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Letošnjo publikacijo pregleda dela 
preteklega leta smo tokrat prihranili 
za prijetno poletno branje in pregled 
naših aktivnosti, ki spreminjajo 
podobo naše lokalne skupnosti.

Občani, občinski svetniki, krajevne 
skupnosti in društva vedno znova 
predlagajo nove predloge in pobude. 
Projekti so zelo raznoliki, še bolj so 
raznolike pridobitve in vsebine, ki jih 
z njimi prinašamo v našo občino. Prav 
zaradi našega aktivnega vztrajanja pri 
kandidiranju za različne projekte se v 
naših krajih izvaja precej več projektov, 
kot bi sicer omogočala le »redna« 
sredstva za delo občine. Ta tako skozi 
leta postaja vse bolj prepoznavna in 
znana po svojem razvoju, ki ga nam 
priznavajo tudi kritični opazovalci od 
drugod. Ob tem se pa še predobro 
zavedamo, koliko je še treba postoriti; 

seznam projektov za realizacijo je 
dolg, veliko daljši od razpoložljivih 
sredstev. Občani, občinski svetniki, 
krajevne skupnosti in društva vedno 
znova predlagajo nove predloge in 
pobude. Vedno jih pregledamo in 
jih skladno z možnostmi uvrščamo 
v načrt razvojnih programov, ki ga 
dvakrat letno noveliramo ob sprejemu 
proračuna in njegovega rebalansa.

Vsako leto pa imamo pokazati kaj 
novega. V letu 2020 so bili naši projekti 
namenjeni protipoplavnim ukrepom, 
gradnji cest, mostov, varnejših križišč 
in pešpoti, obnovi šolskih objektov, 
vrtcev. Priborili smo si velik nov projekt 
za gradnjo vodovodov, v Gorenji vasi 
bomo gradili Hišo generacij za naše 
starostnike … Ob tem smo izvajali še 
vrsto rednih dejavnosti, ki so včasih 
že kar samoumevne, a je potrebno 

za njihovo izvajanje stalno skrbeti. 
Dodelili smo vrsto subvencij na javnih 
razpisih, pridobivali soglasja za občinski 
prostorski načrt, se ob tem spopadali 
z epidemijo in širili aktivnosti štaba 
Civilne zaščite.

Vabim vas, da se o našem delu pri 
pregledu publikacije v prenovljeni 
podobi prepričate sami!

Župan Milan Čadež

in občinska uprava Občine  
Gorenja vas - Poljane

ŽUPAN MILAN ČADEŽ

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. 
Aprila 2017 je bil podpisan sporazum 
o sofinanciranju z Ministrstvom za 
okolje in prostor ter Direkcijo RS za 
vode. V letih 2018 in 2019 so bila 
pridobljena vsa potrebna okoljska 
in gradbena dovoljenja, projektna 
in investicijska dokumentacija ter 
objavljeno javno naročilo za izvedbo 
del. Gradbena pogodba z izbranim 
izvajalcem je bila podpisana 11. 
9. 2019, in sicer z najugodnejšim 
ponudnikom, Gorenjsko gradbeno 
družbo Kranj. Vrednost del znaša 
2.919.010,71 evra 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. 

Protipoplavne ureditve Poljane

UREJANJE POPLAVNE VARNOSTI POLJANSKE DOLINE IN OBMOČJA OB SORI

Gradbeni stroji so na gradbišču 
zabrneli 11. 11. 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 
s Hotoveljščico. Poleti sta v polnem 
zamahu potekali poglobitev struge 
Ločivnice in gradnja obeh obrežnih 
zidov z razširitvijo struge. V Predmostu 
so urejali strugo Brenteževega grabna 
z novim iztokom in zadrževalnikom 
plavin ter dvema novima mostovoma, 
nov most pa je bil zgrajen tudi na cesti 
proti Hotovlji. Zgrajeni sta bili še nova 
cesta v Predmost s prelivnim poljem 
ter dostopna cesta proti cerkvi izven 
poplavnega območja, z varovalnim 
protipoplavnim 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. Potekali sta tudi obsežna 
rekonstrukcija lokalnega vodovoda 

in prestavitev glavnega razdelilnega 
vodovodnega jaška za vodovod 
Škofja Loka. Najobsežnejša pa je bila 
gradnja novega, daljšega mostu čez 
Soro v ločni izvedbi brez vmesnih 
opornikov, kar omogoča poplavno 
varnejši pretočni profil mostu. Novi 
most se navezuje na krožno križišče 
na regionalni cesti, katerega gradnja 
se zaključuje v letu 2021. V letu 2021 
bosta urejeni sotočje z Ločivnico in 
kopališče pri sotočju s Hoveljščico ter 
zgrajena nova cesta s kolesarsko stezo 
in pešpotjo proti Hotovlji.
Krajina soseščine treh naselij 
poplavno doslej najbolj ogroženega 
dela občine tako dobiva povsem 
novo podobo, bivalno okolje pa bo v 
prihodnje poplavno varnejše.
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Ob reki Sori na Trebiji smo v začetku 
leta 2020 v sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Trebija uredili okolico 
za ponovno vzpostavitev naravnega 
kopališča Škribovc. Kupili smo 

Kopališče Škribovc na Trebiji
potrebno zemljišče ter pripravili 
projektno zasnovo, ureditvena dela pa 
so potekala v prvi polovici lanskega 
leta. Na 2.435 m² obalnega pasu je 
zasajena trava, območje je opremljeno 

tudi z dvema kamnitima mizama in 
stoli, dvema košema za odpadke, 
za aktivne pa je na voljo igrišče za 
odbojko ter slackline (hoja po vrvi oz. 
traku). 
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Projekt vključuje gradnjo novega 
prizidka s šestimi igralnicami za 
vrtce, dveh nadomestnih učilnic za 
potrebe osnovne šole ter druge nujno 
potrebne prostore za zaposlene in 
kakovostno delovanja vrtca in šole. 
Projekt vključuje tudi preureditev 
obstoječega in postavitev novega 
dodatnega zunanjega otroškega 
igrišča ter obnovo in razširitev 
centralne šolske kuhinje. Z novim 
prizidkom vrtca bo pridobljenih 
dodatnih 980 m2 nove uporabne 
površine.
 Uvedba izvajalca SGP Zidgrad, d. o. o., 
v delo je bila 16. 4. 2020, ko sta bila 
podjetju predana tudi vsa projektna 
dokumentacija in zemljišče, na 
katerem poteka investicija.

Gradnja prizidka Vrtca Agata 
v Poljanah 

GRADNJE IN OBNOVE JAVNIH OBJEKTOV 

Gradnja se je začela s pripravljalnimi 
deli, selitvijo obstoječe opreme kuhinje 
OŠ Poljane v začasne prostore in 
prenovo obstoječe kuhinje, junija pa so 
začeli kopati temelje novega prizidka 
in premaknili kanalizacijo.
Po predaji obnovljene kuhinje 
namenu so se od septembra dalje 
pospešeno nadaljevala dela tudi na 
novem prizidku vrtca, ki je do konca 
leta dobil streho. Sledila je izdelava 
grobih razvodov elektroinštalacij, 
notranjih ometov in podkonstrukcije 
za vpih toplotne izolacije v strešno 
konstrukcijo. V začetku leta 2021 
so se nadaljevala dela na strojnih 
inštalacijah: razvoda hladne in 
tople sanitarne vode, kanalizacije, 
prezračevanja in ogrevanja.

Projekt naj bi se zaključil do konca 
leta 2021, ko bo pridobljeno uporabno 
dovoljenje in bo prizidek predan v 
uporabo.
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Energetska obnova Podružnične 
šole Sovodenj je obsegala toplotno 
izolacijo ovoja stavbe, zamenjavo 
stavbnega pohištva, strešne kritine, 
ogrevalnega sistema, prezračevanja 
sanitarij, prenovo šolske kuhinje, 
celostno prenovo sanitarij, nove 
šibkotočne elektroinštalacije 
(internetno in WI-FI omrežje) in 
celotne razsvetljave. Peč na kurilno 
olje je zamenjala sodobna toplotna 

Energetska sanacija in prenova objekta 
Podružnične šole Sovodenj

črpalka zrak/voda. Objekt PŠ Sovodenj 
je bil grajen v letu 1938, zato se poleg 
energetske sanacije izvajajo tudi 
investicijskovzdrževalna dela, kot je 
obnova elektroinštalacij, razsvetljave, 
talnih oblog, razvoda kanalizacije 
in vodovoda, sanitarij in kuhinje. 
Vzporedno z energetsko sanacijo je 
bila za potrebe vrtca na Sovodnju 
zgrajena tudi kovinska konstrukcija za 
novo teraso s stekleno streho.

Projekt se je zaključil sredi leta 
2020, skupna vrednost pa je znašala 
681.980,68 evra z DDV. 
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Da bi zadostili potrebam novega 
vrtca ter povečanim potrebam šolske 
kuhinje, je v sklopu gradnje novega 
prizidka Vrtca Agata v Poljanah 
potekala tudi temeljita prenova 
obstoječe kuhinje in jedilnice OŠ 
Poljane. 
Rekonstrukcija obstoječe kuhinje za 
pripravo hrane za osnovno šolo in 
vrtec je obsegala celostno gradbeno, 
obrtniško in inštalacijsko obnovo ter 
povsem novo tehnološko zasnovo 
prostorov. Novi prostori kuhinje so bili 
povečani, tako da je bil posledično 
narejen poseg v obstoječe prostore 
jedilnice in priložnostne telovadnice 
oziroma avle.

Obnova kuhinje v OŠ Poljane

GRADNJE IN OBNOVE JAVNIH OBJEKTOV 

Pri tehnološki opremi so bili delno 
uporabljeni obstoječi uporabni 
elementi, preostala oprema in naprave 
pa so bili kupljeni na novo. Zamenjan 
je bil tudi energent, tako da vse na 
novo vgrajene naprave naftnega plina 
(UNP) uporabljajo izključno električno 
energijo. Za optimizacijo njene 
porabe je bil vgrajen nadzorni sistem 
Sicotronic, ki zbija konice in uravnava 
njeno porabo pri zagonu vseh glavnih 
porabnikov električne energije v novi 
kuhinji.

Zaradi povečanja porabe električne 
energije je bil narejen nov 
nizkonapetostni (NN) priključek in 
vgrajene nove večje glavne varovalke 
moči 3 x 200 A (obstoječe so bile moči 
3 x 50 A).V novi jedilnico so bile na 
strop vgrajene akustične obloge in 
klimatizacija za hlajenje prostorov v 
poletnih dneh.
Prenova kuhinje, jedilnice in 
pripadajočih prostorov je potekala v 
poletnih mesecih ter bila 12. 9. 2020 
predana svojemu namenu.
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Gradbena dela sanacije I. faze 
obnove ceste so obsegala 1,2 km 
dolg odsek od Murav do Hleviš. 
Dela so se pričela jeseni 2019 in so 
bila v celoti zaključena v letu 2020. 
Sanacija je v začetni gradbeni fazi 
obsegala utrditev temeljnih tal ceste 
na štirih plazovih in dveh usadih, ki 
so se izvedli z različnimi geološko-
geotehničnimi ukrepi za stabilizacijo 
terena. Na plazovih 2, 3 in 4 je bila 
izdelana kamnita zložba s kamnom, 
vloženim v beton, ki je temeljena na 
armiranem betonskem temelju s 6m 

Obnova ceste Murave–Žetina, I. in II. faza

dolgimi jeklenimi piloti. Izvedene 
so bile drenaže brežin in plazovitih 
območij. Na saniranih temeljnih tleh 
ceste pa je bil zamenjan še spodnji 
cestni ustroj v debelini 70 cm, urejeno 
je bilo odvodnjavanje ceste in položen 
nov asfalt. Izvajalec del je bilo podjetje 
Mapri Poasfalt, d. o. o., s podizvajalci, 
skupna vrednost vseh gradbenih del, 
ki so vključevala temeljito globinsko 
sanacijo plazovitega terena v glavnini 
poteka ceste, pa je znašala 1.050.000 
evrov.

Gradbena dela sanacije II. faze obnove 
ceste so obsegala 1,2 km dolg odsek 
od Hleviš do Gorenje Žetine. Dela so 
se pričela jeseni 2020. Sanacija je 
obsegala utrditev temeljnih tal ceste na 
treh plazovih in petih usadih. Geološko-
geotehnični ukrepi so bili podobni kot 
v I. fazi. Izvajalec gradbenih del je bila 
Gorenjska gradbena družba, d. d., s 
partnerjem VGP, d. d.. Skupna vrednost 
gradbenih del, ki so vključevala 
temeljito globinsko sanacijo 
plazovitega terena v glavnini poteka 
ceste, znaša 770.000 evrov.

CESTNA INFRASTRUKTURA
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V sklopu projekta sanacije dotrajanih 
cestnih odsekov na celotnem območju 
občine je izvajalec Mapri Proasfalt, d. 
o. o., januarja 2020 pričel gradbena 
dela na 1,5 km dolgem odseku lokalne 
ceste med Trebijo in Staro Oselico. 
Obnova ceste je bila zaključena v 
juliju 2020. Na celotnem odseku 
ceste sta bila urejena nov spodnji in 
zgornji ustroj vozišča v debelini 70 
cm, saniran je bil 30 m dolg cestni 
usad, izvedeno novo odvodnjavanje 
ter asfaltiranje vključno z ureditvijo 
muld. Na delu ceste od kmetije Burnik 
do Ferjanovcove grape (ekološki otok) 
je bil izboljšan tudi potek ceste s 
širitvijo in prestavitvijo vozišča, kjer 
je bila cesta tudi višinsko prilagojena. 
Vrednost gradbenih del je znašala 
390.000 evrov z DDV.

Obnova ceste Trebija–Stara Oselica

CESTNA INFRASTRUKTURA 

Lokalna cesta od odcepa za Delnice 
proti Javorjam prav tako poteka po 
zelo nestabilnem in plazovitem 
terenu, kar je v zadnjem obdobju 
zaradi zdrsov plazov prispevalo k 
intenzivnim poškodbam ceste. Po 
ureditvi polkilometrskega odseka v 
spodnjem delu trase in sanaciji plazu 
pod javorsko cerkvijo smo v letu 
2019 s pomočjo dodanih nepovratnih 
sredstev za sanacijo plazov pristopili 
še k sanaciji preostalih plazov v 
Dolenčicah. Globinsko je bilo potrebno 
sanirati tri večje plazove, preko katerih 
poteka cestišče v dolžini 520 metrov. 
Izvedena je bila stabilizacija brežin z 
jeklenimi tirnicami in kamnito peto ter 
odvodnjavanjem zalednih voda vzdolž 
celotne trase skladno s predhodno 

izdelanimi geološkimi elaborati in 
projektno dokumentacijo. Vrednost 
del, izvedenih v letu 2019, je znašala 
890.000 evrov, skupna investicija dve 
letih trajajoče obnove pa je presegla 
1,7 milijona evrov z DDV. Investicija 
je bila v celoti poplačana v letu 2020, 
ko so bile izvedene še zadnje zaščitne 
zložbe strmih obcestnih brežin in 
talne označbe. S tem je bila zaključena 
sanacija ene najzahtevnejših cest 
v občini, ki skoraj v celoti poteka 
po slabo nosilnem, plazovitem in 
mokrotnem terenu, kar je mestoma 
zahtevalo sanacijo do globine 6 m 
z menjavo in utrjevanjem celotnega 
spodnjega ustroja cestišča.
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Sredi leta 2020 je bil izvedena 
celovita rekonstrukcija dela lokalne 
ceste skozi Hotavlje na območju 
križišče Tesnar in do otroškega igrišča 
v dolžini 150 m z izgradnjo hodnika za 
pešce.

Obnova ceste na Hotavljah

Gradbena dela so zajemala strojno 
rušenje obstoječega asfalta, menjavo 
tampona na določenih delih ter fino 
pripravo cestišča za asfaltiranje. 
Po končanem asfaltiranju so bile 
narisane talne označbe cestišča 

(pločnik, sredinska črta, avtobusno 
postajališče ter prehod za pešce). 
Izvajalec gradbenih del je bilo 
podjetje Topos Hotavlje, d. o. o., s 
Hotavelj, asfalterskih del pa Gorenjska 
gradbena družba, d. d., iz Kranja.
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Projektno dokumentacijo za 
Fortunovo brv za pešce čez reko Soro 
v Gorenji vasi je pripravilo podjetje 
Sorainženiring, d,.o.,o., Škofja Loka, v 
sodelovanju z Beto Koman in Bredo 
Draksler.
Ob izgradnji obvoznice Gorenja vas v 
letu 2014 je bila odstranjena stara brv 
ter zgrajen levi podpornik Fortunove 
brvi. Izvajalec del je bilo podjetje 
Mapri, d.o.o., Ljubljana. Investicija je 
znašala 29.345,68 evra.
Na javnem razpisu leta 2020 je bilo 
kot najugodnejše izbrano podjetje 

Izgradnja Fortunove brvi

CESTNA INFRASTRUKTURA 

SGP ZIDGRAD IDRIJA, d. d., iz Idrije. 
Poleg podjetja SGP Zidgrad, d. d., sta 
sodelovali še podjetji Petrič, d. o. o., iz 
Ajdovščine (kovinska konstrukcija ter 
leseni del) in Topos Hotavlje, d. o. o., 
iz Hotavelj (zunanja ureditev – okolica 
brvi). Pogodbena cena investicije 
je znašala 131.269,41 evra. Končni 
obračun vseh del je znašal 131.029,33 
evra. 
Montaža brvi na lokaciji je potekala 
12. 12. 2020, ko je brv uspešno prestala 
tudi obtežbeni preizkus nosilnosti.
Uporabno dovoljenje, s katerim je bila 

dovoljena uporaba Fortunove brvi za 
pešce čez reko Soro v Gorenji vasi, je 
Občina Gorenja vas - Poljane pridobila 
2. 2. 2021.
Brv se nahaja nad Poljansko Soro, 
približno 4,17 m nad strugo vodotoka. 
Brv je dolga 28,41 m, z nadvišanjem 
v temenu za 0,715 m. Ima segmentno 
obliko loka. Neto širina mosta je 
1,714 m, ograja je visoka 1,1 m. 
Pohodna površina so leseni hrastovi 
plohi debeline 7 cm, na vidni površini 
zarezani z utori proti zdrsu. Ostala 
nosilna konstrukcija je sestavljena iz 
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kovinskih profilov različnih oblik in 
dimenzij. Teža jeklene konstrukcije je 
12,3 tone, teža pohodnih hrastovih 
podnic je 3,7 tone, skupaj 16 ton.
Desni obrežni opornik je samostojna 
armirana betonska konstrukcija, na 
kateri se nahaja drsno ležišče mostne 
konstrukcije. Opornik je zgrajen iz 
dveh armiranih betonskih pilotov 
dolžine 9 m in premera 1 m. Desni 
breg je tlakovan z granitnimi kockami. 
Dostop je prilagojen parcelnim mejam 
in oblikovan kot razširitev pohodne 
površine mostu v smeri povezave proti 

lokalni cesti. Rob granitnega polja 
je v isti ravnini z asfaltom in leseno 
pohodno površino na mostu.
Levi obrežni opornik se nahaja v 
sestavi opornih zidov obvoznice 
Gorenja vas. Ležišče mostnega nosilca 
je na predhodno pripravljenem 
kovinskem ležišču, ki se nahaja v 
sestavi nosilne konzole opornika 
obvoznice.
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CESTNA INFRASTRUKTURA 

Podjetje Mapri, d. o. o., je v letu 
2020 dokončalo dva od predvidenih 
odsekov. Izvedena sta odseka lokalne 
ceste (LC) Murave–Hleviše in LC 
Trebija–Stara Oselica. Gradbena dela 
na LC Murave–Hleviše so se združila 
še z deli sanacije tega odseka ceste, 
ki jih je financiralo Ministrstvo za 
okolje in prostor, Sektor za urejanje 

Investicijsko vzdrževanje cest - izvedena dela in 
plan nadaljevanja del

posledic po naravnih nesrečah. V 
letu 2021 je predvideno urejanje 
odsekov LC Lučine–Kremenik in LC 
Ermanovec–Sovodenj in LC Volča–
Podobeno, kjer se izvede preplastitev 
obstoječe asfaltne površine, ter prvi 
del obnove Kopačnica–Leskovica. 
Obnova preostalih treh odsekov pa bo 
sledila leto kasneje, ko bo pripravljen 

tudi nov plan odsekov za obnovo iz 
vsake krajevne skupnosti v občini 
po prioritetah glede na dotrajanost 
posameznega odseka.

ODSEK OBČINSKE CESTE POSEG DOLŽINA 
ODSEKA (m)

LC Murave–Hleviše sanacija usadov in štirih obsežnejših plazov, zamenjava 
ustroja ceste in asfalta – sofinanciranje iz državnih virov za 
sanacijo plazov

1.500

LC Trebija–Stara Oselica zamenjava ustroja ceste in asfalta 1.500

LC Kopačnica–Leskovica sanacija usadov, zamenjava asfalta in preplastitev asfalta 2.100

LC Sovodenj–Nova Oselica zamenjava ustroja ceste in asfalta 640

LC Lučine–Kremenk izdelava razširitve ceste, preplastitev asfalta 650

LC Zapreval–občinska meja sanacija usada, zamenjava ustroja ceste in asfalta 600

LC Drnovšek–Vinharje zamenjava ustroja ceste, nasutje 735

LC Ermanovec–Sovodenj sanacija usada, zamenjava ustroja ceste in asfalta 650

LC Volča –Podobeno zamenjava ustroja ceste in asfalta 1.000
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Obnova javnih poti in lokalnih cest po 
krajevnih skupnostih

foto: Cesta Volaka

foto: Cesta Malenski Vrh–Ajnžuc

foto: Cesta Lovran–Vic na Trebiji

foto: Cesta Volaka–Čabrače

foto: Cesta Lovran–Vic na Trebiji

foto: Cesta Javorč
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CESTNA INFRASTRUKTURA 

foto: Cesta Grapa–Jeram Sovodenj

foto: Cesta Malenski Vrh

foto: Cesta Goli Vrh

foto: Cesta Laniše–Lesjak
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Od avgusta do decembra 2020 so bili 
asfaltirani odseki občinskih cest po 
planih krajevnih skupnosti v skupni 
vrednosti 252.000 evrov. Vsi izvedeni 
odseki cest so prikazani v spodnji 

tabeli. Skupna dolžina asfaltiranja 
znaša 4,5 km. Na razpisu je bilo 
izbrano podjetje Gorenjska gradbena 
družba, d. d.. Na vseh odsekih lokalnih 
cest in javnih poti, daljših od 200 m, 

so bile pred pričetkom asfaltiranja 
izvedene meritve nosilnosti temeljnih 
tal s krožno ploščo.

KS Naziv ceste Vrsta del (tip 
asfaltiranja)

Dolžina 
asfaltiranja (m)

Lučine LC100151 Gorenja vas–Goli Vrh asfaltiranje 250

JP600723 Odcep Podložar (Črnogorc) asfaltiranje 250

Poljane JP601111 Frtunc–Hleviše (Ajnžovc) asfaltiranje 550

JP601101 Volča–Malenski Vrh asfaltiranje 70

LC100091 Gor. vas–Hl. Njive (Dolenja Brda) krpanje asf. 70

JP600853 Križišče–Nacon–Muha asfaltiranje 350

NK Predmost–Oblak asfaltiranje 100

Sovodenj JP600051 Laniše–Lisjak (Rupe) asfaltiranje 180

JP600011 Grapa–Kalar–Jeram asfaltiranje 120

JP Gregorca, Travnik, Likerč, ostale lokacije krpanje asf. 80

Trebija JP600243 Lovran–Vic asfaltiranje 250

Gorenja vas LC100151 Gorenja vas–Goli Vrh (Javorč) asfaltiranje 400

JP600451 Čabrače–Likar–Zarobar asfaltiranje 300

JP600451 Debeni–Studor asfaltiranje 300

LC100081 Hotavlje–Malenski Vrh asfaltiranje 80

Občina JP600243 Lovran–Vic asfaltiranje 150

LC100151 Gorenja vas–Goli Vrh (Javorč) asfaltiranje 150

JP600851 Drnovškov mlin–Kremenik (Vinharje) asfaltiranje 450

LC100081 Hotavlje–Malenski Vrh + nivojski pločnik asfaltiranje 40

JP601121 Podvrh–Četena Ravan preplastitev 350

JP in LC po območju občine krpanje asf. 20

Skupaj: 4.510

Tabela: Asfaltirani odseki občinskih cest
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Krajevne skupnosti imajo na voljo 
tudi proračunska sredstva za tekoče 
vzdrževanje cest, od katerih same 
namenijo željeni 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 2020 skupno 
namenile 106.897 evrov, kar je manj 
kot leto prej.
 

Redno vzdrževanje cest – poraba sredstev 
po krajevnih skupnostih

Krajevna 
skupnost

Tekoče 
vzdrževanje 
2019

Tekoče 
vzdrževanje
2020

Krpanje 
asfalta v  
2019

Krpanje 
asfalta v 
2020

Gorenja vas 35.441,31 38.457,28 3.055,73 0

Poljane 24.711,72 15.309,33 0 5.000,00

Sovodenj 11.294,33 12.295,73 2.752,00 2.752,00

Trebija 9.545,15 7.841,24 2.242,00 2.242,00

Lučine 12.169,50 12.160,65 0 0

Javorje 6.458,63 12.769,85 8.235,00 0

Javorje 99.620,64 96.903,80 16.284,73 9.994,00

Skupni stroški zimske službe so v 
letu 2020 znašali 312.000 evrov. 
Zimska sezona 2019/2020 je bila 
glede padavin in nizkih temperatur, ki 
povzročajo poledico, podpovprečna, 
zato je bil tudi strošek izvajanja 
zimske službe med najnižjimi v 
zadnjih desetih letih.

Zimsko vzdrževanje 
cest

Promet z zemljišči – odmere cest

Občina Gorenja vas - Poljane je tudi 
v letu 2020 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 tako občina tudi v 
letu 2020 porabila 23.900 evrov za 
odmere lokalnih cest in javnih poti, 
prvenstveno na trasah, kjer so lastniki 
pripravljeni izvesti brezplačni prenos 
lastništva v javno dobro.

CESTNA INFRASTRUKTURA 
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V letu 2020 je Direkcija za 
infrastrukturo izbrala izvajalca del za 
izgradnjo krožnega križišča na lokaciji 
nekdanjega semaforiziranega križišča 
Poljane. Najnižjo ponudbo v višini 
467.765 evra 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, dela so 
se nadaljevala v letu 2021.
Dodatno je bila v celoti obnovljena 
vsa komunalna infrastruktura v 
območju krožišča, na območju med 

Soro in cesto sta bila zgrajena 84 
metrov dolg podboj za loški vodovod 
in nov razdelilni jašek za vodovod 
Poljane ter vkopan nov cevovod od 
mostu do avtobusne postaje. 

Krožišče v Poljanah

V letu 2020 se je na pobudo KS 
Trebija postavila nadstrešnica na 
avtobusnem postajališču državne 
ceste na Pilovcu. Postavitev je izvedlo 
podjetje J & A les, vrednost del je 
znašala 2.500 evrov.

Obnova RC Trebija – Sovodenj – 
pričetek del

Postavitev avtobusne 
nadstrešnice Pilovec

V letu 2020 je bil izveden razpis za 
izvajalca del na 1,5 km dolgem odseku 
državne ceste Trebija–Sovodenj. 
Izbrana sta bila izvajalca del CVP, d. 
o. o., in I.CO.PS.p.A iz Italije. Dela na 
tem gradbeno izjemno zahtevnem 
odseku ceste so se pričela v novembru 

2020 s posekom vegetacije. Rok za 
dokončanje del je september 2022. 
V tem času bo promet čez gradbišče 
potekal izmenično z semaforjem 
z občasnimi do 30-minutnimi 
popolnimi zaporami ceste.
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Večdesetletna prizadevanja za 
izgradnjo prometnice v četrti 
razvojni osi med Severno Primorsko 
in osrednjo Slovenijo po Poljanski 
dolini so po letu 2007 povsem zamrla, 
na novo poenoteno stališče obeh 
sosednjih občin za umeščanje trase po 
južni varianti čez Sovodenj s tunelom 
pod Kladjem pa je odprlo vrata 
pospešeni pripravi dokumentacije, 
kar aktivno podpira tudi ministrstvo, 
pristojno za promet.
13. 1. 2021 je minister za 
infrastrukturo z občinama Gorenja 
vas - Poljane in Cerkno podpisal 
tudi poseben protokol o nadaljnji 
uresničitvi cestne infrastrukture 
na delu 4. razvojne osi med 

Četrta razvojna os
Cerknim in Hotavljami, predlog pa 
sta obravnavala in podprla tudi 
oba regionalna razvojna sveta 
severnoprimorske in gorenjske regije. 
Protokol je bil podpisan na pobudo 
obeh občin in predvideva izdelavo 
državnega prostorskega načrta (DPN) 
z določitvijo odsekov za predčasno 
gradnjo, na katerih bo izvedena 
zgolj modernizacija obstoječe ceste. 
Aktivnosti priprave DPN so stekle 
nemudoma, protokol pa predvideva 
14 korakov, v okviru katerih je javna 
razgrnitev DPN predvidena v drugi 
polovici leta 2022.
Občina Gorenja vas - Poljane vseskozi 
nasprotuje severni različici – 
umeščanju trase po dolini Kopačnice 

čez Hotavlje. Umeščanje v koridor 
jug podpira tudi Ministrstvo za 
infrastrukturo. Postopek izbire variant 
bo nadaljevalo MOP, trase, ki so 
predvidene za nadaljnjo obdelavo, pa 
so prikazane na spodnji sliki. 
Nova cesta na trasi 4. razvojne osi 
med Hotavljami in Cerknim pomeni 
bistveno izboljšanje prometne 
povezanosti Severne Primorske z 
Gorenjsko in osrednjo Slovenijo, 
kar ima velik pomen za ohranjanje 
poseljenosti tega dela Slovenije, 
boljše pogoje za gospodarske družbe 
zaradi skrajšanja potovalnega časa 
in višjo kakovost življenja lokalnega 
prebivalstva.

CESTNA INFRASTRUKTURA 
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Za izgradnjo ceste Lučine–Dolge Njive 
je bil 16. 11. 2020 podpisan sporazum 
o sofinanciranju med občino in 
Ministrstvom za infrastrukturo, čemur je 
sledila objava javnega naročila za izbiro 
izvajalca del, gradnja pa je predvidena 
za drugo polovico leta 2021, ko naj bi 
začeli graditi tudi nov most čez Soro v 
Gorenji vasi. Izvajalec gradnje mostu je 

Priprava projektov obnov na drugih 
regionalnih cestah

podjetje Mapri proasfalti.
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..

Na lokalni cesti Poljane–Bukov 
Vrh–Lučine in javni poti Kremenik–
Premetovc je bil v naselju Prelesje 
jeseni 2020 saniran zahtevnejši 
plaz z izgradnjo kamnite zložbe v 
betonu, odvodnjavanjem ter izgradnjo 
zbirnega jaška za odvod vode iz 
območja usada. Izvajalec del je bilo 
podjetje Zare, d. o. o., iz Zadobja.

Sredi leta je bila v okviru vzdrževalnih 
del izvedena sanacija večjega števila 
usadov na cesti Žirovski vrh in Suša–
Malenski Vrh, v okviru rednega letnega 
asfaltiranja so bili sanirani odseki tudi 
asfaltirani.

Območje obsežnejšega pobočnega 
premika se je ob obilnejših deževjih 
v letu 2019 sprožilo tudi na območju 
med Malenskim Vrhom in Dolenjim 
Brdom. Občina je pripravila projekt 
sanacije na območju prometnice 
in ga priglasila Skladu za sanacijo 
elementarnih nesreč, ki je odobrilo 
sofinanciranje. Izbran je izvajalec 
del, Dolenc, d. o. o., sanacija pa se bo 
izvajala v drugi polovici leta 2021.

Na javni poti Brebovnica–Lazar 
(Mavrčan) je bil saniran usad z 
armirano brežino ter odvodnjavanjem 
iz območja usada. Izvajalec del je 
bilo podjetje Gisa, d. o. o., z Gorenje 
Dobrave.

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 sanacijskih del, vključno z 
izgradnjo večjega števila vodnjakov za 
črpanje vode, ki služijo tudi izvajanju 
tekočega geodetskega monitoringa 
premikov. Zgrajenih je bilo več 
zaplavnih pregrad za preprečevanje 
poglabljanja erodiranja strižne osi 
ob robu plazu ter večji obseg drenaž, 
zlasti v zaledju plazu v Slugovi dolini, 
da bi preprečili iztekanje voda v 

Na javni cesti št. 600443 Debeni–
Studor je bila izvedena sanacija 
usada s kamnito zložbo v betonu, 
ureditev odvodnjavanja z drenažo ter 
asfaltiranjem cestišča. Izvajalec del je 
bilo podjetje MJD Janez Mezeg, s. p., iz 
Debeni.

Sanacija plazu 
Zadobje

Sanacija cestnih 
usadov Suša in 
Žirovski vrh

Projekt sanacije 
plazu Malenski Vrh

Sanacija plazu 
Brebovnica

Plaz Laze – vzdrževalna dela

Sanacija usadov 
Debeni

območje plazu, kar 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 letih.
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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. 1. 2002. Na ta način je 
bila tudi v letu 2020 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 Lučine in 
Hlavče Njive – 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,
4. urejanje in čiščenje javnih 

površin.
Pokopališko in pogrebno dejavnost 
skladno s področno zakonodajo 
in občinskim odlokom opravljajo 
krajevne skupnosti oziroma z 
njihove strani določeni upravljavci.

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

Poljane,
• Poljane,
• Zarobar–Brda–Hlavče Njive,
• Fužine,
• Delnice–Podpreval,
• Podvrh–Zapreval,
• Lučine (od 1. 6. 2019 dalje).
Na vseh javnih vodovodnih sistemih 
so se izvajala redna vzdrževalna dela 
in predpisani monitoring (vzorčenje, 
analize, ukrepi), priprava poročil in 
vodenje evidenc. 

Občina je v letu 2020 uspešno 
zaključila postopke za odobritev 
nepovratnih sredstev za izgradnjo 
vodovoda Lučine z navezavo do 
Todraža in obnovo vodovoda 
Zarobar–Hlavče Njive z navezavo 
do Vršanja, da bi izboljšala kakovost 
in zdravstveno ustreznost pitne 
vode v navedenih vodovodnih 
podsistemih.
V letih 2018–2020 so bile 
podpisane vse služnostne pogodbe 
z lastniki zemljišč ter pridobljena 
vsa potrebna gradbena dovoljenja. 
Že v letu 2017 je občina kandidirala 
za nepovratna evropska kohezijska 
sredstva, končna skupna vloga z 
Občino Škofja Loka pa je bila 20. 
12. 2019 oddana na Ministrstvo 
za okolje in prostor. Odločba o 
odobritvi nepovratnih sredstev EU je 
bila izdana 28. 10. 2020, na osnovi 
česar je bil 4. 3. 2021 izdan sklep 
MOP o sofinanciranju investicije v 
višini 1.523.910 evrov. Na tej osnovi 
je občina objavila javno naročilo za 
izbiro izvajalca del v dveh sklopih: 

Posebnega pomena so tekoče 
spremljanje elektronskega nadzornega 
sistema vse dni v letu zaradi 
zagotavljanja hitre in dobre odzivnosti 
za nastale situacije, odkrivanje in 
odpravljanje morebitnih okvar oziroma 
puščanj na obstoječih vodovodih, 
izdelava plana in izvajanje letne 
menjave vodomerov, zaradi poškodb in 
kalibriranja in izvajanje rednih letnih 
pregledov za vgrajeno opremo (reducirni 
ventili, črpalke, nadzorni sistem, čiščenje 
filtrov, menjava UV-lučk, …).
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
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Lučine in Hlavče Njive. Izvajalska 
pogodba je bila podpisana 11. 5. 2021. 
Gradnjo bo na območju Lučin izvajalo 
podjetje Lavaco, d. o. o., iz Ljubljane, za 
območje Vršajn–Brda pa Zidgrad, d. d., 
iz Idrije.
Ambiciozen in obsežen projekt se 
bo izvajal v dveh letih, 62 odstotkov 
upravičenih stroškov pa prispevata 
Evropska unija iz Kohezijskega sklada 
in Republika Slovenija. Celotna 
pogodbena vrednost vseh del znaša 
2.852.529 evrov, investicija pa obsega 
izgradnjo kar 18,5 km novih cevovodov 
in rekonstrukcijo petih vodohranov, 
predvsem pa vključitev dodatnih virov 
kakovostne pitne vode za osrednji 
vodooskrbni sistem občine.

Vrtina pitne vode 
Kopačnica

Ureditev zajetja 
Stara Oselica

Vodovod Fužine

V dolini Kopačnice, na parceli v lasti 
Občine Gorenja vas - Poljane (pred 
Topličarjem), je bila decembra 2020 
narejena 60 m globoka raziskovalno-
črpalna vrtina KOP 1-/21 z INOX 
jeklene cevi premera 168,3/5 mm za 
javno oskrbo s pitno vodo. Izvajalec 
del je bilo podjetje Geološki zavod 
Slovenije, Ljubljana. Investicijska 
vrednost je znašala 18.802,11 evra in 
je zajemala vrtanje, črpalni poskus ter 
hidrogeološko poročilo za pridobitev 
vodnega dovoljenja, katerega 
pridobitev podpira tudi skladnost 
analize načrpane vode s Pravilnikom o 
pitni vodi.

Obnove in dograditve javnih vodovodov 
v letu 2020:

Voda na obstoječem zajetju Jezerc, 
na vodovodu Stara Oselica–Slajka–
Svislarska grapa, se je preusmerila za 
cca 3–4 m dolvodno, zato smo v letu 
2020 pristopili k sanaciji zajetja. Zajeta 
je bila voda, ki je iz obstoječega zajetja 
pritekla na površini približno 4 m 
nižje, kjer so bili zgrajeni novo zajetje 
oziroma nova celica za zajem vode, 
jašek z ventili ter navezava vodovoda 
na obstoječe omrežje pod zajetjem. 
Celotna investicijska vrednost vseh del 
je znašala 16.000 evrov.

Na vodovodu Fužine smo v vodohranu 
Fužine vgradili UV-napravo (svetilko) 
ter merilec motnosti za ugotavljaje 
povečane motnosti vode v času 
obilnejšega deževja. Voda iz zajetja 
Studenci priteče v vodohran Fužine, 
kjer jo obsveti UV-naprava in 
uniči zdravju škodljive bakterije. 
Vodohran smo na novo opremili tudi 
s telemetrijo – ELLAB za daljinsko 
kontrolo delovanja sistema. Celotna 
investicijska vrednost z telemetrijo je 
znašala 8.664 evrov.
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Ravnanje s komunalnimi odpadki

Zbiranje komunalnih odpadkov Zbirni center Todraž
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 1.390 ton komunalnih 
odpadkov, od tega je bilo embalaže 
510 ton, ostanka komunalnih 
odpadkov in kosovnih odpadkov 398 
ton ter drugih ločeno zbranih frakcij 
455 ton. Cene storitev zbiranja so v 
letu 2020 ostale nespremenjene.
Gospodarski javni službi obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov 

V letu 2020 je bilo v Zbirnem centru 
Todraž in na zbiralnicah zbranih več 
kot 814 ton komunalnih odpadkov 
in embalaže. Za obratovanje skrbi 
režijski obrat. Zbirni center je 
izven ukrepov vlade obratoval ob 
ponedeljkih in sredah od 8. do 17. 
ure ter vsako drugo soboto v mesecu 
od 8. do 12. ure.

in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov 
izvaja JP VOKA SNAGA, d. o. o, ki je 
upravljavec infrastrukture RCERA 
Ljubljana. Cene storitev so bile v letu 
2020 nespremenjene.
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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Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

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 

Odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode v javnih kanalizacijskih 
sistemih Gorenja vas, Poljane, Javorje 
in Četena Ravan je bilo v decembru 
2020 urejeno za 3.097 prebivalcev 
(781 objektov). 303 kmetij uporablja 
goščo iz greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav kot gnojilo na lastnih 
kmetijskih površinah, za druge pa 
se je redno izvajal prevzem vsebin 
iz greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav. Skupaj je bilo v letu 
2020 izpraznjenih 239 greznic in 
malih komunalnih čistilnih naprav, 
pri čemer je bilo odpeljanih 473 m3 
gošč. Del gošč je bil zaradi težav z 
oddajo dehidriranega blata odpeljan 
na CČN Domžale. V procesih čiščenja 
blata, mulja iz drugih čistilnih naprav 
ter komunalnih odpadnih voda je 
na ČN Gorenja vas nastalo 163 ton 
dehidriranega blata, ki je bil oddan na 
predelavo. Vse javne čistilne naprave 
so v letu 2020 dosegale učinke 
čiščenja nad 90 odstotki. 

naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 
PE; čiščenje in obdelava komunalne 
odpadne vode in blata iz greznic, 
malih komunalnih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na 
komunalni čistilni napravi; pregled 
malih komunalnih čistilnih naprav z 
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE. 

Izgradnja 
kanalizacije 
Dobravšce in 
Gorenja vas–Tabor

Subvencioniranje izgradnje malih 
čistilnih naprav

Z investicijo v izgradnjo kanalizacije 
Dobravšce in Gorenja vas–Tabor je 
bilo z javno kanalizacijo opremljeno 
še zadnje območje strnjene 
poselitve na območju KS Gorenja 
vas. Investicija je skupno obsegala 
skoraj 250.000 evrov in se je izvajala 
v letih 2018–2020, pri čemer se 
je v letu 2020 izvedlo dokončno 
poplačilo del v višini 94.000 evrov.

Subvencioniranje izgradnje malih 
komunalnih čistilnih naprav je 
namenjeno lastnikom stanovanjskih 
stavb na območjih Občine Gorenja vas 
- Poljane, ki se nahajajo na območjih 
brez javne kanalizacija in zanje 
njena gradnja ni planirana. Znesek 
subvencije je 150 evrov na enoto 
zmogljivosti čiščenja male komunalne 
čistilne naprave zmogljivosti čiščenja 
do 50 PE oziroma največ 30 odstotkov 
nabavne vrednosti male komunalne 
čistilne naprave. Subvencije se 
dodeljujejo na osnovi javnega 
razpisa. 
V letu 2020 je bil javni razpis s 
skupno višino razpoložljivih sredstev 
za subvencioniranje malih komunalnih 
čistilnih naprav v višini 7.000 evrov. Na 
razpis je prispelo šest popolnih vloge. 
Skupno je bilo dodeljenih 4.395,67 
evra subvencij. 
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Urejanje in čiščenje javnih površin

Izgradnja polnilnic 
za e-vozila in 
e-kolesa

Na parkirišču pod Sokolskim domom 
v Gorenji vasi je bila oktobra 2020 
nameščena polnilna postaja za 
električna vozila, ki omogoča sočasno 
hitro polnjenje dveh vozil. Upravljalo 
jo bo podjetje Petrol, namenjena 
pa je tako za potrebe brezplačnih 
prevozov za starejše Prostofer, ki se 
bodo izvajali z električnim vozilom, 
kot tudi za vse zunanje uporabnike. 
Občina je izvedla celotno gradbeno 
predpripravo lokacije, vključno z 
izgradnjo elektrokabelskih povezav 
s pripadajočo opremo in ureditvijo 
talnih označb. Na območju zelenice 
je bila dodatno nameščena tudi 
polnilnica za e-kolesa, ki je bila 
dodatno urejena tudi na območju 
prireditvenega prostora Stari vrh, štiri 
nova e-kolesa pa so v upravljanju 
Zavoda Poljanska dolina, kjer se je 
mogoče dogovoriti za izposojo.

V letu 2020 so se urejale javne 
površin na območju Občine Gorenja 
vas - Poljane (Trg Ivana Regna, 
krožišče Gorenja vas, obvoznica 
Gorenja vas, pešpot od krožišča mimo 
Neškove brvi do občine, trg v Poljanah. 
Potekalo je tudi urejanje avtobusnih 
postajališč.

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
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Priprava drugih sprememb občinskega prostorskega načrta
Občina je v letu 2017 pričela 
s postopkom izdelave drugih 
sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta. 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 
dodatne strokovne podlage, končni 
predlog pa oddan v končna mnenja 
soglasodajalcem na ministrstvih, ki 
so glavnino mnenj podala do konca 
leta 2020, razen Direkcije RS za 
vode, ki je pozitivno mnenje izdala 
šele v juniju 2021, odlok OPN pa 
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.

Prostorsko načrtovanje in urejanje novih 
sosesk
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Izgradnja nove 
soseske Dobenska 
Amerika
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.

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

Šubičeva hiša

Z začetkom leta 2020 je na Zavodu 
Poljanska dolina začela delati nova 
ekipa. Žal je bilo področje kulture 
v letu 2020 prav tako kot druga 
področja zaradi epidemije zelo 
prizadeto, vendar je bilo kljub temu 
ob upoštevanju omejitev izvedenih 
nekaj kulturnih dogodkov.

V Šubičevi hiši sta bili v letu 2020 na 
ogled postavljeni likovna razstava 
fotografske sekcije KUD Poljane ter 
območna likovna razstava JSKD. Na 
žalost zanjo zaradi epidemije ni bilo 
mogoče izpeljati odprtja v pravem 
pomenu besede. V večnamenski 
dvorani se je zvrstilo tudi nekaj 
kulturnih dogodkov (nastop učencev 
Glasbene šole Škofja Loka, kulturni 
dogodek na predvečer rojstva Aleša 
Ušeničnika v organizaciji KD dr. Ivan 
Tavčar Poljane, delavnice v okviru 
Zelene sheme …) ter okrogla miza o 
ošpicah v začetku leta.

Kultura, kulturna dediščina
Gostovanje filatelistične razstave v 
Sokolskem domu Gorenja vas

Specifične razmere in ukrepi v zvezi 
s preprečevanjem okužb so nas 
usmerili v spletno izvedbo odprtja in 
ogledov spominske razstave Spomini 
na leto 1920 Filatelističnega društva 
Lovro Košir iz Škofje Loke, ki je bila 
med 16. in 22. 10. 2020 postavljena 

v Sokolskem domu Gorenja vas. 
Ideja razstave je bila obeleženje 
100. obletnice požiga Narodnega 
doma (13. 7. 1920), 100. obletnice 
koroškega plebiscita (10. 10. 2020) 
in 100. obletnice Rapalske pogodbe, 
podpisane 12. 11. 1920.

Obnova dvorca Visoko
Lansko pomlad smo zaključili glavnino 
večletne investicije obnove Dvorca 
Visoko. Dotrajano strešno kritino smo 
zamenjali s tradicionalnim strešnikom 
– špičakom, uredili smo tlake in 
talne obloge ter talno ogrevanje 
v vhodni veži in vseh razstavnih 
prostorih, vključno s poročno dvorano 
in kavarno. Po celotnem pritličju 
smo položili parket, v vhodni veži pa 
hotaveljski kamen, pri čemer smo v 
veži uspeli ohraniti tudi nekaj prvotnih 
talnih plošč. 
Občina je z Ministrstva za kulturo za 
izvedbo obnove prejela nepovratna 

sredstva v višini 95.071 evrov, 
del sredstev pa pričakujemo tudi 
za obnovo fasade dvorca, ki smo 
jo dodatno izvedli ob sklepu 
investicije. 
V sodelovanju z Restavratorskim 
centrom Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine RS so se zaključila 
restavratorska dela, ki so vključevala 
obnovo freske (grb) nad vhodnimi 
vrati dvorca Visoko, letos pa bodo 
zaključena tudi dela na fasadi 
najstarejšega dela dvorca (stara 
kašča). Celotno investicijo je financiral 
Restavratorski center ZVKDS.

Na glavnem vhodu smo postavili 
vetrolov, ki bo v hladnejših mesecih 
ljudem nudil toplejši postanek, v 
spodnjih prostorih pa smo uredili 
kuhinjo, kjer bomo poskrbeli za bolj 
raznovrstno ponudbo. V veži dvorca je 
postavljena tudi prodajna omara, kjer so 
obiskovalcem na voljo domači izdelki 
lokalnih ponudnikov.
Kavarna Visoko je svojo ponudbo 
nadgradila s svežo ponudbo napitkov, 
poleg njih pa se lahko obiskovalec 
posladka še s Tavčarjevo, Metino ali 
Kosmovo tortico, ki doživetje Tavčarjevih 
domačije naredijo še bolj nepozabno.
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KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA

Kulturno društvo – izvajalec DODELJENA SREDSTVA V LETU 
2020

1. KUD Sovodenj 3.234,16 €

2. TD Žirovski vrh 3.721,67 €

3. DU za Poljansko dolino 1.295,21 €

4. DPŽ Blegoš 1.246,02 €

5. KUD Ivan Regen 1.803,45 €

6. DU Sovodenj 672,20 €

7. KUD Trata Gorenja vas 2.475,65 €

8. ŠD Blegoš 934,52 €

9. TD Stari vrh 491,85 €

10. TD Sovodenj 1.426,37 €

11. KD dr. Ivan Tavčar Poljan  6.344,88

12. Klekljarsko društvo Deteljica 623,01 €

13. PD Sovodenj 459,06 €

14. PD Gorenja vas 196,74 €

SKUPAJ 24.791,46 €

Sofinanciranje kulturnih programov

Občina iz proračuna zagotavlja 
sredstva za sofinanciranje programov 
na področju ljubiteljske kulturne 
dejavnosti društev, ki kandidirajo na 
javnem razpisu. 
Lani nas je presenetila 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 
24.791,46 evra. 
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Knjižnica Ivana 
Tavčarja

Glasbena šola Škofja Loka

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 2020 je bilo iz proračuna za 
knjižnice izplačanih 115.116,07 evra. 
V letu 2020 je bilo od vseh otrok 

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 2020 namenila 26.798,15 evra.
V letu 2020 je bil na osnovi sprejetega 
pravilnika izveden javni razpis 
za sofinanciranje izobraževanja 

Enota mladi do 15. leta odrasli

2019 2020 2019 2020

Gorenja vas 685 719 671 611

Poljane 448 506 364 295

Sovodenj 95 105 55 36

nadarjenih mladih glasbenikov in 
plesalcev – Jobstov sklad. Iz proračuna 
je bilo v letu 2020 za ta namen 
izplačanih 640,90 evra sredstev. 
Glasbeno šolo Škofja Loka v šol. letu 
2020/2021 (stanje na dan 1. 9. 2020) 
obiskuje 79 učencev iz Občine Gorenja 
vas - Poljane (16,81 odstotka vseh učencev 
Glasbene šole Škofja Loka), od tega 72 
osnovnošolcev (stanje 1. 9. 2020).
Vključenost osnovnošolskih otrok 
iz občine v glasbeno šolo je 6,69 
odstotka.

v občini, starih do 15 let, kar 83,81 
odstotka članov knjižnice. 
Občina Gorenja vas - Poljane je za 
knjižnično dejavnost v letu 2020 
namenila 14,53 evra na prebivalca 
(brez vključenih sredstev, ki jih 
občina zagotavlja neposredno iz 
proračuna). 
Samo zaradi izposoje je knjižnice v 
letu 2020 obiskalo: 

Predmet Število 
učencev

1. Klavir 16

2. Orgle 1

3. Harmonika 2

4. Violina 8

5. Viola 2

6. Violončelo 7

7. Flavta 5

8. Kljunasta flavta 2

9. Klarinet 3

10. Saksofon 3

11. Pozavna 1

12. Tuba 1

13. Tolkala 2

14. Kitara 10

15. Petje 6

16. Samo nauk o 
glasbi

7

17. Glasbena 
pripravnica

2

18. Plesna 
pripravnica

1

19. Balet 2, od tega 
samo pri 
baletu 0

Skupaj 79 (16,81 
% vseh 
učencev)

Tabela: Število učencev iz Občine Gorenja 
vas - Poljane (stanje 1. 9. 2020)

Tabela: Število učencev na Dislociranem oddelku (stanje 1. 9. 2020)

PREDMET / 
RAZRED

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

Klavir 4 2 2 2 3 1 14

Harmonika 1 1 2

Violina 1 1 2 4

Viola 2 1 3 1 2

Violončelo 1 2 1 5

Flavta 1 2 4

Klarinet 1 1

Kitara 1 2 2 3 1 9

Samo nauk o 
glasbi

1 3 3 1 8

SKUPAJ 9 7 9 13 8 3 49

Poljane: 10.610 obiskovalcev, Gorenja 
vas: 23.207, Sovodenj: 996. Vsi skupaj 
so si na dom izposodili 145.646 enot 
gradiva.
V letu 2020 je bilo na vseh enotah 
knjižnice v občini izvedenih 123 
dogodkov in prireditev (razstave, 
predavanja, izobraževanja, ure 
pravljic, delavnice za otroke, obiski 
vrtcev…): Poljane: 40, Gorenja vas: 71, 
Sovodenj: 12.
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Na DO Gorenja vas - Poljane obiskuje 
nauk o glasbi še 12 učencev, ki sicer 
obiskujejo pouk inštrumenta na 
matični šoli (po dva učenca pouk 
violine, kljunaste flavte in klarineta, 
po eden pa pouk klavirja, violončela, 
saksofona in tolkal) oziroma na DO 
Žiri (po en učenec pouk saksofona in 
tolkal). 

Vir: Glasbena šola Škofja Loka

Glasbena šola 
Sokolski dom

V šolskem letu 2020/2021 je 
Glasbena šola Škofja Loka pouk večine 
predmetov v dislociranem oddelku 
Gorenja vas - Poljane ob podpori 
in razumevanju Občine Gorenja 
vas - Poljane preselila v prostore 
Sokolskega doma Gorenja vas. Doslej 
sta pouk mladih glasbenikov gostili 
osnovni šoli v Gorenji vasi in Poljanah. 
Konec avgusta 2020 pa smo v malo 
dvorano Sokolskega doma preselili 
šolski klavir, katerega obnovo je pred 
nekaj leti omogočila Občina Gorenja 
vas - Poljane. V prostorih Sokolskega 
doma je tako od septembra 2020 
potekal pouk flavte, klavirja, 
violine, viole, violončela, klarineta 
in harmonike kot tudi klavirske 
korepeticije; viola, harmonika in 
klarinet so bili nova pridobitev 
oddelka. Pouk kitare in nauka o glasbi 
za zdaj še vedno poteka na OŠ Ivana 

Tavčarja, ko bo to mogoče, pa bo prav 
tako prestavljen v Sokolski dom. Tam 
bodo odslej potekali tudi vsi večji in 
manjši nastopi mladih glasbenikov, 

glasbeni seminarji in podobno. 
S preselitvijo se odpirajo povsem 
nove možnosti za razvoj osnovnega 
glasbenega šolstva v Poljanski dolini.

KULTURA, KULTURNA DEDIŠČINA
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Green destination – zlati znak

V letu 2020 smo pristopili k projektu 
Zelena shema slovenskega turizma. 
Čez vse leto so bili izvedeni naslednji 
dogodki in dejavnosti: podpis Zelene 
politike s strani župana Milana 
Čadeža, s katerim smo se zavezali k 
trajnostnemu razvoju, dva posveta 
za turistično gospodarstvo, popis 
naravne in kulturne dediščine, 
izdelava brošure Zeleni odtis, s katero 

Zaradi ukrepov, povezanih s pandemijo, je Javni zavod za 
turizem in kulturo Poljanska dolina aktivnosti usmeril 
v izvajanje programov za delo v obdobju po koncu 
pandemije, ki pa je bilo izredno kratko. Posledično nismo 
uspeli izvesti večine planiranih večjih aktivnosti in 
dogodkov. Kljub vsemu se je odvilo kar nekaj (manjših) 
dogodkov, delavnic za ponudnike, turistične vodnike, 
ustvarjalnih delavnic za otroke, ogledov kulturnih 
znamenitosti ipd.

Turizem in prireditve

Moja dežela – lepa in 
gostoljubna
V letu 2020 smo se prijavili na razpis 
Turistične zveze Slovenije Moja 
dežela – lepa in gostoljubna, kjer 
smo predstavili Javorje in Stari vrh. 
Ob siceršnjem navdušenju komisije 
nad našimi izletniškimi kraji se žal 
na koncu nismo uvrstili med prve tri 
nagrajence. 

Gostovanje v oddaji 
Planet na obisku
V začetku februarja nas je obiskala 
ekipa Planet TV z voditeljico Suzano 
Kozel in nastal je prispevek za oddajo 
Planet na obisku, v katerem smo se 
lahko sprehodili skozi Šubičevo hišo, 
utrdbo na Golem Vrhu, obiskali sirarno 
Pustotnik, predstavile pa so se tudi 
osnovnošolke OŠ Poljane, nagrajenke 
literarnega natečaja ter Klekljarsko 
društvo Deteljica iz Gorenje vasi.

Nina potuje
V začetku septembra smo v Poljanski 
dolini za vikend gostili avtorico bloga 
Nina potuje z družino. Spoznali so 
vse od Družinsko-adrenalinskega 
parka Stari vrh, utrdbo Rupnikove 
linije na Golem Vrhu, tematsko pot 
Medvedkova pot, Dvorca Visoko in se 
z električnimi kolesi podali tudi na 
pot po občini. Kot lahko preberemo na 
njenem blogu, so bili navdušeni nad 
našo dolino, prebivalci in lokalnimi 
ponudniki.

vabimo turistično gospodarstvo, 
prebivalce in obiskovalce, da skupaj 
z nami ustvarjajo zeleno zgodbo, ter 
pridobivanje mnenj obiskovalcev, 
prebivalcev in turističnega 
gospodarstvo o turizmu v občini. 
Zaradi vseh aktivnosti smo tako 12. 3. 
2021 prejeli zlati znak Slovenia Green 
Destination Gold.

Udeležba na sejmih
V zadnjih dneh januarja je na 
Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani potekal že 31. sejem 
turizma, kampinga in karavaninga 
Alpe-Adria, na katerem se je s svojo 
ponudbo predstavljal tudi Zavod 
Poljanska dolina. K sodelovanju so 
bili povabljeni tudi ponudniki in 
društva Poljanske doline, ki so se 
lahko na skupni stojnici s Turističnim 
društvom Žirovski vrh predstavili 
zainteresiranim obiskovalcem.

Med 17. in 27. 9. 2020 pa so se 
v organizaciji Turistične zveze 
Celovec v Celovcu odvijali zdaj že 
tradicionalni Dnevi Alpsko-jadranske 
kuhinje, v okviru katerih je med 25. 
in 27. septembrom potekala Alpsko-
jadranska pot okusov. Na njej se je 
predstavila tudi Poljanska dolina. 
Zavod Poljanska dolina je na svoji 
stojnici predstavljal Občino Gorenja 
vas - Poljane, celotno Poljansko dolino 
in hkrati tudi njene ponudnike.
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Rupnikova linija

Kavarna Visoko

V labirintih podzemnih utrdb 
si obiskovalci lahko ogledajo 
prostranost podzemlja, način gradnje, 
muzej ohranjenih eksponatov iz časa 
gradnje in se adrenalinsko povzpnejo 
z razglednega stolpa skozi strelno 
lino, vse pod strokovnim vodstvom 
turističnega vodnika. 
V letu 2020 je bil obisk utrdbe 
Rupnikove linije na Golem Vrhu zaradi 
epidemije občutno manjši. Kljub 
vsemu je bilo izvedenih precej rednih 
mesečnih vodenj z dobro udeležbo, 
obiskalo pa nas je tudi kar nekaj 
organiziranih šolskih skupin, društev 
in drugih obiskovalcev.

Kavarna je v sredini maja z dopolnjeno 
ponudbo ponovno odprla vrata in 
tako čez poletje gostila najrazličnejše 
obiskovalce, od domačinov, enodnevnih 
obiskovalcev Poljanske doline kakor 
tudi tistih, ki so se v naši dolini 
zadržali dlje časa. Kavarna Visoko s 
svojo specifično ponudbo zagotovo 
pripomore k večji prepoznavnosti 
Dvorca Visoko. Kot že nekaj časa kaže 
trend povpraševanja, gostje iščejo 
butične storitve, preplet kulturne, 
naravne in kulinarične dediščine, kar 
pa dvorec v sodelovanju s Kavarno 
Visoko gostom vsekakor lahko ponudi. 
Poleg obstoječih treh hišnih tortic se 

TURIZEM IN PRIREDITVE

je opazno razširil nabor sladic, med 
katerimi gre izpostaviti novosti, ki jih 
obiskovalci lahko odnesejo s seboj 
(Anini cukrčki in Polikarpovi slaniki), 
ter seveda dva koktejla (Cvetje v jeseni 
in Visoška kronika), za katera lahko 
rečemo, da sta kulinarični posebnosti 
in popotnica k razvoju ponudbe 
kavarna. Recepturo je razvilo osebje 
kavarne izključno iz sestavin lokalnih 
ponudnikov.
V letu 2020 smo bili z obiskom kavarne 
zadovoljni, še posebej ob lepem 
vremenu. Z razširitvijo ponudbe, ki 
se razvija v sodelovanju z lokalnimi 
ponudniki ter njihovimi produkti, 
pa verjamemo, da se bo njen obisk v 
prihodnosti še povečal.

Tedni vseživljenjskega učenja
Zavod Poljanska dolina se je tudi 
letos aktivno vključil v dogajanje 
v okviru Tednov vseživljenjskega 
učenja. Svojo dejavnost smo 5. 9. 
2020 skupaj s Klekljarskim društvom 
Deteljica Gorenja vas predstavljali 
obiskovalcem na stojnici v okviru 

Tržnice znanja v organizaciji Ljudske 
univerze Škofja Loka na Mestnem 
trgu v Škofji Loki. Obiskovalci so 
na stojnici lahko rešili križanko na 
temo Poljanske doline ter tako dobili 
informacije o kulturnih in turističnih 
zanimivostih. V spremstvu vodnika so 

si lahko ogledali tudi Šubičevo hišo, 
Dvorec Visoko in utrdbo Rupnikove 
linije na Golem Vrhu, otroci pa so na 
ustvarjalni delavnici na Dvorcu Visoko 
ustvarjali na temo jeseni.
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Občinski pohodni 
krog

Občinski kolesarski 
krog

Dvorec Visoko – dogodki

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 in obsega 
več kot 5.000 m vzponov in spustov. 
V knjigo je vpisanih že krepko čez 
1.000 pohodnikov, v letu 2020 pa je 
kartonček v celoti izpolnilo in vrnilo 
približno 100 posameznikov. Za 
izdajanje kartončkov in nagrad vzorno 
skrbijo v Gostilni Jager, kjer je tudi 
zadnja kontrolna točka pohoda. Ob 
zbranih vseh žigih pohodniki 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 pa je razdeljen tudi v 
tri etape, tako da ga lahko prevozite 
v celoti ali pa posamezno po etapah. 
Po poteh kolesarskega kroga vas 
bodo vodili opazni in pregledni 
smerokazi. 
Člani Kolesarskega društva Belaunce 
skrbijo, da je pot pregledna, oznake 
vidne, žigi nepoškodovani. Kartončke 
izdajajo v Kavarni Ajda v Gorenji 
vasi. V letu 2020 so kolesarji prevzeli 
120 kartončkov, celotni krog pa je 
zaključilo 40 kolesarjev. 

V poročni dvorani se je v letu 2020 
skladno s spoštovanjem ukrepov 
odvilo nekaj manjših poslovnih 
dogodkov, na dvorišču dvorca pa v 
poznopoletnem in zgodnjejesenskem 
času celo dva večja dogodka, in sicer 

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; 

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

• promocija škofjeloškega območja 
na domačih in tujih sejmih ter 
borzah; 

• izvedba digitalne kampanje na 
slovenskem trgu s sloganom Zdaj 
je čas za škofjeloške slike; 

• izdelava mesečnih koledarjev 
prireditev Kam?; 

• izvedba izobraževanj za turistične 
ponudnike s Škofjeloškega 
območja;

• sodelovanje v outdoor katalogu 
STO Pohodništvo v Sloveniji;

• vzdrževanje Loške kolesarske 
poti; 

• srečanje s ponudniki turističnih 
storitev s Škofjeloškega v obliki 
strokovne ekskurzije na turistično 
destinacijo Rogla-Pohorje;

• noveliranje dokumenta Strategije 
turizma za škofjeloško območje 
2027. 

Turizem Škofja Loka za našo občino 
izvaja tudi digitalno promocijo 
celotnega škofjeloškega območja 
na FB in IG ter aktivno sodeluje pri 
trženju, promociji in organizaciji porok 
na Visokem. Znotraj Turizma Škofja 
Loka deluje tudi TIC Škofjeloško 
območje, kjer je največji delež 
aktivnosti usmerjen v informiranje 
domačih in tujih obiskovalcev 
o aktualni turistični ponudbi in 
ponudnikih v Škofji Loki, Poljanski 
in Selški dolini. 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 ter o 
aktivnostih in izobraževanjih obvešča 
lokalne turistične ponudnike. 

dramska uprizoritev Visoške kronike 
v poljanskem narečju v izvedbi 
Kulturnega društva dr. Ivan Tavčar 
Poljane ter koncert glasbene skupine 
Kvartopirci. 
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Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev

Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev

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 2020 podpisala 
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti 
z osmimi društvi in dodelila sredstva 
v skupni višini 7.004,40 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.

Vodilo projekta je, da se ohranita 
nesnovna kulturna dediščina 
slovenskega podeželja in narečni 
govor, ki kaže svoje posebnosti tudi pri 
hišnih imenih, da se prepreči izginotje 
starih hišnih imen in se razširi njihova 
uporaba. 
V letu 2020 smo z razdelitvijo 
označevalnih tablic z napisom hišnih 
imen v narečju zaključili popis starih 

hišnih imen na območju Gorenje vasi, 
Gorenje in Dolenje Dobrave, Dobravšc 
in Todraža. 
46 vasem, ki so bile v zadnjih petih 
letih vključene v popis in v katerih 
smo zabeležili 730 imen hiš, ki jih 
domačini še poznajo in v svojem 
narečnem govoru še uporabljajo, 
sta se pridružili še vasi Hotavlje in 
Srednje Brdo. V teh dveh vaseh smo 

DRUŠTVA DODELJENA SREDSTVA V LETU 2020

1.  TD Žirovski vrh 1.134,28 €

2.  Klekljarsko društvo Deteljica 496,77 €

3.  TD Stari vrh 1.068,05 €

4.  TD Slajka Hotavlje 993,53 €

5.  TD Gorenja vas 1.026,65 €

6.  TKŠD podeželja Kladje 670,63 €

7.  TD Sovodenj 786,55 €

8.  Društvo ljubiteljev salam 827,94 €

SKUPAJ 7.004,40 €

TURIZEM IN PRIREDITVE

izvedli izpis imen iz franciscejskega 
katastra in župnijske knjige, v 
določenem obsegu opravili terenski 
popis imen, načrtovana srečanja 
z domačini v jesenskem obdobju 
pa nam je epidemija preprečila. Z 
aktivnostmi nadaljujemo v letošnjem 
letu, obenem pa pričenjamo s popisom 
imen na območju Volake, Čabrač, Suše 
in Jelovice.
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Varstvo predšolskih otrok
V šolskem letu 2020/2021 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, v 10 
oddelkih v Vrtcu Agata v Poljanah 
(Vrtec Agata 7 oddelkov, Lovski dom 
1,5 oddelka, PŠ Javorje 1,5 oddelka). V 
šolskem letu 2020/2021 (na dan 1. 9. 
2020) je v vse vrtce v občini vpisano 
skupno 420 otrok, število otrok pa se 
spreminja skozi vse leto. 
Občina je skladno s sprejeto 
zakonodajo dolžna kriti razliko med 
polno ceno programov in plačilom 
staršev glede na odločbe, ki jih 
izdaja Center za socialno delo Škofja 
Loka, ter druge stroške za otroke s 
posebnimi potrebami.
Za subvencioniranje plačil staršev 
za vrtčevsko varstvo otrok je Občina 
Gorenja vas - Poljane v letu 2020 
namenila skupno 1.315.494,68 evra 
za otroke, ki so vključeni v vrtce na 
območju občine. 
Cene programov v vrtcih v Občini 
Gorenja vas - Poljane od 1. 12. 2019 
naprej znašajo: za prvo starostno 
skupino 481 evrov, za drugo starostno 

skupino 357 evrov, kombinirani 
oddelek in oddelek 3- do 4-letnih 
otrok 406 evrov.
Občina je skladno z zakonodajo 
prispevala tudi za razliko med ceno 

Vzgoja, izobraževanje in šport

Dnevno varstvo in vzgoja

Leto subvencije za varstvo 
izven občine v EUR

subvencije za varstvo izven občine 
v EUR

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 13.107.253,94 1.127.817,35

programov in plačilom staršev za otroke, 
ki so vrtce obiskovali izven občine, 
ter krila stroške za otroke s posebnimi 
potrebami. V letu 2020 je bilo v ta 
namen izplačanih 84.583,61 evra. 

Osnovnošolski 
program

Na OŠ Poljane pa je izobraževalna 
dejavnost v šolskem letu 2019/2020 
potekala v 21 oddelkih (matična šola s 
podružnico) s 408 učenci.
V letu 2020 je bilo za dodatne 
interesne dejavnosti v šolah 
porabljenih 2.520 evrov, in sicer na 
obeh osnovnih šolah. Za pokritje 
materialnih stroškov tekmovanj 
učencev v osnovni šoli na regionalni 
in državni ravni je bilo namenjenih 
2.011,93 evra.
Občina je v letu 2020 na obeh šolah 
sofinancirala tudi izvedbo zimskih šol 
v naravi, učenje plavanja in CŠOD v 
višini 7.648 evrov. 
Sredstva v višini 1.312,82 evra so 
bila namenjena za pospeševanje 
raziskovalne dejavnosti, zlasti za delo 
na konkretnih izobraževalnih projektih 
na obeh šolah, ki so povezani z 
dodatnimi stroški. 

Za mednarodno sodelovanje je bilo v 
letu 2020 namenjenih 562,86 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 se v občinskem 
proračunu zagotavljajo sredstva za kritje 
dela razlike med prihodki in odhodki 
po finančnem planu šole, sredstva za 
najemnino Puštalskega gradu ter za 
nakup glasbil za potrebe pouka. 

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 2020 
izplačanih 140.079,08 evra. 
Na OŠ Ivana Tavčarja je izobraževalna 
dejavnost v šolskem letu 2019/2020 
potekala v 30 oddelkih (matična šola s 
podružnicama) s skupno 619 učenci. 
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Lokalno učno 
središče

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu

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, za nakup publikacij 
in drugih gradiv, pomembnih za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu. 
V letu 2020 so bile načrtovane 
aktivnosti nekoliko okrnjene zaradi 
epidemije koronavirusa, zato se je 
več sredstev namenilo za obnovo 
cestnih oznak za pešce in varno 
pot v šolo. V prvih dneh šolskega 
pouka v septembru je potekalo 
varovanje otrok na šolskih poteh, 
v okviru nacionalne akcije za večjo 
varnost pešcev Bodi viden – bodi 
previden pa je bila izvedena terenska 
akcija z opozarjanjem pešcev in 
razdeljevanjem odsevnih trakov v 

Šolski prevozi
Zakon o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja in Zakon 
o osnovni šoli nalagata občinam 
dolžnost, da priskrbijo sredstva za 
prevoze učencev osnovne šole, katerih 
prebivališče je oddaljeno od osnovne 
šole več kot 4 km. Občina Gorenja 
vas - Poljane ima razpršeno poselitev, 
tako da je bilo v letu 2020 za prevoze 
osnovnošolskih otrok kljub daljšemu 
zaprtju šol porabljenih 274.392 
evrov. Prevoze na številnih relacijah 
izvaja 10 prevoznikov kombijev in 
dva prevoznika avtobusa, ki so bili 
izbrani na javnem razpisu za izvajanje 
osnovnošolskih prevozov. 

VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

sodelovanju z ZŠAM Žiri, skupno 
občinsko upravo Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo ter Policijo.
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Športno društvo – izvajalec Izplačano (€)

1.  Športno društvo Mladi vrh 2.142,64

2.  Športno društvo Blegoš 1.940,25

3.  Športno društvo Partizan Gorenja vas 2.079,60

4.  Športno društvo Sv. Urban 815,37

5.  Društvo upokojencev Sovodenj 471,84

6.  Društvo upokojencev za Poljansko dolino 397,91

7.  Športno društvo Marmor Hotavlje 3.705,84

8.  Planinsko društvo Sovodenj 1.295,30

9.  Planinsko društvo Gorenja vas 1.551,16

10.  Društvo OPV šport 3.181,94

11.  Športno društvo Poljane 10.509,09

12.  Karate klub RONIN 3.179,45

13.  Košarkarski klub Gorenja vas 12.418,49

14.  Smučarski klub Poljane 7.728,56

15.  Športno društvo FIT AS 1.484,20

16.  Strelsko društvo Gorenja vas 5.102,95

17.  Društvo letalcev Kragulj Sovodenj 128,67

SKUPAJ 58.133,26

Sofinanciranje športnih programov

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 2020 je bilo iz občinskega 
proračuna po razpisu za izvajanje 
programov športa izplačanih 58.133,26 
evra. Denar je bil razdeljen med 17 
občinskih društev, s katerimi so bile 
sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
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Zdravstveno varstvo
Epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

V Republiki Sloveniji je bila zaradi 
naraščanja števila primerov okužb s 
koronavirusom v letu 2020 dvakrat 
razglašena epidemija nalezljive bolezni 
novega koronavirusa (COVID-19), in 
sicer 12. 3. ter 19. 10. 2020. 
Tako štab Civilne zaščite občine kot 
občinska uprava sta že v dneh pred 
prvo razglasitvijo epidemije in prek 
celega leta spremljala dogajanje in 
aktivnosti v zvezi s pojavom COVID-19 
v naši državi in sosednjih ter občane 
obveščala o preventivnih zaščitnih 
ukrepih.
Na podlagi razglašene epidemije 
in načrta oskrbe prebivalstva ob 
razglasitvi epidemije na območju 
Republike Slovenije je bil 17. 3. 2020 
organiziran občinski center za pomoč, 
katerega primarna naloga bi bila ob 
okuženosti občanov zagotoviti oskrbo 
posameznikov v občini, ki bi bili v 
karanteni oziroma samo izolaciji. Na 
poziv občanom in društvom v občini 
se je javilo 80 prostovoljcev, ki bi bili 
pripravljeni priskočiti na pomoč pri 
oskrbi posameznikov v občini, ki bi 
bili v karanteni oziroma samoizolaciji. 
Ker tovrstna pomoč ni bila potrebna, 
so prostovoljci pomagali pri izvajanju 
kontrole uporabe zaščitnih sredstev 
kupcev ob vstopu v živilske trgovine v 
občini. 
Zaradi negotovosti, ali ter kdaj bomo 
od države prejeli potrebno zaščitno 
opremo, je bilo nekaj zaščitne opreme 
nabavljene tudi iz lastnih sredstev 
občine. Zaščitna oprema, prejeta 
z URSZR, je bila izdana izključno 
upravičencem skladno z navodili 
URSZR, in sicer: izvajalkam pomoči 
na domu, poverjenikom Rdečega 
križa, občinski upravi, gasilskim 
enotam in prostovoljcem. Zaščitna 

oprema, nabavljena z lastnimi 
sredstvi, pa je bila izdana izvajalcu 
potujoče trgovine, patronažne službe, 
zdravstveni postaji in osnovnima 
šolama. Obe šoli smo opremili s 
stojali za razkužila ter z napravami 
za dezinfekcijo šolskih prostorov in 
prostorov vrtcev z zamegljevanjem. 
Civilna zaščita je zagotovila tudi 
najem zabojnika, ki je bil novembra 
nameščen pred vhod v Zdravstveno 
postajo Gorenja vas in je namenjen 
sprejemu ter zdravstveni obravnavi 
pacientov s sumom na okužbo s 
koronavirusom. Na tak način je v 
največji meri zmanjšano tveganje 
novih okužb, saj je onemogočeno 
srečevanje potencialno okuženih 
pacientov z drugimi pacienti, ki 
prihajajo na redne preglede k osebnim 
zdravnikom.
Obveščanje občanov je potekalo na 

spletnih straneh občine, na novo 
vzpostavljene Facebook strani, 
Podblegaških novic, Radia Sora, 
Svislar TV ter pisnih obvestil na 
objektih samih in oglasnih mestih 
(otroška igrišča, javne klopi, klopi 
ob pohodniških poteh in kočah, 
pokopališča …). Obvestila so bila 
usklajena z vsemi predpisi in ukrepi, ki 
so v času epidemije stopili v veljavo, 
ter v sodelovanju s Civilno zaščito, 
občinsko upravo oziroma drugimi 
ustanovami in institucijami v občini. 
V najkrajšem možnem času so bila 
posredovana občanom. 
V prvem, spomladanskem valu 
epidemije v občini ni bilo zabeleženih 
okužb s koronavirusom. Prve okužbe so 
se pojavile septembra 2020. Njihovo 
število je do konca leta 2020 naraslo 
na 569 občanov oziroma 7,46 odstotka 
prebivalcev (vir: www.nijz.si).
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Prenova ambulante dr. Andreje Krt Lah

Nabava reševalnega vozila

Nova ginekološka 
ambulanta

Širitev programa družinske medicine - 
Nov zdravnik splošne medicine

V februarju 2020 smo začeli izvajati 
temeljito prenovo obstoječih prostorov 
ambulante zdravnice Kr Lah dr. med, 
izdelavo nove referenčne ambulante 
za zdravnico Nadjo Šubic dr. med. in 
novega skupnega komunikacijskega 
vozlišča. Prenova je obsegala novo 
funkcionalno razporeditev prostorov, 
prenovo strojnih ter elektro inštalacij, 
PVC podov, suhomontažnih stropov, 
notranjih vrat in klimatizacije 
prostorov. Prenova je bila zaradi prvega 
vala Covida-19 v marcu ustavljena, 
vendar se je nadaljevala v maju in 
poletnih mesecih ter bila v zaključena 
v začetku septembra 2020.
Prenova zgoraj navedenih prostorov 
je znašala 75.000 eur, skupaj je bilo 
obnovljenih 115m2 uporabne površine 
v dveh ambulantah in skupnem 
komunikacijskem prostoru.

V letu 2020 je bil za Zdravstveno postajo 
Gorenja vas odobren tudi program 
ginekologije v obsegu 0,4 programa, ki se 
bo izvajal v okviru Osnovnega zdravstva 
Gorenjske in bo deloval prvem nadstropju 
zdravstvenega doma, kjer občina povsem 
na novo ureja ginekološko ambulanto. V 
okviru javne mreže bo program izvajala 
dr. Eva Torkar, ki do deloma zaposlena še v 
kranjski porodnišnici, v Gorenji vasi pa bo 
program začela izvajati novembra 2021.

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 dr. družinske 
medicine Jaka Šinkovec, ki ob zaključku 
specializacije že vpisuje nove 

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

Občina Gorenja vas - Poljane je 
uspešno kandidirala na razpisu 
Ministrstva za zdravje, s katerim je 
v septembru podpisala pogodbo 
o sofinanciranju nakupa novega 
reševalnega vozila za Zdravstveni 
dom Škofja Loka. Dodatna potrebna 
sredstva je v celoti prispevalo 
Osnovno zdravstvo Gorenjske. Novo 
reševalno vozilo bodo v ZD Škofja 
Loka uporabljali za potrebe nujne 
medicinske pomoči in bo namenjeno 
občanom celotne Upravne enote Škofja 
Loka, obenem pa bo prispevalo tudi k 
izboljšanju oskrbe na območju Občine 
Gorenja vas - Poljane. Občina želi na ta 
način prispevati k učinkovitejši nujni 
zdravstveni oskrbi občanov in tako 
zaokrožiti hiter razvoj ravni primarnega 
zdravstva v občini.
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Protipožarna varnost in civilna zaščita
Gasilska oprema

Gasilski dom Gorenja vasCivilna zaščita

Občina Gorenja vas - Poljane je v letu 
2020 namenila 41.000 evrov PGD 
Hotavlje za sofinanciranje nadgradnje 
podvozja gasilskega vozila GCGP-1 – 
gasilsko vozilo s cisterno za gozdne 
požare. Gasilsko vozilo s cisterno, ki 
ima rezervoar za 3.500 litrov vode, je 
namenjeno gašenju požarov v naravi 
na razgibanem in hribovitem območju, 
ki ga pokriva društvo, ter za dovoz 
vode in gašenje vseh drugih požarov. 
Vozilo je opremljeno tudi s potrebno 
opremo za posredovanje ob drugih 
naravnih in elementarnih nesrečah 
in je prvo tovrstno vozilo tako v 
Občini Gorenja vas - Poljane kot tudi 
na celotnem območju, ki ga pokriva 
Gasilska zveza Škofja Loka.
Občina Gorenja vas - Poljane je v letih 
2019 in 2020 za vozilo prispevala 
skupno 82.000 evrov.

Občina Gorenja vas - Poljane je 
v letih 2019 in 2020 namenila 
98.700 evrov za sofinanciranje 
gradnje novega gasilskega doma v 
Gorenji vasi. Sredstva, namenjena 
za izdelava tankoslojne toplotne 

Konec leta 2019 sta bila izvedena 
temeljit pregled in ureditev dela 
normativnih aktov na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami 
v Občini Gorenja vas - Poljane. Na 
novo je bil imenovan tudi štab Civilne 
zaščite občine, ki se je v letu 2020 
udeležil uvajalnega in temeljnega 
usposabljanja občinskih poveljnikov 
Civilne zaščite in članov štabov. 
V letu 2020 je bilo veliko časa 
posvečenega izdelavi potrebnih 
načrtov zaščite in reševanja ter 
programa varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami ter požarnega 
varstva za obdobje 2021–2025, 
na podlagi katerega so postavljeni 
temelji za aktivnosti na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ki se bodo izvajale v 
omenjenem obdobju.

izolacijske fasade, vzpostavitev 
ogrevanja in zunanja gradbena dela, 
se bodo upoštevala pri vrednotenju 
solastniškega deleža občine pri 
novozgrajeni stavbi gasilskega 
doma.
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Socialno varstvo
Hiša generacij

Hiša generacij bo zagotavljala tako 
dnevno varstvo starejših kot začasno 
namestitev za skupno 22 oseb v 
treh etažah objekta s prilagojeno 
ureditvijo zunanjih površin za 
druženje na prostem. Hiša generacij za 
lokalno skupnost pomeni pomembno 
obogatitev socialnega varstva, ki bo 
občanom omogočala preživljanje 
jeseni življenja v domačem okolju.
Marca 2020 je bil objavljen javni 
razpis Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti za 
sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, 
namenjeno izvajanju dnevnih oblik 
varstva in začasnih namestitev za 
starejše. Skupaj s Centrom slepih, 
slabovidnih in starejših Škofja Loka, ki 
bo tudi organiziral izvajanje storitev, 
smo pripravili vlogo za gradbeno 
dovoljenje in že v juniju oddali prijavo 
na prvi razpisni rok. Kandidatura je 
bila uspešna, saj je bilo za realizacijo 
projekta odobrenih 1,4 milijona evrov. 
Pogodba o sofinanciranju pa je bila z 
ministrstvom podpisana v novembru 
2020, v marcu 2021 je bila izvedena 

objava javnega naročila, gradbena 
pogodba z najugodnejšim izvajalcem 
del VG5, d. o. o., pa je bila v Sokolskem 
domu podpisana 17. 6. 2021 v 
prisotnosti resornega ministra za delo, 
družino in socialne zadeve Janeza 
Ciglerja Kralja.
Hiši generacij bo urejena v stavbi 
stare gorenjevaške šole, kjer bosta 
vzpostavljeni enota dnevnega varstva 
in enota začasnih namestitev. Enota 
dnevnega varstva bo lahko sprejela 8 
uporabnikov dnevno, enota začasnih 
namestitev pa 16 uporabnikov. Dnevno 
varstvo je namenjeno starejšim, ki 
živijo doma, nimajo pa potrebnega 
celodnevnega varstva oziroma 
oskrbe svojcev. Ta oblika varstva vsaj 
deloma razbremeni svojce pri skrbi 
za starejše, hkrati pa jim omogoča, da 
čim dlje ostanejo v domačem okolju 
oziroma 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 
oziroma največ 90 dni. V času 
začasnih namestitev je uporabnikom 
zagotovljeno: 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, 
obdan pa bo tudi z vrtom za druženje 
na prostem in pokrito teraso. V 
preostalih zgornjih dveh nadstropjih 
bodo urejene še sobe za začasno 
namestitev starejših s spremljajočimi 
prostori, med vsemi etažami pa bo 
vgrajeno dvigalo. Ob objektu bodo 
tudi parkirne površine in vrt za 
druženje na prostem.
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Program prevozov za starejše Prostofer

Enkratne denarne 
socialne pomoči

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

Konec lanskega leta je Občini 
Gorenja vas - Poljane uspelo izpeljati 
humanitarni projekt Prostofer. 
Gre za trajnostni vseslovenski 
prostovoljski projekt, ki povezuje 
starejše, ki potrebujejo prevoz, z 
aktivnimi starejšimi vozniki, ki radi in 
brezpogojno priskočijo na pomoč.
Našim starejšim občanom, ki ne vozijo 
sami, nimajo svojcev in zaradi bolezni 
ne morejo koristiti javnega prevoza, smo 
z brezplačnimi prevozi omogočili lažji 
dostop do zdravniške oskrbe, prevoze do 
javnih ustanov, trgovin ipd. 

Občina Gorenja vas - Poljane skladno 
s sprejeto zakonodajo krije stroške 
storitve institucionalnega varstva 
določenim občanom. 
Občina je dolžna doplačevati oziroma 
plačevati socialnovarstvene storitve 
za svoje občane, ki sami finančno ne 
zmorejo kriti stroškov domske oskrbe. 
Nekaterim občanom je potrebno 
zagotoviti celotno plačilo oskrbnine, 

Brezplačni prostoferski prevozi 
starejšim omogočajo večjo 
mobilnost, socialno vključenost, 
medsebojno povezovanje in pomoč 
ter višjo kakovost življenja v tretjem 
življenjskem obdobju. Predvsem 
pa omogočajo druženje in občutek 
koristnosti, ki igrata pomembno vlogo 
pri aktivnem staranju. 
Za izvedbo projekta je bilo treba 
zagotoviti ustrezno parkirišče za 
vozilo, ki ga je občina uredila pod 
Sokolskim domom v Gorenji vasi. S 
Slovensko energetsko družbo Petrol, 

d. d., Ljubljana, je občina sklenila 
pogodbo o poslovnem najemu 
električnega osebnega vozila Renault 
Zoe Life R110, s katerim se izvajajo 
prevozi. Izgraditi je bilo potrebno 
tudi elektrokabelske povezave 
s pripadajočo opremo, kamor je 
bila nameščena polnilna postaja 
za električna vozila. Polnilnica je 
namenjena brezplačnim prevozom 
Prostofer in drugim zunanjim 
uporabnikom, ki lahko s Petrolovo 
plačilno kartico napolnijo svoje 
električno vozilo. 

Projekt se je med občani dobro prijel, 
tako da se prevozi med tednom 
predvsem v zdravstvene ustanove 
v Škofjo Loko, Ljubljano, Jesenice in 
Golnik izvajajo skoraj vsak dan. K 
temu ključno pripomorejo vozniki 
prostovoljci. Trenutno pri projektu 
sodeluje šest prostovoljnih voznikov 
in voznic. 

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 skladno z 
odlokom. 
Predlagatelji vložijo zahtevek za 
dodelitev pomoči na posebnem 
obrazcu, ki je dostopen na občini in 
na občinski spletni strani. O višini 
sredstev za upravičenca odloči 
občinski odbor za zdravstvo, socialno 
varstvo in skrbstvo in vlagatelju se 
izda odločbo. 

nekaterim pa samo doplačilo. Višino 
prispevka po uradni dolžnosti ugotovi 
pristojni center za socialno delo in 
izda odločbo. 
Občina Gorenja vas - Poljane je ob 
koncu leta 2020 doplačevala domsko 
oskrbo za 22 oskrbovancev v 15 
različnih domovih oziroma zavodih po 
Sloveniji. Število oskrbovancev se med 
letom spreminja.

V letu 2020 je bilo dodeljenih 23 enkratnih denarnih 
socialnih pomoči v skupni višini 17.293,74 evra.

SOCIALNO VARSTVO
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V letu 2020 so se iz občinskega proračuna zagotavljala potrebna sredstva štirim 
družinskim pomočnikom, ki so nudili pomoč osebam z motnjami v duševnem 
razvoju ter težko gibalno oviranim osebam, v skupni višini 39.234,91 evra.

Občina Gorenja vas - Poljane 
glede na veljavno zakonodajo v 
proračunu zagotavlja tudi sredstva za 
družinskega pomočnika. 
Institut družinskega pomočnika 
je pravica upravičenca do 
institucionalnega varstva, da lahko 
v primerih in pod pogoji, določenimi 
z Zakonom o socialnem varstvu 
(ZSV), namesto celodnevnega 
institucionalnega varstva izbere 
družinskega pomočnika, ki mu nudi 
pomoč v domačem okolju. 

Pomoč na domu

Pravico do izbire družinskega 
pomočnika ima invalidna oseba:
• za katero je pred uveljavljanjem 

pravice do družinskega 
pomočnika skrbel eden od staršev, 
ki je po predpisih o starševskem 
varstvu prejemal delno plačilo za 
izgubljeni dohodek, 

• ki je invalid po Zakonu o družbenem 
varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb in potrebuje pomoč 
za opravljanje vseh osnovnih 
življenjskih potreb ali 

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 
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. Socialna oskrba na 
domu je namenjena upravičencem, ki 
imajo zagotovljene bivalne in druge 
pogoje za življenje v svojem bivalnem 
okolju, zaradi starosti, invalidnosti 
ali kronične bolezni pa se ne morejo 
oskrbovati in negovati sami, svojci pa 
take oskrbe in nege ne zmorejo ali 
nimajo možnosti. Upravičencem se 

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

tako z različnimi oblikami organizirane 
praktične pomoči in opravil vsaj za 
določen čas nadomesti potrebo po 
institucionalnem varstvu, varstvu v 
drugi družini ali v drugi organizirani 
obliki. 
Storitev pomoč družini na domu se 
začne izvajati na zahtevo upravičenca 
ali njegovega zakonitega zastopnika ter 
se prilagodi potrebam posameznega 
upravičenca. Obsega naslednje sklope 
opravil:
• pomoč pri temeljnih dnevnih 

opravilih: pomoč pri oblačenju 
ali slačenju, pomoč pri umivanju, 
hranjenju, opravljanju osnovnih 
življenjskih potreb, vzdrževanju 
in negi osebnih ortopedskih 
pripomočkov; 

• gospodinjsko pomoč: prinašanje 
enega pripravljenega obroka 
ali nabava živil in priprava 
enega obroka hrane, pomivanje 
uporabljene posode, osnovno 
čiščenje bivalnega dela prostorov 
z odnašanjem smeti, postiljanje 
in osnovno vzdrževanje spalnega 
prostora;

• pomoč pri ohranjanju socialnih 

stikov: vzpostavljanje socialne 
mreže z okoljem, s prostovoljci 
in sorodstvom, spremljanje 
upravičenca pri opravljanju nujnih 
obveznosti, informiranje ustanov 
o stanju in potrebah upravičenca 
ter priprava upravičenca na 
institucionalno varstvo.

Na podlagi zvišanja stroškov dela je 
občinski svet potrdil zvišanje cene 
s 1. 6. 2018, ki znaša za uporabnika 
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.
Število uporabnikov pomoči na domu 
se skozi leto spreminja, ob koncu 
leta 2020 je storitev koristilo 23 
uporabnikov. V letu 2020 je bilo za ta 
namen porabljenih 46.317,38 evra.

V letu 2020 je bilo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za plačilo oskrbnine 
v socialnih zavodih oziroma domovih izplačanih 175.025,76 evra.
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Enkratni denarni 
prispevek za 
novorojenčke v občini

Sofinanciranje socialno-humanitarnih 
dejavnosti

Drugi zdravstveno-
socialni programi
Za varstvo oseb s posebnimi 
potrebami občina skrbi s sredstvi, ki 
so namenjena za potrebe prevozov 
in spremstva oseb z motnjami v 
duševnem in telesnem razvoju 
iz občine v razvojne programe in 
ustrezne zavode. 
Za Občino Gorenja vas - Poljane 
mrliškoogledno službo izvajajo ZD 
Škofja Loka ter zasebni zdravniki. V 
primeru zdravnikove napotitve na 
obdukcijo plača stroške občina. V letu 
2020 je bilo za mrliškoogledno službo 
porabljenih 11.565,85 evra.
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 potrebno, da se umaknejo 
pred nasiljem.

Odlok o enkratnem denarnem 
prispevku za novorojence v Občini 
Gorenja vas - Poljane je bil sprejet v 
oktobru leta 2006. 
Pomoč v višini 208,64 evra je 
namenjena staršem ob rojstvu 
otroka in se je v letu 2020 podelila 
za 84 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 
17.525,76 evra. 

Humanitarne organizacije in društva DODELJENA 
SREDSTVA V 
LETU 2020

1.  Društvo psoriatikov Slovenije - Podruž. Gorenjske, 
Gosposvetska 9, Kranj

234,74

2.  Društvo upokojencev Sovodenj, Sovodenj 23, Sovodenj 593,03

3.  Združenje multiple skleroze Slovenije, Maroltova 14, Ljubljana 284,16

4.  Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, 
C. Staneta Žagarja 27, Kranj

271,83

5.  Rejniško društvo Slovenije, Benica 1/a, Lendava 197,67

6.  AURIS, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih, 
Huje 23a, Kranj

271,80

7.  ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje,  
Cigaletova 5, Ljubljana

247,09

8.  CSD Škofja Loka, Partizanska c. 1d, Škofja Loka 2 vlogi 469,47

9.  Društvo bolnikov z osteoporozo, Jezerska c. 41, 
4000 Kranj

494,19

10.  Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka, 
Spodnji trg 40, Škofja Loka

297,55

11.  ILCO, Invalidsko društvo Gorenjska, 
Gorenja vas – Reteče 61a, Škofja Loka

617,73

12.  Klub KZA dr. Viktorja Kocjančiča, Partizanska 1d, 
Škofja Loka

494,19

13.  Društvo upokojencev za Poljansko dolino, 
Poljanska c. 87, Gorenja vas

1581,45

14.  Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost 
življenja, Ljubljanska ul.9, Maribor

210,03

15.  Ustanova Mali vitez, Fundacija za pomoč mladim, 
ozdravljenim od raka, Zarnikova 3, Ljubljana

123,54

16.  Društvo diabetikov Šk. Loka, Stara cesta 10, Šk. Loka 457,14

17.  SOŽITJE, Društvo za pomoč os. z motnjami v duš. razvoju, 
Kapucinski trg 8, Šk. Loka

484,30

18.  Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE ZD Škofja Loka,  
Zobna preventiva, Stara c. 10, 4220 Škofa Loka

407,70

19.  Slovensko združenje za preprečevanje samomora, 
Tržaška 132, Ljubljana

160,61

SKUPAJ 7.898,22

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 
oziroma organizacij, katerih člani so 
tudi občani naše občine. Sredstva niso 
bila porabljena v celoti, ker določene 
dejavnosti zaradi pandemičnih omejitev 
niso bile izvedene. Na postavki je ostalo 
601,78 evra sredstev.

SOCIALNO VARSTVO
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Subvencije na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja

Občina je sofinancirala 
tudi nakup gozdarske 
mehanizacije 19 
upravičencem (vitli, 
gozdarske prikolice, 
cepilniki drv, zaščitna 
oprema). Za ta namen 
je občina izplačala 
22.045,59 evra.

Gospodarske dejavnosti

SOFINANCIRANJE V LETU 2020

1. NALOŽBE
a) Za KMETIJSKE INVESTICIJE IN OPREMO je bilo izplačanih 61.493,63 evra

IZVEDBA AGROMELIORACIJ 2

NAKUP OVIJALKE - BALIRKE 3

NAKUP CISTERN ZA GNOJEVKO 2

NAKUP KOSILNIC 15

NAKUP OBRAČALNIKOV 6

NAKUP PIHALNIKA 4

NAKUP VENTILATORJA 2

NAKUP ZGRABLJALNIKA 1

NAKUP BRANE 2

OSTALO: NAKUP OPREME ZA ČEBELE 2 X, PAŠNE OPREME, ZAJČNIK, ŠKROPILNIK, TROSILEC APNENCA … 6

GRADNJA, ADAPTACIJA GOSPODARSKIH POSLOPIJ (gradnja hleva, kleparska dela na strehi, notranja ureditev 
hleva, adaptacija strehe ….)

4

"b) Za GOZDARSKO OPREMO je bilo izplačanih 22.045,59 evra 
NAKUP GOZDARSKE MEHANIZACIJE (8 VITLOV, 3 CEPILNIKI DRV, 5 GOZDARSKIH PRIKOLIC)"

16

NAKUP ZAŠČITNE OPREME ZA DELO V GOZDU 5

Za vse investicije (kmetijske in gozdarske) je bilo upravičencem v letu 2020 
izplačano 83.539,22 evrov.

Občina je sofinancirala 
tudi naložbe v dopolnilne 
dejavnosti. Šestim 
upravičencem je bilo 
za ta namen izplačanih 
4.866,63 evra.

Sredstva so bila 
namenjena tudi za 
delovanje društev, ki 
delujejo na področju 
kmetijstva, gozdarstva 
in podeželja.
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Subvencije za 
podjetnike

Financiranje podjetniških programov na RAS

Kreditna shema ugodnih posojil 
za podjetnike

Sofinanciranje društev na področju kmetijstva 2020

Občina je v letu 2020 skladno 
s Pravilnikom o spodbujanju 
razvoja podjetništva v občini 
(Ur. l. RS, št. 19/17) sofinancirala 
ukrep zaposlovanja oziroma 
samozaposlovanja (15 vlog). Trem 
upravičencem smo sofinancirali 
promocijo izdelkov in storitev doma 
in v tujini, enemu upravičencu 
projektno dokumentacijo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za 
poslovni objekt. Stroške za delovanje 
mladih podjetij smo sofinancirali 
enemu podjetniku. 
Skupaj je bilo za te namene 
izplačanih 24.968,40 evra. 

Sredstva namenjamo sofinanciranju 
projekta Spodbujanje podjetništva 
na Loškem, ki zajema podjetniške 
krožke za osnovnošolce, žensko 
podjetništvo in podjetništvo za 
mlade. Sofinanciramo delovanje 

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) 
in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah ugodno kreditiranje njihovih 
dejavnosti. Prosilcem v sodelovanju 
z izbrano banko in vlagateljicami 
dodeljujemo ugodne dolgoročne (do 
10 let) in kratkoročne kredite (do enega 
leta). Trenutni pogoji za dolgoročne 
kredite za nakup zemljišča, nakup, 
gradnjo in adaptacijo poslovnih 
prostorov ali nakup opreme in 
kmetijske mehanizacije so: obrestna 
mera 6-mesečni EURIBOR + 2,5 %. 
Maksimalni znesek dolgoročnega 
kredita je 100.000 evrov. Kratkoročni 

V letu 2020 je bilo podeljeno 7 kratkoročnih kreditov v skupni vrednosti 
160.000,00 evrov. Občina je v kreditni sklad prispevala 10.000 evrov.

DRUŠTVO čl. iz GVP UPRAVIČENI STR. SKUPAJ (v €) 

Društvo podeželskih žena Blegoš 92,00 % 2100,65 1842,40

Društvo podeželske mladine Škofja Loka 47,24 % 1312,00 590,97

Društvo za razvoj podeželja RESJE 33,30 % 645,91 205,09

Govedorejsko društvo Škofja Loka 29,14 % 1558,53 433,04

Društvo rejcev drobnice Škofja Loka 29,40 % 1915,64 537,01

Združenje za ekološko kmetovanje Gorenjske 14,50 % 1850,3 255,19

Čebelarsko društvo Sovodenj 67,00 % 936,52 598,29

Čebelarsko društvo Blegoš 86,00 % 1990,41 1.632,16

SKUPAJ 6.094,15

krediti so namenjeni financiranju 
tekočega poslovanja – trenutno veljavna 
obrestna mera je 2,5 % nominalno. 
Maksimalni znesek kratkoročnega 
kredita je 50.000 evrov. 
Dolgoročni krediti so se dodeljevali za: 
• nakup stavbnega zemljišča in 

njegovo komunalno opremo, 
• nakup, gradnjo in adaptacijo 

poslovnih prostorov ter 
• nakup opreme in kmetijske 

mehanizacije. 
Poleg omenjenih kreditov so ciljne 
skupine lahko koristile tudi kratkoročne 
kredite za obdobje do enega leta. 
Sredstva kratkoročnih kreditov je 
bilo mogoče prejeti za financiranje 
tekočega poslovanja. 

energetskosvetovalne pisarne, ki 
so jo v letu 2020 obiskali trije naši 
občani. 
Občina je namenila sredstva za 
organizacijo projekta 18. Teden 
podeželja na Loškem. Teden obrti in 

podjetništva je bil zaradi težav, ki jih 
je povzročila epidemija koronavirusa, 
odpovedan.
Občina je tudi v letu 2020 
sofinancirala projekt Delovanje 
podeželskega razvojnega jedra.

GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
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Zaradi epidemije koronavirusa v 
letu 2020 ni bilo mogoče obeležiti 
občinskega praznika kot pretekla 
leta, torej na slavnostni prireditvi 
ob občinskem prazniku, na kateri 
župan občine podeli tudi občinska 
priznanja. 
V letu 2020 je občinski svet na predlog 
komisije za priznanja odločil, da se 
plaketa Občine Gorenja vas - Poljane 
dodeli Športnemu društvu Poljane 

za organiziranje in razvoj športa v 
preteklih 50 letih.
Priznanja Občine Gorenja vas - Poljane 
se dodelijo: mag. Juriju Kumru za 
prispevek k razvoju kmetijstva ter 
vaške in kulturne podobe Hotavelj, 
Pavlu Razložniku za dolgoletno 
vodenje štaba Civilne zaščite občine 
Gorenja vas - Poljane, Jožetu Stržaju 
za zgledno pastoralno delo in obnovo 
sakralnih objektov Župnije Poljane nad 

Občinski praznik in nagrajenci občine 
za leto 2020

Škofjo Loko ter Čebelarskemu društvu 
Sovodenj za 60-letno čebelarjenje s 
kranjsko sivko na sonaravni način.
Dobitnica priznanja župana za leto 
2020 je Sara Peternelj za dosežene 
športne uspehe v alpskem smučanju.
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Pregled proračunov občine v letih 
2015 do 2020

Zgornja tabela prikazuje pregled 
veljavnih proračunov in zaključnih 
računov Občine Gorenja vas - Poljane 
v obdobju 2015–2020. Prav tako 
tabela prikazuje delež investicij 
v proračunu ter višino realizacije 
veljavnih proračunov.
Veljavni proračun Občine Gorenja 
vas - Poljane za leto 2020 se je v 
primerjavi z letom 2019 zvišal za 4,62 
odstotka.

LETO 2015 2016

Veljavni proračun Zaključni račun Veljavni proračun Zaključni račun

Vrednost 
proračuna

12.113.643,06 11.200.732,76 9.883.265,54 8.913.228,03

Od tega investicij 6.509.741,02 5.921.651,96 4.255.616,43 3.686.184,76

Kar je za 53,74 % 52,87 % 43,06 % 41,36 %

Realizacija po ZR 
glede na veljavni 
proračun (v%)

92,46 90,19

2017 2018

Veljavni proračun Zaključni račun Veljavni proračun Zaključni račun

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

4.201.979,96 3.348.503,66 5.601.306,84 5.183.366,74

42,34 % 38,42 % 45,71 % 45,23 %

87,83 93,50

2019 2020

Veljavni proračun Zaključni račun Veljavni proračun Zaključni račun

11.755.223,37 11.293.302,19 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 %

96,07 88,55

Zaključni račun proračuna Občine 
Gorenja vas - Poljane pa se je v letu 
2020 v primerjavi z letom 2019 znižal 
za 3,69 odstotka. 
Hkrati tabela prikazuje, da je občina 
v letih 2015–2020 za investicije 
porabila povprečno 45,95 odstotka 
proračunskih sredstev ter da je 
veljavni proračun 2020 realiziran 
88,55-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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    2015     2016     2017     2018     2019     2020

Datum 
zadolžitve

zadolžitve zadolžitve Že odplačano do 
31.12.2020

Stanje dolga na dan 
31.12.2020

Obrok Zadnji obrok bo 
plačan

24.06.2014 Energetska 
sanacija in 
rekonstrukcija 
KD Gor.Vas

238.051,44 EUR 178.538,64 EUR 59.512,80 EUR 7.439,11 EUR / 
4xletno

31.10.2022

27.10.2014 Kanalizacija in 
vodooskrba v 
Porečju Sore

1.000.000,00 EUR 629.310,37 EUR 370.689,63 EUR 8.620,69 EUR /
mesec

01.07.2024

03.12.2018 Telovadnica 
Gorenja vas

1.000.000,00 EUR 198.275,87 EUR 801.724,13 EUR 8.620,69 EUR / 
mesec

01.09.2028

13.12.2020 Prizidek vrtca 
Agata Poljane

900.000,00 EUR 0,00 EUR 900.000,00 EUR 7.500,00 EUR / 
mesec

02.12.2030

Skupaj zadolžitev občine 3.138.051,44 EUR 1.006.124,88 EUR 2.131.926,56 EUR

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

Vrednost investicij v Zaključnem računu proračuna (v EUR)
Skupna vrednost Zaključnega računa proračuna (v EUR)

Stanje zadolžitve na dan 31. 12. 2020 je 2.131.926,56 evra, kar znaša na prebivalca naše občine 276,16 evra in občino še 
vedno uvršča med manj zadolžene v Sloveniji. Število prebivalcev občine na dan 1. 1. 2020 je 7.720.
(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 v skladu z 
zakonom naslednje pristojnosti:
• opravlja nadzor nad razpolaganjem s 
premoženjem občine,
• nadzoruje namenskost in smotrnost 
porabe sredstev občinskega 
proračuna,

Anton Debeljak
20. 6. 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 2020 
sestal na petih rednih sejah. Skupno 
je občinski svet sprejel 41 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 
več mandatnih imenovanj ter 
določil občinske nagrajence. Med 
pomembnejšimi odločitvami je tudi 
sprejem občinskega proračuna za leto 
2021 in rebalansa proračuna za leto 
2020 ter zaključnega računa za leto 
2019.
Celotno gradivo, ki ga na svojih sejah 
obravnava občinski svet, vključno z 
zapisniki sej, je občanom tekoče na 
voljo za pregled na spletnih straneh 
občine pod rubriko občina/župan, 
občinski svet in nadzorni odbor/
občinski svet in delovna telesa/seje 
občinskega sveta.

• nadzoruje finančno poslovanje 
uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor ima 5 članov, ki jih 
imenuje občinski svet, sestavljajo pa 
ga: dr. Milena Alič, Petra Buh, Mihaela 
Kokalj, mag. 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

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

Lucija Klemenčič
Strokovna sodelavka, sprejemna pisarna, Krajevna skupnost Trebija
Telefon: 51 83 100,
E-pošta: lucija.klemencic@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.
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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

Leopold Oblak
Upravljanje čistilnih naprav, občinska komunalna služba
Telefon: 051 667 031

Oddelek za  
proračun, finance  
in računovodstvo

Luka Prezelj
Finance, računovodstvo
Telefon: 51 83 115
E-pošta: luka.prezelj@obcina-gvp.si

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

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