem iztoku v Soro, 
učinkovitost ukrepov pa bo potrebno izkazati z dodatno študijo poplavne varnosti na območju predvidenega OPPN-ja. Po dokončni 
uskladitvi z ARSO bo izvedena javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN-ja, po prejemu končnih mnenj vseh nosilcev urejanja 
prostora pa bo občinski svet z odlokom sprejel končni predlog OPPN-ja.

Sprejet je dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta in izvedena javna razgrnitev za območje ob gostišču in nekdanjem 
bazenu na Hlavčih Njivah, kjer je predvidena gradnja apartmajskih turističnih nastanitvenih kapacitet in stanovanjskih hiš. V teku je 
izdelava končnega predloga OPPN-ja.

OPPN Toplice Kopačnica

OPPN Videm–OŠ Poljane

OPPN Stari vrh

OPPN Poljane vaško jedro 

OPPN Hlavče Njive
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Zadolžitev Občine Gorenja vas - Poljane

Stanje zadolžitve na dan 31. 12. 2012 je 292.104,76 evra, kar znaša na prebivalca naše občine 39,38 evra. Število prebivalcev naše občine na dan 1. 1. 2012 
je 7.418. Občina Gorenja vas - Poljane tako še naprej ostaja ena najnižje zadolženih gorenjskih občin. Zaradi planiranih izjemno velikih investicij, ki so 
sicer sofinancirane z nepovratnimi sredstvi, pa se v tekočem, ali najkasneje v prihodnjem letu občina dodatnemu zadolževanju ne bo mogla izogniti.

Datum zadolžitve Namen Znesek zadolžitve že odplačano do 31.12.2012 stanje dolga na dan 31.12.2012  Mesečni obrok Zadnji obrok bo odplačan

28.12.2004 Telovadnica z zunanjim igriščem OŠ Poljane 375.563,35 € 375.563,35 € 0,00 € 0,00 € 25.12.2012 €

31.5.2005 Raziskava vrelca za toplice v dolini Kopačnice 20.566,36 € 20.566,36 € 0,00 € 0,00 € 31.5.2011 €

14.8.2007 Izgradnja nove telovadnice pri OŠ Poljane 625.939,00 € 333.834,24 € 292.104,76 € 5.216,16 € 14.8.2017 €

Skupaj zadolžitev občine 1.022.068,71 € 729.963,95 € 292.104,76 € 5.216,16 €  

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

Občina v letu 2012 ni povečevala zadolževanja. V odplačevanju je še zadnji od kreditov, najet v letu 2007 za potrebe izgradnje telovadnice v Poljanah. 
Preostanek vrednosti za odplačilo je 292.104,76 evra, zadnji obrok kredita pa bo odplačan 14. 8. 2017. Zadolžitev občine je razvidna tudi iz spodnje 
preglednice:

12,00
10,00

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

0V
re

dn
os

t v
 m

ili
jo

ni
h 

EU
R

2008

Ve
lja

vn
i p

ro
ra

ču
n

Za
kl

ju
čn

i r
ač

un

Leto 2009

Ve
lja

vn
i p

ro
ra

ču
n

Za
kl

ju
čn

i r
ač

un

2010

Ve
lja

vn
i p

ro
ra

ču
n

Za
kl

ju
čn

i r
ač

un

2011

Ve
lja

vn
i p

ro
ra

ču
n

Za
kl

ju
čn

i r
ač

un

2012

Ve
lja

vn
i p

ro
ra

ču
n

Za
kl

ju
čn

i r
ač

un

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0

V
re

dn
os

t  
za

kl
ju

čn
eg

a 
ra

ču
na

pr
or

ač
un

a 
v 

m
ili

jo
ni

h 
EU

R

2008 2009 2010 2011 2012

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

Pregled proračunov občine v letih 2008 do 2012

2008Leto

Vrednost proračuna

od tega investicij

kar je za

Realizacija po ZR 
glede na veljavni 
proračun (v %)
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Pregled proračunov občine v letih 2008 do 2012

Zgornja tabela prikazuje pregled veljavnih proračunov in zaključnih računov Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju od leta 2008 do 2012. Prav tako 
tabela prikazuje delež investicij v proračunu ter višino realizacije veljavnih proračunov.

Veljavni proračun Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012 se je povečal v primerjavi z letom 2011 za 12,65 odstotka.

Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas - Poljane se je prav tako v letu 2012 povečal v primerjavi z letom 2011, in sicer za 23,5 odstotka.  
Hkrati tabela prikazuje, da je po zaključnem računu proračuna povprečno 52 odstotkov proračunskih sredstev porabljenih za investicije.



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	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.  

URAD ŽUPANA       
Direktorica občinske uprave

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

Naloge: vodenje in koordinacija dela občin-
ske uprave in urada župana, opravljanje stro-
kovnih 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 ob-
činski organi, odločanje v upravnih postop-
kih na prvi stopnji, kreiranje najzahtevnejših 
razvojnih projektov, sodelovanje pri pripravi 
proračuna občine, priprava programskih 
izhodišč za sprejemanje prostorskih aktov, 
delo pri prijavah za pridobitev nepovratnih 

sredstev, delo po nalogu župana, odnosi z 
javnostmi in informiranje javnosti, sodelo-
vanje pri postopkih pridobivanja in prodaje 
premoženja.

Višja svetovalka za splošne in pravne zadeve

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

Naloge: priprava služnostnih, menjalnih, 
kupoprodajnih in drugih pogodb s področja 
prometa z zemljišči ter vodenje vseh po-
stopkov v zvezi z njimi, odločanje v upravnih 
postopkih na prvi stopnji, izvedba prodaje 
občinskega premoženja, ki je s sprejetim pro-
računom vključena v načrt prodaje premože-
nja, premoženjsko-pravne naloge ter skrb za 
ureditev zemljiškoknjižnega stanja in stanja 
v geodetskem katastru, izvajanje nalog na 
področju volilnih opravil, zbiranje gradiva za 
zastopanje občine pred sodišči in drugimi 
upravnimi organi, koordinacija civilne zaščite, 
vodenje posameznih razvojnih projektov 
po nalogu župana, izvajanje uradnih objav, 
predpisov, aktov za področje občine.

Višja svetovalka za družbene dejavnosti

Anja Hren, 
Telefon: 51 83 104, 031 782 552
E-pošta: anja.hren@obcina-gvp.si;  
helena.krzisnik@obcina-gvp.si 

Naloge: izvajanje nalog občine na področju 
zdravstva, šolstva, otroškega varstva, šolskih 
prevozov, kulture, športa, varstva kulturne 
dediščine in socialnega skrbstva, izdaja 
odločb s področja dela, priprava splošnih in 
posamičnih aktov, ki jih sprejemajo župan, 
občinski svet in drugi občinski organi s 
področja dela, priprava dokumentacije za 
investicije v šolstvo, vodenje javnih razpisov 
za področje športa, kulture, humanitarnih 
dejavnosti, kulturne dediščine.

Višja svetovalka za področje gospodarstva

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

Naloge: izvajanje postopkov javnih naročil, 
priprava odrejenih projektov in vodenje 
odrejenih investicij, urejanje zadev in postop-
kov za najem stanovanj in poslovnih objek-
tov, naloge s področja podjetništva, obrti, 
kmetijstva, podeželja, gozdarstva, priprava 
splošnih aktov ter javnih razpisov za izvajanje 
kmetijske in podjetniške subvencijske 
politike občine, vodenje priprave občinskega 
prostorskega načrta in odrejenih občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov, priprava 
baz podatkov in posredovanje podatkov za 
odmero nadomestila za stavbna zemljišča.

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 po-
dročju turizma in drugih razvojnih projektov, 
realizacija razvojnih programov občine po 
posameznih projektih (Dvorec Visoko, Ru-
pnikova linija, Toplice Kopačnica, Štefanova 
hiša…), priprava splošnih aktov ter javnih raz-
pisov s področja turizma, razvoj in promocija 
turistične dejavnosti občine in njene naravne 
in kulturne dediščine, organizacija prireditev, 
priprava promocijskega materiala.

Poslovna sekretarka v sprejemni pisarni

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

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

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

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

Naloge: sodelovanje pri pripravi proračuna 
občine in skrb za njegovo izvrševanje ter 
pripravi zaključnega računa proračuna obči-
ne, vodenje računovodstva občine, priprava 
poslovnih poročil, priprava premoženjske 
bilance občine, upravljanje finančnega 
premoženja občine, priprava mesečnih 
finančnih poročil, izdelovanje statističnih 
poročil, sodelovanje pri pripravi razvojnih 
programov občine, naloge v zvezi s pripravo 
in z obračunom plač in drugih stroškov dela, 
vodenje centralne evidence premoženja 
občine in premoženja pravnih oseb v lasti 
občine, vodenje računovodstva KS Gorenja 
vas, vodenje enotnega zakladniškega računa.

Višja svetovalka za proračun in finance 

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

Naloge: Priprava proračuna občine ter reba-
lansa proračuna občine, priprava zaključnega 
računa občine, spremljanje porabe proračun-
skih sredstev in priprava mesečnih poročil, 
spremljanje in nadzor nad prihodki občine 
po proračunskih postavkah, vodenje računo-
vodstva krajevnih skupnosti (KS Poljane, KS 
Javorje, KS Lučine, KS Trebija in KS Sovodenj), 
priprava zaključnih računov in poslovnih ter 
računovodskih poročil krajevnih skupnosti, 
priprava premoženjskih bilanc in ostalih 
računovodskih izkazov krajevnih skupnosti.

Finančnik

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

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

odškodnine, druž. pomočnik, subvencije…), 
izdelava periodičnih in letnih obračunov 
DDV-ja.

Finančnik za režijski obrat

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

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

ODDELEK ZA 
OKOLJE, PROSTOR IN 
INFRASTRUKTURO
Višja svetovalka za področje ravnanja z 
odpadki in okolje

Kristina Knific
Telefon: 51 83 122, 051 328 488
E-pošta: kristina.knific@obcina-gvp.si

Naloge: priprava zahtevnih analiz, izvajanje 
najzahtevnejših nalog s področja varstva 
okolja in gospodarskih javnih služb (oskrba s 
pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda, ravnanje s komunalnimi odpadki…), 
vodenje investicijskih projektov, priprava 
programov varstva okolja, priprava predpi-
sov 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 komunale  
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 infrastruk-
ture, vodenje najobsežnejših investicij ter 
izvajanje nadzora gradenj, zlasti za področje 
projektov, ki so sofinancirani iz naslova 
kohezijskih in strukturnih evropskih sredstev, 
koordinacija priprave projektnih dokumenta-
cij za izvajanje gradenj, priprava popisov del 
za investicije, priprava prijav na javne razpise 
za pridobitev nepovratnih sredstev. 

Svetovalec za komunalno infrastrukturo

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

Naloge: vodenje del na področju nizkih gra-
denj javne komunalne infrastrukture (ceste, 
kanalizacija), izvajanje vsakoletnega investi-
cijskega 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 progra-
mov za odpravo posledic naravnih nesreč, 
izdajanje projektnih pogojev in soglasij h 
gradnjam za področje cest in kanalizacije.

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, pripravljanje periodičnih poročil za 
režijski obrat, izdajanje projektnih pogojev in 
soglasij h gradnjam za področje vodovodov, 
spremljevalna dela s področja izvajanja nalog 
režijskega obrata, spremljanje in izdelava 
katastra komunalnih naprav, upravljanje z 
javno razsvetljavo v naseljih, tajniška dela za 
KS Gorenja vas.

Višji referent za področje investicij

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

Naloge: celovito spremljanje in vodenje odre-
jenih investicij, vodenje postopkov javnih 
naročil za izbiro izvajalcev del, pripravo pro-
jektne dokumentacije in za potrebe gradenj, 
vodenje postopkov gradnje hišnih kanaliza-
cijskih priključkov, sodelovanje pri pripravi 
investicijske dokumentacije, priprava vlog na 
javne razpise za nepovratna sredstva.

Vzdrževalec

Bojan Kavčič
Telefon: 051 328 514

Naloge: spremljanje stanja, obveščanje o 
stanju ter opravljanje različnih tekočih vzdr-
ževalnih del na objektih, napravah, poslovnih 
prostorih in prevoznih sredstvih, vzdrževanje 
komunalnih in drugih objektov v občini, iz-
vajanje nalog s področja gospodarskih javnih 
služb, čiščenje komunalnih naprav,  izvajanje 
drugih nalog vzdrževanja javnih površin, 
upravljanje Zbirnega centra komunalnih 
odpadkov 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, vzdrže-
vanje, urejanje in varstvo lokalnih, občinskih 
javnih poti in drugih nekategoriziranih cest, 
izvajanje zimske službe čiščenja javnih povr-
šin in poti, urejanje in vzdrževanje mest za 
plakatiranje ter izvajanje plakatiranja.
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 Občinski praznik in občinski nagrajenci 2012

Slavnostna akademija ob občinskem prazniku 23. novembra, ki 
ga praznujemo v spomin na prvo omembo naših krajev v pisnih 
virih, je bila zanimiva, zabavna in malo drugačna. Praznovanja 
se je udeležila tudi delegacija pobratene češke občine Planá nad 
Lužnicí. V kulturnem programu je bil prikazan film z naslovom 
Tudi to so poljanski zakladi, v katerem so domačini spregovorili 
o različnih  zanimivostih, primerjali življenje nekoč in danes ter 
obiskovalce nasmejali s svojim pristnim poljanskim narečjem. 
Prireditev so obogatili priznani domači glasbeniki. 
Podeljeni sta bili dve plaketi, eno priznanje občine ter eno pri-

znanje župana. Plaketi Občine Gorenja vas - Poljane sta prejela 
Valentin Kokalj za dolgoletno delo na področju vzgoje in izo-
braževanja ter vsestransko sodelovanje z lokalno skupnostjo ter 
Roman Kokalj za dolgoletno požrtvovalno, humano in vestno 
delo na področju prostovoljnega gasilstva. Priznanje Občine 
Gorenja vas - Poljane je prejel Urban Jeram za ustvarjanje na po-
dročju kulture, umetnosti, glasbe in izjemen uspeh na svetovni 
klubski sceni, priznanje župana pa Iztok Sitar za dolgoletno in 
mednarodno uspešno umetniško ustvarjanje na področju stri-
pa, ilustracije in karikature.

Plaketa Občine  
Gorenja vas -Poljane 
VALENTIN KOKALJ, upokojeni 
ravnatelj OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas, roj. 26. 1. 1946. Za 
dolgoletno delo na področju 
vzgoje in izobraževanja ter 
vsestransko sodelovanje z 
lokalno skupnostjo.

Plaketa Občine  
Gorenja vas -Poljane

ROMAN KOKALJ,  poveljnik 
Občinskega gasilskega povelj-
stva Občine Gorenja vas – Po-
ljane, roj. 20. 3. 1960. Za dolgo-
letno, požrtvovalno, humano 
in vestno delo na področju 
prostovoljnega gasilstva.

Priznanje Občine  
Gorenja vas - Poljane

URBAN JERAM, mednarodno 
priznan DJ, roj. 13. 2. 1985. 
Za ustvarjanje na področju 
kulture, umetnosti, glasbe in 
izjemen uspeh na svetovni 
klubski sceni. 

Priznanje župana Občine 
Gorenja vas - Poljane

IZTOK SITAR, eden izmed naj-
vidnejših ustvarjalcev stripa 
pri nas, roj. 27. 11. 1962. Za dol-
goletno in mednarodno uspe-
šno umetniško ustvarjanje na 
področju stripa, ilustracije in 
karikature.
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