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Pred vami je nova izdaja publikacije 
o projektih in delu Občine Gorenja 
vas – Poljane v preteklem letu, ki 
jih brez prekinitev izdajamo že 13. 
leto zapored. Naš namen je karseda 
celovito predstaviti delo občine, da 
bi občanke in občani dobili čim boljši 
vpogled v  vse, s čimer se občina 
ukvarja, ter kako potekajo posamična 
dela na celotnem območju občine. 

Zakonodaja nas zavezuje, da še vedno 
polovico našega proračuna namenimo 
za fiksne stroške, največji med njimi 
je doplačilo stroškov vrtca, ki je lani 
preseglo 1,4 milijona – na osnovi tega 
starši skladno z državnim pravilnikom 
plačujejo nižje položnice za vrtec. 

Sredstva za investicije poskušamo 
dodatno pridobiti s prijavami na 
različne razpise, kjer pa pogosto 
zaradi velikega števila prijav ne 
morejo odobriti vseh vlog. Zato se 
posebej trudimo, da bi bile naše 
prijave kar najbolje pripravljene in 
podkrepljene s kakovostno projektno 
dokumentacijo. 

Potreb po investicijskih vlaganjih 
širom občine je veliko, vrsta projektov, 
ki jih želimo realizirati, je dolga, 
vsako leto pa jih izpeljemo kar nekaj. 
Tako je bilo tudi v letu 2021, med 
prebiranjem predstavitev pa si boste 
lahko sami ustvarili vtis o našem 
skupnem delu.

Župan Milan Čadež 

in občinska uprava Občine Gorenja 
vas - Poljane

ŽUPAN MILAN ČADEŽ
in občinska uprava Občine Gorenja vas 
– Poljane

Spoštovane 
občanke in 
občani Občine 
Gorenja vas - 
Poljane!
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Po poplavah v oktobru 2014 je 
občina pristopila k pripravi projektnih 
predlogov za ukrepe izboljšanja 
poplavne varnosti na poplavno najbolj 
ogroženem delu občine v Poljanah, 
Hotovlji in Predmostu. Po podpisanem 
sporazumu o sofinanciranju z 
Ministrstvom za okolje in prostor ter 
Direkcijo RS za vode in pridobitvi 
okoljskih in gradbenih dovoljenj 
je bila septembra 2019 podpisana 
gradbena pogodba z Gorenjsko 
gradbeno družbo Kranj. 
Gradbeni stroji so na gradbišču 
zabrneli 11. novembra 2019, ko se 
je začela gradnja poplavne ravnice, 
glavnina del pa je potekala v letu 
2020. Spomladi je bila izvedena 
obsežna regulacija struge Sore pri 
Hotovlji v njen prvotni tok in urejeno 
sotočje Hotoveljščice in Brenteževega 
grabna proti Predmostu. Zgrajeni 
sta bili še nova cesta v Predmost 
s prelivnim poljem ter dostopna 
cesta proti cerkvi izven poplavnega 
območja, z varovalnim protipoplavnim 

Protipoplavna ureditev v Poljanah

UREJANJE POPLAVNE VARNOSTI POLJANSKE DOLINE IN OBVODNE UREDITVE

zidom je bilo zaščiteno tudi območje 
pri cerkvi. Zunaj poplavnega območja 
je bila zgrajena nova osrednja 
razdelilna trafo postaja, vkopani so bili 
novi elektroenergetski vodi. 
Delo se je nadaljevalo še večji del leta 
2021, ko je bila izvedena poglobitev in 
razširitev struge Ločivnice, kjer sta bila 
na novo zgrajena dva ločna mostova. 
Povsem na novo sta bili urejeni sotočji 
Ločivnice in Sore s poplavno varnejšim 
iztokom v Soro ter Hotoveljščice in 
Sore, kjer je bilo urejeno kopališče. 
Na desnem bregu so bili na novo 
zgrajeni štirje novi mostovi in vse 
obrežne ceste ter pešpoti proti Hotovlji 
in cerkvi. Najobsežnejša pa je bila 
gradnja novega, daljšega mostu čez 
Soro v ločni izvedbi brez vmesnih 
opornikov, kar omogoča poplavno 
varnejši pretočni profil. Novi most 
se navezuje na krožno križišče na 
regionalni cesti, ki je bilo v letu 2021 
dograjeno sočasno z gradnjo mostu 
čez Soro in na območju katerega je bil 
prestavljen glavni razdelilni vodovodni 

jašek za vodovoda Škofja Loka in 
Poljane.

Vrednost del znaša 3,3 
milijona evrov z DDV, od 
česar tri četrtine prispeva 
Direkcija RS za vode, razliko 
pa bo zagotovila občina. 
V navedeno niso vključeni 
stroški prestavitve električne 
napeljave in trafo postaje pri 
mostu čez Soro, kar financira 
Elektro Ljubljana. 

Krajina soseščine treh naselij 
(Poljane, Hotovlja in Predmost) 
oz. poplavno doslej najbolj 
ogroženega dela občine je 
tako dobila povsem novo 
podobo, bivalno okolje pa bo 
v prihodnje poplavno manj 
ogroženo. 
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V okviru projekta (NAD)gradimo 
ponudbo Škofjeloškega bo na območju 
LAS Loškega pogorja, ki povezuje 
občine Gorenja vas - Poljane, Škofja 
Loka, Železniki in Žiri, bo nadgrajena 
oz. na novo zgrajena lokalna ponudba, 
namenjena lokalnim prebivalcem in 
obiskovalcem. Ob sprehajalni poti iz 
Gorenje vasi do Hotavelj bo urejen 
rekreacijski park, ki bo namenjen 

Ureditev rekreacijskega središča Log z ribnikom
izvajanju aktivnosti, preživljanju 
prostega časa in sproščanju v naravi 
za vse obiskovalce. Urejen bo ribnik, 
postavljena bodo različna interaktivna 
in tematska igrala, ki spodbujajo razvoj 
in stimulirajo k ustvarjalnosti, urejeni 
bodo mrežni poligon, tematska potka 
v mokrišču in druge zanimivosti za 
otroke in odrasle.

Izvedba celotnega projekta je 
predvidena v eni fazi, ki bo potekala 
od 1. marca 2022 do 30. maja 2023. 
Skupna vrednost projekta z DDV 
je 243.221,31 evra, za našo občino 
je predvidena vrednost z DDV 
66.599,80 evra, delež sofinanciranja je 
80-odstotni.

Rekreacijsko območje Log želimo 
postopno zaokrožiti tudi z urejanjem 
kopališč ob Sori na področju celotne 
občine. V okviru protipoplavne 
ureditve Poljan je bilo delno že 
urejeno kopališče v Hotovlji, prav tako 

Urejanje kopališč ob Sori 
je bilo že delno urejeno kopališče 
Škribovc na Trebiji. K pripravi 
projektne dokumentacije za ureditev 
kopališč in sprehajalnih poti ob Sori 
pa želimo pristopiti tudi v Gorenji 
vasi na območju treh novih mostov 

čez Soro, kjer pa bo najprej potrebno 
pridobiti še potrebna soglasja zaradi 
urejanja v obvodnem pasu.

 

UREJANJE POPLAVNE VARNOSTI POLJANSKE DOLINE IN OBVODNE UREDITVE
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Projekt je vključeval gradnjo novega 
prizidka s šestimi igralnicami Vrtca 
Agata, dveh učilnic za potrebe 
osnovne šole ter servisnih prostorov 
za zaposlene, potrebnih za kakovostno 
delovanja vrtca in šole. Vključeval 
je tudi rekonstrukcijo obstoječe 
kuhinje in jedilnice ter del obstoječih 
prostorov vrtca in šole za potrebe 
zbornice, pralnice, kabinetov in 
sanitarij, obnovo zmanjšanega 
obstoječega in izgradnjo novega 
zunanjega otroškega igrišča ter 
ureditev okolice s parkirišči. Z novim 
prizidkom vrtca so bili pridobljeni 
dodatni 1.003 m2 nove uporabne 
površine.
Dela na novem prizidku vrtca so 
bila uspešno zaključena do 28. 
decembra 2021, ko je bilo pridobljeno 
pravnomočno uporabno dovoljenje. 
Objekt se je začel uporabljati in služiti 

Gradnja prizidka Vrtca Agata v Poljanah 

GRADNJE  IN OBNOVE JAVNIH OBJEKTOV

svojemu namenu takoj po novoletnih 
praznikih v začetku januarja 2022.
Prizidek vrtca izkazuje visoko 
energetsko učinkovitost; raba energije 
za ogrevanje po metodi PHPP 
znaša 2,6 kWh/m3a, izmenjava zraka 
n50=0,48 1/h, raba energije po metodi 
PURESU 9,66 kWh/m2a, kar skupaj 
predstavlja energetsko izkaznico 
razreda A1. 
Objekt se ogreva z lesno biomaso oz. 
lesnimi sekanci v obstoječi centralni 
kotlovnici, ki je bila obnovljena v 
sklopu prve energetske sanacije OŠ 
Poljane leta 2012.
Prizidek ima vgrajen sistem talnega 
ogrevanja, prezračevanja in hlajenja. 
Vsa vgrajena svetila so LED-izvedbe, 
da bi se tudi raba električne energije 
čim bolj zmanjšala. Za potrebe 
krmiljenja vgrajenih naprav je bil 

izdelan nadzorni sistem, ki omogoča 
krmiljenje, spreminjanje in nastavitve 
urnikov ter drugih parametrov ter 
alarmiranje prek osebnega računalnika 
in prenosnega telefona.
Projekt sta sofinancirala Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport 
RS ter Eko sklad, višina nepovratnih 
sredstev znaša 1.041.000 evrov. 
Končna vrednost investicije tako znaša 
2.531.000 evrov.
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Hiša generacij bo urejena v stavbi 
stare gorenjevaške šole, kjer bosta 
vzpostavljeni enota dnevnega 
varstva in enota začasne namestitve. 
Enota dnevnega varstva bo lahko 
sprejela osem uporabnikov dnevno, 
enota začasnih namestitev pa 16 
uporabnikov. Dnevno varstvo je 
namenjeno starejšim, ki živijo doma, 
nimajo pa potrebnega celodnevnega 
varstva oz. oskrbe svojcev. Ta oblika 
varstva vsaj deloma razbremeni 
svojce pri skrbi za starejše, hkrati 
pa starostnikom omogoča, da čim 
dlje ostanejo v domačem okolju in 
lažje premostijo čas do sprejema v 
celodnevno institucionalno varstvo. 
Začasna namestitev je oblika 
institucionalnega varstva, namenjena 
posameznikom, ki zaradi poslabšanja 
zdravstvenega stanja, poškodbe, 
rehabilitacije po odpustu iz 
bolnišnice ali začasne odsotnosti 
svojcev potrebujejo celodnevno 
oskrbo. Začasni sprejem traja po 
dogovoru oz. največ 90 dni. V času 
začasnih namestitev so uporabnikom 
zagotovljene naslednje storitve: 
oskrba in zdravstvena nega glede na 

zdravstveno stanje, zdravstvenemu 
stanju primerna prehrana, po 
potrebi fizioterapevtske storitve 
in delovnoterapevtska obravnava 
ter vključitev v razne prostočasne 
dejavnosti. Dnevno varstvo bo 
delovalo v pritličju, kjer bodo urejeni 
velik skupni prostor, kuhinja z 
jedilnico in soba za počitek, stavba 
pa bo obdana tudi s pokrito teraso 
in vrtom za druženje na prostem. 
V zgornjih dveh nadstropjih bodo 
urejene še sobe za začasno namestitev 
starejših s spremljajočimi prostori, 
med vsemi etažami pa bo vgrajeno 
dvigalo. Ob objektu bodo urejena tudi 
parkirišča.
Hiša generacij za lokalno skupnost 
pomeni pomembno obogatitev 
socialnega varstva, ki bo občanom 
omogočala preživljanje jeseni življenja 
v domačem okolju. Skupaj s Centrom 
slepih, slabovidnih in starejših Škofja 
Loka, ki bo izvajal storitev, smo 
uspešno pridobili 1,4 milijona evrov, 
nepovratnih sredstev od Ministrstva 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti RS. V postopku 
oddaje javnega naročila je bila z 

najugodnejšim ponudnikom oz. 
izvajalcem del, podjetjem VG5, d. o. o., 
17. junija 2021 v Sokolskem domu ob 
prisotnosti resornega ministra za delo, 
družino in socialne zadeve Janeza 
Ciglerja Kralja podpisana gradbena 
pogodba. 
Pripravljalna in rušitvena dela 
na gradbišču so stekla kmalu po 
podpisu pogodbe. V letu 2021 je 
bilo izvedenih več del: injektiranje 
obstoječih kamnitih zidov, sanacija 
temeljev ter rušitev samostojnega 
prizidka garaže in objekta šole do prvo 
plošče, narejen je bil izkop za prizidek 
novega stopnišča in dvigala. Sledila 
so gradbena dela, v sklopu katerih 
smo nazaj pozidali in zabetonirali  
porušene etaže in novo stopnišče z 
dvigalnim jaškom. Ob koncu leta je 
bila montirana jeklena konstrukcija 
tehnične etaže podstrešja, s čimer 
je bil objekt pripravljen za začetek 
montaže strešne konstrukcije. 
Gradbena dela potekajo po planu, 
tako da bodo zaključena v septembru 
2022. Nato sledi še vgradnja notranje 
opreme in v začetku leta 2023 bo 
objekt pripravljen na sprejem prvih 
obiskovalcev.

Hiša generacij
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Lani smo v sodelovanju z 
Restavratorskim centrom Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine RS 
restavrirali fasado na strani nekdanje 
kašče, kar je v celoti financiral 
Restavratorski center ZVKD. Ob 
dvorcu smo uredili tudi zeliščni vrt, 
s katerega se različna zelišča in 
cvetlice uporabljajo v kavarni dvorca 
pri pripravi ali dekoraciji raznovrstne 
ponudbe.
V kleti smo enega od prostorov 
uredili v multimedijsko sobo Cvetje v 
jeseni, kjer se vrtijo izbrani posnetki 
iz filma Cvetje v jeseni, prikazujejo 

Obnova Dvorca Visoko

GRADNJE  IN OBNOVE JAVNIH OBJEKTOV 

se odlomki iz omenjene povesti, 
obenem pa obiskovalci lahko prebirajo 
tudi izseke iz pisateljevega življenja. 
Za izvajanje različnih dejavnosti 
smo dokupili manjkajočo gostinsko 
opremo za kavarno, za prikaz našega 
promocijskega gradiva pa je bila 
izdelana tudi lična vitrina, iz katere 
si obiskovalci lahko izberejo različne 
izdelke domačih ponudnikov.
Z obnovo dvorca in gospodarskega 
objekta želimo nadaljevati tudi v 
prihodnosti, zato smo pripravili 
investicijsko dokumentacijo za 
projekt Obnova Dvorca Visoko, ki 

je potrebna za pridobitev sredstev 
iz javnega razpisa Ministrstva za 
kulturo. Sprejet je bil tudi Načrt 
upravljanja, ki je temeljni dokument 
za zagotovitev trajnega, učinkovitega 
in usklajenega upravljanja spomenika 
na Visokem, v katerem so začrtani 
vizija varstva in razvoja spomenika, 
strateški in izvedbeni cilji, koncept in 
usmeritve upravljanja, upravljavska 
struktura, akcijski načrt z indikativnim 
terminskim in finančnim okvirom 
ter kazalniki in način spremljanja 
izvajanja načrta upravljanja za 
obdobje od leta 2021 do 2030. 

 

Multimedijska soba Zeliščni vrt
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Občina je v letu 2021 pridobila 
idejno zasnovo za umestitev novega 
objekta Podružnične šole Javorje, 
ki predvideva rušenje zdajšnje, 
že v preteklosti večkrat dozidane 

V letu 2021 smo nadaljevali z obnovo 
prostorov v ZD Gorenja vas. Temeljito 
smo obnovili in njihovemu novemu 
namenu funkcionalno prilagodili 
prostore v nadstropju za potrebe 
razvojne ambulante, ki se je preselila 
iz pritličja, in nove ginekološke 

Projektiranje šole v Javorjah

Obnovitvena dela v ZD Gorenja vas

stavbe, in sodobno novogradnjo z 
učilnicami, novimi površinami za vrtec 
in telovadnico. Ker se objekt umešča 
v zahtevno geološko podlago, je bil 
pridobljen tudi obsežen geološki 

ambulante. Prenovili smo tudi del 
skupnih prostorov v pritličju in 
nadstropju, kjer smo zamenjali talno 
oblogo, spuščeni strop in svetila. 
Prenova ambulant v nadstropju 
zdravstvenega doma je obsegala 
funkcionalno prilagoditev novemu 

elaborat nosilnosti terena, ki bo 
izhodišče za nadaljnje projektiranje in 
odkupe manjkajočih zemljišč.

namenu in potrebam. Izvedena so 
bila vsa potrebna gradbena dela, 
strojno- in elektroinštalacijska dela. 
Novi prostori so bil že tudi predani v 
uporabo.

Zdravstveni dom

GRADNJE  IN OBNOVE JAVNIH OBJEKTOV 
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Gradbena dela sanacije druge faze 
obnove ceste so obsegala 1,4 km 
dolg odsek od Hleviš do Gorenje 
Žetine. Dela so se pričela jeseni 2020 
in so bila v celoti zaključena julija 
2021. Izvajalec del, izbran na javnem 
razpisu, je bilo podjetje Gorenjska 
gradbena družba, d. d., s partnerjem 

Obnova ceste Murave–Žetina, II. faza

CESTNA INFRASTRUKTURA 

VGP, d. d., in podizvajalcem Janezom 
Oblakom, s. p. Sanacija je v začetni 
gradbeni fazi obsegala izgradnjo 
podpornih zidov v skupni dolžini 343 
m, vključno z izdelavo temeljev na 
jeklenih traverzah, izdelavo drenaž 
zalednih voda in odvodnjavanjem 
meteornih voda. Zaključna dela pa so 

zajemala utrditev temeljnih tal ceste 
na celotnem odseku, širitev ceste, 
izdelavo betonskih vencev na vseh 
podpornih zidovih in asfaltiranje. 
Vrednost vseh gradbenih del je 
znašala 770.000 evrov z DDV.
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Na javnem razpisu izbrano podjetje 
Hip KA, d. o. o., je junija 2021 pričelo z 
gradbenimi deli, ki so bila zaključena 
decembra z montažo jeklene 
varnostne ograje. Zgrajeni so bili trije 
podporni zidovi v skupni dolžini 70 m, 

Od aprila 2021 dalje je bila v dveh 
fazah izvedena celovita rekonstrukcija 
in razširitev 400m ceste Prelesje–

Obnova ceste Javorjev Dol

Obnova ceste Zadobje

en oporni zid v dolžini 30 m, drenaža 
zalednih voda v dolžini 150 m, urejeno 
je bilo odvodnjavanje meteornih 
voda ter na določenih mestih nasuta 
cesta v debelini 40 cm. Asfaltiranje 
1 km dolgega odseka je potekalo 

Zadobje na odseku nad Kovkarjevo 
domačijo in peskokopom v Zadobju.

novembra. V letu 2022 bo izvedena 
še protierozijska zaščita zgornje 
brežine, zgrajen bo nov most v Lanišče 
in zamenjan asfalt na 50 m dolgem 
odseku na Sovodnju.

CESTNA INFRASTRUKTURA 
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Občina je v sodelovanju s krajevnimi 
skupnostmi, ki so podale predloge 
odsekov, oblikovala plan obnove 
najbolj dotrajanih cestnih odsekov 
v občini, ki se izvaja skladno z 
razpoložljivimi finančnimi sredstvi 
vsakokratnega proračuna.
V letu 2021 je bila izvedena 

Investicijsko vzdrževanje cest – izvedena 
dela in plan nadaljevanja

CESTNA INFRASTRUKTURA 

preplastitev odseka LC Podobeno na 
400 m dolgem odseku. V decembru 
je bil pripravljen prvi del obnove 
lokalne ceste Kopačnica–Leskovica 
na 300 m dolgem odseku. V letu 
2022 bo potekalo asfaltiranje tega 
odseka, izvajalec del Dolenc, d. o. o., 
pa bo začel s sanacijo 4,5 km dolgega 

odseka, ki se bo nadaljevala v letu 
2023. Obnova odsekov Zapreval, 
Ermanovec in Bukov Vrh bo sledila v 
letu 2022 oz. 2023, sanacija zadnjega 
odseka iz tega projekta, to je do Nove 
Oselice, pa je predvidena za leto 
2024.

 
IME ODSEKA OBČINSKA CESTA POSEG DOLŽINA 

ODSEKA (m)
OKVIRNA 
PREDVIDENA 
IZVEDBA

Murave (Brinje in 
Koback)

LC 494013 Črni Kal–
Murave

sanacija usadov in dveh obsežnejših 
plazov, zamenjava ustroja ceste, 
preplastitev – sofinanciranje iz 
državnih virov za sanacijo plazov

1.080 v celoti izvedeno v 
letu 2020

Burnik - Stara 
Oselica

LC100041 Trebija–
Stara Oselica

zamenjava ustroja ceste in asfalta 1.500 v celoti izvedeno v 
letu 2020

Kopačnica LC100061 Hotavlje–
Kopačnica

sanacija usada, zamenjava asfalta in 
preplastitev asfalta

2.100 prvi odsek v letu 
2021, nadaljevanje v 
letu 2022

Nova Oselica LC100021 Sovodenj–
Cerkljanski vrh

zamenjava ustroja ceste in asfalta 640 predviden začetek v 
letu 2024

Prelesje LC100131 Bukov vrh–
Lučine, odsek Lučine–
Kremenk

izdelava razširitve ceste, preplastitev 
asfalta

950 v celoti izvedeno v 
letu 2021

Zapreval LC401023 Poljane–
Javorje–Zapreval

sanacija usada, zamenjava ustroja 
ceste in asfalta

600 predviden začetek v 
letu 2022

Drnovšek LC100131 Poljane–
Bukov Vrh

zamenjava ustroja ceste, nasutje 735 predviden v letih 
2022 in 2023

Ermanovec LC100101 Sovodenj–
Stara Oselica

sanacija usada, zamenjava ustroja 
ceste in asfalta

650 predviden začetek v 
letu 2022

Podobeno LC401023 Poljane–
Javorje–Zapreval

zamenjava ustroja ceste in asfalta 1100 prvi odsek v letu 
2021, drugi odsek v 
letu 2022
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Od avgusta do novembra 2021 so bili 
asfaltirani odseki občinskih cest po 
planih krajevnih skupnosti v skupni 

Obnova javnih poti in lokalnih cest po 
krajevnih skupnostih 

vrednosti 345.000 evrov. Vsi izvedeni 
odseki cest so prikazani v spodnji tabeli. 
Skupna dolžina asfaltiranja znaša 5 

km. Na razpisu je bilo izbrano podjetje 
Gorenjska gradbena družba, d. d.

 
KS Naziv ceste Vrsta del (tip 

asfaltiranja)
Dolžina 
asfaltiranja (m)

Lučine JP600723 Odcep Podložar (Črnogorc) asfaltiranje 220

Poljane JP600891 Predmost–Žabja vas asfaltiranje 300

JP601901 Hotovlja–Predmost asfaltiranje 380

JP600945 Hlavče Njive–Prelaze krpanje asf. 150

JP Kremenk asfaltiranje 70

Sovodenj LC100101 Stara Oselica–Ermanovec asfaltiranje 120

JP600011 Grapa–Podčrtar–Stata asfaltiranje 200

JP600651 Žunar in JP600121 Hobovše krpanje asfalta 150

Trebija JP600121 Hobovše–Travnik asfaltiranje 650

Gorenja vas LC100081 Hotavlje–Malenski vrh (Suša) asfaltiranje 450

LC100091 Gorenja vas–Hlavče Njive asfaltiranje 450

JP Volaka asfaltiranje 200

Občina LC100131 Bukov vrh–Lučine (Prelesje) asfaltiranje 780

LC100131 Bukov vrh–Lučine (priprava KS Lučine) asfaltiranje 400

LC401023 Poljane–Javorje–Zapreval preplastitev in 
asfaltiranje

400

LP100131 Poljane–Bukov vrh (Hotovlja) asfaltiranje 200
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Krajevne skupnosti imajo na voljo 
tudi proračunska sredstva za tekoče 
vzdrževanje cest, od katerih same 
namenijo želeni delež za asfaltno 
krpanje. Vsaka krajevna skupnost ima 
vsako leto skupno na voljo enako 
vsoto sredstev za tekoče vzdrževanje 
cest, posamične krajevne skupnosti 
pa se odločijo del sredstev za 
vzdrževanje med letom prerazporediti 
za asfaltiranje novih odsekov. Na 
tej osnovi so krajevne skupnosti za 
vzdrževanje cest v letu 2021 skupno 
namenile 106.909,36 evra, za asfaltno 
krpanje pa sredstev v letu 2021 niso 
namenile.
 

Redno vzdrževanje cest – poraba sredstev 
po krajevnih skupnostih

Krajevna 
skupnost

Tekoče Tekoče 
vzdrževanje
2020 (v €)

Tekoče 
vzdrževanje
2021 (v €)

Krpanje 
asfalta v  
2019 (v €)

Krpanje 
asfalta v 
2020 (v €)

Krpanje 
asfalta 
v 2020 
(v €)

Gorenja 
vas

35.441,31 38.457,28 38.351,67 38.351,67 3.055,73 0

Poljane 24.711,72 15.309,33 25.068,30 25.068,30 0 0

Sovodenj 11.294,33 12.295,73 11.891,60 11.891,60 2.752,00 0

Trebija 9.545,15 7.841,24 8.564,77 8.564,77 2.242,00 0

Lučine 12.169,50 12.160,65 12.155,59 12.155,59 0 0

Javorje 6.458,63 12.769,85 10.877,43 10.877,43 8.235,00 0

SKUPAJ 99.620,64 96.903,80 106.909,36 106.909,36 16.284,73 0

Skupni stroški zimske službe so v 
letu 2021 znašali 622.000 evrov. 
Zimska sezona 2020/2021 je bila 
glede padavin in nizkih temperatur, 
ki povzročajo poledico, izdatna v 
decembru, januarju, februarju in marcu. 
Stroški so nastali tudi v novembru 
in aprilu, zato je strošek izvedbe 
zimske službe presegel planirana 
sredstva, kar pomeni, da je treba črpati 
sredstva, namenjana investicijskemu 
vzdrževanju za ceste.

Zimsko vzdrževanje 
cest

Promet z zemljišči – odmere cest

Občina Gorenja vas - Poljane je tudi 
v letu 2021 nadaljevala geodetske 
odmere javnih poti in lokalnih cest 
ter urejanje njihovega lastništva, 
vse glede na razpoložljiva finančna 
sredstva. Zaradi velike razsežnosti 
neurejenega lastniškega stanja na 380 
kilometrih kategoriziranih lokalnih 

cest in javnih poti, ki je posledica 
večdesetletnega zastoja urejanja 
lastništva cest v preteklosti, je občina 
v letu 2021 porabila 25.000 evrov za 
odmere lokalnih cest in javnih poti, 
prvenstveno na trasah, kjer so lastniki 
pripravljeni izvesti brezplačni prenos 
lastništva v javno dobro. 

CESTNA INFRASTRUKTURA 

Postavitev avtobusnih nadstrešnic
V letu 2021 je bila na pobudo KS Trebija 
postavljena nadstrešnica na avtobusnem 
postajališču državne ceste na Fužinah 
v smeri Škofje Loke. Na pobudo KS 

Lučine je bila postavljena nadstrešnica v 
Lučinah v smeri Gorenje vasi. Postavitev 
je izvedlo podjetje J & A les, vrednost del 
je znašala 5.000 evrov.

Žirovski vrh — cesta med sneženjem Avtobusna nadstrešnica Fužine 2 Avtobusna nadstrešnica Lučine
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V letu 2020 je Direkcija za 
infrastrukturo izbrala izvajalca del za 
izgradnjo krožnega križišča na lokaciji 
nekdanjega semaforiziranega križišča 
v Poljanah. Najnižjo ponudbo v višini 
467.765 evrov je ponudilo podjetje 
GGD iz Kranja, od česar glavnino 

financira Direkcija RS za ceste. V letu 
2020 so bili zgrajeni vsi trije obodni 
oporni zidovi z zasipom in utrjevanjem 
platoja krožišča ter obnovljena vsa 
komunalna infrastruktura v območju 
krožišča.

V letu 2021 sta bila do sredine 
leta izmenično zgrajena oba vozna 
pasova s prometno signalizacijo in 
obcestnimi ograjami. Prehod za pešce 
smo opremili tudi s talnimi LED-lučmi 
in senzorji za pešce, da bi še povečali 
njihovo varnost v prometu.

Krožišče v Poljanah 

Obnova RC      
Trebija-Sovodenj 
V letu 2021 je bil urejen 500-metrski 
del ceste od Hobovš proti Fužinam. 
Dela v letu 2022 se nadaljujejo z 
gradnjo podpornih zidov in ureditvijo 
zgornjih brežin v smeri Fužin, zgrajen 
bo tudi nov most na Fužinah. Rok za 
zaključek del je bil podaljšan za 52 
dni zaradi dodatnih del predvsem pri 
urejanju zgornjih brežin.

Hobovše pri elektrarni

CESTNA INFRASTRUKTURA 
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Most gradi podjetje Mapri, d. o. o., 
iz Ljubljane, ki je 27. maja 2021 
z investitorjem DRSI podpisalo 
gradbeno pogodbo v vrednosti 
907.338 evrov z DDV.

Gradnja mostu čez Soro v Gorenji vasi

Stari dotrajani most je bil porušen 
25. avgusta 2021, dva dneva prej pa 
je bil predan namenu začasni most, 
čez katerega v času gradnje novega 
promet poteka izmenično enosmerno. 
V jesenskih mesecih so se dela 

Za izgradnjo ceste Lučine–Dolge 
Njive je bil 16. novembra 2020 
podpisan sporazum o sofinanciranju 
med občino in Ministrstvom za 
infrastrukturo, čemur je sledila objava 
javnega naročila za izbiro izvajalca 
del. V juliju 2021 je bila s podjetjem 
KPL Ljubljana podpisana gradbena 
pogodba  za ureditev približno 1,5 km 
dolgega odseka regionalne ceste med 
Lučinami in Suhim Dolom. Vrednost 
del je dobrih 900.000 evrov, občina pa 
prispeva 63.000 evrov za pločnik in 
javno razsvetljavo.
Gradnja  na prvem odseku je stekla v 
oktobru 2021, prvih 300 m je bilo še 
v letu 2021 tudi grobo asfaltiranih, 
zaključek obnove pa je predviden v 
letu 2022.

Obnova ceste Lučine–Suhi Dol

CESTNA INFRASTRUKTURA 

nadaljevala s pilotiranjem temeljnih 
tal na lokaciji mostnih opornikov, 
sledila je izgradnja obeh mostnih 
opornikov. 

Foto: Vito Debelak
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Izdelana je tudi projektna 
dokumentacija za obnovo ceste Dolenja 
Dobrava–Todraž, v teku so odkupi 
zemljišč. V teku projektiranja je odsek 
Gorenja vas–Hotavlje s krožiščem 
na Hotavljah, za izdelavo projekta je 
izbrano podjetje PNG, d. o. o.

Priprava projektov obnov na drugih 
regionalnih cestah

V avgustu 2021 je izvajalec del 
Dolenc, d. o. o., začel sanirati plazove 
v Malenskem Vrhu. Sanirani so bili 
štirje plazovi na 270 m dolgem 
odseku ceste. Zgrajeni so bili kamniti 
zidovi, urejeno je bilo odvodnjavanje 
meteornih voda izven območja plazu 
in na novo urejena cesta na območju 
plazov. Novembra so se dela zaključila 
z asfaltiranjem.

Plaz Laze predstavlja območje 
najobsežnejšega, kar 3 km dolgega 
pobočnega plazenja na območju 
občine, za sanacijo katerega je 
občina v sodelovanju s pristojnim 
ministrstvom v preteklih letih izvedla 
vrsto del, vključno z izgradnjo večjega 
števila vodnjakov za črpanje vode, 
ki služijo tudi izvajanju tekočega 
geodetskega monitoringa premikov. 
Zgrajenih je bilo več zaplavnih 

Sanacije plazov in 
ceste v Malenskem 
Vrhu

Plaz Laze – vzdrževalna dela

pregrad za preprečevanje poglabljanja 
erodiranja strižne osi ob robu plazu 
in narejene obsežne drenaže, zlasti 
v zaledju plazu v Slugovi dolini, 
da bi preprečili iztekanje voda v 
območje plazu, ki pospešuje plazenje. 
Primerjava letalskih posnetkov plazu 
s starejšim katastrskim stanjem v 
zadnjem desetletju izkazuje skupno 
večmetrske premike, geološka stroka 
pa ne pozna povsem učinkovitih 

mehanizmov za popolno zaustavitev 
plazenja gmote tolikšnega obsega.
Gradnje objektov na širšem območju 
plazu niso dovoljene, v postopku 
pregleda in odobritve na pristojnem 
ministrstvu pa je tudi projekt novega 
nabora sanacijskih ukrepov za 
blažitev plazenja, ki je so predvideni v 
prihodnjih dveh letih.

CESTNA INFRASTRUKTURA 
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Občina Gorenja vas - Poljane izvaja gospodarske javne službe 
v okviru režijskega obrata, ki je notranja organizacijska enota 
občinske uprave in je bil ustanovljen 1. januarja 2002. Na ta 
način je bila tudi v letu 2021 organizirana večina obveznih 
gospodarskih javnih služb. Storitve so zato za uporabnike 
cenejše, kot če bi jih izvajalo javno podjetje ali koncesionar. 
Vsa dela za režijski obrat, vključno z organizacijskimi, 
upravljavskimi, operativnimi, računovodskimi in knjigovodskimi, 
opravi občinska uprava.

Oskrba s pitno vodo - upravljanje 
javnih vodovodov

Novogradnje 
vodovodov: sistem 
Lučine in vodovod 
Vršajn–Brda

Občinska uprava tako izvaja 
naslednje obvezne gospodarske 
javne službe:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih 
površin.
Pokopališko in pogrebno dejavnost 
skladno s področno zakonodajo 
in občinskim odlokom opravljajo 
krajevne skupnosti oz. z njihove 
strani določeni upravljavci.

Občina upravlja naslednje javne 
vodovode:
• Trebija–Podgora,
• Hotavlje–Gorenja vas–Todraž–

Poljane,
• Poljane,
• Zarobar–Brda–Hlavče Njive,
• Fužine,
• Stara Oselica–Slajka
• Delnice–Podpreval,
• Podvrh–Zapreval,
• Lučine (od 1. junija 2019 dalje).

Na vseh javnih vodovodnih sistemih 
so se izvajala redna vzdrževalna dela 
in predpisani monitoring (vzorčenje, 
analize, ukrepi), priprava poročil in 
vodenje evidenc. 
Posebnega pomena so tekoče 
spremljanje elektronskega 
nadzornega sistema vse dni v letu 
zaradi zagotavljanja hitre in dobre 
odzivnosti na nastale situacije, 
odkrivanje in odpravljanje morebitnih 
okvar oz. puščanj na obstoječih 
vodovodih, izdelava plana in izvajanje 
letne menjave vodomerov zaradi 
poškodb in kalibriranja ter izvajanje 
rednih letnih pregledov za vgrajeno 
opremo (reducirni ventili, črpalke, 
nadzorni sistem, čiščenje filtrov, 
menjava UV-lučk …).

RS Ministrstvo za okolje in prostor 
(MOP) je izdalo sklep in kasneje 
tudi odločbo o sofinanciranju 
operacije Oskrba s pitno vodo v 
porečju Sore za našo občino v 
višini 1.523.910 evrov nepovratnih 
sredstev Kohezijskega sklada EU. 
Uspešno je bil zaključen tudi 
postopek oddaje javnega naročila 
gradnje vodovodnega sistema 
Lučine (sklop-1) in vodovoda 
Vršajn–Brda (sklop-2), kjer sta bila 
v postopku oddaje JN za vsak sklop 
posebej izbrana dva najugodnejša 
ponudnika, in sicer Lavaco, d. o. o., 
in SGP Zidgrad, d. d. Z izbranima 
izvajalcema je bila 11. maja 2021 
na tiskovni konferenci podpisana 
gradbena pogodba.

Prav tako se izvajajo tekoče 
usklajevanje katastra vodovodov, 
pregled stanja hidrantov in potrebne 
meritve (plombiranje, kontrola zlorabe, 
meritve pretokov in tlakov).

Gospodarske javne službe in 
komunalna infrastruktura

V sklopu operacije Oskrba s pitno 
vodo v porečju Sore v naši občini 
potekata dva projekta, in sicer: 
Vodovodni sistem Lučine in Vodovod 
zajetja Zarobar–VH Petelinov grič–VH 
Hlavče Njive in VH Gorenja vas (krajše: 
Vodovod Vršajn–Brda).
V postopku oddaje javnega naročile 
za izgradnjo vodovodnega sistema 
v Lučinah je bilo kot najugodnejši 
ponudnik izbrano podjetje Lavaco, d. 
o. o., Ljubljana. Pogodbena vrednost 
tega projekta znaša 1.900.000 evrov 
z DDV.
Projekt vključuje izgradnjo 
vodovodnega sistema (izgradnja 
dveh novih zajetij v Zadobju, 
transportni cevovod do VH Dolge 
Njive, oskrbovalni cevovod VH Dolge 
Njive–Prelesje, temeljita obnova 
VH Dolge Njive, vse potrebni jaški 
za vzorčenje, raztežilniki …) ter 
transportnega vodovoda Todraž–
Lučine  (gre za transportni vodovod, 
kjer se voda iz obstoječega vodovoda 
Todraž preko prečrpalne postaje PP 
Brebovnica prečrpava v VH Dolge 
Njive in predstavlja rezervni vodni vir 
za primer suše ali onesnaženja). 
Izvajalec je bil uveden v delo 25. 
maja 2021. Kmalu zatem je začel 
s pripravljalnimi deli na terenu in 
kasneje tudi z začetkom gradnje. 
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Dela so se začela z izgradnjo 
vodovoda Todraž–Lučine v Todražu 
in Brebovnici. Izvedena so bila zelo 
zahtevna dela na podvrtavanju 
dolomitne kamnine ob potoku 
Brebovnica pod regionalno cesto in 
križanja pod potokom Brebovnica 
na več lokacijah. Na tem območju 
smo v letu 2021 uspešno vkopali 
celotni vodovod, dela se intenzivno 
nadaljujejo na območju Lučin, Dolgih 
Njiv, Prelesja in Zadobja. Projekt naj bi 
bil predvidoma končan do konca leta 
2022. 

V postopku oddaje javnega naročila 
Vodovod zajetja Zarobar–VH Petelinov 
grič–VH Hlavče Njive in VH Gorenja 
vas (Vodovod Vršajn–Brda), je bilo 
kot najugodnejši ponudnik izbrano 
podjetje SGP Zidgrad, d. d., Idrija. 
Pogodbena vrednost tega projekta 
znaša 1.580.000 evrov z DDV.
Projekt vključuje izgradnjo 
gravitacijskega visokotlačnega 
transportnega vodovoda od obstoječih 
zajetij Zarobar do VH Petelinov grič, 
naprej do VH Gorenje Brdo in VH 
Hlavče Njive in preliv viška vode do 
VH Gorenja vas. V sklopu projekta 
se obnavljajo obstoječi vodohrani 
Petelinov grič, Gorenje Brdo, Hlavče 
Njive in Suša.
Izvajalec je bil uveden v delo 25. 
maja 2021 in kmalu zatem je začel 
s pripravljalnimi deli na terenu 
ter začetkom gradnje. Najprej je 
bil zgrajen transportni cevovod 
pri Zarobarju, do konca leta je bil 
narejen odsek do Suše. Gradnja je bila 
zahtevna zaradi strmega terena in 
pobočne vode, ki je zalivala izkopano 
gradbeno jamo in ovirala normalen 
potek in napredovanje del. Dela 
se nadaljujejo na območju Suše, 
Gorenjega Brda in Hlavčih Njiv, kjer 
vkopavajo cevovode potekajo pa tudi 
priprave na sanacijo vodohranov. 
Predvideni rok za dokončanje tega 
projekta je do konca leta 2023.

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
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Pregledna situacija

Vodovodni sistem
vrtina Kopa�nica - Hotavlje

112/21 DGD

OBčINA GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87
4224  Gorenja vas

Obnove in dograditve javnih vodovodov v letu 2021

Vrtina pitne vode v 
Kopačnici in projekt 
Vodovod Kopačnica

V letu 2021 so bile izvedene tri 
obširne analize vode v različnih 
letnih časih (pozimi, spomladi 
in poleti) za pridobitev vodnega 
dovoljenja. Direkcija RS za vode 
nam je konec leta izdala vodno 
dovoljenje, s katerim je občini 
dovoljena neposredna raba vode za 
oskrbo s pitno vodo v količini največ 
do 10,00 l/s oz. največ 252.200 m³ 
letno. Prav tako smo v letu 2021 
podpisali pogodbo s podjetjem 
Hidrosvet, d. o. o., Celje, za izdelavo 
projektne dokumentacije faze DGD, 
PZI za vodovodni sistem Vrtina 
Kopačnica–Hotavlje. 

Vodovod Hotavlje–Gorenja vas–Todraž Vodovod Podvrh–
Zapreval

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Vrtina Kopačnica–Hotavlje, pregledna situacija

Obnova vodovoda Gorenja vas–Trata

Obnova ograje na VH Podvrh

Na vodovodu Gorenja vas so bile 
izvedene obnove dela vodovoda, 
in sicer na odseku Pot na Pretovč–
Barbarč (v dolžini 90 m), Trata–
Tišlar–Oblak (v dolžini 60 m, skupaj 
z sanacijo javne poti z asfaltiranjem), 
Sestranska vas–Trata (v dolžini 30 m) 
ter povezava dela vodovoda na odseku 
Trata–Sestranska vas (pri Posavcu) 
s podvrtavanjem pod cesto, v skupni 
dolžini 80 m. 

Na VH Podvrh je bila obnovljena 
poškodovana ograja. Izvajalec obnove 
je bilo podjetje Palisada, d. o. o., 
Jesenice. 
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Ureditev zajetja v 
Stari Oselici

Zbiranje komunalnih odpadkov

Zbirni center Todraž  

Ograja na zajetju Jezerc

Na zajetju Jezerc je bilo po sanaciji 
v letu 2021 izvedeno še podaljšanje 
zaščitne ograja na novem delu zajetja 
na  vodovodnem sistemu Stara 
Oselica–Slajka–Svislarska grapa. 

V letu 2021 je bilo v Zbirnem centru 
Todraž in na zbiralnicah zbranih več 
1.289 ton komunalnih odpadkov in 
embalaže. Za obratovanje skrbi režijski 
obrat. Zbirni center je obratoval  
ponedeljkih in sredah od 8. do 17. ure 
ter vsako drugo soboto v mesecu od 8. 
do 12. ure.

Javno službo zbiranja komunalnih 
odpadkov izvaja Občina Gorenja vas 
- Poljane v okviru režijskega obrata, 
ki je notranja organizacijska enota 
občinske uprave. 
V okviru javne službe smo skupaj 
zbrali 1.446 ton komunalnih odpadkov 
(+ 4 % glede na leto 2021), od tega je 
bilo embalaže 422 ton (po materialih: 
112 ton stekla, 33 ton papirja in 
kartona ter 277 ton plastike, kovine in 
sestavljenih materialov; (- 13 % glede 
na leto 2021)), ostanka komunalnih 

Ravnanje s komunalnimi odpadki

odpadkov in kosovnih odpadkov 410 
ton (+ 2 % glede na leto 2021) ter 
drugih ločeno zbranih frakcij 614 ton 
(+ 23 % glede na leto 2021). Cene 
storitev zbiranja so v letu 2021 ostale 
nespremenjene.
Gospodarski javni službi obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov 
in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 
izvaja JP VOKA SNAGA, d. o. o, ki je 
upravljavec infrastrukture RCERA 
Ljubljana. Cene storitev so se v letu 

2021 povišale predvsem zaradi višjih 
stroškov za ravnanje z odpadno 
plastiko, znesek na položnici pa je višji 
tudi zaradi večjega deleža odloženega 
ostanka po odlaganju.
Občina se vsem občanom, podjetjem, 
šolam in vrtcem, ki skrbno ločujejo 
odpadke, tudi ob tej priložnosti 
zahvaljuje za doprinos pri varovanju 
okolja, ki v sodobni družbi postaja vse 
bolj cenjena vrednota, saj si ga želimo 
zanamcem prepustiti takšnega, kot 
smo ga prejeli od naših prednikov.

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
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GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Občinska uprava v okviru režijskega 
skrbi za odvajanje in čiščenje 
komunalnih odpadnih voda. V okviru 
javne službe se izvajajo naslednje 
storitve: odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode, ki se 
odvaja v javno kanalizacijo; prevzem 
komunalne odpadne vode in blata iz 
greznic, malih komunalnih čistilnih 
naprav (MKČN) z zmogljivostjo, manjšo 
od 50 PE, in čiščenje na komunalni 
čistilni napravi v Gorenji vasi; pregled 
malih komunalnih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. 
Odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode v javnih kanalizacijskih 
sistemih Gorenja vas, Poljane, Javorje 
in Četena Ravan je bilo v decembru 
2021 urejeno za 3.191 prebivalcev 
(801 odjemno mesto). 292 kmetij 
uporablja goščo iz greznic in MKČN 
kot gnojilo na lastnih kmetijskih 
površinah, za druge pa se je redno 
izvajal prevzem vsebin iz greznic 
in MKČN. Skupaj je bilo v letu 2021 

Subvencioniranje izgradnje MKČN je 
namenjeno lastnikom stanovanjskih 
stavb na območjih Občine Gorenja 
vas - Poljane, kjer ni javne kanalizacija 
in zanje njena gradnja ni planirana. 
Znesek subvencije je 150 evrov na 
enoto zmogljivosti čiščenja MKČN 
zmogljivosti čiščenja do 50 PE oz. 
največ 30 odstotkov nabavne vrednosti 
MKČN. Subvencije se dodeljujejo na 
osnovi javnega razpisa. 

V letu 2021 so se urejale javne 
površin na območju Občine Gorenja 
vas - Poljane (Trg Ivana Regna, krožišče 
in obvoznica v Gorenji vasi, pešpot 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Urejanje in čiščenje javnih površin

izpraznjenih 174 greznic in MKČN, pri 
čemer je bilo odpeljanih 253 m3 gošč. 
V procesih čiščenja blata, mulja iz 
drugih čistilnih naprav ter komunalnih 
odpadnih voda je na ČN Gorenja 

vas nastalo 184 ton dehidriranega 
blata, ki je bilo oddano v predelavo. 
Vse javne čistilne naprave so v letu 
2021 dosegale učinke čiščenja nad 90 
odstotki. 

Čistilna naprava Poljane

MKČN Podjelovo Brdo

Subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav (MKČN)
V letu 2021 je bil javni razpis s 
skupno višino razpoložljivih sredstev 
za subvencioniranje MKČN v višini 
7.000 evrov. Na razpis je prispelo 
osem popolnih vloge. Skupno je bilo 
dodeljenih 6.273,15 evra subvencij.

od krožišča mimo Neškove brvi do 
občine, trg v Poljanah). Potekalo je tudi 
urejanje avtobusnih postajališč. 
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Občina je v letu 2017 začela postopek 
izdelave drugih sprememb in 
dopolnitev OPN. Pripravljavec LOCUS, 
d. o. o., se je vključil v pridobivanje 
prvih mnenj in pripravil njihovo 
analizo. 
Do sredine leta 2018 je bila 
pridobljena glavnina prvih mnenj 
nosilcev urejanja prostora, razen 
Direkcije RS za vode, ki je pozitivno 
mnenje izdala šele sredi leta 2019. 
V septembru 2019 je bila izvedena 
enomesečna javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka sprememb, do 
sredine leta 2020 so bile izdelane 

V letu 2020 je stekla gradnja 
komunalne opreme novega zaselka 
Dobenska Amerika, saj so bila v letih 
2019 in 2020 na osnovi predhodno 
sprejetega odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) pridobljena vsa potrebna 
dovoljenja za gradnjo komunalne 
opreme in prvih stanovanjskih hiš. 
Gradnja komunalne opreme, ki se je 
sproti prilagajala gradnji hiš, se je 
nadaljevala v letih 2021 in 2022.

V izdelavi je dokumentacija projektov 
DGD in PZI za komunalno opremo 
zazidljivih zemljišč Trate ter izgradnjo 
povezovalne ceste med Sestransko 

Priprava drugih sprememb občinskega 
prostorskega načrta (OPN)

Izgradnja nove 
soseske Dobenska 
Amerika

Komunalna oprema za sosesko Blata – 
projektiranje

Soseska Blata, parcelacija

Prostorsko načrtovanje in 
urejanje sosesk

dodatne strokovne podlage, končni 
predlog pa oddan v končna mnenja 
soglasodajalcem na ministrstvih, ki 
so glavnino mnenj podala do konca 
leta 2020, razen (ponovno) Direkcije 
RS za vode, ki je pozitivno mnenje 
izdala šele v juniju 2021. Odlok OPN 
je dokončno sprejel Občinski svet 
Občine Gorenja vas - Poljane.
V postopku je bilo obravnavanih več 
kot 250 pobud in pripomb lastnikov 
zemljišč za spremembo namembnosti 
posamičnih parcel, skupna površina 
vseh zazidljivih zemljišč pa se je 
povečala za 5,7 ha. Novost tokratnih 

sprememb prostorskega načrta je, da 
se večjih območij stavbnih zemljišč 
ne ureja več z naknadno sprejetimi 
prostorskimi načrti, pač pa so vse 
zazidalne zasnove v obliki podrobnih 
prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP) 
že vključene v odlok OPN in torej 
sprejete sočasno z njim, kar omogoča 
takojšnje pridobivanje gradbenih 
dovoljenj. Nekaj največjih območij 
PPIP za stanovanjsko gradnjo je 
prikazanih na spodnjih ureditvenih 
situacijah PPIP.

vasjo (bloki) in Trato (zdravstveni 
dom). Izdelovalec projektne 
dokumentacije je podjetje Arhiplus, d. 
o. o., Gorenja vas.
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Praznična ureditev naselij

V lanskem letu smo predstavili prvi 
sklop nove praznične osvetlitve, ki jo v 
prihodnjih letih želimo nadgrajevati in 
vzpostaviti v vseh krajevnih središčih 
občine. 
Pri načrtovanju praznične osvetlitve 
je bil cilj enovit oblikovni pristop po 
celotnem območju občine, kar kaže, da 
so kraji v občini med seboj povezani. 
Vzorčno smo lani del osvetlitve 
predstavili v Gorenji vasi in Poljanah, 
v naslednjih letih pa želimo projekt 
fazno nadgrajevati tudi po drugih 
krajevnih skupnostih.
V projektu praznične osvetlitve, ki 
ga je za nas izdelalo podjetje Viis, 

PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN UREJANJE SOSESK

arhitekturno projektiranje, d. o. o., 
Ljubljana, so zajeti različni krasilni 
elementi, okrasitev mostov in brvi, 
postavitve svetlobnih napisov, 
osvetlitev objektov z elementom 
‘balkonskih rož’ na oknih in gankih, 
osvetlitev ob glavnih cestah, ki je 
nameščena na cestne svetilke, ter 
okrasitev primernih rastočih dreves. 
Gre za večji celostni projekt praznične 
osvetlitve po vseh šestih krajevnih 
skupnostih. Lani smo vzorčno 
predstavili prvo fazo projekta, 
ki vključuje svetlobne elemente 
na cestnih svetilkah ter krasitev 
mostov in brvi z elementi visečih 

ribic. Izdelava elementov je v celoti 
delo domačih obrtnikov. Pri tem 
posebej izstopa pokrita Neškova 
brv v Gorenji vasi, ki z ambientom 
zvezdnatega neba pod pokrito streho 
že privablja obiskovalce za praznično 
fotografiranje.
Želeli smo, da imajo krasilni elementi 
tudi določen vsebinski pomen. 
Koncept praznične okrasitve in 
osvetlitve krajev v Poljanski dolini 
črpa ideje za krasilne elemente iz 
bogastva naravnih danosti prostora v 
Poljanski dolini, značilnosti grajenega 
prostora, znanja, obrti, navad in zgodb, 
ki živijo na našem območju. 

ELEMENT REKE kot žive sile vode, ki 
povezuje kraje v dolini in omogoča 
življenje;

Veselimo se nadgradnje projekta, v 
katerega želimo vključiti vse krajevne 
skupnosti in povabiti vse občane, da 
bodo lahko sodelovali tako pri vsebini 

V prvo fazo predstavitve so tako zajeti naslednji vsebinski poudarki:

ELEMENT DREVESA/GOZDA kot 
simbola večnosti. Drevo raste in obrodi 
plodove, zato predstavlja energijo, novo 
življenje in nenehno rast, razvoj, ki sta 
značilna tudi za našo hitro razvijajočo 
se lokalno skupnost. Poleg simbolike 
božičnega drevesa miru se tudi sam 
prerez debla s svojo krožno in spiralno 
strukturo navezuje na simboliko rasti, 
širjenja in razvoja;

ELEMENT CVETJA – Kristusova srajčka. 
To cvetlico poznamo predvsem po 
Tavčarjevi povesti in jo povezujemo 
z ljubeznijo, sam pisatelj Tavčar pa jo 
je kot simbol vključil v svojo zgodbo 
tudi zaradi njenih zdravilnih moči – 
blaženja in umirjanja srčnih bolezni. 
Posebnost tega cveta je, da zacveti ob 
neobičajnem jesenskem času in krasi 
naravo v prvem hladu. Tako naj ta za 
zimsko okrasitev neobičajen element 
cveta krasi naše kraje tudi skozi 
hladne dni prazničnega dela leta.

ELEMENT RIBE kot dela bogastva reke, 
so simbol plodnosti in obilja. Ribolov 
pa je ena od glavnih dejavnosti, ki 
stoletja bogati življenje v naših krajih, 
navežemo pa se tudi na ljudsko 
pravljico o ribici, ki izpolni tri želje;

svetlobnih napisov kot pri izbiri 
predstavljenih elementov, ki si jih 
želijo v svojem kraju.
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Praznična osvetlitev krožnega križišča in 
mostu

Praznična osvetlitev Šubičeve hiše

Praznična osvetlitev Neškove brvi

PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN UREJANJE SOSESK
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Zavod za turizem in 
kulturo Poljanska 
dolina

Šubičeva hiša

V letu 2021  se je v primerjavi z 
letom prej na področju kulture 
odvijalo živahnejše dogajanje, 
vendar kljub temu še ne v obsegu 
in na način, kot bi si ga želeli. Zavod 
Poljanska dolina je v kulturno 
dogajanje v Šubičevi hiši in na 
Dvorcu Visoko v precejšnji meri 
vključil lokalne izvajalce na področju 
kulture in rokodelstva. 

Šubičeva hiša je od začetka 
sproščanja javnega življenja do 
konca leta 2021 v galeriji gostila 
dve likovni razstavi (KD Ivan 
Tavčar Poljane, DU Cerkno) in 
eno fotografsko (Loški muzej). 
Razstava, načrtovana za november 
in december, je odpadla zaradi 
poslabšanja epidemiološke slike. 
Vsako tretjo soboto v mesecu so 
potekala redna mesečna vodenja 
po Šubičevi hiši za samostojne 
obiskovalce, ko je hkrati potekala še 
predstavitev domačega rokodelca. 
V večnamenski dvorani se je zvrstilo 
nekaj predavanj, izobraževanj ter 
delavnic – karikaturna delavnica v 
okviru kulturnega dneva za osnovne 
šole ter delavnica za otroke v 
organizaciji Zavoda KRES. Zabeležili 
smo tudi štiri mesečne najeme 
večnamenskega prostora za izvedbo 
izobraževalnih delavnic. 
Z vodenimi ogledi Šubičeve hiše smo 
prispevali k bogatemu programu 
Tednov vseživljenjskega učenja ter 
Tedna podeželja. 
V poletnem času smo tedensko 
izvajali ustvarjalne delavnice za 
šolske otroke.

Kultura, kulturna dediščina

Dvorec Visoko 
V začetku leta smo v Zavodu Poljanska 
dolina izdelali plan dogodkov 
(manjših in večjih) na Dvorcu Visoko 
in prilagodili ponudbo kavarne. Tako 
je bila letna sezona zelo živahna 
in nasičena z različnimi dogodki in 
prireditvami v naši in tuji organizaciji, 
posvetili pa smo se tudi podaljšanju 
sezone dogajanja skozi vse leto. K 
soustvarjanju kulturnega programa 
smo povabili domača kulturna (in 
druga) društva, ki so se z veseljem 

odzvala povabilu, in tako so zaživeli 
petkovi večeri na Visokem, ki so 
obiskovalcem ponujali pester kulturni 
program. 
V okviru muzejskih zbirk Visoška 
domačija pripoveduje pa je zaživela 
tudi projekcijska soba, ki obiskovalcem 
ponuja ogled odlomkov iz filma Cvetje 
v jeseni, posnetega po istoimenski 
Tavčarjevi povesti, ter jih seznanja z 
življenjem in delom našega pisatelja. 

Izdelovanje adventnih venčkov

Otroška razstava
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Arheološko najdišče v Poljanah

Na območju vaškega jedra Poljan 
je starodavno arheološko najdišče 
stavbne dediščine, ki sega najmanj 
v 11. stoletje. Na tem mestu je od 
začetka 18. stoletja stala mogočna 
cerkev sv. Martina, ki je bila po drugi 
svetovni vojni porušena. Manjši 
del arheološkega najdišča je bil 
raziskan že v letu 2008 ob gradnji 
ceste skozi naselje, ko so našli 
temeljni posvetitveni kamen baročne 
cerkve z letnico 1710, zapisom in 
medaljonoma. V letu 2008 so bili 
pri izkopavanjih odkriti romanska 
apsida iz 11. stoletja ter več kostnic 
in pokopališče iz predromanske dobe, 
kar dokazuje, da so na tem mestu naši 
predniki najmanj tisočletje gradili in 
obiskovali svete hrame. Lani so se v 
sklopu projekta ureditve vaškega jedra 
Poljan nadaljevale raziskave. Projekt 
zajema dokončanje arheoloških 

raziskav s predstavitvijo najdb stavbne 
dediščine in zunanjo ureditev.
1. septembra 2021 so ponovno stekle 
arheološke raziskave pod vodstvom 
arheologinje Marije Ogrin.
Po izkopu ostankov nekdanje baročne 
cerkve smo naleteli še na ostanke 
mnogo starejših gotske ter romanske 
cerkve. Odkrite najdbe presegajo 
prvotna pričakovanja, saj je zlasti 
gotska cerkev, katere tlak se nahaja 
skoraj 1,5 m nižje od novejše baročne 
cerkve, zelo lepo ohranjena. Vidni so 
še ostanki notranjih spomenikov, ki 
so projektantom koristno izhodišče 
pri pripravi zasnove predstavitve in 
zaščite najdišča. Skupaj je bilo odkritih 
252 grobov. V ruševinah znotraj 
baročne cerkve je bilo sedem grobov, 
drugi grobovi pa so bili v plasteh, ki 
predstavljajo pokopališko plast pred 
gradnjo odkrite gotske cerkve. 

Arheološke raziskave v Poljanah se 
nadaljujejo, hkrati pa iščemo rešitve za 
začasno zaščito območja arheologije 
in elementov za preprečitev propada 
materije v času raziskav. 
Sočasno se izvaja tudi faza 
preverjanja različnih projektnih rešitev 
predstavitve arheološkega najdišča, 
s katerimi želimo posebej prikazati 
razsežnost cerkve sv. Martina, dobro 
ohranjene ostanke gotske cerkve in 
baročne kripte, ki se nahaja znotraj 
gotske cerkve. Sledi romanske cerkve, 
ki segajo v 11. stoletje, arheologi 
še preiskujejo. Cilj prezentacije je 
zavarovati in ohraniti zgodovinsko 
najdišče v kar se da neokrnjeni obliki 
in atraktivno prikazati impozantnost 
arheološke dediščine najdišča.

Arheološko najdišče sv. Martin 2021

Arheološko najdišče sv. Martin – 
legenda

KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA
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Prestavitev freske Iveta Šubica
V letu 2021 so potekale dolgotrajne 
priprave na selitev freske Poljanska 
vstaja (EŠD 16485), posvečene 40-letnici 
poljanske vstaje, ki je delo lokalnega 
akademskega slikarja Iveta Šubica.
Občina Gorenja vas - Poljane je 
v sklopu ureditve vaškega jedra 
Poljan predvidela tudi selitev freske 
z dotrajanega poslovnega objekta 
Mercatorja na novo lokacijo, skladno 
z načrtom prestavitve in usmeritvami 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
Posebna projektna skupina za ureditev 
vaškega jedra Poljan je soglasno 
podprla predlog za selitve freske k 
spomeniku NOB (EŠD 28190), ki smo 
ga v ta namen posebej preuredili. Za 
prestavitev in preureditev spomenika 
smo izvedli obsežna usklajevanja 

z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine ter pridobili vsa potrebna 
soglasja za prestavitev freske, ki so 
vsebovala tudi obsežna priporočila in 
navodila za njeno izvedbo.
Postopek prestavitve freske na novo 
lokacijo se je izkazal za obsežen 
zalogaj, ki zajema več faz. Na samem 
začetku je bilo treba fresko ustrezno 
utrditi in zaščititi pred morebitnimi 
poškodbami. Dolgotrajnejši in 
temeljiti utrditvi zaledne stene freske 
je sledilo odstranjevanje obodnega 
pasu zidu okoli freske, kjer je bila 
izdelana obodna nosilna vez iz betona, 
ki omogoča premestitev. Postopno 
nameščanje navedenih vezi je zaradi 
sušenja betona trajalo nekaj tednov. 
Da so dela uspešno potekala skladno 

s pripravljenim načrtom, so bili strogo 
upoštevani začrtani koraki.
Na prelomu leta so se priprave na 
selitev bližale koncu in januarja 2022 
je bila freska uspešno premeščena na 
novo lokacijo.
Vzporedno s pripravami na prestavitev 
freske zaradi rušitve opuščenega 
objekta Mercatorja so potekala 
tudi selitvena dela obstoječega 
gostinskega lokala v navedenem 
objektu. Lokal je našel mesto na 
zelenici pod lipo in obsega 24,80 
m2 in teraso. Gre za začasen mobilni 
objekt, za obdobje do izgradnje 
novega kulturnega doma, kjer so 
predvideni prostori tudi za gostinsko 
dejavnost.

KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA

Začasen gostinski objekt Pod lipo

Utrjevanje freske Poljanska vstaja Priprave na selitev freske Poljanska vstaja
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Sofinanciranje kulturnih programov 

Knjižnica Ivana Tavčarja

Občina iz proračuna zagotavlja 
sredstva za sofinanciranje programov 
na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti društev, ki kandidirajo na 
javnem razpisu. 
Tudi lani nas je še vedno zaznamovala 
epidemija nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID-19), ki je onemogočila 
številne načrtovane prireditve, vendar 
je društvom kljub temu uspelo izvesti 
vsaj del programa.
Sredstva so bila društvom dodeljena 
na podlagi točkovanja po Pravilniku o 
sofinanciranju programov ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti v skupni višini 
21.560,48 evra. 

Občina Gorenja vas - Poljane je 
soustanoviteljica Knjižnice Ivana 
Tavčarja Škofja Loka. 
Na območju občine delujeta krajevni 
knjižnici v Gorenji vasi in v Poljanah 
in izposojevalna enota na Sovodnju. 
Povsod beležimo zelo dober obisk. 
Občina po pogodbi zagotavlja 
sredstva za delovanje knjižnice, 
za vzdrževanje in nakup potrebne 
opreme za knjižnice v občini ter nakup 
knjig.
V letu 2021 je bilo iz proračuna za 
knjižnice izplačanih 107.160,15 evra. 

Kulturno društvo – izvajalec DODELJENA SREDSTVA V LETU 
2021 (v €)

1. KUD Sovodenj 2.919,40

2. TD Žirovski vrh 3.900,51

3. DU za Poljansko dolino 1.531,49  

4. DPŽ Blegoš 382,87

5. KUD Ivan Regen 1.100,76

6. KUD Trata Gorenja vas 2.105,80

7. TD Stari Vrh 957,18

8. TD Sovodenj 861,46

9. KD dr. Ivan Tavčar Poljane 6.221,67

10. Klekljarsko društvo Deteljica 717,89

11. PD Sovodenj 574,31

12. KUD Zala 287,15

SKUPAJ 21.560,48

Tabela: Članstvo v knjižnici v letih 2020, 2021

Enota mladi do 15. leta odrasli

2020 2021 2019 2021

Gorenja vas 719 478 611 518

Poljane 506 308 205 273

Sovodenj 105 49 36 34

V letu 2021 je bilo od vseh otrok 
v občini, starih do 15 let, kar 55,9 
odstotka članov knjižnice. 
Občina Gorenja vas - Poljane je za 
knjižnično dejavnost v letu 2021 
namenila 14,47 evra na prebivalca. 
V letu 2021 so v knjižnici zaradi 
ukrepov pričeli izvajati spletne 
dogodke, ki so dostopni vsem 
uporabnikom. Prek FB, Youtube 

kanala knjižnice in podcasta knjižnice 
(PRVI podkast v slovenskih splošnih 
knjižnicah), so 31. decembra 2021 
našteli več kot 13.000 ogledov 94 
spletnih prireditev!
Samo zaradi izposoje je knjižnice v 
letu 2021 obiskalo: v Poljanah 9.447 
ljudi, v Gorenji vasi 21.533 ljudi, na 
Sovodnju 1.050 ljudi.
Vsi skupaj so si na dom izposodili 
119.126 enot gradiva.

V letu 2021 je bilo v vseh enotah 
knjižnice v občini izvedenih 74 
dogodkov in prireditev (razstave, 
predavanja, izobraževanja, ure pravljic, 
delavnice za otroke, obiski vrtcev 
…): Poljane: 21, Gorenja vas: 36,   
Sovodenj: 17.

Opomba: Število članov knjižnice se za leto 2021 spremlja po navodilih, kot jih 
navaja BibSiSt. Ta način izključuje člane, ki so v letu zajema spremenili svoj status 
(otroci – odrasli) in so bili tako v številu članstva za določeno leto upoštevani 
dvakrat (zato upad v primerjavi s preteklimi leti). 
Vir: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA
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Glasbena šola Škofja Loka 
Občina Gorenja vas - Poljane je 
soustanoviteljica Glasbene šole 
Škofja Loka, katere naloga je s svojo 
dejavnostjo zadovoljevati potrebe po 
osnovnem glasbenem izobraževanju 
na območju občin ustanoviteljic in ima 
dislocirane oddelke v občinah Gorenja 
vas - Poljane, Železniki in Žiri.
Občina je za delovanje glasbene 
šole v letu 2021 namenila 28.121,50 
evra.
V letu 2021 je bil na osnovi sprejetega 
pravilnika izveden javni razpis 
za sofinanciranje izobraževanja 
nadarjenih mladih glasbenikov in 

KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA

plesalcev – Jobstov sklad. Iz proračuna 
je bilo v letu 2021 za ta namen 
izplačanih 855,50 evra sredstev. 
Glasbeno šolo Škofja Loka v šol. letu 
2021/2022 (stanje 1. oktobra 2021) 
obiskuje 100 učencev iz Občine 
Gorenja vas - Poljane (19,34 odstotka 
vseh učencev Glasbene šole Škofja 
Loka), od tega 86 osnovnošolcev. 
Vključenost osnovnošolskih otrok 
iz občine v glasbeno šolo je 
8,26-odstotna. 

Predmet Število 
učencev

1. Klavir 16

2. Orgle 1

3. Harmonika 4

4. Violina 9

5. Viola 2

6. Violončelo 8

7. Kontrabas 1

8. Kitara 11

9. Kljunasta flavta 3

10. Flavta 6

11. Klarinet 5

12. Saksofon 3

13. Trobenta 2

14. Pozavna 1

15. Tuba 1

16. Tolkala 3

16. Petje 7

17. Samo nauk o 
glasbi

4

18. Predšolska 
glasbena vzgoja

2

19. Glasbena 
pripravnica

7

20. Baletne urice 2

21. Plesna 
pripravnica

1

22. Balet 3, od tega 
samo pri 
baletu 1

SKUPAJ 100 
(19,34 
% vseh 
učencev)

Število učencev iz Občine Gorenja vas - 
Poljane po predmetih (stanje 1. oktobra 
2021)

Število učencev na Dislociranem oddelku po predmetih in razredih (stanje 
1. oktobra 2021) 
Vir: Glasbena šola Škofja Loka

PREDMET / 
RAZRED

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  SKUPAJ

Klavir 2 3 2 2 2 3 14

Harmonika 2 1 1 2

Violina 1 1 2 4

Viola 1 1 2

Violončelo 1 1 3 1 5

Kitara 2 1 2 2 2 1 4

Kljunasta 
flavta

1 1

Flavta 2 1 2 9

Klarinet 1 1 1 8

Saksofon 1

Samo nauk o 
glasbi

1 1 3

SKUPAJ 11 8 8 9 11 8 55

Glasbena 
pripravnica + 
PGV

8

SKUPAJ 63
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Glasbena šola v Sokolskem domu v Gorenji vasi 
Enota Glasbene šole Gorenja vas 
se je že v šolskem letu preselila 
iz prostorov obeh osnovnih šol v 
prostore Sokolskega doma Gorenja 
vas, kje je v šolskem letu 2021/2022 
poleg poučevanja inštrumentov 
na novo potekla tudi pouk nauka 
o glasbi in glasbena pripravnica za 
najmlajše. Prav tako v veliki in mali 
dvorani Sokolskega doma potekajo 
vsi nastopi naših mladih glasbenikov. 
Udejstvovanje glasbene šole v novih 
prostorih je priložnost za nadaljnji 
razvoj glasbenega šolstva v Poljanski 
dolini, saj delež vključenih otrok 
želimo še naprej povečevati, da bi se 
približali deležu vključenih otrok na 
škofjeloškem območju.

Glasbena šola, Sokolski dom Gorenja 
vas

KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA
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Green destination – 
zlati znak

Udeležba na sejmih

V marcu 2021 je Občina Gorenja 
vas - Poljane s sodelovanjem Zavoda 
Poljanska dolina v okviru projekta 
Zelena shema slovenskega turizma 
pridobila zlati znak Slovenia Green 
Destination Gold. Po prejemu znaka 
se je začela priprava akcijskega 
načrta za promocijo Poljanske doline 
in izvajanje zastavljenih ciljev. V 
marcu se je Poljanska dolina kot 
novopridobljena destinacija z zlatim 
znakom in s ponudnikom – Domačijo 
doživetij Tešnak –, ki je pridobila 
zeleni ključ za nastanitev, predstavila 
tudi v oddaji Na lepše. Ob tem je 
bilo organiziranih in izvedenih kar 
nekaj predavanj in izobraževanj. Še 
posebej gre izpostaviti Zeleni dan 
Poljanske doline v septembru, ki so 
se ga udeležili tudi nekateri turistični 
ponudniki in občani. Posvet je 
vključeval več različnih tem, od katerih 
je bila najpomembnejša okrogla miza 
z naslovom Kulinarika Poljanske 
doline – kako naprej? 
Zavod Poljanska dolina se je prijavil 
tudi na razpis Best Tourism Village, 
ki je potekal na svetovni ravni. Iz 
vsake države so se lahko prijavile 
tri destinacije. UNWTO je tako 
Poljansko dolino uvrstila v Upgrade 
Programme, kar bo omogočilo 
dodatno usposabljanje in nadgradnjo 
destinacije.

V marcu smo se udeležili poročnega 
sejma v spletni obliki – predvajanje je 
potekalo v neposrednem televizijskem 
prenosu. V predstavitev smo vključili 
tudi video- in fotomateriale. 
Ocenjujemo, da je bila predstavitev 
učinkovita, saj se je za poroko na 
Visokem v letu 2021 odločilo več kot 
deset parov. 
V okviru prireditve Dnevi alpsko-
jadranske kuhinje v Celovcu, ki je 
potekala od 16. do 26. septembra, se 
je predstavitvi pridružil tudi Zavod 
Poljanska dolina. Ideja dogodka je 
združevanje vrhunske gastronomije in 
najboljših proizvajalcev iz Slovenije, 
Furlanije, Istre in avstrijske Koroške. 
Letos je celotno dogajanje skladno 
s trenutno situacijo potekalo bolj 

Po sprostitvi ukrepov zaradi pandemije koronavirusa 
je delo na področju turizma in prireditev potekalo 
skoraj nemoteno, vendar ob nižji udeležbi na nekaterih 
dogodkih. Kljub temu so se odvili koncerti v lastni 
organizaciji, različni dogodki in delavnice (tudi v 
sodelovanju z lokalnimi ponudniki, pridelovalci …), 
Poljansko dolino smo predstavili na sejmu v Celovcu itd.

Turizem in prireditve

zadržano in mirno, z manj ‘pouličnega’ 
dogajanja, vendar je bilo kljub temu 
čutiti pravi sejemski utrip, pozitivno 
naravnanost in željo obiskovalcev 
po spoznavanju razstavljavcev in 
njihove ponudbe. Zavod Poljanska 
dolina je na svoji stojnici predstavljal 
domačo občino, celotno Poljansko 
dolino in hkrati tudi njene ponudnike. 
Obiskovalci dogodka so lahko dobili 
ideje za izlete, informacije o možnih 
nastanitvah, kulinaričnih doživetjih in 
tematskih poteh. Odziv obiskovalcev 
na našo ponudbo in predstavitev je 
bil odličen, hkrati pa smo udeležbo 
izkoristili tudi za nova poznanstva 
in možna prihodnja sodelovanja 
z različnimi udeleženci v svetu 
turizma. 

Dnevi Alpsko-jadranske Kuhinje
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Na lepše

Gostilna Pr’ Francet

Televizija

Snemalni dan, katerega rezultat je bil 
prispevek v oddaji, predvajani na RTV 
SLO 26. marca, je bil pester. Ekipa se je 
najprej zadržala na Domačiji doživetij 
Tešnak na Hotavljah, kjer sta jih toplo 
sprejela zakonca Kavčič in postregla 
z odličnimi, sezonsko obarvanimi 
dobrotami iz domače kuhinje. Marjeta 
Kavčič je med letošnjo zimo ustvarila 
inovativen paket za družine, ki ga je 
tudi predstavila v prispevku. Naslednji 
postanek je bil v Šubičevi hiši, 
namenjen pa je bil ogledu muzejske 
zbirke in predstavitvi rodbine Šubic, 
še posebej bratov Janeza in Jurija. Na 
Dvorcu Visoko je vodja Kavarne Visoko 
Martina Ambrožič Tušar predstavila 
terjak, ljudsko zdravilo, značilno za 
hribe pod Blegošem, ki ga je pripravila 
kar v črni kuhinji – pravzaprav je 
to kuhinja z napo, kot obrazložijo v 

Ob koncu poletja smo skupaj 
z Občino Gorenja vas - Poljane 
posneli prispevek za televizijsko 
oddajo Gostilna Pr’ Francet, kjer smo 
potencialnim obiskovalcem skušali 

Loškem muzeju –, in buhtlje z lokalno 
pridelano marmelado ‘posebnih sort’ 
lokalnega ponudnika, brez katerih 
na Dvorcu Visoko pač ne gre. Župan 
Milan Čadež je voditeljico Mojco 
Mavec popeljal skozi muzejsko zbirko 
Visoška domačija pripoveduje in ogled 
zaključil z degustacijo hišnih koktejlov 
Cvetje v jeseni in Visoška kronika. 
Snemalna ekipa se je nato prestavila 
na končno lokacijo, v Javorje, kjer si je 
ogledala 4.920 gramov težak meteorit, 
ki je ga 5. novembra 2009 našel Mirko 
Štibelj. Za zaključek snemalnega dne 
pa je med plesom posameznih snežink 
Tone Debeljak predstavil še dobro 
obiskano pohodno pot Občine Gorenja 
vas - Poljane in morda navdušil tudi 
pohodnike iz drugih delov Slovenije, 
da se naužijejo zelenih razgledov 
Poljanske doline.

Rupnikova linija

V letu 2021 je bilo zanimanje za obisk 
utrdbe Rupnikove linije na Golem 
vrhu spet večje, obiskalo jo je več kot 
850 obiskovalcev. Med obiskovalci so 
prevladovale predvsem šolske skupine 
in zainteresirane zaključene skupine. 
Kljub temu gre izpostaviti tudi dobro 
obiskana redna mesečna vodenja 
vsako prvo soboto v mesecu.
V letošnjem letu je priznani fotograf 
Dragan Arrigler v utrdbi na Golem 
vrhu in drugih objektih Rupnikove 
linije v naši občini s sodelovanju 
z Zavodom Poljanska dolina in 
vodnikom Borisom Žnidarčičem 
pripravil obsežno fotoreportažo, 
ki je bila objavljena v novembrski 
številki revije National Geographic 
Slovenija.

Na lepše

Rupnikova linija

V letu 2021 smo pristopili k 
projektu Turistični potencial 
dediščine podzemnih 
arhitektur v Sloveniji v 
sklopu Strateško razvojnega 
inovacijskega partnerstva za 
trajnostni turizem (SRIPT). 

predstaviti Poljansko dolino kot 
dolino za oddih, številne možnosti 
rekreacije ter izpostavili odlične 
domače ponudnike. 
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Občinski pohodni krog

Občinski kolesarski krog

Dvorec Visoko – 
dogodki

Kavarna Visoko 

Pohodni krog Občine Gorenja 
vas - Poljane poteka približno po 
mejah naše občine in išče najlepše, 
najatraktivnejše točke in točke z 
najlepšim razgledom. Njegova dolžina 
meri kar 89 km, po višinski razliki pa 
obsega več kot 5.000 m vzponov in 
spustov. V vpisno knjigo je vpisanih 
že krepko čez 1.000 pohodnikov.  V 
letu 2021 je kartonček prevzelo 224 
pohodnic in pohodnikov, v celoti 
izpolnilo in vrnilo pa ga je kar 120. Za 
izdajanje kartončkov in nagrad skrbijo 
v Gostilni Jager, kjer je tudi zadnja 
kontrolna točka pohoda, ob vseh 
zbranih žigih pa pohodniki tam tudi 
prejmejo nagrado. 

Občinski kolesarski krog poteka po 
mejah občine z najlepšimi razgledi, 
kjer se kolesar lahko ustavi, razgleda, 
spočije in okrepča. Skupna dolžina 
kroga je kar 115 kilometrov in ima 
3.400 višinskih metrov vzponov 
in spustov. Krog je razdeljen na tri 
etape, tako da ga lahko prevozite v 
celoti ali po posameznih etapah. Po 
poteh kolesarskega kroga vas bodo 
vodili opazni in pregledni smerokazi. 
Za izdajanje kartončkov in nagrad 
občinskega kolesarskega kroga 
skrbijo v Kavarni Ajda. V letu 2021 
je kartonček prevzelo 118 kolesark 
in kolesarjev, v celoti izpolnjene 
kartončke pa jih je vrnilo 36.

V poročni dvorani in kletnih prostorih 
se skozi leto 2021 ob upoštevanju 
protikoronskih ukrepov odvilo 
nekaj manjših poslovnih dogodkov, 
predavanj ter dogodkov za zunanje 
obiskovalce, na dvorišču dvorca pa 
koncerti, dogodki v sodelovanju z 
domačimi društvi ter predstavitve 
lokalnih ponudnikov. 

Kavarna Visoko je v letu 2021 po 
odprtju v drugi polovici aprila redno 
obratovala. Gradili smo na razvoju 
kavarne in vključevanju hišne 
ponudbe v (še posebej) kulinarične 
in druge dogodke na Visokem. 
Sprejemali smo tudi vnaprej naročene 
skupine,  ki smo jim zagotovili želeno 
storitev. 
Skladno z željo po razvoju lokalne 
kulinarike se je odvil tudi prvi 
kulinarični Tavčarjev večer z izbrano 
lokalno kulinariko iz časa Ane Kalan 
po recepturah iz knjige Ta dobra 
stara kuha, predstavljenih na sodobni 
način.
Kavarno obiskujejo najrazličnejše 
skupine gostov, letos pa smo začeli 
opažati, da se gostje vračajo. Veliko 
je tudi turistov ter obiskovalcev, ki se 
po ogledu zbirke Visoška domačija 
pripoveduje zadržijo še v kavarni. 

Kulinarični Tavcarjev večer
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Druge dejavnosti na področju turizma
Občina sofinancira tudi druge 
projekte na področju turizma, ki 
jih izvaja RA Sora – Turizem Škofja 
Loka, ter posledično sodeluje pri 
skupnih projektih vseh štirih občin 
na Škofjeloškem. Občina Gorenja 
vas - Poljane je sredstva namenila 
za sofinanciranje splošnih stroškov 
ter naslednjih skupnih turističnih 
projektov oz. produktov: 
• sodelovanje v projektu Javni 

razpis za dvig kompetenc vodilnih 
turističnih destinacij in razvoj 
turistične ponudbe v vodilnih 
turističnih destinacijah v letih 
2020 in 2021 – vzpostavitev 
projekcije na Dvorcu Visoko; 

• sodelovanje v projektu Javni 
razpis STO za krepitev promocije 
turistične ponudbe vodilnih 
turističnih destinacij Slovenije; 

• promocija škofjeloškega območja 
na domačih in tujih trgih; 

• izdelava mesečnih koledarjev 
prireditev Kam?;

• izdelava destinacijskega časopisa 
(poletna in zimska izdaja) Zdaj je 
čas za škofjeloške slike; 

• izvedba izobraževanj za turistične 
ponudnike škofjeloškega 
območja na temo digitalnega 
marketinga;

• vzpostavitev rezervacijskega 
sistema na spletni strani 
destinacije za spletno rezervacijo 
doživetij na Škofjeloškem; 

• vzdrževanje Loške kolesarske 
poti; 

• srečanje s ponudniki turističnih 
storitev s Škofjeloškega v 
obliki strokovne ekskurzije na 
Kočevsko; 

• vzpostavitev in ureditev novega 
TIC Škofjeloško območje; 

• priprava in promocija 
kulinaričnega festivala Okusi 
Škofjeloškega; 

• izdelava in sprejetje Strategije 
trajnostnega razvoja turizma za 
škofjeloško območje 2028. 

Turizem Škofja Loka za našo občino 
izvaja tudi digitalno promocijo 
celotnega škofjeloškega območja 
na FB, IG in na spletni strani www.
visitskofjaloka.si ter aktivno sodeluje 
pri trženju, promociji in organizaciji 
porok na Visokem. Znotraj Turizma 
Škofja Loka deluje tudi TIC Škofjeloško 
območje, katerega največji delež 
aktivnosti je usmerjen v informiranje 
domačih in tujih obiskovalcev 
o aktualni turistični ponudbi in 

ponudnikih v Škofji Loki, Poljanski in 
Selški dolini ter v prodajo izdelkov 
blagovne znamke Babica & dedek. 
Turizem Škofja Loka skrbi tudi za 
zadostne zaloge promocijskega 
materiala s strani STO, ki ga 
lahko ponudniki na TIC kadar koli 
prevzamejo. Prav tako Turizem Škofja 
Loka komunicira s krovno turistično 
organizacijo (STO) ter o aktivnostih 
in izobraževanjih obvešča turistične 
ponudnike s Škofjeloškega. 

Stara hišna imena – obraz dediščine naših 
krajev

S projektom popisa starih hišnih imen 
želimo ohraniti nesnovno kulturno 
dediščino slovenskega podeželja 
in posebnosti narečnega govora, ki 
se zelo dobro odražajo pri izgovoru 
hišnih imen, ne nazadnje pa tudi 
preprečiti izginotje starih hišnih imen 
in razširiti njihovo uporabo med 
domačini. 
Zaradi epidemije smo popis hišnih 
imen na Hotavljah in na Srednjem 
Brdu zaključili šele lani, hkrati pa 
popisali še stara hišna imena na 
območju Volake, Čabrač, Suše in 
Jelovice. Popis hišnih imen poteka 
sistematično in strokovno podprto s 
strani jezikoslovcev, zajema pa izpis 
imen iz franciscejskih katastrov in 

župnijskih knjig, terenski popis imen 
med starejšimi domačini, izvedbo 
srečanj z vsemi domačini, potrditev 
zbranih imen, izdelavo označevalnih 
tablic in brošur z zbranimi imeni, 
zanimivostmi o imenih in starimi 
fotografijami hiš. 
Na Škofjeloškem smo v šestih letih, 
odkar poteka projekt, popisali imena 
v skupno 97 vaseh, od tega v 52 
vaseh na območju Občine Gorenja 
vas - Poljane. Skupno smo ob tem 
evidentirali 1.800 imen, ki so še živa 
oz. jih domačini v svojem narečnem 
govoru še uporabljajo, od tega na 
Gorenjevaškem 850 še poznanih 
hišnih imen.  

TURIZEM IN PRIREDITVE
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TURIZEM IN PRIREDITVE

Valentinov pohod

Občina iz proračuna zagotavlja 
sredstva za sofinanciranje turističnih 
dejavnosti društev, ki kandidirajo na 
javnem razpisu. 
Tudi dejavnosti turističnih društev 
so bile zaradi pandemije zelo težko 
izvedljive in omejene, zato je bil 
izvedeni program društev zelo 
okrnjen.
Občina je v letu 2021 podpisala 
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti 
z osmimi društvi in dodelila sredstva 
v skupni višini 12.991,01 evra. Višina 
sofinanciranja se določi na podlagi 
izpolnjevanja meril, ki so opredeljena v 
Pravilniku o sofinanciranju turističnih 
dejavnosti društev na območju Občine 
Gorenja vas - Poljane.

Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev

DRUŠTVA DODELJENA SREDSTVA V LETU 2021 
(v €) 

1.  TD Žirovski vrh 1.626,33

2.  Klekljarsko društvo Deteljica 2.796,34

3.  TD Stari vrh 2.540,04

4.  TD Slajka Hotavlje 1.041,32

5.  TD Gorenja vas 1.883,73

6.  TKŠD podeželja Kladje 1.345,52

7.  TD Sovodenj 1.298,72

8.  Društvo ljubiteljev salam 468,01

SKUPAJ 12.991,01
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Varstvo predšolskih otrok

Osnovnošolski program 

Predšolska vzgoja

Izobraževanje

V šolskem letu 2021/2022 poteka 
organizirano dnevno varstvo v šestih 
oddelkih v Gorenji vasi – Vrtec Zala, 
štirih oddelkih v enoti na Dobravi, 
dveh skupinah v enoti na Sovodnju, eni 
skupini v enoti v Lučinah ter v sedmih 
oddelkih Vrtca Agata v Poljanah, v 
1,5 oddelka v Lovskem domu Poljane 
in v 1,5 oddelka na PŠ Javorje (do 
31. decembra 2021). Z dokončanjem 
investicije v Vrtec Agata se je s 1. 
januarjem 2022 število oddelkov 
v Vrtcu Agata spremenilo; varstvo 
poteka v 10 oddelkih v Vrtcu Agata in 
v 1,5 oddelka v enoti na PŠ Javorje.  1. 
oktobra 2021 je bilo v vrtce v občini 
vpisano 422 otrok, število otrok pa se 
vse leto spreminja.
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, ter 
druge stroške za otroke s posebnimi 
potrebami (dodatna strokovna pomoč, 
spremljevalec …).
Za sofinanciranje razlike med ceno 
programov in plačilom staršev ter za 
kritje stroškov za otroke s posebnimi 
potrebami je Občina Gorenja vas - 
Poljane  v letu 2021 namenila skupno 
1.308.890,03 evra za otroke, ki so 
vključeni v vrtce na območju občine. 

Cene programov v vrtcih v Občini 
Gorenja vas - Poljane od 1. decembra 
2021 naprej znašajo: za prvo starostno 
skupino 503 evrov, za drugo starostno 
skupino 374 evrov, za kombinirani 
oddelek in oddelek 3- do 4-letnih otrok 
pa 421 evrov.

Vzgoja, izobraževanje, šport

Dnevno varstvo in vzgoja

Leto Subvencije plačil staršev 
za vrtce v občini v €

Subvencije za varstvo izven občine 
v €

2021 1.308.890,03 93.819,9

2020 1.315.494,68 84.583,61

2019 1.278.310,05 93.777,87

2018 1.197.724,73 125.503,83

2017 1.121.039,64 133.763,00

2016 1.065.806,92 113.567,94

2015 1.034.886,31 92.313,37

2014 1.032.255,73 67.910,18

2013 1.042.521,63 87.262,01

2012 1.127.812,38 49.234,84

2011 1.023.621,63 79.441,89

2010 994.569,92 85.825,91

2009 873.210,32 114.632,90

Skupaj 14.416.143,97 1.221.637,30

Občina je skladno z zakonodajo 
prispevala tudi za razliko med ceno 
programov in plačilom staršev za otroke, 
ki so vrtce obiskovali izven občine, 
ter krila stroške za otroke s posebnimi 
potrebami. V letu 2021 je bilo v ta 
namen izplačanih 93.819,95 evra. 

Občine so skladno z veljavno 
zakonodajo dolžne zagotavljati 
sredstva za kritje materialnih 
stroškov v osnovnih šolah, ki so 
vezani na uporabo prostorov in 
opreme v osnovnih šolah, ter sredstva 
za izvedbo tistih osnovnošolskih 
programov, ki niso financirani iz 
državnega proračuna (varstvo vozačev 
in zdravstvena športna vzgoja). Za 

materialne stroške šol in izvedbo 
navedenih dodatnih programov je bilo 
v letu 2021 izplačanih 166.916,79 
evra. 
Na OŠ Ivana Tavčarja je izobraževalna 
dejavnost v šolskem letu 2020/2021 
potekala v 30 oddelkih (matična 
šola s podružnicama) s skupno 624 
učenci. Na OŠ Poljane je izobraževalna 
dejavnost v šolskem letu 2020/2021 

potekala v 22 oddelkih (matična šola s 
podružnico) s 430 učenci.
V letu 2021 je bilo za dodatne 
interesne dejavnosti v šolah 
porabljenih 760 evrov. Za pokritje 
materialnih stroškov tekmovanj 
učencev v osnovni šoli na regionalni 
in državni ravni je bilo namenjenih 
2.441,29 evra. Občina je v letu 2021 
sofinancirala tudi izvedbo zimskih šol 
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VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, ŠPORT

Občina Gorenja vas - Poljane od 
obnove Sokolskega doma Gorenja vas 
dalje sofinancira izvajanje programov 
vseživljenjskega učenja, ki jih v okviru 
različnih tečajev v mali dvorani 
Sokolskega doma izvaja Ljudska 
univerza Škofja Loka. Tečaji so vsako 
leto bolj obiskani.

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 ter za 
nakup publikacij in drugih gradiv, 
pomembnih za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. 

Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja in Zakon o 
osnovni šoli nalagata občinam, da 
priskrbijo sredstva za prevoze učencev 
osnovne šole, katerih prebivališče je 
oddaljeno od osnovne šole več kot 
4 km. Občina Gorenja vas - Poljane 
ima razpršeno poselitev, tako da 
je bilo v letu 2021 za prevoze 
osnovnošolskih otrok kljub daljšemu 
zaprtju šol porabljenih 302.878,20 
evra. Prevoze na številnih relacijah 
izvaja 11 prevoznikov kombijev in 
dva prevoznika avtobusa, ki so bili 
izbrani na javnem razpisu za izvajanje 
osnovnošolskih prevozov. 

Lokalno učno 
središče

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu

Šolski prevozi

Tudi v letu 2021 so bile načrtovane 
aktivnosti zelo okrnjene zaradi 
epidemije koronavirusa, zato so se 
sredstva namenila za nakup nove 
prometne signalizacije. V prvih dneh 
šolskega pouka v septembru je 
potekalo varovanje otrok na šolskih 
poteh, v okviru Tedna mobilnosti pa je 
bil v Gorenji vasi za občane izveden 
brezplačni pregled koles.

v naravi, učenje plavanja in  CŠOD 
v višini 3.879 evrov (del dejavnosti 
zaradi pandemične situacije ni bil 
izveden).  
Sredstva v višini 1.000 evrov so 
bila namenjena za pospeševanje 
raziskovalne dejavnosti, predvsem 
za delo na konkretnih izobraževalnih 
projektih na šolah, ki so povezani z 
dodatnimi stroški. 

Za mednarodno sodelovanje je bilo v 
letu 2021 namenjenih 565,61 evra. 
Občina financira nakup opreme, 
gradnjo in vzdrževanje osnovnih šol. 
Občina Gorenja vas - Poljane kot 
soustanoviteljica skupnega javnega 
zavoda OŠ Jela Janežiča krije 
del materialnih stroškov šole. Z 
delnim kritjem stroškov izvajanja 
nadstandardnega programa skušamo 

zagotoviti kakovostno izobraževanje 
tudi za učence s posebnimi 
potrebami.
Prav tako je Občina Gorenja vas - 
Poljane soustanoviteljica Glasbene 
šole Škofja Loka, zato so v občinskem 
proračunu zagotovljena sredstva 
za materialne stroške, najemnine, 
povračila stroškov delavcem ter za 
nakup glasbil za potrebe pouka. 
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Na osnovi Odloka o sofinanciranju 
LPŠ v Občini Gorenja vas - Poljane 
in Programa športa v Občini Gorenja 
vas - Poljane za določeno leto se v 
proračunu občine namenjajo finančna 
sredstva za izvajanje programov 
športa. Pravico do sofinanciranja 
športnih programov imajo izvajalci 
športne dejavnosti, ki izpolnjujejo 
pogoje, navedene v odloku in LPŠ. 
Občinska proračunska sredstva, 
namenjena športnim programom, 
lahko izvajalci pridobijo le na osnovi 
kandidature na javnem razpisu. 
V letu 2021 je bilo iz občinskega 
proračuna po razpisu za izvajanje 
programov športa izplačanih 
61.563,01 evra. Denar je bil razdeljen 
med 19 občinskih društev, s katerimi 
so bile sklenjene pogodbe o 
sofinanciranju. 

Sofinanciranje športnih programov 

Dirka na Stari vrh, foto: Miha Prijatelj

Športno društvo – izvajalec IZPLAČANO (v €) 

1.  Športno društvo Mladi Vrh 651,52

2.  Športno društvo Blegoš 478,80

3.  Športno društvo Partizan Gorenja vas 1.817,82

4.  Športno društvo Sv. Urban 1.083,69

5.  Društvo upokojencev Sovodenj 975,98

6.  Društvo upokojencev za Poljansko dolino 541,58

7.  Športno društvo Marmor Hotavlje 4.824,61

8.  Planinsko društvo Sovodenj 489,10

9.  Planinsko društvo Gorenja vas 2.507,68

10.  Društvo OPV šport 1.274,01

11.  Športno društvo Poljane 9.053,46

12.  Karate klub RONIN 1.478,27

13.  Košarkarski klub Gorenja vas 14.864,92

14.   Smučarski klub Poljane 10.156,43

15.  Športno društvo FIT AS 1.993,59

16.  Strelsko društvo Gorenja vas 7.840,65

17.  Društvo letalcev Kragulj Sovodenj 701,12

18. Kolesarsko društvo Belaunce 111,96

19. Športno društvo Sovodenj 717,82

SKUPAJ 61.563,01

VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, ŠPORT
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Zdravstveno varstvo
Širitev programa družinske medicine – 
nov zdravnik splošne medicine

Nova ginekološka 
ambulanta

V decembru 2020 je občina oddala 
vlogo za širitev programa družinske 
medicine v ambulanti dr. Janeza 
Koprivca za 0,5 programa, saj se je 
v ambulanti zaposlil zdravnik Jaka 
Šinkovec, dr. družinske medicinec, ki ob 
zaključku specializacije že vpisuje nove 

V letu 2020 je bil za Zdravstveno 
postajo Gorenja vas odobren tudi 
program ginekologije v obsegu 
0,4 programa, ki se izvaja v okviru 
Osnovnega zdravstva Gorenjske 
in deluje v prvem nadstropju 
zdravstvenega doma, kjer je občina 
povsem na novo uredila ginekološko 
ambulanto. V okviru javne mreže od 
marca 2022 program izvaja dr. Eva 
Torkar, ki je delno zaposlena še v 
kranjski porodnišnici.  

paciente. K širitvi so bila pridobljena 
vsa potrebna soglasja Ministrstva za 
zdravje, ZZZS in Osnovnega zdravstva 
Gorenjske, na osnovi česar je občinski 
svet aprila sprejel odlok o razpisu 
koncesije sredi leta 2021.

Nova ginekološka ambulanta
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Gasilsko vozilo PGD Poljane, arhiv PGD Poljane

Gasilski dom Gorenja vas, arhiv Gasilske enote Gorenja vas

Protipožarna varnost in civilna zaščita
Gasilska oprema

Gasilski dom Gorenja vas

Civilna zaščita

Občina Gorenja vas - Poljane je v 
letu 2021 namenila 48.980 evrov za 
nakup opreme in sredstev, ki so nujna 
za uspešno in varno delo gasilcev na 
vajah, izobraževanjih in intervencijah. 
Oprema je bila nabavljena po merilih, 
ki jih je Gasilska zveza Slovenije 
pripravila za minimalno zagotavljanje 
sil in opremljenost po posameznih 
kategorijah gasilskih enot. Oprema je 
preverjena, tipizirana in ustreza tudi 
zahtevnim standardom in predpisani 
življenjski dobi. 
Poleg nakupa opreme je bilo v 
letu 2021 namenjenih še 24.000 
evrov PGD Poljane za sofinanciranje 
nakupa gasilskega vozila GVM-1. 
Novo vozilo GVM-1 WV Transporter 
4 x 4 z avtomatskim menjalnikom z 
izdelano nadgradnjo, ki poleg osnovne 

Občina Gorenja vas - Poljane je v letu 
2021 namenila sredstva:
• za sofinanciranje gradnje novega 

gasilskega doma v Gorenji vasi 
(izdelava elektroinštalacij in 
zunanje ureditve) v višini 47.100 
evrov ter izdelavo cenitvenega 
poročila in načrta za vpis stavbe 
v kataster stavb, ki se bodo 
upoštevala pri vrednotenju 
solastniškega deleža občine pri 
novozgrajeni stavbi gasilskega 
doma ter

• za nakup solastniškega deleža 
gasilskega doma na Hotavljah, 
skladno z višino sredstev občine za 
sofinanciranje gradnje gasilskega 
doma, to je 25.000 evrov.

V letu 2021 so se načrtovana sredstva 
namenila za nakup osebne opreme 
novoimenovanega občinskega štaba 
civilne zaščite, za nakup dodatnih 
pripomočkov za ekipi prve pomoči, 
nakup nove strehe šotora civilne 

funkcije prevoza moštva omogoča tudi 
posredovanje prvih posredovalcev, 
saj vsebuje vso potrebno opremo. 

Obenem je vozilo opremljeno tudi za 
vodenje večjih intervencij.

zaščite, ki je bila dotrajana, servis AED 
za PGD Gorenja vas in financiranje 
določenih nalog zaščite, reševanja 
in pomoči ob naravnih in drugih 
nesrečah na podlagi sklenjenih 
Dogovorov o opravljanju nalog zaščite, 

reševanja in pomoči (Drustvo GRS 
Škofja Loka, Jamarsko društvo Gorenja 
vas, Radioklub Poljanska dolina in 
Združenje slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov).
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Socialno varstvo
Program prevozov za starejše Prostofer

Že eno leto starejšim občanom 
in občankam s pomočjo šestih 
srčnih prostovoljk in prostovoljcev 
zagotavljamo brezplačne prevoze 
na klic ter bistveno izboljšujemo 
kakovost njihovega življenja ter 
skrbimo za njihovo varnost v prometu. 
V letu 2021 so prostovoljni vozniki 
opravili 155 prevozov starostnikov. Na 
mesec povprečno opravijo okrog 17 
prevozov. Večinoma gre za prevoze na 
zdravniške preglede v Škofjo Loko, na 
Jesenice, Golnik in v Ljubljano. Projekt 
je med občani zelo dobro sprejet, z 
nim pa želeli občina omogočiti večjo 
mobilnost starejših občanov in s tem 
tudi boljšo kakovost življenja. 
Na občini smo hvaležni našim 
voznikom prostovoljcem oz. dobrim 
ljudem, ki pomagajo in so ključni, 
da se ti prevozi starostnikov sploh 
lahko izvajajo. Gre za ljudi z velikim 
srcem, ki jemljejo svojo humanost za 
samoumevno in častno dejanje.

Enkratne denarne 
socialne pomoči
Na osnovi Odloka o denarni socialni 
pomoči v Občini Gorenja vas - Poljane 
(Ur. l. RS, št. 11/18) so vsako leto 
planirana sredstva za dodeljevanje in 
izplačevanje denarne socialne pomoči 
za občane s stalnim prebivališčem 
v občini, ki tako pomoč potrebujejo 
in izpolnjujejo pogoje za njeno 
pridobitev. 
Predlagatelji vložijo zahtevek za 
dodelitev pomoči na posebnem 
obrazcu, ki je dostopen na občini in 
na občinski spletni strani. O višini 
sredstev za upravičenca odloči 
občinski odbor za zdravstvo, socialno 
varstvo in skrbstvo ter vlagatelju se 
izda odločbo. 
V letu 2021 je bilo dodeljenih 24 
enkratnih denarnih socialnih pomoči v 
skupni višini 16.513,23 evra.

V letu 2021 je bilo 
dodeljenih 24 enkratnih 
denarnih socialnih 
pomoči v skupni višini 
16.513,23 evra.

Prostofer – vozniki prostovoljci + Prostofer avto
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Splošni in posebni socialni zavodi, družinski 
pomočnik, pomoč na domu
Občina Gorenja vas - Poljane skladno 
s sprejeto zakonodajo krije stroške 
storitve institucionalnega varstva 
določenim občanom. Občina je 
dolžna doplačevati oz. plačevati 
socialnovarstvene storitve za svoje 
občane, ki sami finančno ne zmorejo 

Občina Gorenja vas - Poljane 
glede na veljavno zakonodajo v 
proračunu zagotavlja tudi sredstva 
za družinskega pomočnika. Institut 
družinskega pomočnika je pravica 

Upravičenci socialne oskrbe na 
domu so osebe, ki jim psihofizične 
sposobnosti omogočajo, da z občasno 
organizirano pomočjo drugega 
ohranjajo zadovoljivo duševno 
in telesno počutje in tako vsaj za 
določen čas odložijo potrebo po 
institucionalnem varstvu. Upravičenci 
do socialne oskrbe so osebe, starejše 
od 65 let, in osebe s statusom 
invalida, ki ne zmorejo samostojnega 
življenja, izjemoma tudi mlajše osebe 
brez priznanega statusa invalida. V 
Centru slepih, slabovidnih in starejših 

kriti stroškov domske oskrbe. 
Nekaterim občanom je potrebno 
zagotoviti celotno plačilo oskrbnine, 
drugim pa samo doplačilo. Višino 
prispevka po uradni dolžnosti ugotovi 
pristojni center za socialno delo in 
izda odločbo. 

V letu 2021 je bilo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za plačilo oskrbnine v 
socialnih zavodih oz. domovih izplačanih 174.327,85 evra.  

V letu 2021 so se iz občinskega proračuna zagotavljala potrebna sredstva trem 
družinskim pomočnikom, ki so nudili pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju ter 
težko gibalno oviranim osebam, in sicer v skupni višini 31.750,62 evra.  

Število uporabnikov pomoči na domu se vse leto 
spreminja, ob koncu leta 2021 jo je koristilo 22 
uporabnikov. V letu 2021 je bilo za ta namen 
porabljenih 47.828,57 evra.

Občina Gorenja vas - Poljane je ob 
koncu leta 2021 doplačevala domsko 
oskrbo za 21 oskrbovancev v 15 
različnih domovih oz. zavodih po 
Sloveniji. Število oskrbovancev se med 
letom spreminja.

upravičenca do institucionalnega 
varstva, da lahko v primerih in pod 
pogoji, določenimi z Zakonom o 
socialnem varstvu (ZSV), namesto 
celodnevnega institucionalnega 

Škofja Loka storitev pomoči na domu 
in socialne oskrbe na domu izvajajo 
za občane občin Škofja Loka, Gorenja 
vas - Poljane, Žiri in Železniki, ki tako 
skladno z Zakonom o socialnem 
varstvu zagotavljajo mrežo javne 
službe za pomoč na domu in storitev 
tudi delno sofinancirajo.
Storitev pomoč družini na domu 
se začne izvajati na zahtevo 
upravičenca ali njegovega zakonitega 
zastopnika ter se prilagodi potrebam 
posameznega upravičenca. Storitev 
socialne oskrbe na domu je plačljiva 

varstva izbere družinskega pomočnika, 
ki mu nudi pomoč v domačem 
okolju. 

in je za uporabnike v letu 2021 
znašala 5,80 evra na uro. Skladno 
z dogovorom med Občino Gorenja 
vas - Poljane in Centrom slepih, 
slabovidnih in starejših Škofja Loka se 
pomoč družini na domu uporabniku 
zaračunava po dejansko opravljenih 
urah in po potrjeni ceni, s katero 
soglaša občina. Center mesečno 
opravlja obračun dejanskih stroškov 
storitve. Stroške storitve za razliko od 
deleža, ki ga na podlagi potrjene cene 
izvajalec pridobi od uporabnikov, krije 
občina.

SOCIALNO VARSTVO
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Enkratni denarni prispevek za novorojenčke v občini

Sofinanciranje socialno-humanitarnih 
dejavnostiDrugi 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. 
Občina Gorenja vas - Poljane skladno 
s pogodbo zagotavlja sredstva za 
varno hišo in materinski dom. Varna 
hiša Gorenjske je bila ustanovljena 
z namenom zagotavljanja zatočišča, 
svetovanja ter preprečevanja nasilja 
nad ženskami in otroki. Občina na 
ta način želi prisluhniti težavam 
in potrebam ogrožene skupine 
prebivalcev in jim nuditi pomoč 
v obliki varnega zatočišča za čas, 
ko je nujno, 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 

Humanitarne organizacije in društva DODELJENA 
SREDSTVA V LETU 
2021 (v €)

1.  Društvo psoriatikov Slovenije – Podružnica 
Gorenjske

218,83 

2.  Društvo upokojencev Sovodenj 587,40 

3.  Združenje multiple skleroze Slovenije 264,90 

4.  Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj 322,48 

5.  Rejniško društvo Slovenije 184,28 

6.  AURIS, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih 253,39 

7.  ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje 218,83 

8.  Center za socialno delo Kranj, enota Škofja Loka

9.  Društvo paraplegikov Gorenjske 218,83 

10.  Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka 380,08 

11.  ILCO, Invalidsko društvo Gorenjska 575,88 

12.  Klub zdravljenih alkoholikov dr. Viktorja 
Kocjančiča

460,70 

13.  Društvo upokojencev za Poljansko dolino 1.693,09 

14.  Ozara Slovenija 195,80 

15.  Društvo prijateljev mladine Škofja Loka 771,68 

16.  Društvo diabetikov Škofja Loka 449,19 

17.  Društvo izgnancev Slovenije 253,38 

18.  SOŽITJE 644,99 

19.  Slovensko združenje za preprečevanje samomora 230,35 

SKUPAJ 8.419,33 

Na osnovi sprejetega Pravilnika o 
vrednotenju programov na področju 
socialno-humanitarnih dejavnosti, ki 
se sofinancirajo iz proračuna Občine 
Gorenja vas - Poljane, se finančna 
sredstva  upravičencem dodelijo na 
podlagi javnega razpisa. Na razpis se 

je prijavilo 19  humanitarnih društev 
oz. organizacij, katerih člani so tudi 
občani naše občine. Sredstva niso bila 
porabljena v celoti, ker se določene 
aktivnosti zaradi omejitev, povezanih s 
COVID-19, niso izvedle. Na postavki je 
ostalo 80,67 evra sredstev.

SOCIALNO VARSTVO

in je bila v letu 2021 podeljena za 
95 novorojenčkov iz naše občine. 
Prispevek se izplača na podlagi 
predložene vloge staršev in izdane 
odločbe o upravičenosti do sredstev. 
Za ta namen je bilo porabljenih 
19.820,80 evra. 
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V občinskem proračunu se vsako leto 
namenjajo finančna sredstva za pomoč 
pri posameznih ukrepih na področju 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
na podlagi Pravilnika o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva in 
podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane. 
Upravičeni prejemniki lahko sredstva 
pridobijo le na osnovi kandidature na 
javnem razpisu. 
Sredstva so bila razdeljena 
upravičencem, ki so izvedli nakup 
kmetijske mehanizacije oz. za urejanje 
kmetijskih zemljišč (agromelioracija) 
ter za naložbe in opremo v kmetijska 
gospodarstva (hlevska oprema, 
sofinanciranje izgradnje novega 
gospodarskega poslopja, rekonstrukcija 
gospodarskega poslopja itd.).

Občina je sofinancirala tudi 
nakup gozdarske mehanizacije 11 
upravičencem (vitli, gozdarske prikolice, 
cepilniki drv,  zaščitna oprema).

Občina je sofinancirala tudi naložbe 
v dopolnilne dejavnosti. Dvema 
upravičencema je bilo za ta namen  
izplačanih 1.237,49 evra.

Subvencije na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja

Gospodarske dejavnosti

SOFINANCIRANJE NALOŽB V LETU 2021

a) KMETIJSKE INVESTICIJE IN OPREMA

Izvedba agromelioracij 4

Nakup ovijalke – balirke 1

Nakup cistern za gnojevko 4

Nakup gorskih kosilnic 14

Nakup obračalnikov 6

Nakup pihalnika 4

Nakup nakladalne prikolice 1

Nakup zgrabljalnika 8

Nakup trosilnika gnoja 2

Ostalo: nakup opreme za čebele (1x), pašne opreme (5x),
rastlinjak (3x), molzni stroj (1x), …

10

b) GRADNJA IN ADAPTACIJA GOSPODARSKIH POSLOPIJ 

Gradnja hleva, kleparska dela na strehi, 
notranja ureditev hleva, adaptacija strehe,…

10

V letu 2021 je bilo za kmetijske investicije in 
opremo izplačanih 66.859,79 evra.

SOFINANCIRANJE GOZDARSKIH UKREPOV V LETU 2021

a) NAKUP GOZDARSKE MEHANIZACIJE

Vitel 4

Gozdarska prikolica 3

Cepilnik drv 2

b) NAKUP ZAŠČITNE OPREME ZA DELO V GOZDU

Hlače, rokavice, jakna, čevlji, čelada … 2

V letu 2021 je bilo za nakup gozdarske mehanizacije in
 opremo izplačanih 11.967,23 evra.

Za vse investicije (kmetijske 
in gozdarske) je bilo  
upravičencem v letu 2021 
izplačanih 78.827,02 evra.
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Trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo

Kreditna shema ugodnih posojil 
za podjetnike

Subvencije za 
podjetnike

Sofinanciranje društev na področju kmetijstva

Občina je v letu 2021 skladno z 
javnim razpisom sofinancirala 
aktivnosti trajnostnega gospodarjenja 
z divjadjo, in sicer ukrepov varstva 
divjadi in biomeliorativnih ukrepov 
(vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih 
jas, mokrišč in remiz za malo divjad, 
vzdrževanje gozdnega roba, izdelava 
in vzdrževanje kaluž, sadnja in 
vzdrževanje plodonosnega drevja in 

Kreditna shema Razvojne agencije Sora 
v sodelovanju z občinami Škofja Loka, 
Gorenja vas - Poljane,
Žiri in Železniki ter Območno obrtno 
zbornico Škofja Loka nudi podjetjem 
(mikro, mala in srednje velika podjetja) 

Občina je v letu 2021 skladno s 
Pravilnikom o spodbujanju razvoja 
podjetništva v Občini Gorenja vas 
- Poljane (Uradni list RS., št. 19/17, 
11/18 in 100/21) sofinancirala ukrep 
zaposlovanja oz. samozaposlovanja 
(17 vlog). Enemu upravičencu smo 
sofinancirali promocijo izdelkov 
in storitev doma in v tujini. Stroške 
za delovanje mladih podjetij smo 
sofinancirali enemu podjetniku. 
Skupaj je bilo za te namene izplačanih 
19.578,08 evra.

Sredstva so bila namenjena tudi za delovanje društev s področij kmetijstva, gozdarstva in podeželja.

DRUŠTVO ČLANI IZ OGVP UPRAVIČENI STROŠKI (v €) SKUPAJ  (v €)

Govedorejsko društvo Škofja Loka 25,17 % 1.088,13 273,88 

Čebelarsko društvo Blegoš 86,76 % 3.349,18 2.905,75 

Društvo podeželskih žena Blegoš 92,33 % 1.554,62 1.435,38 

Čebelarsko društvo Sovodenj 64,29 % 1.073,87 690,39 

Društvo rejcev drobnice Škofja Loka 31,34 % 529,09 165,82 

Društvo za razvoj podeželja Resje 33,98 % 100,00 33,98 

Društvo podeželske mladine Škofja Loka 48,06 % 1.102,00 529,62 

Združenje za ekološko kmetovanje Gorenjske 12,50 % 1.704,37 213,05

SKUPAJ 6.247,87 

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

V letu 2021 je bilo za delovanje društev izplačanih 6.247,87 evra.

V letu 2021 je bilo podeljenih osem kratkoročnih 
kreditov v skupni vrednosti 122.500 evrov.  

grmovja, postavitev in vzdrževanje 
gnezdilnic, solnic in prež). S tem želimo 
vzpodbuditi upravljavce lovišč k še 
boljšemu trajnostnemu gospodarjenju 
z divjadjo in loviščem. Na javni razpis 
so se prijavile tri lovske družine, in 
sicer LD Sovodenj, LD Poljane in LD 
Gorenja vas. Višina razdeljenih sredstev 
je bila 1.700 evrov.

in nosilcem dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah ugodno kreditiranje 
dejavnosti. Prosilcem v sodelovanju 
z izbrano banko in vlagateljicami 
dodeljujemo ugodne dolgoročne (do 
10 let) in kratkoročne kredite (do enega 

leta). Maksimalni znesek dolgoročnega 
kredita je 100.000 evrov. Maksimalni 
znesek kratkoročnega kredita je 50.000 
evrov.  
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Financiranje podjetniških programov na RAS

Sredstva namenjamo sofinanciranju 
projekta Spodbujanje podjetništva 
na Loškem, ki zajema  podjetniške 
krožke za osnovnošolce, izobraževanja 
za delujoča podjetja, promocijo 
podjetništva, žensko podjetništvo in 
podjetništvo za mlade. Sofinanciramo 
delovanje pisarne za energetsko 
svetovanje, ki jo je v letu 2021 obiskalo 
pet naših občanov. 

Občina je namenila sredstva tudi 
za organizacijo projekta 19. Teden 
podeželja na Loškem ter za izvedbo 
Tedna obrti in podjetništva na Loškem. 
Prav tako smo v letu 2021 sofinancirali 
projekt Delovanje podeželskega 
razvojnega jedra.

Podjetniškomotivacijska delavnica jeseni 
2021 na OŠ Poljane

Matija Goljar, predavanje 18. 5. 2021

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
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Ob prazniku Občine Gorenja vas - 
Poljane je župan občine 26. novembra 
2021 podelil priznanja občine za leto 
2021.
Priznanje občine so prejeli Klub 
študentov Poljanske doline za 50 
let aktivnega vključevanja mladih v 
skupnost, Plezalno društvo Cempin za 
gojenje in predajanje gorniških veščin, 
Prostovoljno gasilsko društvo Hotavlje 
za požrtvovalnost in modernizacijo 
v zadnjem desetletju, Turistično 

društvo Stari vrh za 50 let promocije 
Starega vrha in življenja pod njim, ter 
Uredniški odbor zbornika Gorenjevaško 
in Hotaveljsko skozi čas za obsežno 
raziskovalno delo.
Priznanje župana občine je prejel 
Herman Pustavrh za dolgoletno delo 
na področju košarke v Gorenji vasi.
Podelitev je bila zaradi ukrepov za 
zajezitev okužbe tokrat namenjena 
le nagrajencem in povabljenim 
gostom, slovesnost pa so z odličnimi 

Občinski praznik in občinski 
nagrajenci za leto 2021

glasbenimi točkami popestrili mladi 
glasbeniki Glasbene šole Škofja Loka, 
Samanta Peternelj s saksofonom, Maša 
Božnar in Jan Mrak s harmoniko, Tine 
Mrak s kitaro, Hana Oblak in Iza Oblak 
s petjem in kitaro ter Kaja Klemenčič, 
ki je zapela Zdravljico in pesem 
Ledene rože. S klavirsko izvedbo 
skladbe skladatelja Franza Liszta pa 
se je predstavila Loti Feltrin, dijakinja 
Umetniške gimnazije Koper.

Občinski nagrajenci za leto 2021
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Pregled občinskih proračunov v 
letih od 2017 do 2021

Zgornja tabela prikazuje pregled 
veljavnih proračunov in zaključnih 
računov Občine Gorenja vas - Poljane 
v obdobju 2017–2021. Prav tako 
tabela prikazuje delež investicij 
v proračunu ter višino realizacije 
veljavnih proračunov.
Veljavni proračun Občine Gorenja 
vas - Poljane za leto 2021 se je v 

LETO 2017 2018

Veljavni proračun Zaključni račun Veljavni proračun Zaključni račun

Vrednost 
proračuna

9.923.914,56 8.715.808,56 12.255.043,08 11.458.766,15

Od tega investicij 4.201.979,96 3.348.503,66 5.601.306,84 5.183.366,74

Kar je za 42,34 % 38,42 % 45,71 % 45,23 %

Realizacija po ZR 
glede na veljavni 
proračun (v%)

87,83 93,50

2019 2020

Veljavni proračun Zaključni račun Veljavni proračun Zaključni račun

11.755.223,37 11.292.495,66 12.298,961,09 10.891.155,47

5.739.342,02 5.522.260,42 6.195.833,48 5.329.696,25

48,82 % 48,90 % 50,38 % 48,94 %

96,06 88,55

2021

Veljavni proračun Zaključni račun

13.283.808,33 11.921.133,74

6.507.714,00 5.807.636,96

48,99 % 48,72 %

89,74

primerjavi z letom 2020 zvišal za 8,01 
odstotka. Zaključni račun proračuna 
Občine Gorenja vas - Poljane se je v 
letu 2021 v primerjavi z letom 2020 
zvišal za 9,46 odstotka. 
Hkrati tabela prikazuje, da je občina 
v letih 2017–2021 za investicije 
porabila povprečno 46,04 odstotka 
proračunskih sredstev ter da je 

veljavni proračun 2021 realiziran 
89,74-odstotno.
Višina veljavnega proračuna in 
zaključnega računa proračuna ter 
vrednost investicij v zaključnem 
računu proračuna (po letih) sta 
razvidni tudi iz grafikonov v 
nadaljevanju.
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    2017     2018     2019     2020     2021

Datum 
zadolžitve

zadolžitve zadolžitve Že odplačano do 
31.12.2021

Stanje dolga na 
dan 31.12.2021

Obrok Zadnji obrok bo 
plačan

24.06.2014 Energetska sanacija in 
rekonstrukcija KD Gor.Vas

238.051,44 EUR 208.295,08 29.756,36 7.439,11 / 
4xletno

31. 10. 2022

27.10.2014 Kanalizacija in vodooskrba   
v Porečju Sore

1.000.000,00 EUR 732.758,65 267.241,35 8.620,69 /
mesec

01. 07. 2024

03.12.2018 Telovadnica Gorenja vas 1.000.000,00 EUR 301.724,15 698.275,85 8.620,96 / 
mesec

01. 09. 2028

13.12.2020 Prizidek vrtca Agata 
Poljane

900.000,00 EUR 90.000,00 810.000,00 7.500,00 / 
mesec

02. 12. 2030

Skupaj zadolžitev občine (v EUR) 3.138.051,44 1.332.777,88 1.805.273,56

Zadolžitev Občine Gorenja vas - Poljane je razvidna iz spodnje preglednice:

Vrednost investicij v Zaključnem računu proračuna (v €)

Skupna vrednost Zaključnega računa proračuna (v €)

Stanje zadolžitve 31. decembra 2021 je 1.805.273,56 evra, kar znaša na prebivalca naše občine 232,22 evra in občino še 
vedno uvršča med manj zadolžene v Sloveniji. Število prebivalcev občine 1. januarja 2021 je 7.774 
(vir: Statistični urad RS).
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Župan, podžupan, občinski svet, 
nadzorni odbor in občinska uprava 
Občine Gorenja vas - Poljane

Župan

Občinski svet

Nadzorni odbor

Podžupan

Milan Čadež
Telefon: 51 83 106
E pošta: milan.cadez@obcina-gvp.si

Nadzorni odbor občine je najvišji 
organ nadzora javne porabe v občini. 
Nadzorni odbor ima skladno z zakonom 
naslednje pristojnosti:
• opravlja nadzor nad razpolaganjem s 
premoženjem občine,
• nadzoruje namenskost in smotrnost 
porabe sredstev občinskega 
proračuna,

Anton Debeljak
20. junija 2019 je župan imenoval 
podžupana, ki svojo funkcijo opravlja 
nepoklicno.

Občinski svet je najvišji organ 
odločanja v občini o vseh zadevah 
v okviru pravic in dolžnosti občine. 
Občinski svet Občine Gorenja vas - 
Poljane šteje 17 članov, ki so voljeni 
predstavniki posamezne volilne enote 
za štiriletni mandat. 
Občinski svet sestavlja 17 članov, 
od njih jih sedem zastopa Slovensko 
demokratsko stranko, po trije Novo 
Slovenijo – krščanske demokrate 
ter Neodvisno listo Barbare Radič 
in skupine volivcev, dva Slovensko 
ljudsko stranko, po eden pa Socialne 
demokrate in DeSUS – Demokratično 
stranko upokojencev. 
Nova sestava članov občinskega sveta, 
izvoljenih na volitvah novembra 2018 
za mandatno obdobje 2018–2022, je 
sledeča: Anton Debeljak, Irena Tavčar, 
Ciril Alič, Uroš Čadež, Janez Hrovat, 
Peter Peternel, Zvonko Dolinar, Stanko 
Bajt, Marja Guzelj, Polona Mlinar Biček, 
Roman Kokalj, Martin Oblak, Žan 
Mahnič, Mirjana Možina, Jurij Krvina, 
Marija Prosen in Stanislav Bizovičar.

Občinski svet se je v letu 2021 
sestal na petih rednih sejah. Skupno 
je občinski svet sprejel 46 sklepov 
o posameznih odločitvah, med 
katerimi so med drugim sprejemi 
ali spremembe odlokov, pravilnikov, 
programov in poročil, potrditve 
predlogov prometa z zemljišči in 
izvzemov iz javnega dobra, izvedel 
je več mandatnih imenovanj ter 
določil občinske nagrajence. Med 
pomembnejšimi odločitvami je tudi 
sprejem občinskega proračuna za leto 
2022 in rebalansa proračuna za leto 
2021 ter zaključnega računa za leto 
2020 ter sprejem posodobljenega 
Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu, ki prinaša ureditev vrste novih 
stanovanjskih sosesk za gradnjo 
enostanovanjskih hiš. 
Celotno gradivo, ki ga na svojih sejah 
obravnava občinski svet, vključno z 
zapisniki sej, je občanom na voljo na 
spletnih straneh občine pod rubrikami O 
občini/Župan; O občini/Občinski svet in 
delovna telesa/Seje občinskega sveta.

• nadzoruje finančno poslovanje 
uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor ima pet članov, ki jih 
imenuje občinski svet, sestavljajo pa ga: 
Milena Alič, Petra Buh, Mihaela Kokalj, 
Silvo Pivk, Barbara Radič.
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Urad župana

Občinska uprava

Sestava občinske uprave ob izidu publikacije:

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

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

Lucija Klemenčič
Gospodarstvo, stanovanja, sociala, Krajevna skupnost Trebija
Telefon: 51 83 114, 051 365 897
E-pošta: lucija.klemencic@obcina-gvp.si 

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

Jana Oblak
Razvojni projekti, javna naročila 
Telefon: 51 83 112, 041 397 903
E-pošta: jana.oblak@obcina-gvp.si

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

Občinska uprava je organizirana kot 
enoten organ, ki ima tri notranje 
organizacijske enote:
• urad župana,
• oddelek za proračun, finance in 

računovodstvo,
• oddelek za okolje, prostor 

in infrastrukturo, v okviru 

katerega je kot posebna enota 
organiziran režijski obrat za izvajanje 
gospodarskih javnih služb, 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 
ustanovljena komunalna podjetja. 

Člani občinskega sveta z županom
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Oddelek za 
okolje, prostor in 
infrastrukturo

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

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

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

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

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

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

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

Franci Bogataj
Občinska komunalna služba, vzdrževanje cest
Telefon: 051 387 494

Franci Dolinar
Upravljanje čistilnih naprav, občinska komunalna služba
Telefon: 051 667 031

Oddelek za 
proračun, finance 
in računovodstvo

Katarina Dolenc
Proračun občine, finance 
Telefon: 51 83 109
E-pošta: katarina.dolenc@obcina-gvp.si

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

Luka Prezelj
Finance, računovodstvo
Telefon: 51 83 110
E-pošta: luka.prezelj@obcina-gvp.si

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

Irena Podobnik
Knjiženje, plačilni promet, davčni obračuni
Telefon: 51 83 115
E-pošta: irena.podobnik@obcina-gvp.si
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