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Spoštovane občanke in občani 
Občine Gorenja vas - Poljane!
Pred vami je pregleden izbor opravlje-
nega dela občine v preteklem letu 2013, 
za katerega je značilno, da smo začeli z 
realizacijo nekaterih projektov, ki so se 
pripravljali že več let. Gradimo obvozni-
co, decembra je poskusno začela delovati 
povečana gorenjevaška čistilna naprava, 
septembra je bila predana namenu čistil-
na naprava v Dolenčicah, s polno paro je 
stekla izvedba še zadnje velike občinske 
investicije v kanalizacijo od Trebije do 
Gorenje vasi. Tako se bomo lahko v priho-
dnje usmerili tudi v druge investicije; že 
sedaj pa tečejo obsežne energetske sana-
cije javnih stavb: Doma občine, Osnovne 
šola Poljane, šole in zdravstvenega doma 
v Gorenji vasi. 

Lani je bil za naše investicije posebej od-
ločilen datum 16. 8. 2013, ko smo po sed-
mih letih dela na vsevrstni dokumentaciji 
končno pridobili odločbo o nepovratnih 
sredstvih za vodovode iz projekta Pore-
čje Sore. Z navedeno odločbo so prido-
bljena najvišja nepovratna sredstva vse 
od obstoja Občine Gorenja vas - Poljane, 
saj bo Evropski kohezijski sklad prispeval 
84,42 odstotkov vseh sredstev te 4-mili-
jonske investicije, ki predstavlja strateško 
naložbo občine v izboljšavo vodovodne-
ga sistema glavnine občine za več priho-
dnjih desetletij.

Dolgoročno skrb za okolje izkazujemo 
tudi z vestnim ločevanjem odpadkov. 
Kot boste lahko prebrali v zloženki, na 
deponijo odlagamo le še neznaten delež 
odpadkov. Vse občane še naprej vabim 
k uporabi storitev našega sodobno ure-
jenega zbirnega centra in nadaljnjemu 
skrbnemu ločevanju odpadkov. Tako 
bomo skupaj poskrbeli za ohranitev na-
ravnih lepot Poljanske doline, ki jih čeda-
lje bolj prepoznava tudi širši krog obisko-
valcev, za katere postajamo vedno bolj 
zanimivi.

Razvoju turizma namreč gremo naproti z 
vedno večjimi koraki. Vabijo nas na pred-
stavitve naše ponudbe v  tujino, dvakrat 
smo se uspešno predstavili v Avstriji, 
pripravljamo predstavitev v Italiji, po-
sebej skrbno pripravljamo predstavitev 
Poljanske doline v našem glavnem me-
stu. Za celovito predstavitev širši javnosti 
razvijamo povsem novo blagovno znam-
ko »Poljanska dolina, dežela pod Blego-
šem«. Z njo želimo povezati raznovrstno 
ponudbo gostiln, turističnih kmetij in 
prenočišč, turistične, kulturne in športne 
produkte ter proizvode in storitve našega 
gospodarstva. Osredotočili se bomo na 
že razvite projekte: kolesarski krog, Ru-
pnikovo linijo, dvorec Visoko, pot Poljan-
skih dobrot, številne prireditve. Samo na 
Visokem so bile nekatere zelo odmevne: 
srečanje lesostrugarjev, Tunning Show, 
Lunin festival, festival karikatur in zlasti 

poroke na Visokem, kjer je pare poročil 
slavni rojak dr. Ivan Tavčar. 

Da bi našli prepoznavno in prodorno pot 
do ciljne publike, smo blagovni znamki 
dodali predstavitveni znak: zeleno srce s 
hribi, zaživel bo tudi nov predstavitveni 
spletni portal. Na njem želimo prikazati 
vse, kar se v dolini dogaja. Najpomemb-
neje pa je, da se Poljanci v njem najdemo, 
ga vzamemo za svojega, da bo s tem na-
šim ponudnikom ostala najvišja mogoča 
dodana vrednost na domačem pragu. 

"Pa skop muorma daržat!"

Milan Čadež 
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Gradnja vodovodov – oskrba s pitno vodo v porečju Sore
V sklopu operacije Oskrba s pitno vodo v porečju Sore občini 

Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka skupaj gradita vodovodni 
sistem Trebija–Poljane–Škofja Loka, ki zajema ureditev drena-
žnega zajetja in treh vrtin iz globinskega vodonosnika na Trebiji, 
skupni zbirni jašek in cevovod Trebija–Podgora. Občina Gorenja 
vas - Poljane bo dodatno dogradila še vodovodne podsisteme 
Trebija–Podgora, Trebija–Gorenja vas–Todraž in Poljane. Projekt 
obsega izgradnjo štirih novih vodohranov, treh novih prečrpa-
lišč, cevovode v dolžini približno 16,46 km ter sodoben nadzorni 
sistem za krmiljenje. Občini sta pridobili nepovratna kohezijska 
sredstva za sofinanciranje izgradnje zgoraj opisanega vodovo-
dnega sistema in podsistema. 

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 podjetje 
IPI, d. o. o., Rogaška Slatina, s katerim je bila 6. 12. 2012 na novi-
narski konferenci slavnostno podpisana gradbena pogodba. V 
prvi polovici leta 2013 je bil izbrani izvajalec zadolžen za izde-
lavo projektov PGD in PZI in od 8. 7. 2013 do 4. 9. 2013 je bilo 
pridobljenih vseh pet gradbenih dovoljenj za vodovodni sistem 
in podsisteme, še pred tem pa so bile podpisane služnostne po-
godbe z vsemi lastniki zemljišč na 16-kilometrski trasi vodovoda. 

V septembru 2013 se je nato začela gradnja vodovodnega sis-
tema in podsistemov v naseljih Todraž, Gorenja vas, Hotavlje in 
Trebija. V letu 2013 je bilo zgrajenega 6,62 km vodovodnega ce-
vovoda, gradbeno so bili dokončani vodohran Gorenja vas (ka-
pacitete 200 m3), vodohran Todraž (kapacitete 100 m3) in vodo-
hran Trebija (kapacitete 100 m3), izvedeno je bilo tudi zahtevno 
podvrtavanje ceste pri Pumpežu po sistemu mikrotunelinga v 
dolžini 114 m v dolomitni podlagi.

Gradnja vodovodnega sistema in podsistemov bo delno pote-
kala vzporedno z gradnjo primarnih in sekundarnih kanalov ka-
nalizacijskega sistema Trebija–Gorenja vas. Gradnja vseh vodo-
vodnih sistemov po pogodbi bo predvidoma zaključena še pred 
koncem leta 2014. Pogodbena vrednost projektiranja in izgra-
dnje vodovodnega sistema in podsistemov znaša 3.297.336,05 
evra brez DDV-ja.

14. 5. 2015 je bila izdana odločba o odobritvi nepovratnih sred-
stev za gradnjo zgoraj navedene investicije, po kateri Kohezijski 
sklad in Republika Slovenija skupno prispevata 84,42 odstotka 
upravičenih stroškov investicije. Izdana odločba je bila poleg 
pridobitve gradbenih dovoljenj ključna za začetek finančno izje-
mno obsežne investicije, s katero se posodablja in na novo gradi 
vsa osrednja vodovodna infrastruktura v občini.

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sore bo delno financirala Evropska unija in si-
cer iz Kohezijskega sklada. Projekt se bo izvajal v okviru Operativnega programa ra-
zvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – podro-
čje voda, prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo.

Operacijo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, projekt Občina Gore-
nja vas - Poljane – 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 prometne 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, projekt Občina Gorenja vas 
- Poljane, delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Projekt se izvaja 
v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdo-
bje 2007–2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeri-
tve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

INFR ASTRUK TUR A
JAVNA  
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Kanalizacija Trebija–Gorenja vas
V sklopu operacije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v pore-
čju Sore se je v letu 2013 začela tudi gradnja primarnih kanalov 
kanalizacijskega sistema Trebija–Gorenja vas, ki se v Gorenji vasi 
navezuje na javni kanalizacijski sistem Gorenja vas, ki se zaklju-
čuje na čistilni napravi v Gorenji vasi. Z izgradnjo primarnih ka-
nalov bodo zagotovljeni temeljni pogoji za priključevanje novih 
naselij dela Gorenje vasi, Hotavelj, Podgore in Trebije na javni 
kanalizacijski sistem Gorenja vas in možnosti za centralno čišče-
nje komunalnih odpadnih voda na čistilni napravi v Gorenji vasi. 

V letu 2012 je bila pripravljena razpisna dokumentacija, prido-
bljena vsa soglasja pristojnih ministrstev, potrebna zaradi vklju-
čenosti kohezijskih sredstev, in izveden postopek oddaje javne-
ga naročila gradnje po odprtem postopku. Za projektiranje in 
izgradnjo primarnega kanalizacijskega sistema Trebija–Gorenja 
vas je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje IPI, d. o. o., 
Rogaška Slatina, s katerim je bila 6. 12. 2012 na novinarski konfe-
renci podpisana gradbena pogodba. 

17. 7. 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki ga je 
izdala UE Škofja Loka. V avgustu so se začela pripravljalna dela 
in tudi gradnja primarnega kanalizacijskega kanala na območju 
naselij Gorenja vas in Hotavlje. 

V letu 2013 je bila v celoti zgrajena primarna kanalizacija 
na območju naselij Gorenja vas in Hotavlje. V decembru 2013 
se je začela gradnja primarnih kanalov tudi na območju nase-

lja Trebija. V letu 2013 je bilo tako zgrajenih 3,99 km primarnih 
kanalov. Gradnja bo po pogodbi zaključena do oktobra 2014. 
Gradnja obsega izgradnjo primarnih kanalov v dolžini približno 
6,94 km. Pogodbena vrednost projektiranja in izgradnje primar-
nih kanalov kanalizacijskega sistema Trebija–Gorenja vas znaša 
1.249.820,87 evra brez DDV-ja.

JAVNA INFR ASTRUK TUR A
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Posodobitev in razširitev čistilne naprave Gorenja vas 
V sklopu operacije Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v po-
rečju Sore 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 potrebnimi 
cevnimi povezavami, zunanjo ureditev objektov, vgradnjo so-
dobne opreme za nadzor, telemetrijo, spremljanje in vodenje 
procesov čiščenja. Po izvedbi zgoraj opisanih del se bo kapa-
citeta čiščenja komunalnih odpadnih voda povečala s 1.000 PE 
na 3.100 PE, kar bo omogočilo širitev javnega kanalizacijskega 
sistema na naselja Hotavlje, Podgora in Trebija ter novo priklju-
čevanje na javni kanalizacijski sistem.

V letu 2012 je bil izveden postopek oddaje javnega naročila 
gradnje po odprtem postopku. Za projektiranje in izgradnjo 
predvidene posodobitve in razširitve ČN Gorenja vas so bili kot 
najugodnejši ponudniki 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 novinarski konferenci slavnostno podpisa-
na gradbena pogodba. 21. 3. 2013 je bilo pridobljeno gradbe-
no dovoljenje, ki ga je izdala UE Škofja Loka. V aprilu 2013 so se 
začela izvajati pripravljalna dela, v maju pa gradbena dela na 

novem biološkem bloku. Gradbena dela na posodobitvi in raz-
širitvi čistilne naprave so bila zaključena do 18. 12. 2013, ko je bil 
tehnični pregled čistilne naprave. S 15. 1. 2014 se je začelo tudi 
enoletno poskusno obratovanje ČN Gorenja vas. Posodobitev 
in razširitev ČN Gorenja vas bosta predvidoma v celoti zaklju-
čeni do konca januarja 2015. Pogodbena vrednost projektira-
nja ter izvedbe posodobitve in razširitve ČN Gorenja vas znaša 
911.719,48 evra brez DDV-ja.

Komunalno urejanje ulice Ob jezu
V okviru komunalnega urejanja ulice Ob jezu je bila v letu 2013 na 
osnovi predhodno pridobljenega gradbenega dovoljenja zgra-
jena fekalna kanalizacija v skupni dolžini približno 210 m in ob-
novljena meteorna kanalizacija v skupni dolžini približno 260 m. 
Poleg ureditve meteorne in fekalne kanalizacije je bil obnovljen 
tudi del javnega vodovoda v dolžini približno 230 m (zamenja-
va azbestnih cevi), javne razsvetljave v dolžini približno 240 m. 
Vgrajene so tudi cevi za optiko in telefon ter izvedeno asfaltiranje 

celotne ulice. Agencija RS za okolje je s soglasjem dodatno zahte-
vala, da se pred iztokom meteorne kanalizacije v reko Soro zgradi 
zadrževalni meteorni kanal v dolžini 27 m, premera 1,6 m. Poleg 
ureditve komunalnih vodov na omenjeni ulici smo uredili še peš-
pot, ki bo po izgradnji obvoznice predstavljala povezavo ulice Ob 
jezu do pločnikov ob obvoznici. Dodatno je bil razširjen tudi uvoz 
v ulico z obstoječe regionalne ceste. Celotni stroški investicije so 
znašali dobrih 230.000 evrov.



Kanalizacija Javorje – gradnja hišnih priključkov
Kanalizacija Javorje je namenjena odvajanju in čiščenju komu-
nalnih odpadnih voda v naseljih Četena Ravan, Murave, Javorje 
in Dolenčice. Z gradnjo kanalizacije se izboljšuje tudi obstoječo 
problematiko zemeljskih plazov na območju naselij Murave, Ja-
vorje in Dolenčice. 

Vrednost investicije izgradnje kanalizacije v Javorjah znaša 
1.682.553 evrov brez DDV-ja, od tega je bilo 1.102.411 evrov 
sredstev pridobljenih iz Evropskega sklada za razvoj regij.

Kanalizacija v Javorjah, ki obsega izgradnjo dveh javnih ka-
nalizacijskih sistemov za naselja Četena Ravan, Murave, Javorje 
in Dolenčice, je bila zaključena v oktobru 2012. V letu 2013 je 
potekala gradnja hišnih priključkov. Zgrajenih je bilo približno 
60 hišnih priključkov na področju Javorij, Dolenčic, Murav in Če-
tene Ravni. Za leto 2014 je načrtovana še izgradnja preostalih 
hišnih priključkov. 

JAVNA INFR ASTRUK TUR A
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Obvoznica Gorenja vas

Trasa nove obvoznice Gorenje vasi v dolžini 618 m obsega tudi ure-
ditev dveh križišč s sredinskima prometnima otokoma, izgradnjo 
podpornega in protipoplavnih zidov, ureditev dveh avtobusnih 
postajališč in parkirišč, odvodnjavanja, ureditev varnostnih ograj 
ter protihrupne zaščite in krajinske arhitekture.
Na javnem razpisu za izvajalca gradbenih del je bilo izbrano pod-
jetje MAPRI PROASFALT, d. o. o., s partnerjema RAFAEL, gradbena 
dejavnost, d. o. o., in KOSTAK, komunalno stavbno podjetje, d. d. 
Vrednost gradbenih del po pogodbi je 2.335.273,72 evra.
Investicija bo financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
in sicer do višine 85 odstotkov upravičenih stroškov, preostanek bo-
sta zagotovili Direkcija RS za ceste in Občina Gorenja vas - Poljane. 
Izvajalec je z deli pričel v septembru 2013, predvideni rok dokon-
čanja gradbenih del pa je februar 2015. V letu 2013 so bili poruše-

ni objekti, zgrajen je bil nasip ceste in podporni zid ceste do prve 
faze. V letu 2014 se nadaljujejo gradbena dela na cesti, gradnja 
protipoplavnega zidu na nasprotnem bregu reke Sore, prestavitve 
komunalnih vodov, ureditev avtobusnih postajališč in pločnikov ter 
ostala dela.
V letu 2013 začeta gradnja obvoznice je rezultat več kot 10-letnega 
prizadevanja države in lokalne skupnosti, ki je prispevala pomem-
ben delež pri nakupu zemljišč ter pripravi urbanistične dokumenta-
cije, saj je pri pristojnih dosegla izločitev obvoznice iz postopka 4. 
razvojne osi, kjer je dokumentacija še vedno v začetni fazi priprave. 
V letu 2010 je občina po pooblastilu ministrstva, pristojnega za pro-
met, uspešno izpeljala podrobni prostorski načrt, ki je odprl vrata 
pridobitvi gradbenega dovoljenja za gradnjo obvoznice, izdanega 
7. 8. 2013.

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

JAVNA INFR ASTRUK TUR A
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Cestni program – sanacije usadov in plazenja na občinskih cestah

Cesta Poljane–Javorje–Zapreval

Prometna ureditev Hotavelj in ureditev vaškega jedra

Dograditev sekundarne kanalizacije v Predmostu 
V letu 2013 je bila izvedena prva faza gradnje sekundarnega 
kanala v zgornjem delu naselja Predmost, ki meri 80 m. Izvaja-
lec del je podjetje Lavaco, d. o. o., vrednost del pa znaša 24.000 
evrov. Dela se bodo v letu 2014 nadaljevala z izgradnjo hišnih 
priključkov za objekte, ki v tem delu naselja še niso priključeni 
na javno kanalizacijo.

Saniran je bil  manjši usad na cesti Volča–Lom v spodnjem delu v dolžini cca 15 m. Izvedena je bila tudi sanacija cestišča na cesti proti 
Javorjam pri odcepu za Dolenčice.

V okviru izgradnje kanalizacije Javorje je bila izvedena tudi rekonstrukcija ceste skozi Javorje in Murave v skupni dolžini 500 m. So-
časno je potekala tudi izgradnja pločnika na delu odseka,  kjer so bila predhodno odkupljena zemljišča za pločnike. Investicija je še 
v teku, saj je treba dograditi še zadnji odsek pločnikov. 

V letu 2013 so se v okviru izvedbe navedenega projekta kon-
čali odkupi zemljišč za pločnik na odseku od gostilne Lipan 
(regionalna cesta) do odseka za Slajko ter na delu od Tesnarja 
do otroškega igrišča, na osnovi česar bo v letu 2014 investicija 
realizirana.
V letu 2013 je bila izdelana projektna dokumentacija za ureditev 
vaškega jedra Hotavelj, ki je bila v istem letu tudi v celoti realizi-
rana. Pri Zadružnem domu na Hotavljah je bila urejena zelenica, 
obdana s pasom granitnih robnikov, v osrednjem prostoru so 
bile zasajene rože in okrasno grmičevje, na sredini otoka pa je 
bila nameščena kamnita marmornata miza ter klopci. Slovesno 
odprtje je bilo na semanji dan avgusta.

Obnova ceste Trebija–Stara Oselica

V mesecu juliju je izvajalec asfalterskih del Mapri Proasfalt, d. 
o. o., izvedel fino pripravo in asfaltiranje 860 m odseka lokalne 
ceste med Trebijo in Staro Oselico, na katerem so bila zemeljska 
dela in odvodnjavanje izvedena že v letu 2012. Vgrajena je bila 
tudi cestna odbojna ograja na dveh škatlastih prepustih čez 
potok Trebišnik. Izvedba asfaltiranja odseka je stala 66.000,00 
evrov in je bila v celoti plačana iz proračuna Občine Gorenja 
vas - Poljane.



Sanacija plazu pod Osnovno šolo Sovodenj ter sanacija 
objekta šole in vrtca

V oktobru  2012 se je sprožil obsežen zemeljski plaz, ki je sprva 
zasul nižje ležečo cesto Podosojnce, nato pa ob intenzivnem na-
predovanju v decembru 2012 ogrozil šolo in vrtec, zaradi česar 
je bila na osnovi mnenj izvedencev gradbene in geomehanske 
stroke izvedena začasna izselitev iz vrtca in šolskih prostorov v 
prizidku, nemudoma pa so se pričele aktivnosti za sanacijo ško-
de po navedeni elementarni nesreči.
Tako je bilo v decembru 2012 in januarju 2013 izvedeno inter-
ventno utrjevanje brežine z jeklenimi tirnicami za varovanje 
prizidka, potekale so tudi geološke in geomehanske raziskave 
na terenu. V januarju so pričeli graditi 45 m dolg oporni zid nad 
cesto v Podosojnco in urejati gabionske zložbe za utrditev in 
umiritev plaznine. Prestavljen oziroma zgrajen je bil nov odsek 
vodovoda po nadomestni trasi. Na plaznini je bil obstoječi vo-
dovod prekinjen in ga ni bilo mogoče ponovno vzpostaviti.
V februarju  in marcu 2013 so bili izdelani projekti za sanacijo 

plazu in poškodovanih objektov.
Proti koncu aprila je vlada RS odobrila sredstva za sanacijo pla-
zu in obstoječih objektov v vrednosti 567.000 evrov.
Na podlagi projektov so bili objavljeni razpisi za izbiro izvajal-
cev del in konec julija je sledil podpis pogodbe o sofinanciranju 
sanacije z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in izbranimi izva-
jalci Geoinvest, d. o. o., Ljubljana, za izgradnjo pilotne stene in t. 
i. »jet grouting« utrditev temeljnih tal, ter Saning international, 
d. o. o., Kranj, za sanacijo objekta vrtca in šole.
V globino 25 m je bilo postavljenih cca 50 mikropilotov po siste-
mu jet grouting. Pri tem je  bilo porabljene cca 150 ton cemen-
tne mase. Pilotna stena je zgrajena iz 29 pilotov (premera 1 m) v 
globino med 15 in 20 m. Vgrajenih je cca 400 m3 betona v pilote 
in cca 50 m3 betona v zgornjo povezovalno gredo nad piloti. 
Pilotne stena je tudi poševno sidrana v kompakten teren pod 
objekti z desetimi trajnimi sidri v dolžini med 20 in 25 m.

Saning international je izvajal sanacijska dela na obstoječih 
objektih vrtca in osnovne šole.
Na obstoječi šoli so v skladu s projektom izvedene jeklene ho-
rizontalne vezi za protipotresno povezavo obodnih zidov v vi-
šini stropov. Vse nastale razpoke so bile injektirane s cementno 
malto, razpokane nosilne betonske konstrukcije pa so sanirane 
s karbonsko tkanino in karbonskimi lamelami. Sanirane so bile 
nastale razpoke na fasadi, delno zamenjano stavbno pohištvo, 
keramične obloge, v celoti zamenjan tlak v telovadnici ter na 
novo izvedena meteorna kanalizacija.

Glavnina del je bila izvedena v času od avgusta do novembra, 
sledilo je obdobje kontrolnih meritev in opazovanja učinkov 
sanacijskih del na stabilnost objekta in terena pod objektom. 
Na podlagi večkratnih obdobnih meritev kontrolnih točk je 
ugotovljeno, da je sta tako objekt kot tudi teren pod objektom 
stabilna.
Na podlagi navedenih meritev in ugotovitev je bilo februarja 
2014 tudi izdano pozitivno mnenje izvedencev gradbene in ge-
omehanske stroke o zagotovljeni ustreznosti  in varnosti objek-
tov za pričetek ponovne uporabe objektov.
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Tabela: Pregledna tabela asfaltiranih odsekov cest v Občini Gorenja vas - Poljane v letu 2013.

Obnova javnih poti po krajevnih skupnostih

V juliju in avgustu 2013 so bili asfaltirani odseki občinskih cest po planih krajevnih skupnosti, ki so razvidni iz spodnje tabele. Skupna 
dolžina rednega letnega asfaltiranja je 4,3 km. Glede na sklenjen okvirni sporazum iz leta 2011 je podjetje Gradnje Žveplan izvajalo as-
faltiranje v KS Gorenja vas. Dela v preostalih KS občine je izvajalo podjetje Gorenjska gradbena družba, d. d.. Na vseh odsekih lokalnih 
cest in na odsekih javnih poti, daljših od 200 m, so se pred pričetkom asfaltiranja izvedle meritve nosilnosti temeljnih tal s krožno ploščo.

Krajevna Odsek  Naziv Vrsta dolžina
skupnost ceste ceste del asfaltiranja [m]
Lučine JP600693 Košpir–Boljka Asfaltiranje makadama 130

 JP600841 Kremenik–Premetovc Asfaltiranje makadama 200

 LC100131 Poljane–Bukov vrh–Lučine Preplastitev asfalta 220

 LC100181 Suhi Dol–Smrečje Asfaltiranje makadama 70

Javorje JP601181 Javorje–Predole Preplastitev asfalta 50

Poljane JP601103 Odcep Vrbanc–vrtnarstvo Stanonik Asfaltiranje makadama (nosilni asfalt) 110

 JP601321 Lovsko Brdo–Krvina Asfaltiranje makadama 110

 JP601093 Jazbec–Spolovičar Asfaltiranje makadama 350

 JP601161 Podobeno–Močinkar Asfaltiranje makadama 190

 LC100131 Poljane–Bukov Vrh–Lučine Preplastitev asfalta 180

Sovodenj LC100011 Sovodenj–Ledine Raspotje Zamenjava asfalta 80

 LC100101 Sovodenj–Stara Oselica Zamenjava asfalta 70

 LC100021 Sovodenj–Cerkljanski Vrh Zamenjava asfalta 130

 JP600061 Sovodenj–Stara Oselica Zamenjava asfalta 20

 JP600021 Grapa–Stata–Jeram Zamenjava asfalta 40

 LC100021 Sovodenj–Cerkljanski Vrh Krpanje pasu ceste (1,5m - vodovod) 360

 JP600031 Sovodenj–Podosojnice Krpanje ceste 50

 LC100101 Sovodenj–Stara Oselica–Ermanovec Zamenjava asfalta 20

 JP600053 Na Rupah–Matevžin Zamenjava asfalta 20

Trebija JP600361 Sleme–Slajka–Hotavlje Asfaltiranje makadama 400

Gorenja vas JP600622 Jeran–Kašc Jurka Asfaltiranje makadama 250

 JP600411 Leskovica–Ograde Asfaltiranje makadama 400

 JP600431 Zavetišče–Robidnica Asfaltiranje makadama 70

 JP600593 Sivc–Matejc (Dolenja Dobrava) Asfaltiranje makadama 100

 JP600314 Jermanc–Prek (Žirovski Vrh) Asfaltiranje makadama 250

 JP600481 Hotavlje–Hlavče Njive–Malenski Vrh Asfaltiranje makadama 250

 LC100091 Gorenja vas–Hlavče Njive Zamenjava/preplastitev asfalta 150

Lučine

Poljane

Sovodenj

Gorenja vas

Obnova Fortunove brvi

V letu 2013 so potekala dela na projektiranju PGD in PZI izgra-
dnje Fortunove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi. Zdaj potekajo 
usklajevanja s projektom izdelave obvoznice Gorenja vas, in si-
cer na izstopu z brvi na delu bodoče obvoznice.



Prometna ureditev do OŠ Poljane
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za del 
območja urejanja Pol 52-8 Poljane obsega ureditev okolice Šte-
fanove hiše in se razteza po dolžini javne poti, ki je pomembna 
komunikacija med naseljem Poljane in Osnovno šolo Poljane. 
Poteka od mostu čez potok Ločivnica na začetku centra Poljan 
mimo Štefanove hiše do dovoza k Osnovni šoli Poljane z regio-
nalne ceste Gorenja vas–Škofja Loka.
Na tem območju je predvidena nova ureditev javne povezoval-
ne ceste, vključno s parkirnimi površinami vzdolž celotne ceste, 
novim pločnikom ter ureditvijo zelenih površin. Zajeta je tudi  
celostna ureditev okolice Štefanove hiše z ureditvijo tlakovane 
vhodne ploščadi. Sočasno se urejajo tudi vsi komunalni vodi na 

območju trase, vključno z obnovo dela vodovoda za sosednje 
hiše, vgradnjo električnih vodov in izvedbo javne razsvetljave
V decembru 2012 bil dokončno sprejet odlok o OPPN, ki je 
osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Občina Gorenja 
vas - Poljane je nadaljevala postopke izdelave projektne doku-
mentacije PGD in PZI ter pridobila še vsa manjkajoča zemljišča, 
potrebna za izvedbo investicije, na osnovi česar je bila novem-
bra 2013 oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki 
je bilo izdano 28. 2. 2014. Izdelana je bila razpisna dokumenta-
cija za izbiro izvajalca del, postopek javnega naročila je v teku, 
za leto 2014 je načrtovana izvedba glavnine del na omenjenem 
projektu.
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Vodovodni sistem Trebija–Gorenja vas–Todraž
V okviru HACCP sistema so se izvajala redna vzdrževalna dela na vodovodu ter klorinatorski postaji na Trebiji. Na delu Sestranske 
vasi pri Jelovici je bil obnovljen del vodovodnih cevi v dolžini 60 m. Na Hotavljah smo obnovili hidrant. V ulici Ob jezu v Gorenji vasi 
je bil v sklopu fekalnega in meteornega kanala obnovljen vodovod v dolžini približno 230 m. Stare azbestne cevi so bile zamenjane 
s cevmi PEHD premera 110 mm. 
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Vodovodni sistem Zarobar–Hlavče Njive–Brda 

Vodovodni sistem Stara Oselica–Slajka

Vodovodni sistem Delnice–Podpreval

Vodovodni sistem Poljane

Vodovodni sistem Lučine

Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav

V okviru sistema HACCP so se izvajala redna vzdrževalna dela na vodovodu. Uredili smo lastništvo na zajetjih pri Zarobarju ter začeli z 
izkopi za dodatne raziskave novega vodnega vira, ki se nahaja v bližini obstoječega. Izvedene meritve kakovosti vode so bile skladne 
s pravilnikom o pitni vodi. 

V okviru sistema HACCP so se izvajala redna vzdrževalna dela na javnem vodovodu. 

V okviru sistema HACCP so se izvajala redna vzdrževalna dela na javnem vodovodu. Pri vodohranu v Delnicah so bila izvedena vzdr-
ževalna dela UV-naprave, nameščena je bila merilna naprava za ugotavljanje dejansko odvzete količine vode, ki omogoča stalno 
spremljanje količine trenutno in skupno odvzete količine vode. 

V okviru sistema HACCP so se izvajala redna vzdrževalna dela na javnem vodovodu. 

Glede na stalno problematiko slabše kakovosti vode na omenjenem vodovodu je v teku zagotovitev dodatnih vodnih virov za lučinski 
vodovod iz zajetij v Zadobju, kjer se izvajajo 12-mesečne meritve kot pogoj za pridobitev vodnega dovoljenja, na osnovi katerega bo 
mogoče pridobiti gradbeno dovoljenje za obnovo vodovoda. V pripravi je ustrezna dokumentacija PGD in PZI. Za začetek investicije 
je potrebno urediti tudi lastniška razmerja na obstoječem vodovodu v Lučinah.

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 zmoglji-
vosti čiščenja do 50 PE oziroma največ 30  odstotkov nabavne 
vrednosti male komunalne čistilne naprave. Subvencije se dode-
ljujejo na osnovi javnega razpisa. 
V letu 2013 je bil javni razpis objavljen v oktobrski številki Pod-
blegaških novic. Skupna višina razpoložljivih sredstev za subven-
cioniranje malih komunalnih čistilnih naprav je znašala 18.200 
evrov. Na razpis je bilo podanih 11 vlog. Skupno je bilo dode-
ljenih 8.097,53 evra. Sredstva so bila skladno z javnim razpisom 
dodeljena po vrstnem redu dospetja popolne vloge, in sicer de-

setim prosilcem iz naselij Brebovnica, Čabrače, Kladje, Poljane, 
Lovsko Brdo, Srednje Brdo, Srednja vas in Trebija. 

Promet z zemljišči
Občina Gorenja vas - Poljane je tudi v letu 2013 nadaljevala z geodetskimi odmerami javnih poti in lokalnih cest ter ureditvijo njiho-
vega lastništva, vse glede na razpoložljiva finančna sredstva. Glede na veliko razsežnost neurejenega lastniškega stanja na trasah 
kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti, ki je posledica večdesetletnega zastoja urejanja lastništva cest v preteklosti, je tako občina 
tudi v letu 2013 glede na prejete pisne vloge občanov porabila 30.500 evrov za odmere lokalnih cest in javnih poti na trasah, kjer so 
lastniki pripravljeni izvesti brezplačni prenos lastništva v javno dobro.

Gradnja regionalne ceste skozi Lučine

V avgustu 2013 je bil med Direkcijo RS za ceste in Občino Go-
renja vas - Poljane sklenjen sporazum o sofinanciranju obno-
ve 500-metrskega odseka državne ceste R2-407/1144 Gorenja 
vas–Ljubljanica skozi Lučine. Vrednost celotne investicije znaša 
970.000 evrov, od katere 85 odstotkov financira Direkcija RS za 
ceste ter 15 odstotkov Občina Gorenja vas - Poljane. Izbrani izva-
jalec, podjetje REKON, d. o. o., je gradbena dela izvajal od maja 
do novembra 2013. Nedokončan je ostal le 80-metrski odsek 
mimo hiše na naslovu Lučine 2, ki je predvidena za rušitev in za 
katero pogajanja o odkupu še potekajo.



Obnova obzidja pri pokopališču v Poljanah

Ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih 
voda iz POŠ Lučine

Zbirni center Todraž  

Zaradi dotrajanosti obstoječega ograjnega zidu ob pokopališču v 
Poljanah smo spomladi 2013 pristopili k sanaciji obzidja in izdelavi 
zunanjih drenaž ob njem.

Obstoječi dotrajani omet je bil v celoti odstranjen in nadome-
ščen z novim. Ob obzidju na zunanji strani so nove drenaže z gra-
moznim obsipom, ki odvajajo zaledno vodo in zmanjšujejo vdor 
vlage v nosilno konstrukcijo zidu. V celoti je prekrita streha zidu z 
aluminijasto barvano pločevino, na novo je urejen plato ob vho-
dnih vratih, ki so prav tako obnovljena.

Poleg obzidja sta bila delno obnovljena tudi stavbno pohištvo 
in fasada na obstoječi pokopališčni kapelici.

Podružnična šola Lučine je od avgusta 2013 opremljena z malo 
komunalno čistilno napravo, ki je okolju prijazna in varčna. V či-
stilni napravi se čistijo komunalne odpadne vode iz vrtca in šole, v 
kateri je okrog 51 otrok in 8 zaposlenih. 
Vrednost investicije je znašala 12.011 evrov, od tega je 3.211 evrov 
prispevala Občina Gorenja vas - Poljane, 8.800 evrov pa Sklad 
Si.voda. Sredstva je občina pridobila v sodelovanju z Razvojno 
agencijo Sora in Občino Žiri.
Gre za biološko čistilno napravo Biorock, ki deluje brez električne 
energije, za delovanje pa je potrebno zagotoviti ustrezno pre-
zračevanje. Uporablja tehnologijo aerobnega čiščenja odpadnih 
voda s pomočjo biofiltra in gravitacije. Čiščenje poteka najprej v 
predrezervoarju in nato v bioreaktorju, kjer se izvaja biološka sto-
pnja čiščenja s pomočjo bakterij. Biološka čistilna naprava je ne-
zahtevna za vzdrževanje in dobro deluje tudi ob neenakomernih 
dotokih odpadnih voda.

Zakonodaja in potrebe prebivalcev so narekovale vzpostavitev po-
gojev za zbiranje vseh vrst komunalnih odpadkov v zbirnem centru 
komunalnih odpadkov. Projekt Zbirni center Todraž je bil zaključen 
v maju 2010 s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in uradnim odpr-
tjem. V letu 2013 je zbirni center obratoval s polnimi močmi, kar se je 
tudi poznalo pri količini ločeno zbranih odpadkov, kot so odpadna 
električna in elektronska oprema, gume, kosovni odpadki, kovine in 
nevarni odpadki. Za obratovanje skrbi občinska uprava, zbirni cen-
ter 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 (gospo-
dinjstva) brezplačno oddajo 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 lokalna mesta, na katerih lahko gospodinjstva v za-
bojnike oddajajo odpadno embalažo iz stekla, papir in embalažo iz 
papirja in kartona ter embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih ma-
terialov. V letu 2013 smo na tri ekološke otoke v Poljanah, Gorenji vasi 
in Todražu namestili zabojnike za zbiranje še uporabnih odpadnih 
oblačil in obutve. 

Javno službo zbiranja komunalnih odpadkov izvaja Občina Gorenja vas - Poljane v okviru režijskega obrata, ki je notranja organizacijska 
enota občinske uprave. Rezultate ločenega zbiranja komunalnih odpadkov v obdobju 2007–2013 prikazujeta spodnji sliki. V letu 2007 
smo na izbrano odlagališče odložili 1.110 ton odpadkov, v letu 2013 pa nekaj manj kot 5 ton, medtem ko se je količina zbranih odpadkov, 
oddanih v recikliranje in predelavo povečala z 149 ton na 1.028 ton.

Cene storitev smo v letu 2013 nominalno ohranili na višini cen iz leta 2006, z letom 2014 pa so stopile v veljavo novo cene, ki so od tistih iz 
leta 2006 nominalno nižje za 6 odstotkov. Navedeno je rezultat programa ločenega zbiranja komunalnih odpadkov in kvalitetnega loče-
vanja odpadkov uporabnikov storitev. Na osveščenost občanov v naši občini glede ravnanja z odpadki smo lahko vsi skupaj upravičeno 
ponosni. Občina pa se vsem občanom tudi ob tej priložnosti zahvaljuje za prispevek k varovanju okolja, ki v sodobni družbi  postaja vse 
bolj cenjena vrednota, saj bi okolje želeli zanamcem prepustiti takšno, kot smo ga prejeli od naših prednikov.

Leto 2007

Postopki ravnanja s 
komunalnimi odpadki 
v Občini Gorenja vas - 
Poljane  

Leto 2013

Odstranjevanje

Predelava

Odlaganje

Zbiranje gradbenih odpadkov

Izdelava zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture

V letu 2013 smo v Zbirnem centru Todraž pričeli z ločenim zbiranjem manjših količin gradbenih odpadkov, ki nastanejo pri vzdrževal-
nih delih stanovanjskih stavb (npr. prenova kopalnice), in odpadnih salonitk. Občanom smo omogočili brezplačno oddajo manjših 
količin gradbenih odpadkov.

Občina Gorenja vas - Poljane je pristopila k projektu devetih gorenjskih občin, ki se je nanašal na izdelavo digitalnega zbirnega kata-
stra gospodarske javne infrastrukture. Projekt digitalizacije je potekal od maja do avgusta 2013. V celoti so bila opravljena geodetska 
dela in predani podatki na Geodetsko upravo Republike Slovenije za vpis z zbirni kataster javne infrastrukture. Izvajalci projekta so bili 
Ljubljanski urbanistični zavod, d. d., kot vodilni partner v sodelovanju s podjetjema Kaliopa, d. o. o., in DFG Consulting informacijski 
sistemi, d. o. o.. Operacijo Zbirni kataster GJI Gorenjske je v 85 odstotkih financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj,  strošek naše občine pa je znašal 10.157 evrov. V občini Gorenja vas - Poljane je bilo opravljenega 109.518,74 m vrisa 
javnega vodovoda za vodovodne sisteme Trebija–Gorenja vas–Todraž, Poljane, Zarobar–Hlavče Njive–Brda in Stara Oselica–Slajka. 
Vsi navedeni podatki so občanom dostopni tudi na spletnem portalu Kaliope, kamor lahko vstopajo prek vstopne točke i-občina na 
vstopni strani občinskih spletnih strani. Na navedenem portalu pa so poleg tega dostopni tudi drugi uporabni podatki s področja 
kategoriziranih cest, katastra stavb in namembnosti zemljišč.

12 % 1 %

88 % 99 %



Rupnikova linija

Utrdbe Rupnikove linije vzbujajo vse ve-
čje zanimanje, saj predstavljajo izjemen 
turistični biser, ki s svojo mističnostjo 
vabi k raziskovanju za naše področje iz-
redno pomembnega zgodovinskega ob-
dobja med obema vojnama. V notranjo-
sti utrdbe na Golem vrhu smo napeljali 
elektriko, s čimer je bila omogočena po-
stavitev muzejske zbirke, organizatorjem 
prireditev pa olajšana izvedba različnih 
dogodkov. Potekala so konservatorska 
dela na ostalinah, izdelani in postavljeni 
so bili leseni podstavki in steklene vitrine 
za muzejsko zbirko ter varovalni stebrički 
za zaščito neosvetljenih hodnikov. 

V novembru smo organizirali okroglo 
mizo na temo Rupnikove linije, kjer so 
ugledni strokovnjaki in raziskovalci pred-
stavili okoliščine nastanka utrdb in njiho-
vo problematiko. Prof. dr. Dušan Nečak 
je spregovoril o slovenski zahodni meji, 
doc. dr. Damijan Guštin o drugih evrop-

skih obrambnih linijah, mag. Zvezdan 
Markovič je osvetlil zgodovinske okoli-
ščine nastajanja Rupnikove linije, Miloš 
Habrnál je predstavil njene gradbeno-
-tehnične in vojaško-strateške elemente, 
dr. Božo Repe pa Alpski zid. Obiskovalci 
dogodka so do zadnjega kotička napol-
nili dvorano Doma občine, kar kaže na 
izjemno zanimanje za kulturnozgodo-
vinsko dediščino, ki je še vedno premalo 
poznana. Po zaključku okrogle mize smo 
v utrdbi na Golem vrhu odprli stalno raz-
stavo dokumentov in ostalin iz obdobja 
med obema vojnama. V stalni zbirki so 
na ogled originalni predmeti iz časa gra-
dnje,  raznovrstno arhivsko gradivo in 
tematsko-razlagalne table z angleškim 
prevodom. Izvrsten prikaz obsežnosti 
gradnje utrdb ponazarja zemljevid, na 
katerem so natančno vrisane lokacije 
bunkerjev od  Ratitovca do Golega vrha. 
Vodenje po utrdbi dodatno popestri tudi 

Škofov Francelj, maskota naših utrdb, 
ki jo upodablja turistični vodnik Peter 
Oblak. 

V jesenskih in zimskih mesecih pa v 
utrdbi že nekaj let zapored poteka atrak-
tivno balinanje z lesenimi kroglami, ki se 
ga udeleži veliko tekmovalcev in gledal-
cev, ki pa se obenem lahko posladkajo 
tudi s pristnimi domačimi poljanskimi 
dobrotami.

V letu 2014 smo začeli organizirati tudi 
redna vodenja po utrdbi na Golem vrhu, 
in sicer vsako prvo soboto v mesecu ob 
10. uri.  
Vabljeni!

TURIZEM IN PRIREDITVE
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Mir in svežina zelenja privabljata pred dvorec vsako leto več obi-
skovalcev in trudimo se, da jih vsako leto presenetimo in razvese-
limo z nekoliko obogateno ponudbo. Obnovili in restavrirali smo 
nekdanjo škofovo sobo, kjer potekajo tudi poroke, ki s svojo iz-
virnostjo in domačnostjo parom pustijo nepozaben pečat. Mladi 
par se pred dvorec lahko pripelje s kočijo, kjer ju sprejme in na-
govori gospodar, dr. Ivan Tavčar. Poročni obred spremlja glasba 
kvarteta orglic ali citer. V zelenem okolju mladoporočenca naz-
dravita z medico izpod Blegoša, visoški gospodar pa jima izroči 
darilo ljubezni – čipkast oleandrov cvet. 

Za varno in lažjo organizacijo dogodkov smo delno uredili tudi 
kozolec, in sicer smo zamenjali poškodovane strešnike, izdelali 
manjkajoče late ter na novo uredili betonski tlak. Za prijetnejše 
druženje pred dvorcem smo uredili ter zatravili tudi okolico in 
postavili ograjo, ki omejuje prevoz mimo dvorca. 

Dvorec Visoko 

TUR IZE M IN PR IR E DIT VE
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Toplice Kopačnica

Občinski kolesarski krog
Odprtja kolesarske sezone se je na prvo majsko soboto v ču-

dovitem vremenu udeležilo več kot 50 kolesarjev. Na Trgu Ivana 
Regna je župan predstavil novosti kolesarskega kroga in jih po-
vabil na skupno kolesarjenje. Vsi so prejeli kartonček s 16 kon-
trolnimi točkami, na katerih so v ličnih predalnikih na voljo tudi 
žigi, kartončki, karte in drug promocijski material. Po zbranih 
vseh 16 žigih, torej po prekolesarjeni celotni trasi kroga, so preje-
li občinsko kolesarsko majico. Žige so lahko zbirali skozi vse leto. 
Spodbuda je bila očitno zanimiva, saj je celotni krog prevozilo 
kar 360 kolesarjev.

Za leto 2014 smo predvideli še nekatere novosti: kartončki s 
kontrolnimi točkami bodo zaradi boljše preglednosti na voljo le 
v Taverni Petra, na ponatisu zemljevidov, ki bodo tiskani tudi v 

angleškem, nemškem in italijanskem jeziku, bodo označene tudi 
kontrolne točke. Tudi letošnja nagrada ne bo enaka lanski, saj bo 
kolesar po opravljeni celotni trasi prejel kolesarske nogavice in 
bidon. Srečno in varno vožnjo!

Občina Gorenja vas - Poljane je januarja 2013 objavila javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v njeni lasti, in sicer vseh nepre-
mičnin, ki predstavljajo Topličarjevo domačijo v dolini Kopačnice. Prav tako je bil cilj občine, da kupec/investitor zagotovi tudi izgra-
dnjo in obratovanje vodnega parka (kopališča), namenjenega širšemu krogu obiskovalcev, glede na že uveljavljeno ponudbo, ki jo je 
občina razvila v preteklem letu. Na objavljeno javno zbiranje ponudb je v določenem roku oddala edino ponudbo Družba IJP, razvoj, 
trženje in posredništvo, d. o. o., Loke 33, Ljubno pri Savinji. Občina Gorenja vas - Poljane se s podpisom kupoprodajne pogodbe zave-
zuje izpeljati postopek sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na način, kot ga je predvidel ponudnik v svoji 
ponudbi, ter zagotoviti dodatne zazidljive površine za realizacijo programa javnega kopališča. Navedeno bo osnova za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za realizacijo  investicije v načrtovane objekte, ki je ocenjena na 2.810.000 evrov.



Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev

Druge dejavnosti na področju turizma

Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev, ki kandidirajo na javnem razpisu. Občina je v letu 
2013 podpisala pogodbe o sofinanciranju dejavnosti z osmimi društvi in dodelila sredstva v skupni višini 13.680 evrov. Višina sofinanci-
ranja se določi na podlagi izpolnjevanja meril, ki so opredeljena v Pravilniku o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju 
občine Gorenja vas - Poljane.

Občina sofinancira tudi druge projekte na področju turizma, ki 
jih izvaja Turizem Škofja Loka, ter posledično sodeluje pri sku-
pnih projektih vseh štirih občin na Škofjeloškem. Občina Gorenja 
vas - Poljane je sredstva namenila za sofinanciranje splošnih stro-
škov ter naslednjih skupnih turističnih projektov oz. produktov: 
izdelavo mesečnih koledarjev prireditev Kam?, sodelovanje v pu-
blikaciji Pohodništvo v Sloveniji, organizacijo in izvedbo Dnevov 
turizma 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 ter aktivno 
sodeluje pri trženju, promociji in organizaciji porok na Visokem. 
Občina sofinancira tudi sodelovanje Turizma Škofja Loka v okvi-
ru Regionalne razvojne agencije BSC in Regionalne destinacijske 
organizacije Gorenjska, v okviru katere je nastalo in še nastaja 

precej odličnih turističnih produktov, vezanih na celotno Gorenj-
sko (Zelena kartica, Aktivna Gorenjska, Vodnik za družine …). 

TUR IZE M IN PR IR E DIT VE TUR IZE M IN PR IR E DIT VE
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2013 Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2013

16 17

  DRUŠTVA DODELJENA SREDSTVA V LETU 2013

1. Društvo podeželskih žena Blegoš    642,00 €

2. TD Žirovski vrh 2.769,00 €

3. TD Gorenja vas 1.105,00 €

4. TD Sovodenj 2.282,00 €

5. TD Stari vrh 1.177,00 €

6. Klekljarsko društvo Deteljica 1.272,00 €

7. TKŠD podeželja Kladje 2.234,00 €

8. TD Slajka Hotavlje 2.199,00 €

  SKUPAJ                       13.680,00 €

Rokodelski center domače in umetnostne obrti (DUO)
V Rokodelskem centru DUO v Škofji Loki je bilo v letu 2013 izve-
denih več kot 30 tematskih rokodelskih delavnic za odrasle in šte-
vilne rokodelske delavnice za otroke. Glede na letni čas potekajo 
različne tematske delavnice (ličkanje, pletarstvo, polstenje, kvač-
kanje, pletenje, rišelje, vezenje, oblikovanje gline, rezbarjenje itd.), 
seveda tudi v sodelovanju s šolami in vrtci s celotnega škofjelo-
škega območja. 

V centru so bile številne razstave, med katerimi so tudi aprilska 
razstava Stanislava Lamovška iz Dolenčic, junijska razstava Ko-
vačije Krmelj in oktobrska razstava izdelkov šivilje Andreje Strži-
nar. Najpomembnejši dogodek je potekal 20. 4. 2013, in sicer 1. 
lesostrugarsko srečanje na Slovenskem pri Tavčarjevem dvorcu na 
Visokem, ki ga je obiskalo okrog 3.500 ljudi. Začeli smo aktivno 
izvajati Leader projekt Bogastvo babičine skrinje, pri katerem so-
delujemo z LAS Loškega pogorja, TD Žirovski vrh in FS Škofja Loka. 
V projektu gre za rekonstruiranje kostumov iz sredine 19. stole-
tja, pri čemer sodelujemo s strokovnjaki na tem področju, med 

katerimi je tudi šivilja Andreja Stržinar. Rokodelski center domače 
in umetnostne obrti (DUO) še naprej sledi svojemu poslanstvu 
dokumentiranja, ohranjanja in prenosa rokodelskih znanj na vse 
generacije ter širi svoje aktivnosti. Predstavlja vez med preteklo-
stjo in sodobnostjo ter se trudi pri povezovanju in sodelovanju z 
različnimi institucijami. 

V zgodbe odete poti        

Sofinancirali smo projekt Leader, ki ga je Turizem Škofja Loka v 
letu 2012 v okviru razvojnega programa 4. osi prijavil na temo 
tematskih poti V zgodbe odete poti. Selška in Poljanska dolina 
ter okolica Škofje Loke ponujajo številne naravne in kulturne da-
nosti ter že obstoječe poti, ki bodo za turiste in domačine bolj 
zanimive, če bodo nadgrajene z različnimi tematskimi vsebina-
mi. V občini Gorenja vas - Poljane smo v okviru projekta pripravi-
li dve tematski poti. Pot poljanskih dobrot smo pripravili skupaj 
z lokalnimi ponudniki in Društvom za razvoj podeželja Resje. 
Povezuje ponudnike domačih dobrot, poleg ponudbe domačih 
pridelkov in izdelkov pa obiskovalcem predstavlja tudi številne 
možnosti preživljanja prostega časa v Poljanski dolini. Pot je bila 
prvič predstavljena na Luninem festivalu, ki je 8. septembra po-
tekal pri Tavčarjevem dvorcu na Visokem. Druga pot, ki smo jo 

med samim projektom tematsko nadgradili, pa je Pot ob rapal-
ski meji, ki smo jo pripravili skupaj s TD Sovodenj in TD Žiri. Pot 
poteka v dveh odsekih: »žirovskem« in »sovodenjskem«, ki pa se 
na Mrzlem vrhu povežeta. Pot je bila prvič predstavljena s poho-
dom in spremljajočim programom 15. septembra. 



V letu 2013 smo uspešno pridobili nepovratna sredstva iz Kohezijskega 
sklada za sofinanciranje energetske sanacije kulturnega doma v Go-
renji vasi. Poleg energetske sanacije je bila predvidena tudi statična 
sanacija objekta, ker je potrebno zagotoviti stabilnost objekta in pro-
tipotresno varnost.
V letu 2013 je bil izdelan javni razpis za oddajo javnega naročila po od-
prtem postopku s pogajanji, na katerem je bil kot najugodnejši ponu-
dnik izbrano podjetje Zidarstvo Marko Božnar, s. p., Poljane nad Škofjo 
Loko. V decembru so bila narejena pripravljalna dela, začela so se izva-
jati gradbena dela. Izvajati so se začela dela na statični sanaciji objekta, 
ki vključujejo zamenjavo lesenih stropov, utrditev temeljev, izdelavo 
novih AB-sten in stropov ter sanacijo ostrešja. Energetska sanacija 
vključuje izdelavo novega toplotnega ovoja stavbe sistema ogrevanja 
in hlajenja objekta s toplotno črpalko. Objekt bo dobil povsem novo 

notranjo in zunanjo podobo, ki bo nadgradnja njegove zunanjosti ob 
odprtju leta 1923. Pogodbena vrednost energetske in statične sanacije 
Kulturnega doma Gorenja vas znaša 848.360,66 evra brez DDV-ja.

TUR IZE M IN PR IR E DIT VE
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2. Slovenski festival karikatur

Lunin festival – Luna na deželi

Uspešna izvedba 1. festivala v letu 2012 je prava motivacija za 
njegovo nadaljevanje. V organizaciji Kulturnega centra slikar-
jev Šubic so se tudi tokrat številni gostje na Visokem nasmeja-
li svojim portretom izpod rok karikaturistov Matjaža in Jožeta 
Poklukarja ter Borisa Oblaka, otrokom so dan polepšale številne 
likovne delavnice, pod spretnimi prsti kiparjev Mateja Pleste-
njaka, Jožeta Töniga in Mihaele Žakelj Ogrin pa so nastala tudi 

zanimiva kiparska dela. 
Navdušeni odzivi karikaturistov na razstavi, odprti v nedeljo, 
22. 9., so za tako »mlad« dogodek neprecenljivi. Razstavljenih 
60 karikatur največjih imen slovenske karikature pa priča o po-
membnosti in nujnosti povezovanja umetnikov, ki s svojim pro-
nicljivim opazovanjem in humornim upodabljanjem nastavljajo 
družbi prepotrebno ogledalo.

V nedeljo, 8. 9. 2013, je od 10.00 do 18.00 pred Tavčarjevim dvor-
cem na Visokem potekal Lunin festival – Luna na deželi. Lunin 
festival – Luna na deželi je bil organiziran v sodelovanju Razvoj-
ne agencije Sora – Turizma Škofja Loka – in Zavoda Fest iz Lju-
bljane. Lunin festival, praznik otrok, je brezplačni otroški festival, 
ki nudi program aktivnega doživljanja prostega časa v sklopu 
ustvarjalnih delavnic, plesnega programa, glasbenih nastopov, 
glasbenih in likovnih delavnic ter številnih športnih aktivnosti 
in tekmovanj. Največja vrednost in posebnost festivala je, da 
so glavni ustvarjalci otroci, saj prav oni nastopajo v gledaliških 
predstavah, plešejo, ustvarjajo, tekmujejo v športnih igrah in se 
zabavajo. Rdeča nit Luninega festivala 2013 je bila »Igra: vrnitev 
v pozabljene čase«. Namen je bil otrokom pričarati svet našega 
otroštva in tudi otroštva naših prednikov. Program se je odvijal 
v naravi, v okolici Tavčarjevega dvorca Visoko. Razdeljen je bil na 

tematske kotičke, dežele, osrednji oder ter na številne spremlje-
valne dogodke. Poleg otroških nastopov in lutkovnih predstav 
na osrednjem odru je na bližnjem travniku potekal prikaz starih 
iger, v okolici dvorca je potekala predstavitev ponudnikov, vklju-
čenih v Pot poljanskih dobrot, likovna, glasbena in ustvarjalna 
delavnica pri kipu Ivana Tavčarja ter Lunina slikarska razstava 
(likovni izdelki otrok škofjeloških osnovnih šol). Pod drevesni-
mi krošnjami je najmlajšim Luna pripovedovala pravljice in jih 
povabila v domišljijski svet knjig (Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja 
Loka). Lunin festival si je seveda težko predstavljati brez Mačje-
ga mesta z mačkom Murijem in muco Maco, Dežele indijancev, 
kjer so se otroci odeli v perjanice in bojne barve, ter Luninega 
mesta, kjer so se gradile in barvale hiške. Med festivalom so 
otroci lahko preizkusili tudi svoje športne spretnosti na plezalni 
steni Bric Alpinizma ter jahali konjičke domačije Brodar. 

Energetska in statična sanacija Kulturnega doma Gorenja vas
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Energetska sanacija zdravstvenega doma z ureditvijo dvigala

Obnovljivi viri energije projekt REAAL – EU 

Občina Gorenja vas - Poljane je pridobila 222.000 evrov nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo in menjavo energenta v gorenjevaškem zdra-
vstvenem domu.  V proračunu so zagotovljena tudi sredstva za vgraditev dvigala v objekt. Izvedba bo potekala istočasno z energetsko sanacijo. Na 
razpisu za izvajalca del je bilo izbrano podjetje NGD, d. o. o., iz Ljubljane, ki bo glede na predvidene roke vsa dela na energetski sanaciji in ureditvi 
novega vhoda z dvigalom izvedlo v letu 2014, predvidena vrednost vseh del pa znaša 380.000 evrov.
V sklopu energetske prenove so predvidene: delna zamenjava stavbnega pohištva, celotna zamenjava kapnega napušča in obloga celotne fasade z 
termoizolacijsko oblogo iz kamene volne v debelini 18 cm. Obenem bodo obnovljeni tudi balkoni z balkonskimi ograjami in podstavek fasade. Kot 
glavni energent za ogrevanje objekta v prihodnosti bodo obnovljivi viri energije.
Z vgradnjo dvigala se bo funkcionalno oviranim osebam omogočil neoviran dostop do ambulant v nadstropju.

Občina Gorenja vas - Poljane je pristopila v skupni projekt Regionalne razvojne agencije Kranj in petih 
gorenjskih občin za energetsko obnovo javnih objektov. OŠ Poljane je tako energetsko obnovljena, saj sta 
bila nameščena kotel na biomaso in toplotna črpalka, sanirano je bilo dotrajano stavbno pohištvo. Lani 
je  bilo pridobljeno tudi uporabno dovoljenje za preurejeno kotlovnico in zalogovnik za sekance. Šola je 
pridobila novo sončno elektrarno moči 21 kWp, ki bo ustvarjala dodatne prihodke v občinski proračun. 

Skupna vrednost izvedbe vseh gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del je znašala 532.920 evrov. Z 
projekt je bilo pridobljenih 85 odstotkov nepovratnih sredstev iz slovensko-švicarskega programa sode-
lovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik. Slavnostnega odprtja energetsko sanirane  OŠ 
Poljane se je 2. 10. 2013 udeležil tudi švicarski veleposlanik Robert Reich.

ENERGETSKE SANACIJE IN 
OBNOVE JAVNIH OBJEKTOV 

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

Energetska sanacija Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas
V sklopu javnega razpisa »Energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev, 
zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti« v okviru Ope-
rativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za ob-
dobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete Trajnostna raba energije, ki je bil 
objavljen v začetku februarja 2013, se je naša občina uspešno prijavila s 
projektom »Energetska sanacija OŠ Gorenja vas«. Z Ministrstva za infra-
strukturo in prostor smo tako v juliju 2013 prejeli sklep o odobritvi ne-
povratnih sredstev za sofinanciranje projekta v višini 232.492,68 evra, 

pri čemer je sofinanciranje izvedbe projekta predvideno v letu 2014 in 
delno v letu 2015. Občina mora za izvedbo celotnega projekta zagoto-
viti 15 odstotkov lastne soudeležbe ter plačilo DDV-ja. 
V okviru predvidenega projekta bo na šoli nameščen dodatni toplotni 
ovoj na fasadi, zamenjani bodo preostali deli neustrezne kritine ter ne-
kaj elementov fasadnega stavbnega pohištva. Na podlagi odobrenega 
sofinanciranja je izveden javni razpis za izbiro izvajalca del. Dela naj se 
pričela pred poletnimi počitnicami letos.



Varstvo predšolskih otrok 

 
IZOBR A ŽEVANJE
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VZGOJA IN  

PREDŠOLSKA VZGOJA

V šolskem letu 2013/2014 poteka organizirano dnevno varstvo v 6 oddelkih Vrtca Zala v Gorenji vasi, 4 oddelkih v enoti na Dobravi, 2 sku-
pinah v enoti na Sovodnju, 1 skupini v enoti v Lučinah ter 10 oddelkih v Vrtcu Agata v Poljanah (Vrtec Agata 7 oddelkov, Lovski dom 1,5 od-
delka, PŠ Javorje 1,5 oddelka). Na dan 31. 12. 2013 je bilo v vseh vrtcih v občini skupno 415 otrok, število otrok pa se spreminja skozi vse leto. 
Občina je skladno s sprejeto zakonodajo dolžna kriti razliko med polno ceno programov in plačilom staršev glede na odločbe, ki jih izdaja 
Center za socialno delo Škofja Loka. Občine prispevajo povprečno 68 odstotkov cene programov. 
Za subvencioniranje plačil staršev za vrtčevsko varstvo njihovih otrok je Občina Gorenja vas - Poljane  v letu 2013 namenila skupno 
1.042.521,63 evra za otroke, ki so vključeni v vrtce na območju občine. 
Cene programov v vrtcih v občini znašajo: za prvo starostno skupino 414 evrov, za drugo starostno skupino 302 evra, za kombinirani odde-
lek in oddelek 3- do 4- letnih otrok pa 337 evrov. 
Občina je dodatno prispevala za razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke, ki so vrtce obiskovali izven občine, in sicer 
87.262,01 evra. 

Kot je razvidno iz spodnje tabele, je občina v zadnjih šestih letih za subvencioniranje cene vrtca iz svojega proračuna izplačala več kot 6 
milijonov evrov.

Osnovnošolski program
IZOBRAŽEVANJE

Občine so skladno z veljavno zakonodajo dolžne zagotavljati sred-
stva za kritje materialnih stroškov v osnovnih šolah; to so stroški, ki 
so vezani na uporabo prostorov in opreme v osnovnih šolah. 
Prav tako občina financira in zagotavlja izvedbo tistih osnovnošol-
skih programov, ki niso financirani iz državnega proračuna. 
V letu 2013 je občina sredstva namenila za varstvo vozačev in 
zdravstveno športno vzgojo. Za materialne stroške šol in izved-
bo navedenih dodatnih programov je bilo v letu 2013 izplačanih  
140.485,64 evra. 
Na OŠ Ivana Tavčarja je izobraževalna dejavnost v šolskem letu 
2012/2013 potekala v 28 oddelkih (matična šola s podružnicama) 
s 575 učenci. 
Na OŠ Poljane pa je izobraževalna dejavnost v šolskem letu 
2012/2013 potekala v 18 oddelkih (matična šola s podružnico) s 317 
učenci.
V letu 2013 je bilo za dodatne interesne dejavnosti, kjer je cilj sub-
vencioniranje kakovostne dodatne dejavnosti osnovnošolskim 
učencem, na obeh osnovnih šolah skupaj porabljenih 3.120 evrov. 
Za pokritje materialnih 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 
športnih taborov, učenja plavanja,  CŠOD in planinskih taborov, za 

kar je v letu 2013 na obeh šolah skupaj namenila 6.922,50 evrov. 
V letu 2013 je bilo namenjenih tudi 2.000 evrov za pospeševanje 
raziskovalne dejavnosti, zlasti za delo na konkretnih izobraževalnih 
projektih na OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi in na OŠ Poljane, ki so 
povezani z dodatnimi stroški. 
Tudi za mednarodno sodelovanje osnovnih šol v občini s šolami v 
tujini je bilo v letu 2013 namenjenih 1.127,61 evra. 
Občina prav tako financira nakup opreme, gradnjo in vzdrževanje 
osnovnih šol. 
V letu 2013 so bila sredstva namenjena tudi za obnovo igrišča pri 
PŠ Javorje, ureditev stopnišča pri PŠ Javorje ter ureditev prostora 
za čistila na PŠ Javorje.  
Občina Gorenja vas - Poljane kot soustanoviteljica skupnega javne-
ga zavoda OŠ Jela Janežiča prav tako krije del materialnih stroškov 
Osnovne šole Jela Janežiča Škofja Loka. Z delnim kritjem stroškov 
izvajanja nadstandardnega programa skušamo zagotoviti kakovo-
stno izobraževanje tudi za učence s posebnimi potrebami.
Občina Gorenja vas - Poljane je tudi soustanoviteljica Glasbene 
šole Škofja Loka, in tako se v proračunu zagotavljajo sredstva za 
kritje dela razlike med prihodki in odhodki po finančnem planu 
šole, sredstva za najemnino Puštalskega gradu ter za nakup opre-
me (glasbil) za potrebe pouka. 

Šolski prevozi

Investicijsko vzdrževanje na podružnični šoli v Javorjah

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o osnovni šoli nalagata občinam dolžnost, da priskrbijo sredstva za pre-
voze učencev osnovne šole, katerih prebivališče je oddaljeno od osnovne šole več kot 4 km. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza tudi 
v primeru, ko je ugotovljeno, da je ogrožena varnost učenca 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 2013 za prevoze osnovnošolskih otrok porabljenih dobrih 390.344,57 
evra. Prevoze na številnih relacijah izvaja 10  prevoznikov kombijev in 2 prevoznika avtobusa, ki so bili izbrani na javnem razpisu za izvajanje 
osnovnošolskih prevozov. 

Zaključena so bila ureditvena dela na igrišču ob osnovni šoli v Javorjah, ki so bila povezana z gradnjo kanalizacije na območju naselja. Povsem 
na novo je bila urejena tudi dostopna pešpot do višje ležeče osrednje ceste skozi naselje, po kateri poteka tudi šolska dostopna pot.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu načrtuje in usklajuje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju občine. 
Sredstva se namenjajo za izvedbo vzgojnih, preventivnih akcij, nakup publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu. 
V letu 2013 so bila sredstva namenjena za obnovo cestnih oznak za varno pot v šolo, varovanje otrok v prometu v prvih dneh pouka, izvedbo 
občinskega prvenstva Bicikl 2013, za preventivni program Jumicar, servis koles v času tedna mobilnosti ter nakup prometnih pobarvank za 
otroke naših šol. 

V ZGOJA IN IZO BR A ŽE VAN J E
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2013

DNEVNO VARSTVO IN VZGOJA V OBČINI   

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

2013 1.042.521,63 87.262,01

2012 1.127.812,38 49.234,84

2011 1.023.621,63 79.441,89

2010 994.569,92 85.825,91

2009 873.210,32 114.632,90

2008 685.011,35 87.729,86

Skupaj  5.746.747,23 504.127,41
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Kulturni center slikarjev Šubic
Močno povečano število obiskovalcev potrjuje pravo smer de-
lovanja Kulturnega centra slikarjev Šubic, v katerem se je v letu 
2013 odvilo veliko kakovostnih kulturnih dogodkov na najvišji 
umetniški ravni. Številne razstave (Ive Šubic: Poljane in Poljan-
ci, stripi Matjaža Bertonclja, slike Rada Dagarina, kiparska raz-
stava Mateja Plestenjaka ter razstavi ob tradicionalni Koloniji 
Iveta Šubica in 2. Slovenskem festivalu karikatur) skupaj z bo-
gato paleto kulturnih dogodkov (gledališka predstava Holeko-
va Nežika, literarni večeri, koncerti, predavanja) in ustvarjalnih 
delavnic utrjujejo mesto centra v slovenskem prostoru. 
Kot rezultat 2. faze projekta (O)živela kultura! je bila v sodelo-
vanju z muzejema v Žireh in Železnikih izdana skupna brošura. 
Več dogodkov na Visokem (tudi poroke), festival SLAMArt in 
razstava ob srečanju lesostrugarjev kažejo na dobro sodelova-
nje kulturnega centra z drugimi kulturnimi društvi, ustanova-
mi in posamezniki. Posebej pa nas veseli, da center obišče tudi 
veliko otrok iz šol in vrtcev. 
Da dobra ideja vedno svoje mesto najde, je znova dokazala 
ekipa mladih umetnikov, ki so  v organizaciji Kulturnega cen-
tra slikarjev Šubic popestrili dogajanje ob Prazniku žetve na 
Žirovskem vrhu. Potem, ko so v letu 2012 utrdbo Rupnikove 
linije spremenili v kočijo, je utrdba na drugem SLAMArtu po-
stala »šank«. V projektu so sodelovali kiparja Katja Bogataj 
in Jernej Maučec, slikarka Veronika Vesel Potočnik ter vodja  
projekta Boris Oblak.

KULTURNA DEDIŠČINA
KULTUR A , 

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2013
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KULTUR A ,  KULTUR NA DE DIŠČINA
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2013

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 2013 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 28.799,99 evra.

Kulturno društvo – izvajalec  DODELJENA SREDSTVA V LETU 2013 
1. Turistično društvo Javorje  558,69 €
2. DPŽ Blegoš 2.481,63 €
3. PD Sovodenj 513,97 €
4. TD Žirovski vrh  3.969,96 €
5. TD Sovodenj 1.620,78 €   
6. TD Stari vrh – Javorski pevci 642,54 €
7. Društvo upokojencev Sovodenj 1.140,05 €
8. KD dr. Ivan Tavčar Poljane 9.108,50 €
9. KUD Ivan Regen  2.280,39 €
10. KUD Sovodenj 2.812,84 €
11. KUD Trata Gorenja vas 1.413,95 €
12. Klekljarsko društvo Deteljica  441,96 €
13. ŠD Blegoš 1.151,23 €
14. TD Slajka Hotavlje 663,50 €
  SKUPAJ 28.799,99 €

Knjižnica Ivana Tavčarja 
Občina Gorenja vas - Poljane je soustanoviteljica Knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka.  Na območju občine delujejo krajevni knjižnici 
v Gorenji vasi in Poljanah ter izposojevalna enota na Sovodnju. Občina po pogodbi zagotavlja sredstva za delovanje knjižnice, vzdr-
ževanje in nakup potrebne opreme za knjižnice v občini ter nakup knjig. V letu 2013 je bilo v ta namen zagotovljenih 97.769,28 evra. 

(O)živela kultura
Marca  2013 je bil zaključen projekt (O)živela kultura!, plod sodelovanja treh občin in njihovih osrednjih muzejskih ustanov. Občina Žiri z 
Muzejem Žiri, Muzejsko društvo Železniki in Muzej Železniki ter Občina Gorenja vas - Poljane s Kulturnim centrom slikarjev Šubic so projekt 
kronale z izdajo skupne brošure. Uvodno besedo je napisal Miha Naglič, omenjene ustanove pa v brošuri predstavijo svoje delovanje, mu-
zejske zbirke ter programe, ki jih ponujajo tako posameznim gostom kot organiziranim skupinam. Brošura je na voljo v vseh turističnoinfor-
macijskih točkah na širšem loškem območju.



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 do soseske na Blatih s parkirišči. 
Idejna zasnova dvorane je usklajena, predvidena je dvopolna 

dvorana z umeščenim 40-metrskim igriščem za rokomet, nogo-
met in dvoranski hokej.

V letu 2013 so bila sredstva namenjena za izdelavo OPPN-ja, 
ki je bil dokončno sprejet na seji občinskega sveta 27. 2. 2014 
in je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo 
telovadnice.

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2013
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INFR ASTRUK TUR A
ŠPORT,  ŠPORTNA

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 občinskem proračunu namenjajo finančna sredstva za izvajanje 
programov športa. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje, navedene 
v pravilniku. Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na 
javnem razpisu. 
V letu 2013 je bilo v proračunu občine za izvajanje programov športa namenjenih 54.000 evrov sredstev, ki so se razdelila med 17 občin-
skih društev, s katerimi so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

1. Košarkarski klub Gorenja vas 5.538,96 €
2. Klub za razvoj in sprostitev Mladinska 652,86 €
3. Društvo letalcev Kragulj Sovodenj 565,58 €
4. ŠD Sv. Urban 458,82 €
5. ŠD Špik 1.876,75 €
6. DU za Poljansko dolino 729,31 €
7. PD Gorenja vas 2.089,11 €
8. ŠD Partizan Gorenja vas 2.721,50 €
9. Smučarski klub Poljane 3.821,99 €

10. ŠD Blegoš 4.304,13 €
11. ŠD Mladi vrh 4.848,68 €
12. ŠD Gamsi 674,67 €
13. ŠD Sovodenj 340,08 € 
14. Karate klub Ronin 3.936,14 €
15. Strelsko društvo Gorenja vas 4.237,93 € 
16. ŠD Marmor Hotavlje 4.244,79 €
17. ŠD Poljane 12.958,70 €
  SKUPAJ  54.000,00 €

DODELJENA SREDSTVA V LETU 2013   
 Športno društvo – izvajalec  Športno društvo – izvajalec 

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 na področju občine, 
ki tako pomoč potrebujejo in skladno z odlokom izpolnjujejo pogoje za pridobitev. 
Predlagatelji vložijo zahtevek za dodelitev pomoči na posebnem obrazcu, ki je dostopen na občini in občinski spletni strani. O višini 
sredstev upravičencu odloči odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo ter vlagatelju izda odločbo. 
V letu 2013 je bilo dodeljenih 33 enkratnih denarnih socialnih pomoči v skupni višini 14.422,97 evra.

IN SOCIALNO VARST VO
ZDR AVST VENO
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Občina Gorenja vas - Poljane skladno s sprejeto zakonodajo kri-
je stroške institucionalnega varstva določenim občanom. 
Občina je dolžna doplačevati oz. plačevati socialnovarstvene 
storitve za svoje občane, ki sami finančno ne zmorejo kriti stro-
škov domske oskrbe. Nekaterim občanom je potrebno zago-
toviti celotno plačilo oskrbnine, nekaterim pa samo doplačilo. 
Višino prispevka po uradni dolžnosti ugotovi pristojni center za 
socialno delo in izda odločbo. 
Občina Gorenja vas - Poljane je ob koncu leta 2013 doplačevala 
domsko oskrbo za 24 ljudi v 13 različnih domovih oz. zavodih po 
Sloveniji. Število oskrbovancev med letom spreminja.
V letu 2013 je bilo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za 

plačilo oskrbnine v socialnih zavodih oz. domovih izplačanih 
145.361,74 evra.  
Občina Gorenja vas - Poljane glede na veljavno zakonodajo v 
proračunu zagotavlja tudi sredstva za družinskega pomočnika. 
Institut družinskega pomočnika je pravica upravičenca do insti-
tucionalnega varstva, da lahko v primerih in pod pogoji, določe-
nimi z Zakonom o socialnem varstvu (ZSV), namesto celodnev-
nega institucionalnega varstva izbere družinskega pomočnika, 
ki mu nudi pomoč v domačem okolju. 
Pravico do izbire družinskega pomočnika ima invalidna oseba:
•	 	za	katero	je	pred	uveljavljanjem	pravice	do	družinskega	pomoč-

nika skrbel eden od staršev, ki je po predpisih o starševskem 

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



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 2013 se je na razpis 
prijavilo 25  humanitarnih društev oz. organizacij, katerih člani so tudi občani naše občine.
Z izbranimi izvajalci programov je župan sklenil pogodbe o sofinanciranju programov, na osnovi katerih je bilo v letu 2013 izplačanih 
18.000 evrov občinskih sredstev.

Sofinanciranje socialno-humanitarnih dejavnosti

ZDR AVST VE NO IN SOCIALNO VARST VO
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2013
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varstvu prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
•	 	ki	je	invalid	po	Zakonu	o	družbenem	varstvu	duševno	in	tele-

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

•	 	za	 katero	 komisija	 za	priznanje	pravice	do	 izbire	družinske-
ga pomočnika ugotovi, da gre za osebo s težko motnjo v 
duševnem razvoju, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh 
osnovnih življenjskih potreb, ali težko gibalno ovirano osebo, 
ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih 
potreb.

V letu 2013 so se iz občinskega proračuna zagotavljala potrebna 
sredstva štirim družinskim pomočnikom, ki so nudili pomoč ose-
bam z motnjami v duševnem razvoju ter težko gibalno oviranim 
osebam, v skupni višini 49.603,43 evra.
Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki se izvaja v obliki 
socialne oskrbe. 
Upravičenci socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale 

psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano 
pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno po-
čutje in tako vsaj za določen čas odložijo potrebo po institucio-
nalnem varstvu. Upravičenci do socialne oskrbe so osebe, stare 
nad 65 let, in osebe s statusom invalida, ki ne zmorejo samo-
stojnega življenja, izjemoma tudi mlajše osebe brez priznanega 
statusa invalida. Storitev obsega pomoč pri temeljnih dnevnih 
opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju social-
nih stikov, ter deluje v okviru Centra za socialno delo Škofja Loka. 
Cena pomoči na domu je subvencionirana in za uporabnika v 
naši občini 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 socialno-
varstvene storitve. Ob koncu leta 2013 je pomoč na domu ko-
ristilo 16 uporabnikov. V Občini Gorenja vas - Poljane pomoč na 
domu izvajamo od leta 1999, v letu 2013 pa je bilo za ta namen  
porabljenih 24.796,64 evra. 

  HUMANITARNE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA  DODELJENA SREDSTVA V LETU 2013 
1. SOŽITJE, Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju 491,69 €
2. CSD Škofja Loka  362,41 €
3. OORK Škofja Loka  8.427,20 €
4. DU za Poljansko dolino 1.278,39 €
5. DU Sovodenj  571,24 €
6. Društvo ledvičnih bolnikov Gorenjske  303,08 €
7. Združenje multiple skleroze Slovenije  325,95 €
8. AURIS, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih za Gorenjsko 262,97 €
9. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj  430,92 €
10. Društvo diabetikov Škofja Loka  511,58 €
11. Društvo psoriatikov Slovenije  309,38 €
12. Klub zdravljenih alkoholikov Škofja Loka  255,57 €
13. Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj 582,29 €
14. Društvo paraplegikov Gorenjske  298,33 €
15. Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka  455,23 €
16. Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko  274,35 €
17. OZARA, Nacionalno združenje za kakovost življenja  274,02 €
18. Društvo civilnih invalidov vojn Gorenjske 261,09 €
19. Ustanova Mali vitez  253,36 €
20. SONČEK, Društvo za cerebralno paralizo 369,04 €
21. Društvo revmatikov Slovenije  298,33 €
22. ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje  384,51 €
23. ILCO, Invalidsko društvo Gorenjska  469,59 €
24. Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom 274,02 €
25. Slovensko društvo za celiakijo 275,46 €
  SKUPAJ  18.000,00 €

ZDR AVST VE NO IN SOCIALN O VAR ST VO
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27

Drugi zdravstveno-socialni programi 
Za varstvo oseb s posebnimi potrebami občina skrbi s sredstvi, ki so namenjena za potrebe prevozov in spremstva oseb z motnjami 
v duševnem in telesnem razvoju iz občine v razvojne programe in ustrezne  zavode. 
Za Občino Gorenja vas - Poljane mrliškoogledno službo izvajajo zdravniki, v primeru zdravnikove napotitve na obdukcijo plača stro-
ške občina. V letu 2013 je bilo za mrliškoogledno službo porabljenih 10.734,09 evra.
V letu 2013 je Občina Gorenja vas - Poljane za izvedbo akcije za čiste in zdrave zobe, ki se izvaja v šolah v občini, ter za izvedbo ceplje-
nja proti klopnemu meningoencefalitisu namenila 800 evrov. 
Občina vsako leto sofinancira letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok iz občine, ki se ga udeležuje vse več otrok. Otroci so 
se udeležili letovanja na Debelem rtiču in v Pineti. Organizacija letovanj poteka preko CSD in OORK Škofja Loka. V ta namen je bilo iz 
proračuna izplačanih 1.752,22 evra. 
Občina Gorenja vas - Poljane skladno s pogodbo zagotavlja sredstva za Varno hišo Gorenjske in Materinski dom. Varna hiša Gorenjske 
je bila ustanovljena za preprečevanje nasilja nad ženskami in otroki ter zagotavlja zatočišče in svetovanje. Občina na ta način želi 
prisluhniti težavam in potrebam ogrožene skupine prebivalcev in jim nuditi pomoč v obliki varnega zatočišča za čas, ko je potrebno, 
da se umaknejo pred nasiljem.

Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Gorenja vas - Poljane je bil sprejet v oktobru leta 2006. 
Pomoč v višini 208,64 evra je namenjena staršem ob rojstvu otroka in se je v letu 2013 podelila 116 novorojenčkom iz naše občine. 
Prispevek se izplača na podlagi predložene vloge staršev in izdane odločbe o upravičenosti do sredstev. 

Enkratni denarni prispevek za novorojenčke v občini 

Gasilska oprema
Občina skladno s Planom občinskega gasilskega poveljstva 
nabave gasilskih vozil v letih 2007–2016 v Občini Gorenja vas 
- Poljane v letih 2013 in 2014 Prostovoljnemu gasilskemu dru-
štvu Lučine sofinancira nabavo gasilskega vozila s cisterno GVC 
24/50. Gasilsko vozilo je namenjeno gašenju in reševanju ob 
vseh intervencijah društva in je opremljeno s cisterno za 5.000 
litrov vode, rezervoarjem za 500 litrov penila, ima pa tudi veliko 
opreme za gašenje in reševanje.  
Celotno vozilo s potrebno opremo bo stalo društvo približno 
180.000 evrov, od tega Občina Gorenja vas - Poljane v letih 2013 
in 2014 prispeva 82.000 evrov.

PROTIPOŽ AR NA VAR NOST
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2013



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. 

Subvencije na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja
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DE JAVNOSTI
GOSPODARSKE  

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2013

Dograditev komunalne opreme v gospodarski coni Todraž
V coni poteka gradnja novih proizvodnih objektov investitorjev. Za potrebe gradnje so bili prestavljeni obstoječi komunalni vodi in 
delno napeljani novi, napeljani so bili tudi novi nizkonapetostni električni priključki do novih objektov.

Sredstva so bila razdeljena 64 upravičencem za nakup kmetijske ali gozdarske mehanizacije oz. ureditev kmetijskih zemljišč. Sred-
stva so bila namenjena še izgradnji oz. rekonstrukciji štirih gozdnih vlak, subvencije sta dobila dva nosilca dopolnilne dejavnosti za 
nakup strojev in opreme za opravljanje dejavnosti.
V letu 2013 je bilo v proračunu občine za te ukrepe namenjenih skupno 94.899 evrov.
Sredstva so bila namenjena tudi društvom, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

SOFINANCIRANJE DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA 2013  

SOFINANCIRANJE V LETU 2013    
1. IZGRADNJA OZ. REKONSTRUKCIJA GOZDNE VLAKE 3
2. DOPOLNILNE DELJAVNOSTI   2
3. NALOŽBE: 
NAKUP TRAKTORJEV   6
NAKUP GORSKIH ROČNIH KOSILNIC   11
NAKUP CISTERN    2
NAKUP OBRAČALNIKOV   4
NAKUP ZGRABLJALNIKA    6
IZVEDBA AGROMELIORACIJE  3
NAKUP PRIKOLIC   4
NAKUP HIDRAVLIČNIH CEPILCEV ZA DELO V GOZDU, VITLOV, ZAŠČITNE OPREME    5
OSTALI STROJI (BALIRKE, OVIJALKE, RASTLINJAK, SUŠILNA, AERATOR, TRAVNIŠKA BRANA)   11   
ADAPTACIJE (STREŠNA KRITINA, PREUREDITEV HLEVA), NOVOGRADNJE   7
GOZDARSKA MEHANIZACIJA (VITLI, CEPILCI, ZAŠČITNA OPREMA)   5
SKUPAJ NALOŽBE 59

DRUŠTVO SKUPAJ

 Društvo podeželskih žena Blegoš   948,00 €

 Društvo podeželske mladine Škofja Loka 237,00 €

 Društvo za razvoj podeželja Resje     64,00 €

 Govedorejsko društvo Škofja Loka   808,00 €

 Društvo rejcev drobnice Škofja Loka   323,00 €

 Združenje za ekološko kmetovanje   203,00 €

 Kranjsko gozdarsko društvo 20,00 €

 SKUPAJ 2.603,00  €

GOSPODARSK E DE JAVNOSTI
Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2013
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Subvencioniranje vgradnje kurilnih naprav na lesno 
biomaso in toplotnih črpalk
Skladno s sprejetim lokalnim energetskim konceptom občine se sredstva iz občinskega proračuna namenjajo sofinanciranju vgra-
dnji 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 2013 je Občina 
Gorenja vas - Poljane iz proračuna namenila 3.549 evrov za sofinanciranje nabave dveh  kotlov na biomaso in 1.750 evrov za vgradnjo 
dveh toplotnih črpalk.

Občina Gorenja vas - Poljane že vrsto let dodeljuje finančna sredstva za ugodnejše kreditiranje podjetjem in nosilcem dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, in sicer v obliki dolgoročnih in kratkoročnih posojil za nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno 
opremo, nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter nakup opreme in kmetijske mehanizacije. Kreditna shema deluje pri 
Razvojni agenciji Sora. Dolgoročna posojila so se v letu 2013 dodeljevala po obrestni meri 6M EURIBOR + 1,5 % za obdobje do 120 
mesecev. Razpis je bil odprt tudi za kratkoročna posojila, ki so jih prosilci lahko najeli za financiranje tekočega poslovanja za dobo do 
12 mesecev in po fiksni 2,5-odstotni obrestni meri. V občini Gorenja vas - Poljane je bilo podeljenih 8 posojil v skupni višini 233.800 
evrov. Občina v kreditni sklad prispeva 27.000 evrov letno, višina doslej dodeljenih depozitov občine za namen ugodnega kreditira-
nja podjetnikov pa znaša 209.503 evre.

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 energetskosvetovalne pisarne, ki jo je v 
letu 2013 obiskalo deset naših občanov, in delovanje kreditne sheme, prek katere dodeljujemo dolgoročne in kratkoročne kredite 
pod ugodnimi pogoji. 
Občina je namenila sredstva tudi za organizacijo Tedna obrti in podjetništva na Loškem, ki je potekal od 25. 5. do 1. 6. 2013.

Kreditna shema ugodnih posojil za podjetnike

Financiranje podjetniških programov na RAS

Občina je v letu 2013 skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja ma-
lega gospodarstva v občini Gorenja vas - Poljane sofinancirala ukrep zaposlovanja oz. samozaposlovanja, za ker je prejela 14 vlog. 
Osmim upravičencem smo sofinancirali promocijo izdelkov in storitev na sejmih doma in v tujini. V dveh primerih je občina sofinan-
cirala izdelavo projektne dokumentacije za poslovne objekte. Skupaj je občina za te ukrepe  izplačala 19.100 evrov. 

Subvencije za podjetnike



Občinski prostorski načrt
Za potrebe izdelave sprememb občinskega prostorskega načrta je v letu 2013 potekalo zbiranje pobud lastnikov zemljišč za spremembo 
namenske rabe, na osnovi katerih bo izdelana podlaga za spremembo Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Gorenja vas - Polja-
ne. Zbiranje pobud je potekalo od 10. 6. do 15. 10. 2013, vloge pa so se sprejemale tudi v času prejema informativnih izračunov za odmero 
davka na nepremičnine, ko smo beležili velik porast vlog za izvzem iz stavbnih zemljišč. Skupno je bilo zbrano rekordno število pobud, 
in sicer več kot 530. Na osnovi izvedene analize zbranih pobud je občina pristopila k zakonsko predpisanim postopkom za spremembo 
občinskega prostorskega načrta, kot so razvidni iz sklepa o začetku priprave sprememb OPN, objavljenega v Uradnem listu RS 31. 3. 2014.

Za predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta za del 
območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas sta bili zaradi številnih zah-
tevnih vsebin OPPN izvedeni dve obravnavi odloka na sejah ob-
činskega sveta in dve javni razgrnitvi. V letu 2013 so bile v predlog 
OPPN vnesene spremembe umestitve doma starejših, ki so sledile 
spremenjenim trendom upadanja povpraševanja po domskem 
varstvu starejših, na novo je bil umeščen objekt prizidka za nove, 
sodobnejše ambulante splošne medicine in zobozdravstvene am-
bulante, ohranja se nova cestna povezava do zdravstvenega doma 
iz smeri Jelovice, umeščena je bila usklajena varianta telovadnice z 
novim razporedom parkirnih površin.

V januarju 2014 je bil s pozitivno odločbo Ministrstva za kmetij-
stvo in okolje uspešno zaključen postopek celovite presoje vplivov 
na okolje, ki ga je bilo treba izvajati sočasno s postopkom spreje-
manja OPPN. Pridobljena so bila tudi vsa pozitivna soglasja nosil-
cev urejanja prostora k predlogu OPPN, na osnovi česar je občinski 
svet na svoji seji dne 27. 2. 2014 sprejel končni predlog OPPN.

OPPN Gorenja vas: šola in zdravstveni dom
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PROSTORSKO NAČR TOVAN JE
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OPPN Hlavče Njive OPPN Toplice Kopačnica
V letu 2013 je bil zaključen postopek sprejemanja OPPN za ob-
močje ob gostišču in nekdanjem bazenu na Hlavčih Njivah, kjer je 
predvidena gradnja apartmajskih turističnih nastanitvenih kapaci-
tet in stanovanjskih hiš. Sklepni predlog OPPN je bil usklajen s pri-
stojnimi nosilci urejanja prostora, na osnovi česar je občinski svet 
na svoji seji 20. 6. 2013 sprejel končni predlog odloka.

V začetku leta 2013 je bil objavljen sklep o začetku priprave 
OPPN. Izdelan je bil osnutek akta in zbrane smernice nosilcev 
urejanja prostora. Izvedli smo javno razgrnitev in javno obravna-
vo dopolnjenega osnutka OPPN. Po prejemu končnih pozitivnih 
mnenj vseh nosilcev urejanja prostora in izdelavi usklajenega 
predloga akta je  občinski svet z odlokom na seji 10. 4. 2014 spre-
jel končni predlog OPPN.

Območje urejanja se nanaša na gradnjo treh vikendov v Podvrhu, 
ki je zaradi umeščanja v širši pas vodovarstvenega območja in po-
sledičnih strožjih pogojev gradnje pogojena s predhodnim spreje-
tjem občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Prvo obravnavo OPPN je občinski svet imel v juniju 2013, v vme-
snem času smo izvedli javno razgrnitev ter pridobili pozitivna mne-
nja nosilcev urejanja prostora, na osnovi česar je občinski svet na 
svoji seji 27. 2. 2014 sprejel končni predlog OPPN.

Za potrebe umeščanja sodobne sušilnice trave kmetije Bogataj v 
Gorenji vasi je v letu 2013 tekel postopek sprejema OPPN za lokaci-
jo ob Poljanski cesti na vstopnem delu Gorenje vasi. Javna razgrni-
tev je potekala v maju in juniju, na osnovi česar so bila pridobljena 
pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora, občinski svet pa je na 
svoji seji 19. 12. 2013 sprejel končni predlog OPPN.

OPPN Podvrh vikendi

OPPN za sušilnico sena Bogataj v Gorenji vasi

V letu 2012 je bil izdelan osnutek OPPN ter zbrane smernice za ureditev vaškega jedra Poljan, kjer so na območju nekdanje cerkve 
sv. Martina predvidene arheološke raziskave in gradnja novega kulturnega doma, ki bo združeval tudi osrednje servisno-storitvene 
dejavnosti v kraju. Ker zaradi poplavne ogroženosti vaškega jedra Poljan osnutka OPPN ni bilo mogoče uskladiti z Agencijo RS za 
okolje z vidika umeščanja novega kulturnega doma, saj veljavni predpisi prepovedujejo umeščanje objektov za javna zbiranja na 
poplavna območja, je bila izdelana dodatna hidrološko-hidravlična študija, ki je pokazala nujnost predhodne izvedbe zahtevnejših 
protipoplavnih ukrepov v obliki vodnih zadrževalnikov gorvodno na strugi Ločivnice. Izboljšanja poplavne varnosti središča Poljan 
ni izkazal niti v oktobru 2013 izdelani preizkus ureditve iztoka Ločivnice  v Soro, in sicer zaradi prevelikega vpliva Sore v času visokih 
voda na poplavljanje potoka. Zato je bila naročena dodatna hidravlična analiza visokih voda Poljanske Sore ob izlivu Ločivnice, katere 
cilj je obenem določiti ukrepe za povečanje poplavne varnosti na območju načrtovanega urejanja tako, da bo predvidene gradnje 
mogoče ob morebitnih predhodnih prilagoditvah posegov ustrezno uskladiti z ARSO.

OPPN Poljane vaško jedro 

NAČRTOVANJE
PROSTORSKO

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2013
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Zadolžitev Občine Gorenja vas - Poljane

Zadolžitev občine je razvidna iz spodnje preglednice:

Občina v letu 2013 ni povečevala zadolževanja. V odplačevanju je še kredit, najet v letu 2007, za izgradnjo telovadnice Poljane. Zadnji obrok kredita 
bo odplačan 14. 8. 2017. Preostanek kredita za odplačilo na dan 31. 12. 2013 je 229.510,84 evra, kar znaša na prebivalca naše občine 30,72 evra. Število 
prebivalcev naše občine na dan 1. 1. 2013 je 7.470 (vir: Statistični urad RS).

Občina Gorenja vas - Poljane tako še naprej ostaja ena najnižje zadolženih gorenjskih občin. Zaradi planiranih izjemno velikih investicij, ki so sicer sofi-
nancirane tudi z nepovratnimi sredstvi, pa se v tekočem 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 € 396.428,16 € 229.510,84 € 5.216,16 € 14.8.2017 €

Skupaj zadolžitev občine 1.022.068,71 € 792.557,07 € 229.510,84 € 5.216,16 €  
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Pregled proračunov občine v letih 2009 do 2013

2009Leto

Vrednost proračuna

od tega investicij

kar je za

Realizacija po ZR 
glede na veljavni 
proračun (v %)

5.942.520 5.255.046

53,47% 52,15%58,41% 56,34% 51,29% 52,41% 43,37% 41,54%

87,02

8.162.04711.521.565 10.243.124

6.729.271 5.771.145

11.618.546 10.591.583

5.959.236 5.550.772

9.865.806

4.278.399 3.390.918

20132010 2011 2012

11.113.705 10.077.651

6.243.386 5.182.600

53,30% 50,85%

11.712.650 10.192.089

Veljavni 
proračun

Zaključni
 račun

Veljavni 
proračun

Zaključni
 račun

Veljavni 
proračun

Zaključni
 račun

Veljavni 
proračun

Zaključni
 račun

Veljavni 
proračun

Zaključni
 račun

90,6888,90 91,16 82,73

PRO R AČUN I

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2013

Pregled proračunov občine v letih 2009 do 2013

Zgornja tabela prikazuje  veljavne proračune in zaključne račune v letih 2009 do 2013,  delež investicij v veljavnih proračunih ter višino realizacije ve-
ljavnih proračunov. 

Nekaj povzetkov:
•	 Veljavni	proračun	Občine	Gorenja	vas	-	Poljane	se	je	v	letu	2013	v	primerjavi	z	letom	2012	povečal	za	5,39	odstotka.
•	 Zaključni	račun	proračuna	Občine	Gorenja	vas	-	Poljane	se	je	v	letu	2013	v	primerjavi	z	letom	2012	povečal	za	1,14	odstotka.	
•	 Po	zaključnih	računih	proračuna	je	povprečno	51	odstotkov	proračunskih	sredstev	porabljenih	za	investicije.

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

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

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

OBČINSKI SVET 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o 
vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti ob-
čine. Občinski svet Občine Gorenja vas - Po-
ljane šteje 17 članov, ki so voljeni predstavniki 
posamezne volilne enote za štiriletni mandat. 
Sedanji občinski svet sestavljajo naslednji čla-
ni občinskega sveta:

Jožef Čadež Srednja vas 1 4223 Poljane

Janez Arnolj Volča 11 4223 Poljane

Janez Hrovat Žabja vas 6 4223 Poljane

Tomaž Pintar Gorenje Brdo 4 4223 Poljane 

Irena Tavčar Javorje 14 4223 Poljane

Alič Ciril Murave 16 4223 Poljane

Olga Fic Trebija 22 4224 Gorenja vas

Marko Kržišnik Sovodenj 7 4225 Sovodenj

Bogo Žun Fužine 5 4224 Gorenja vas

Roman Demšar Hotavlje 6a 4224 Gorenja vas

Stanko Bajt Podjelovo Brdo 18a 4225 Sovodenj

Jože Novak Poljanska 81 4224 Gorenja vas

Mirjana Možina Dol. Dobrava 37 4224 Gorenja vas

Jurij Krvina Poljanska 7 4224 Gorenja vas

Žan Mahnič Blegoška ulica 20 4224 Gorenja vas

Alenka Krmelj Gor. Dobrava 7 4224 Gorenja vas

Lucija Kavčič Žirovski Vrh Sv. Urbana 15  4224 Gorenja vas

Občinski svet je se je v letu 2013 sestal na še-
stih rednih sejah, imeli so tudi eno korespon-
denčno sejo. Skupno je občinski svet sprejel 
59 sklepov o posameznih odločitvah, med ka-

terimi so med drugim: sprejem ali spremem-
ba enajstih odlokov, sprejem ali sprememba 
šestih pravilnikov, potrditev štirih programov 
in šestih poročil. Potrdil je 18 predlogov pro-
meta z zemljišči in izvzemov iz javnega dobra, 
izvedel več mandatnih imenovanj ter določil 
občinske nagrajence. Med pomembnejšimi 
odločitvami je tudi sprejem vsakoletnega 
občinskega proračuna in rebalansa proraču-
na ter zaključnega računa, v letu 2013 pa je 
občinski svet sprejel tudi nov statut občine, 
ki je nadomestil zastarelega iz leta 1999. Člani 
občinskega sveta so podali tudi veliko število 
predlogov in pobud, ki so bili vključno s pre-
dlogi realizacije ali pojasnili objavljeni v ob-
činskem glasilu. 
Celotno gradivo, ki ga na svojih sejah obrav-
nava občinski svet, vključno z zapisniki sej, je 
občanom na voljo na spletnih straneh občine 
pod rubriko: občina/župan, občinski svet in 
nadzorni odbor/občinski svet in delovna tele-
sa/seje občinskega sveta.

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.

Splošne in pravne zadeve

Barbara Bogataj,  
Telefon: 51 83 124, 041 676 390
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, premoženjskopravne 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.

Gospodarstvo, prostorski načrt,  
stanovanja, sociala

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 od-
rejenih investicij, urejanje zadev in postopkov 
za najem stanovanj in poslovnih objektov, 
naloge s področja podjetništva, obrti, 

OBČINSK A UPR AVA
ŽUPAN ,  PODŽUPAN in 

Občina Gorenja vas - Poljane v letu 2013

33



34

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, 
subvencije humanitarnim društvom, socialne 
pomoči, pomoč na domu.

Turizem, prireditve, razvojni projekti

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

Naloge: vodenje in izvajanje projektov na 
področju turizma in drugih razvojnih projek-
tov, realizacija razvojnih programov občine 
po posameznih projektih (dvorec Visoko, 
Rupnikova 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.

Sprejemna pisarna

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

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

ODDELEK 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 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.

Proračun, šolstvo, vrtci 

Anja Hren
Telefon: 51 83 104, 031 728 552
E-pošta: anja.hren@obcina-gvp.si

Naloge: priprava proračuna občine ter reba-
lansa proračuna občine, priprava zaključnega 
računa proračuna občine, spremljanje porabe 
proračunskih sredstev in priprava mesečnih 
poročil, spremljanje in nadzor nad prihodki 
občine po proračunskih postavkah. Izvajanje 
nalog občine na področju, šolstva, otroškega 
varstva, športa.

Računovodstvo

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

Naloge:  finančno-računovodske naloge (knjiže-
nje poslovnih dogodkov v programsko aplikaci-
jo na podlagi pravilno likvidiranih dokumentov; 
priprava podatkov za izdelavo mesečnih in le-
tnih likvidnostnih načrtov), naloge, povezane z 
blagajniškim poslovanjem, izstavljanje računov, 
izvajanje nalog v zvezi s pripravo in izvrševa-
njem 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. 

Obračun komunalnih storitev

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
Gospodarske javne službe

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.

Projekti, investicije

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

Naloge: vodenje in izvajanje projektov na 
področju gospodarske javne infrastrukture, 
vodenje najobsežnejših nvesticij ter izvajanje 
nadzora gradenj, zlasti za področje projek-
tov, ki so sofinancirani iz naslova kohezijskih 
in strukturnih evropskih sredstev, koordi-
nacija priprave projektnih dokumentacij za 
izvajanje gradenj, priprava popisov del za 
investicje, priprava prijav na javne razpise za 
pridobitev nepovratnih sredstev.

Investicije, cestna infrastruktura

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.
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Vodovodi, komunalna infrastruktura

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, geodetske 
odmere, tajniška dela za Krajevno skupnost 
Gorenja vas.

Investicije, obnove objektov

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

Naloge: celovito spremljanje in vodenje od-
rejenih 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, 051 328 514

Naloge: spremljanje stanja, obveščanje o 
stanju ter opravljanje različnih tekočih vzdr-
ževalnih del na objektih, napravah, poslovnih 

prostorih in prevoznih sredstvih, vzdrževanje 
komunalnih in drugih objektov v občini, iz-
vajanje nalog s področja gospodarskih javnih 
služb, čiščenje komunalnih naprav,  izvajanje 
drugih nalog vzdrževanja javnih površin, 
upravljanje Zbirnega centra Todraž.

Komunalni delavec

Franc Oblak
Telefon: 031 667 933, 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 2013

Slavnostna akademija ob občinskem prazniku 23. 11., ki ga praznuje-
mo v spomin na prvo omembo naših krajev v pisnih virih, je bila tako 
kot vsako leto zabavna in spet nekoliko drugačna. V kulturnem progra-
mu je bil prikazan film o turistični ponudbi naše občine, ki so ga izvr-
stno odigrali občani iz različnih krajev ter na humoren način ponazo-
rili pretok informacij ter njihovo razumevanje. Prireditev so glasbeno 
obogatili člani moške vokalne skupine Pozdrav iz Gorenje vasi.
Podeljena so bila štiri priznanja občine, eno priznanje župana in ena 
plaketa. Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane so prejeli: Društvo upo-
kojencev za Poljansko dolino za organizirano skrb za upokojene ob-
čane, Prostovoljno gasilsko društvo Trebija ob praznovanju 80-letnice 

delovanja v zahvalo za požrtvovalno in neprecenljivo delo v lokalni 
skupnosti in tudi izven občine, Prostovoljno gasilsko društvo Javorje 
ob praznovanju 60-letnice delovanja za dolgoletno uspešno zagota-
vljanje požarne varnosti na požarno zahtevnem hribovitem območju 
ter Jamarsko društvo Gorenja vas ob praznovanju 30-letnice za razi-
skovalne dosežke in nesebično pomoč ljudem ob nesrečah na težko 
dostopnih območjih. Priznanje župana Občine Gorenja vas - Poljane 
je prejel Anton Kosmač za izjemne športne dosežke na področju med-
narodnih tekmovanj iz maratona. Plaketo Občine Gorenja vas - Poljane 
sta prejela Janez in Uršula Ramoveš za edinstven doprinos na podro-
čju zapisane, uglasbene in vokalne narečne poezije. 
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