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Občina Jesenice
Župan
Tomaž Tom Mencinger
Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
Jesenice

Projekt nadgradnje centralne čistilne naprave

Občinski svetniki:
Boštjan Smukavec, Miha Rebolj, Eva
Rebernik, Egon Kepic, Irena Micco,
Boštjan Žigon, Zdenka Kajdiž (vsi
SMC), Branka Stojanović, Elvira Gari
bović, Matjaž Kaše, Andrej Lavtar, Edita
Oštraković, Uroš Lakić, Ahmed Pašić
(vsi Za boljše Jesenice), Zoran Kramar,
Vera Pintar, Žiga Pretnar, Maja Otovič in
Marija Mulej (vsi SD), Janez Poljšak,
Aleksander Pozvek, Bojan Korbar (vsi
SDS), Stanislav Pem, Branko Bergant
(oba DeSUS), Elvis Vukalić, Boris Grilc
(oba Delavska lista Jeseniška alternati
va), Helena Razingar (SLS) in Andrej
Černe (NSi)

Leto 2014 sta v občini Jesenice zaznamovali predvsem dve veliki investiciji na
komunalnem področju, in sicer v sklopu
projekta GORKI Nadgradnja in rekonstrukcija centralne čistilne naprave v
občini Jesenice ter Izgradnja kanalizacijskega sistema na območju Podmežakle.
Vrednost celotnega projekta se giblje
okoli 10 milijonov evrov, v projekt pa je
dodana tudi izgradnja pločnika. Izgradnja kanalizacije Podmežakla je zaključena, potrebna je le še izgradnja pločnikov,
rok za dokončanje celotnega projekta
GORKI pa je konec leta 2015.
Na področju cest so v Planini pod Golico namenu predali prenovljen odsek parkirišča in prostore Krajevne skupnosti
Planina pod Golico, obnovo katerih je
Občina Jesenice izvedla v sklopu projekta IDAGO. Skupna vrednost vseh treh
investicij je znašala dobrih 730 tisoč
evrov, od tega sta del sredstev sofinancirala Evropski sklad za regionalni razvoj
in država. Občina Jesenice je v letu 2014
obnovila tudi odsek ceste do gasilskega
doma v Javorniškem Rovtu in odsek
ceste na odlagališče Mala Mežakla.
Zgradili so kanalizacijo na Spodnjem
Plavžu, ob izgradnji kolesarske povezave
z Mojstrano pa je bil zamenjan tudi del
vodovoda Peričnik iz azbestnih cevi.
S septembrom je prišlo do pomembne
spremembe v sistemu ogrevanja na področju občine Jesenice, storitev je prevzelo podjetje ENOS OTE, d. o. o. (prej je
storitev opravljalo podjetje JEKO-IN,
d. o. o.). Obnovljena je bila trasa vročevoda za Gledališčem Toneta Čufarja, na
vročevod pa priključen Dom dr. Franceta
Berglja Jesenice.

Občinski nagrajenci:

Naziv častni občan: Peter Kunc, plakete
občine Jesenice: Marija Heberle Perat,
Leon Mesarič in Društvo upokojencev
Jesenice
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Funkcionalna urbana oprema Stare Save

V letu 2014 so potekala različna investicijska dela na osnovnih šolah, med večjimi sta nadaljevanje celostne obnove
Osnovne šole Koroška Bela ter obnova
športnega poda v telovadnici Osnovne
šole Poldeta Stražišarja. Občina Jesenice
je v sklopu ukrepa LEADER, ki je
namenjen manjšim projektom za razvoj
podeželja, opremila še dve otroški igrišči, in sicer je na novo zgradila igrišče na
Kočni ter obnovila že obstoječe igrišče
na Blejski Dobravi. Začela se je tudi ureditev pomožnega nogometnega igrišča v
Športnem parku Podmežakla, ki ga sofinancira Fundacija za šport. V nove prostore v kleti Zdravstvenega doma Jesenice se je preselilo društvo Žarek.

Namesto devetih sedem
krajevnih skupnosti
Na Stari Savi so v sklopu projekta
MOTOR uredili funkcionalno urbano
opremo ter v sklopu projekta CITY
Impulses obnovili osem postajnih nadstreškov.
Z lokalnimi volitvami je prišlo do združitve krajevnih skupnosti Mirka Roglja
Petka, Cirila Tavčarja in Staneta Bokala
v Krajevno skupnost Plavž. KS Plavž je
z okrog 7500 prebivalci največja KS v
občini. V občini je tako namesto devetih
le še sedem krajevnih skupnosti.
Pomembna pridobitev je tudi sprejetje
enega najpomembnejših razvojnih dokumentov, to je občinskega prostorskega
načrta, ki začrtuje nadaljnji prostorski
razvoj občine.
Splošna bolnišnica Jesenice je dobila
novega direktorja, to je postal Janez
Poklukar. Dve jeseniški šoli sta dobili
novi ravnateljici, v Srednji šoli Jesenice
je to postala Andreja Vehar Jerman, v
Osnovni šoli Poldeta Stražišarja pa Aleksandra Valančič.
Visoka šola za zdravstveno nego, katere
ustanoviteljica je Občina Jesenice, se je
preoblikovala v Fakulteto za zdravstvo
Jesenice.
Prišlo je do preselitve Policijske postaje
Jesenice na plato Karavanke, mesto je
dobilo prvi avtokamp, to je Kamp Perun.
Po zaslugi Anžeta Kopitarja pa je Jesenice že drugič obiskal Stanleyjev pokal.
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Občina Kranjska Gora
Začeli gradnjo Ljudskega doma
Jeseni se je v Kranjski Gori začela gradnja novega Ljudskega doma, ena največjih investicij v zadnjih letih. Na mestu
starega bodo, če bo šlo vse po načrtih, v
manj kot letu dni v enakih merah zgradili novega, v katerem bo večnamenska
dvorana z odrom, učilnice glasbene šole,
prostori posameznih kulturnih društev in
manjša večnamenska dvorana. Vrednost
del je nekaj manj kot 2,2 milijona evrov,
zajeten del, kar 85 odstotkov, je občina
pridobila iz razpisa evropskega sklada za
razvoj regij.

pridobilo možnost za priključitev. Ob
tem je bil vzpostavljen tudi sistem sofinanciranja malih čistilnih naprav na
območjih, kjer priključitev ni možna.

Novi TIC beleži podvojen obisk

Župan
Janez Hrovat

Sredi leta se je Turistično informacijski
center preselil v nove prostore v preddverju dvorane Vitranc, kjer beležijo
skoraj podvojen obisk. Občina je sofinancirala tudi projekte na področju športa: sredstva so bila namenjena za gradnjo
športnega parka v Kranjski Gori, igrišča
v Ratečah, obnovo sistema za zasneževanje v Podkorenu in gradnjo plezalne

Občina Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1/b
Kranjska Gora

Obnavljali lokalne ceste
Občina je vse lansko leto namenjala
pozornost obnovi lokalnih cest, skupaj z
Direkcijo za ceste so preplastili regionalno cesto skozi Mojstrano, zgrajeni so
cesta, most in podporni zid v Podkorenu,
obnavljajo se številne ulice na Dovjem, v
Kranjski Gori in v Ratečah. Nadaljuje se
gradnja zaščite pred plazovi in kamenjem
na cesti v Srednji Vrh, opravljena so tudi
pripravljalna dela na pločniku skozi Rute.
Zaključila se je gradnja kolesarske poti
skozi občino; zadnji del od Mojstrane do
Hrušice je gradila Direkcija RS za ceste, a
brez sodelovanja občine in lokalnega prebivalstva do realizacije tega, za turizem
zelo pomembnega projekta ne bi prišlo.

Nadaljuje se obnova vodovodov
Na podlagi študije o oskrbi s pitno vodo,
ki jo je sprejel občinski svet pred nekaj
leti, se je nadaljevala obnova vodovodov,
predvsem pa je bilo namenu predano
črpališče pri Leku in povezovalni vod do
vodohrana Alpina, s čimer je v Kranjski
Gori zagotovljena oskrba s kvalitetno pitno vodo. Zgrajen je nov vodohran v Planici in položen vodovod na območju Nordijskega centra; samo ta investicija je vredna
več kot pol milijona evrov. S tem je urejena oskrba z vodo v Ratečah in Planici, v
nadaljevanju pa bo iz tega vira urejena tudi
oskrba z vodo v naselju Podkoren. Stekla
je tudi gradnja vodohrana na Dovjem.
Sistem za odvajanje odpadne vode so v
zadnjem letu podaljšali še za dober kilometer, tako da je sedemdeset gospodinjstev v Gozdu - Martuljku in na Dovjem

Na mestu starega Ljudskega doma bo kmalu zrasla nova stavba

stene v mojstranški osnovni šoli, aktivno
pa se vključuje v projekt izgradnje Nordijskega centra Planica.

Skrb za mlade
Pogoji za učenje v obeh osnovnih šolah
in vseh vrtcih v občini ostajajo odlični,
občina zagotavlja tudi, da imajo vsi otroci enakovredne pogoje za delo, vključevanje v obšolske dejavnosti in obisk šole
v naravi. Mladi pa so se v iztekajočem se
letu najbolj razveselili svojih prostorov,
ki jim jih je zagotovila občina in v katerih lahko izvajajo svoj pester in ambiciozno zastavljen program.

Občinski svetniki:
Janja Seljak, Žiga Židan, Katarina
Štravs, Blaž Lavtižar, Ena Adžajlić, Jože
Dovžan, Branislava Vovk, Branko Hle
banja (Alpska Lista Janeza Hrovata),
Jure Žerjav, Vesna Kovačič, Anton
Požar (Lista Jureta Žerjava), Sonja
Kavalar in Bogdan Janša (SDS), Blaž
Knific (SD), Tjaša Prusnik (SMC), Janez
Mlinar (NSi)

Občinski nagrajenci:
Marica Globočnik (častna občanka),
Jože Zupančič, Pihalni orkester Jeseni
ce Kranjska Gora
43

GORENJSKA 2014 / GORENJSKE OBČINE

Občina Žirovnica
Župan
Leopold Pogačar
Občina Žirovnica
Breznica 3
Žirovnica

Občinski svetniki:
Vanja Resman Noč, Sebastijan Zupan
(podžupan), Eva Knez, Zvonko Bulo
vec, Lidija Dornig, Nino Rejc, Meta
Zupan (vsi Neodvisna lista za Žirovnico),
Anton Koselj, Milana Mežnarec (oba
SD), Jurij Dolžan, Sonja Zofija Mance
(oba NSi), Tatjana Mulej, Roman Koz
mus (oba SDS) in Alma Bernik (DeSUS)

Občinski nagrajenci:
Plaketa občine: Domen Pavlič in Meša
na pevska skupina dr. Franceta Prešer
na Breznica; nagrada občine: Taja Kaj
diž in Nace Novak
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»V preteklem obdobju je bilo ogromno narejenega. Za nami je
naporno in delovno obdobje, vendar smo za skupno dobro to
zmogli. Za prihajajoče štiriletno obdobje nam še ni
zmanjkalo energije, idej in načrtov,« ob izteku leta 2014 in
pregledu dosežkov ocenjuje župan občine Žirovnica Leopold
Pogačar, ki je nastopil že svoj tretji županski mandat.
V letu 2014 so se v občini razveselili več
pomembnih pridobitev. Tako so marca
namenu predali novo občinsko stavbo, ki
so jo zgradili na mestu stare in dotrajane.
Novi objekt ima klet, pritličje, nadstropje in mansardo, skupna površina prostorov znaša 543 kvadratnih metrov. V stavbi je dvigalo, urejen je tudi dostop za
invalide. Naložba je stala 655 tisoč
evrov, od tega je država prispevala 166
tisočakov.
Nadaljevalo se je urejanje območja doline Završnice, tako so odprli prenovljen
odsek ceste od stare karavle do Lovskega doma. Obnova je stala 538 tisoč
evrov, v sklopu del pa so zgradili tudi
kanalizacijo in javno razsvetljavo, obnovili vodovod, kabelsko, plinsko in električno napeljavo. Po izgradnji parkirišča
leta 2011 in odprtju rekreacijskega parka
v letu 2013 obnova ceste predstavlja tretji (in po županovem zagotovilu ne zadnji) korak celovitega urejanja doline
Završnice.

objekt, v katerem bodo uredili pet občinskih stanovanj. Predvidoma prihodnjo
jesen se bo tako novega doma razveselilo pet žirovniških družin. Občino Žirovnica bo gradnja objekta stala dobrih 600
tisoč evrov, ki jih bo plačala iz občinskega proračuna.
Nadaljeval se je eden največjih projektov na komunalnem področju – izgradnja kanalizacije ter hkratna obnova
vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije in javne razsvetljave. V letu
2014 je bil izveden povezovalni kanal
od obrtno-poslovne cone Žirovnica do
naselja Selo pri Žirovnici, za katerega
je pridobljeno uporabno dovoljenje.
Zgrajeno je bilo fekalno kanalizacijsko
omrežje ter izvedena obnova vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije in
javne razsvetljave v naseljih Zabreznica
ter Selo pri Žirovnici. V naseljih Žirovnica in Moste gradnja poteka in bo predvidoma do konca leta 2015 tudi zaključena.

Obnova šole, stanovanja

Uresničevanja razvojnega
programa

Pomembna naložba v prihodnost se je
začela z obnovo stavbe Osnovne šole
Žirovnica. V tem sklopu so že zaključili
300 tisoč evrov vredno energetsko sanacijo stavbe, do prihodnjega poletja pa naj
bi bila zaključena gradnja prizidka, v
katerem bodo zagotovili dodaten prostor
za šolo in vrtec. V njem bodo na mestu
sedanje jedilnice, ki so jo podrli, pridobili dve etaži z učilnicami, kabineti,
igralnicami za vrtec, sanitarijami, garderobami, dvigalom, skladiščem in shrambo za kuhinjo. Pogodbena vrednost del
znaša 818 tisoč evrov, od tega računajo
na predvidoma 200 tisoč evrov denarja
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Občina Žirovnica je v letu 2014 na Selu
začela graditi tudi večstanovanjski

V letu 2014 so v občini Žirovnica sprejeli tudi novelacijo Razvojnega programa
občine 2009–2016 z elementi do 2020.
»Na manj kot polovici obdobja izvajanja
razvojnega programa smo uresničili
pomemben del načrtovanega in že dosegli nekatere ciljne razvojne kazalnike.
Po drugi strani pa se je izkazalo, da bo
potrebno določene naložbe in ukrepe
glede na spremenjene razvojne trende,
usmeritve države in EU prilagoditi
novim okoliščinam,« je povedal župan.
Ob vsem tem je Občina Žirovnica nadaljevala uspešno črpanje evropskih sredstev; od leta 2007 je uspelo občini na
raznih razpisih pridobiti preko pet milijonov evrov evropskih in državnih sredstev.
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Občina Gorje
V občini Gorje so letos končali dober milijon evrov vredno
naložbo v obnovo infrastrukture na območju Zabrezna, Krnice
in Hotunj. V okviru projekta so zgradili dobra dva kilometra
fekalne kanalizacije in obnovili vodovodne priključke, meteorno
kanalizacijo in občinske ceste.
Celoten projekt je vreden nekaj manj kot
1,2 milijona evrov, pri čemer je občini
uspelo pridobiti tudi sredstva Evropske
unije iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Priključitev na kanalizacijo so tako omogočili 93 objektom.
Zgradili so še 1775 metrov novega vodovoda, obnovili 72 hišnih priključkov in postavili 12 hidrantov. V Vrtcu Gorje, enoti
Osnovne šole Gorje, so v septembru končali energetsko prenovo, v sklopu katere so
zamenjali dotrajana okna, obnovili fasado
in dodatno izolirali strešno konstrukcijo.
Energetska prenova vrtca je bila vredna sto
tisoč evrov, od tega so 85 odstotkov sredstev pridobili na razpisu Eko sklada.
Gorjanski občinski svet je na letošnji
marčni seji potrdil občinski prostorski
načrt za občino Gorje. Tako so dobili
osnovni prostorski in razvojni dokument, na katerem bo temeljil prihodnji
razvoj občine. V juniju so odprli dva
nova mostova čez reko Radovno. V
Radovni so v sodelovanju s Triglavskim
narodnim parkom ponovno vzpostavili
povezavo do jezera Kreda, v Grabnu pa
so obnovili že precej dotrajan Rokov
most. Pri obeh projektih so se izkazali
prostovoljci, ki so v celoti poskrbeli za
obnovo, občina je zagotovila le material.
V Prostovoljnem gasilskem društvu Gorje, ki letos praznuje 120-letnico obstoja,
pa so se razveselili novega vozila za prevoz moštva GVM – 1, za katerega je
občina prispevala dobrih 27 tisoč evrov.
Dolgo tradicijo ima v Gorjah tudi planinstvo. Planinsko društvo Gorje je
avgusta praznovalo 85-letnico delovanja.
Dne 26. maja 1929 so namreč ustanovili
gorjansko podružnico Slovenskega planinskega društva, ki je štiri leta kasneje
dobila tudi jamarski odsek.
Letošnje leto je bilo v znamenju še dveh
obletnic. Marca so s prireditvijo Učimo
se za prihodnost zaokrožili praznovanje

50-letnice šolske stavbe v Gorjah. Zapiski v kroniki ljudske šole v Gorjah sicer
sežejo že v leto 1835, ko so v prvem nadstropju mežnarije uredili šolsko sobo.
Vse od leta 1910 so potem tekle priprave
in zbiranje denarja za novo šolo. Leta
1960 so sprejeli sklep o samoprispevku
za šolo in štiri leta kasneje so odprli vrata nove šolske stavbe, za katero je načrt
naredil arhitekt Danilo Fürst.
S slovesnostjo pri spomeniku v obliki
dlani ob nekdanji Smolejevi domačiji v
Srednji Radovni pa so se spomnili požiga vasi pred sedemdesetimi leti. Dne 20.
septembra 1944 so se Nemci in domobranci nedolžnim domačinom maščevali
za napad partizanov ter pri tem zažgali
12 domačij in pobili ali še žive zažgali
24 prebivalcev.
Godbi Gorje se je letos izpolnila dolgoletna želja, ko so nastopili na paradi ob
odprtju letošnjega Oktoberfesta. Kot ena
izmed osmih godb je s kratkim programom nastopila celo pred tribuno s častnimi gosti. Seveda pa Godba Gorje ni
manjkala niti na tradicionalni prireditvi
Jurjev semenj. V letošnji povorki je
sodelovalo 106 konj, 40 godbenikov in
20 narodnih in ljudskih noš. V januarju
pa so že četrtič uspešno izpeljali prireditev Zvezde na snegu, ki skozi glasbo in
besedo povezuje mlade gorjanske tekače
in biatlonce ter vse, ki s svojo prisotnostjo podpirajo ta šport v Gorjah.
V februarju je žledolom pustošil tudi v
Gorjah in je med drugim močno poškodoval sotesko Vintgar. Poškodovane so
bile zaščitne mreže, na nekaterih delih
pa je dobesedno odneslo lesene galerije.
Kljub temu so sredi maja sotesko znova
odprli za obiskovalce. V septembru so v
Gorjah dobili novo tematsko pot, katere
rdeča nit je čebelarstvo, kar so združili s
panoramskim razgledom, ki ga nudijo
Gorje. Pot je zasnoval Jožef Kosmač,
eden izmed gorjanskih čebelarjev.

Župan
Peter Torkar
Občina Gorje
Zgornje Gorje 6b
Zgornje Gorje

V občini Gorje so letos končali dober milijon evrov
vredno naložbo v obnovo infrastrukture v Krnici.

Občinski svetniki:
Janez Kolenc, Urban Mulej, Ivan Ratek,
Boštjan Komar, Borut Kunstelj, Dominik
Piber, Danijela Mandeljc in Jakob Por
(samostojni kandidati), Ivan Hočevar in
Branko Banko (SD) ter Janez Poklukar
(SDS)

Občinski nagrajenci:
Naziv častni občan so podelili Jožefu
Kosmaču, ki je aktiven na mnogih po
dročjih v občini, njemu pa gre tudi glavna
zasluga za vzpostavitev čebelarske in
panoramske poti po Gorjah. Zlasti zvon
je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo
Gorje ob 120letnici delovanja, plakete
pa Marjana Pančur, Zdenka Mandeljc in
Osnovna šola Gorje. Priznanja so pode
lili Mojci Pečar in Marjanu Pogačarju,
zlati maturantki Tini Klinar in sedanjemu
gorjanskemu župniku Branku Zadniku.
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Občina Tržič
Župan
Borut Sajovic
Občina Tržič
Trg svobode 18
Tržič

V Občini Tržič z zadovoljstvom zrejo na
izvedene projekte v letošnjem letu. Razveseljivo je, da jih je veliko nastalo s
pomočjo črpanja evropskih sredstev.
Eden takih je Gorenjska plaža, sodobno
kopališče, ki ga je v nekaj mesecih obiskalo skoraj deset tisoč obiskovalcev.
Poleg vodnih površin amfiteater omogoča izvedbo najrazličnejših prireditev,
gostinski del pa še čaka na najemnika. Iz
evropskih sredstev je bila narejena tudi
večnamenska stavba skupnega pomena v
Kovorju, katere namen je povečati kakovost življenja in bivanja z zagotavljanjem ustreznih prostorskih pogojev ter
približevanje kulturnih in drugih vsebin
podeželskim prebivalcem.
»Obdobje zadnjih let in čas, ki prihaja,
preudarno izkoriščamo za dovoljeno
pomoč gospodarstvu in ustvarjanje
pogojev za turistični razvoj občine.
Dokončujemo nov prostorski načrt občine in z razpisi spodbujamo kmetijstvo,
gozdarstvo, gospodarstvo, turizem,« pravi župan občine Tržič mag. Borut Sajovic. Prav turizem je ena pomembnejših
razvojih priložnosti občine Tržič, ki je
letos izdala prvi turistični vodnik Po
Tržiču in okolici, v mestnem jedru je
vzpostavljeno brezplačno WiFi omrežje,
zaživela je spletna stran, ki obiskovalcem nudi vse potrebne informacije, celostna grafična podoba za področje turizma
pa služi promociji in trženju turizma s

Občinski svetniki:
V občinskem svetu je 24 članov: Ana
Peharc, Dušan Bodlaj, Marta Bečan,
Marjan Špehar, Mojca Čadež, Marjan
Veternik, Nataša Meglič, Matej Slapar
(vsi Ekipa Boruta Sajovica); Andrej Frelih
in Andreja Potočnik (SMC); Marko Pol
janc (Nestrankarska lista Prava pot);
Klemen Belhar, Mateja Čadež, Uroš
Ribič, Metka Gaberc in Uroš Godnov
(Zagon); Andraž Žitnik, Slavica Mežnar
in Đuro Hrkalović (SDS); Janez Meglič
in Marija Mravlje (DeSUS); Mladen Nov
ković (Lista za razvoj športa in kulture);
David Ahačič (S'm Tržičan); Marija Lavtar
(Nova SlovenijaKrščanski demokrati).
46

Odprtje Gorenjske plaže

sloganom Razkošje poti. Izberi svojo.
»Sredi letošnjega junija se je Občina
Tržič kot partner pridružila projektu
Otroška igrišča – Igrajmo se skupaj, LAS
Gorenjska košarica – projekt LEADER
NIP 2012. V okviru projekta, ki ga sofinancira Evropski kmetijski in usmerjevalni sklad (LEADER), smo zgradili novo
otroško igrišče pri Osnovni šoli Tržič ter
obnovili igrišče na Deteljici v Bistrici pri
Tržiču,« pove župan mag. Borut Sajovic,
ki je vesel, da jim je uspelo prenoviti
tudi prostore podružnične osnovne šole
in vrtca v Lomu. Med pomembnejšimi
projekti omeni še Slovenski smučarski
muzej, ki je letos zaživel v Tržiškem
muzeju, in pridobljeno lastništvo kulturnega spomenika državnega pomena –
taborišče Ljubelj, s katerim občina pridobiva del kulturnega spomenika, ki ga
bo z evropskimi sredstvi obnovila ter
vključila v turistično ponudbo. Prav na
Šuštarsko nedeljo pa je v muzeju zaživela
še stalna čevljarska zbirka.
»Čaka nas še veliko dela. Med večjimi
izzivi naše in prihodnjih generacij je
regeneracija industrijskega območja bivšega BPT. Pri tem pa ne bomo pozabili
na krajevne skupnosti, društva, športne
in kulturne objekte. Prostorov imamo v
Tržiču več kot dovolj, potrebujemo pa še
več podjetnih ljudi z idejami, znanjem in
kapitalom,« zaključuje župan Občine
Tržič mag. Borut Sajovic.
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Občina Bohinj
Letošnje leto je v občini Bohinj med projekti posebej
zaznamovala gradnja sedmih kilometrov povezovalnih kanalov,
povezovalnega kanala Kamne-Polje in centralne čistilne naprave.
S tem so se zaključila skoraj tri leta aktivnosti, s katerimi so
pridobili več kot pet milijonov evrov kohezijskih sredstev.
Turistično leto pa je zaznamovala ureditev kanjona Mostnice,
predvsem pa katastrofalno deževno poletje in posledičen
upad obiska.
»Najpomembnejši je projekt kanalizacije in čistilne naprave. Po treh letih naporov, pridobivanja soglasij, dovoljenj in
priprav razpisne dokumentacije smo v
letošnjem letu tako zgradili 6550 metrov
povezovalnega kanala od Ribčevega
Laza do centralne čistilne naprave
Bohinjska Bistrica, 534 metrov kanalizacijskega omrežja v naselju Bohinjska
Bistrica ter centralno čistilno napravo v
Bohinjski Bistrici. Marca smo podpisali
pogodbo za sofinanciranje v višini nekaj
več kot pet milijonov evrov, septembra
pa smo na razpisu s projektom sekundarne kanalizacije Kamnje-Polje pridobili
še 1,19 milijona evrov iz sklada za regionalni razvoj,« razlaga bohinjski župan
Franc Kramar, ki pričakuje, da bodo še
pred koncem letošnjega leta opravili
tehnični pregled. Projekt bo s primopredajo zaradi stare tehnologije, ki mora do
tedaj še ostati v uporabi, predvidoma
zaključen marca prihodnje leto, ko bosta
poskusno začeli obratovati kanalizacija
in čistilna naprava. Predvidoma septembra ali oktobra 2015 pričakujejo uporabno dovoljenje. Končuje se tudi izjemno
pomembna energetska sanacija Osnovne
šole dr. Janeza Mencingerja, ki se je pričela letos poleti, z novimi lesenimi opaži
pa je šola dobila povsem drugačno, prijaznejšo podobo. V prihodnjem letu je
načrtovana še izolacija strehe in zamenjava termostatskih ventilov v šoli, s
čimer bo le-ta energetsko bistveno varčnejša.
Izvedba projektov v prihodnjem letu je
še odvisna od razpoložljivih sredstev, po
županovih besedah pa idej, načrtov in
želja ne manjka. Tako ostaja želja tudi
ureditev krožišča v Bohinjski Bistrici.
Med velikimi pridobitvami letošnjega
leta je po županovih besedah še nova

ribogojnica v Bohinjski Bistrici ter ureditev poti v soteski Mostnice, ki so jo
izvedli s kohezijskimi sredstvi projekta
MOTOR. Kot izjemen dosežek župan
izpostavlja še odprtje prenovljenega
obrata Mesnin Bohinja, kjer je pri sanaciji, ki jo je izvedla Loška zadruga, sodelovala tudi občina Bohinj. V prihodnjih
letih se obeta razvoj tudi na področju
lesne predelave, saj Lip Bled načrtuje
širitev proizvodnje, pripravljajo se projekti daljinskega ogrevanja, pridobljeno
je bilo gradbeno dovoljenje za smučišče
2864 ...
Pozitiven pa ostaja tudi turistični razvoj,
ki se v zadnjih letih vse bolj posveča
trajnostni mobilnosti, kjer dosegajo odlične rezultate, predvsem na področju prometne razbremenitve jezerske sklede.
Povezave z javnimi prevoznimi sredstvi
in kartico gost Bohinja je v letošnjem
letu izkoristilo več kot 3300 potnikov,
kar je izjemen napredek.
Kljub katastrofalnemu poletju z nizkimi
temperaturami in obilico dežja so ponosni, da ni odpadla nobena od tradicionalnih prireditev. Pri tem velja izpostaviti
mednarodno tekmovanje v kajak maratonu, ki je služilo kot uvod v evropsko
prvenstvo v kajak maratonu, ki se bo v
začetku julija prihodnje leto odvijalo v
Bohinju.
Vse boljša je tudi prepoznavnost Bohinja kot ribiške destinacije, za kar veliko
zaslug pripisujejo bohinjskemu ribiškemu festivalu. Vse večjo mednarodno
prepoznavnost ohranja mednarodni festival alpskega cvetja, ki se je letos povezal z alpskim večerom v Bohinju, prav
posebno priznanje pa so dobili s strani
organizacije Plantlife international, ki je
organizatorje v oktobru povabila na
sprejem v britansko lordsko zbornico.

Župan
Franc Kramar
Občina Bohinj
Triglavska cesta 35
Bohinjska Bistrica

Med najpomembnejšimi projekti v občini je
13,5 milijona evrov vreden projekt povezovalnega
daljnovoda, ki ga gradi Elektro Gorenjske.

Občinski svetniki:
Vesna Arh, Jože Sodja, Milena Cesar,
Pavel Zalokar, Jerica Gašperin, Mirko
Jeršič, Darja Lazar (Franc Kramar  Lista
za Bohinj); Bojan Traven, Jerneja Poto
čnik, Boštjan Mencinger, Urška Preželj,
Tomaž Medja (Ekipa za prihodnost);
Dušan Jovič (Slovenska ljudska stran
ka); Robert Franjič (Lista za pravičnost,
enakost, prihodnost); Jožef Cvetek
(Nova Slovenija – Krščanski demokrati)
in Marija Ogrin (Slovenska demokratska
stranka)

Občinski nagrajenci:
Častni občan – posmrtno: Tomaž Bud
kovič; zlata plaketa: Mišo Serajnik; čas
tni znak:Cecilija Novoselec; posebno
priznanje, zlata maturantka: Maruša
Kolačko
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Občina Bled
Največja naložba iztekajočega se leta in preteklega mandata je
energetska sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled. Pri tem so
namreč sledili občinskemu razvojnemu programu, v katerem so
si med drugim zaželeli tudi vitalno, mladim družinam prijazno
občino.
Župan
Janez Fajfar
Občina Bled
Cesta svobode 13
Bled

Občinski svetniki:
Anton Mežan, Karmen Kovač, Franc
Sebanc, Mihaela Pesrl (Lista Tonija
Mežana), Jakob Bassanese, Aneta Varl
(Lista Rad imam Bled), Anton Omerzel,
Nina Čelesnik (Turističnopodjetniška
lista), Srečko Vernig, Zorica Završnik
Črnologar (Lista za kulturo in šport),
Simon Sirc, Časlav Ignjatović (SMC),
Janez Brence, Tamara Bertoncelj
(SDS), Jana Špec (SD), Janez Petkoš
(DeSUS) in Brigita Šolar (NSi)

Občinski nagrajenci:
Zlati plaketi sta prejela Meri Poklukar, ki
že več kot tri desetletja vodi podružnič
no šolo v Ribnem, in Peter Mužan,
najstarejši aktivni član Prostovoljnega
gasilskega društva Ribno. Častni znak
rajska ptica so podelili Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Mlino ob stoletnici
ustanovitve, Športnemu društvu mini
golf Bled, v katerem so letos z organiza
cijo prvega evropskega prvenstva v kla
sičnem malem golfu zaznamovali petde
setletnico minigolf igrišča na Bledu, in
Društvu za podvodne dejavnosti Bled
ob štiridesetletnici. Županova priznanja
so prejela vsa blejska prostovoljna gasil
ska društva za pomoč pri odpravljanju
posledic žledoloma, Ribiška družina
Bled, Društvo lastnikov gozdov Kuplje
nik, Oktet Lip Bled ob tridesetletnici
delovanja, Rita D'Arenzo in Gordan
Rančić, podpornika Glasbenega centra
DOREMI, ter Valerija Štefelin, dobitni
ca bronaste medalje na svetovnem
prvenstvu v kegljanju na ledu.
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Obnova vrtca, ki so se je lotili v začetku
julija, bo vredna skoraj 2,5 milijona
evrov. Pri tem so uspeli pridobiti dobrih
štiristo tisoč evrov nepovratnih sredstev
za upravičen del stroškov energetske
sanacije, obenem pa so najeli dolgoročno posojilo v višini 1,9 milijona evrov.
V sklopu energetske sanacije vrtca so
na stavbi iz leta 1979 zamenjali streho
ter obnovili fasado in stavbno pohištvo
ter tlake, obenem pa pridobili še štiristo
kvadratnih metrov dodatnih površin.
Tako bodo po končani obnovi uredili
dva nova oddelka, ki bosta sprejela do
44 dodatnih otrok, večja bo tudi telovadnica. Obenem bodo prenovili vse
zunanje površine z igrali in omogočili
lažji dostop neposredno s parkirišč.
Vrtec Bled gosti tudi razvojni oddelek
za otroke s posebnimi potrebami za
vseh sedem zgornjegorenjskih občin.

Nov regijski turistični infocenter
Pred poletno turistično sezono so v prostorih uprave Triglavskega narodnega
parka odprli novo regijsko turistično in
naravovarstveno središče Triglavska
roža. V sodobnem infocentru so za obiskovalce na sedemsto kvadratnih metrih
uredili skupen informacijski pult Bleda,
Gorenjske in Triglavskega narodnega
parka, na ogled je tudi stalna razstava,
ki obiskovalcem predstavlja svet pod
Triglavom od dediščine gorenjskih mest
do bogastva narave. Predstavljenih je
prav vseh 18 gorenjskih občin z različnih zornih kotov. V sklopu infocentra so
še večnamenski prostor, multimedijska
dvorana, trgovina in okrepčevalnica z
lokalnimi proizvodi. Investitor prenovljenega objekta je bila Občina Bled, s
centrom pa upravlja Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju s
Turizmom Bled oziroma Regionalno
destinacijsko organizacijo Gorenjske.
Vrednost prenove je znašala dobrih
osemsto tisoč evrov, od tega so sedem-

deset odstotkov sredstev pridobili iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj,
43.000 evrov pa so prispevale ostale
gorenjske občine.
V juliju so odprli prenovljene prostore
TIC-a Bled, s čimer so pri Turističnem
društvu Bled dobili boljše pogoje za
delo in omogočili kakovostnejše storitve. Naložba je bila vredna trideset tisoč
evrov, pri čemer so dobro polovico
sredstev v turističnem društvu zagotovili sami, preostanek pa je prispevala
občina. Poleg osnovnih informacij gostom zdaj nudijo tudi razširjen nabor
turističnih spominkov in jim omogočajo informacije in rezervacije za najem
zasebnih sob.
Letošnjo novost predstavlja turistični
avtobus Hop-on Hop-off, ki je poleti ob
sobotah in nedeljah trikrat na dan z Bleda vozil na Pokljuko, ob drugih dneh pa
je povezoval tudi Bohinj in Radovljico.
Sistem hop-on hop-off omogoča vstopanje in izstopanje iz avtobusov v okviru
enega dne za enotno ceno pet evrov.

Obnovili dve vaški jedri
Sredi junija so na Bohinjski Beli odprli
obnovljeno vaško jedro. Za dobrih pol
milijona evrov vredno naložbo jim je
polovico potrebnih sredstev uspelo pridobiti v okviru Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja. Zgradili so
pločnik z ograjo in javno razsvetljavo
ob njem ter obnovili cesto od trga pred
kulturnim domom do osnovne šole.
Uredili so tudi zelene površine in obnovili vodnjak. Na pogorišču starega v teh
dneh raste nov kulturni dom. Novo
podobo je dobilo še jedro vasi Mlino.
Na novo so uredili skoraj štiri tisoč kvadratnih metrov ulic in trgov, obenem pa
zgradili fekalno in meteorno kanalizacijo ter prenovili vodovod in druge
infrastrukturne vode na dveh krakih
Prežihove ulice in Mlinske ceste. Obnova je vredna preko milijon evrov, od
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tega jim je Evropski sklad za regionalni
razvoj za naložbo namenil sedemsto
tisoč evrov.
Po osmih letih priprav in usklajevanj so
na Bledu le dobili občinski prostorski
načrt, najpomembnejši dokument, ki je
začrtal prihodnji razvoj tega gorenjskega
turističnega bisera. Na njegovi osnovi
bodo sprejeli občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) za posamezna
območja občine. Dva, dopolnjeni osnutek OPPN za ožje središče Bleda in
umestitev Severne razbremenilne ceste,
so že obravnavali. Prvi predstavlja korak
k postopni prenovi celotne obale jezera
in je osnova za nadaljnje načrtovanje. Še
pred poletno sezono so uredili prvih tristo metrov poti in zelenic ob jezeru ter
poskrbeli za novo zasaditev, v kar so vložili sto tisoč evrov.

valci lahko srečajo skrivnostna bitja iz
slovenskih ljudskih pripovedk.
Ponudbo namestitvenih zmogljivosti so
popestrili z novim naseljem razkošnih
šotorov in hišk na drevesih Garden
Village resorta. V sklopu naselja je gostom na voljo šest lesenih hišk, šest glamp
šotorov, devet šotorov na lesenih pomolih in dva apartmaja z masažno kadjo.
Posebnost kompleksa je še restavracija v
obliki vrta, kjer gost dobi občutek, da je
na pikniku, saj lahko kosilo poje na travi
ob žuborenju potočka, ki se vije med
mizami. Ob restavraciji bodo gostje lahko zaplavali v bazenu, ki je oblikovan
kot ribnik.
V okviru projekta Otroška igrišča – Srčna igrala so v aprilu odprli dve novi otroški igrišči. Novih igral so se razveselili
otroci v Zasipu in Ribnem. Za ureditev

Največja naložba iztekajočega se leta in preteklega mandata je energetska
sanacija in rekonstrukcija Vrtca Bled.

Gradnja blejskih obvoznic ostaja glavna
strateška usmeritev občine, čeprav gre v
obeh primerih za državni regionalni
povezavi med avtocesto v Lescah in naprej proti Bohinju oziroma Gorjam in
Pokljuki. Na to so Blejci opozorili zlasti
1. septembra, ko so v času predsedniškega foruma uprizorili protestni shod.

Prava doživetja v naravi
Turistično društvo Bled, Infrastruktura
Bled, Turizem Bled in Koren sports so
pred letošnjo poletno sezono uredili
novo trim stezo na Straži. Obiskovalci se
lahko sproščajo na 1,5 kilometra dolgi
trim stezi, ki ponuja čudovite razglede.
Postavili so tudi osem novih lesenih naprav in dva kompleta za fitnes. Ob vznožju Straže je v juniju svoja vrata odprla
Dežela ljudskih pravljic, v kateri obisko-

je bil Branko Đurić, predsednik odbora
Rade Šerbedžija, člana pa igralec Nikola Kojo in igralka Tanja Ribič. V odboru sta bila med drugimi tudi igralca
Vanessa Redgrave in Armand Assante.
Blejski festival je bil ob projekcijah
svetovne in evropske filmske produkcije tudi ekološko obarvan, saj je ponudil
priložnost za razmislek o pomenu vode
in iskanju rešitev za ohranitev vodnih
virov.
Vrhunec poletne sezone so tudi letos
zaznamovali tradicionalni Blejski dnevi, ki so jih letos nadgradili z gastronomskim projektom Okusi Bleda.
Povezali so se blejski lokalni partnerji,
ki želijo obuditi tradicionalno gorenjsko kulinariko s kančkom sodobnosti.
V času Blejskih dni se je odvijalo mednarodno pevsko tekmovanje Blejski

Pred poletno turistično sezono so v prostorih uprave Triglavskega narodnega
parka odprli novo regijsko turistično in naravovarstveno središče Triglavska roža.

igrišč so skupaj odšteli dobrih štirideset
tisoč evrov, od tega jim je uspelo pridobiti 15 tisoč evrov nepovratnih sredstev
iz Evropskega kmetijskega sklada v
okviru programa LEADER.

Pestro festivalsko poletje
Tudi letošnje poletje je bilo na Bledu
tradicionalno festivalsko obarvano. V
prvi polovici julija so gostili 19. Mednarodni glasbeni festival Bled, dva
avgustovska vikenda pa sta bila v znamenju 24. Okarina etno festivala, enega
najstarejših in najbolj prepoznavnih
etno festivalov v Evropi. Novost je bil
letos mednarodni Bled Film Festival, v
okviru katerega so konec junija gostili
številna zveneča imena iz filmskega
sveta. Odbor festivala so sestavljala
znana igralska imena: direktor festivala

zlati mikrofon. Zmagovalcem v posameznih kategorijah je bilo mogoče prisluhniti na gala koncertu velikega odra
blejske promenade, na obali jezera pa
so uprizorili največji harmonikarski
spektakel v Sloveniji.

Na gradu več kot tristo tisoč
obiskovalcev
V Zavodu za kulturo Bled so zelo zadovoljni z letošnjim obiskom gradu, saj so
v začetku decembra našteli že tristo tisoč
obiskovalcev. Uspešno poslovno leto jim
bo omogočilo nove naložbe v prihodnjem letu, ko nameravajo urediti podstrešne prostore nad muzejem, Riklijevo
spominsko sobo v restavriranem tretjem
nadstropju in informacijsko točko o
muzejih na Gorenjskem v četrtem nadstropju renesančnega stolpa.
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Občina Radovljica
Lipniška dolina ima čistilno
napravo

Župan:
Ciril Globočnik
Občina Radovljica
Gorenjska cesta 19
Radovljica

Občinski svetniki:
Miran Rems, Monika Ažman, Miroslav
Pogačar, Tea Beton, Vilko Praprotnik,
Sabina Felc, Miloš Šter, Neža Mezeg,
Danijel Kašca (Lista Cirila Globočnika),
Mark Toplak, Nevenka Osterc, Jernej
Kolman (SDS), Branko Fajfar, Anita
Vidic, Izidor Arih (Lista krajevnih skup
nosti), Gregor Remec, Andreja Šmid
(SMC), Simon Resman, Ana Urbanije
(NSi), Gorazd Fajfar, Maruša Šolar
Čuden (Glas mladih Radovljica), Darko
Marolt (Lista za šport in prostovoljstvo),
Mariana Rebernik (SD), Franc Markelj
(DeSUS), Tomislav Kržišnik (Lista za
šport in rekreacijo), Blaž Trček (IDS)

Največja investicija, ki jo je letos zaključila Občina Radovljica, je prav gotovo
nova mehansko-biološka čistilna naprava
v Kropi; omogoča čiščenje vode, ki jo
dnevno onesnaži do 2400 prebivalcev.
Vanjo se stekajo odpadne vode iz naselij
Kropa, Lipnica in Brezovica, v naslednji
fazi pa bodo v sistem vključene tudi
odpadne vode iz naselja Kamna Gorica.
Naložba v čistilno napravo je znašala 2,6
milijona evrov, skupaj z gradnjo primarne
kanalizacije v Kropi pa 3,7 milijona
evrov, od katerih 2,3 milijona prispeva
Evropski sklad za regionalni razvoj.
Sočasno se v Kropi gradi sekundarno
kanalizacijsko omrežje in obnavlja vodovodno v skupni vrednosti 2,9 milijona
evrov, kar pomeni, da gre za največjo
občinsko naložbo v zadnjem obdobju. V
nadaljevanju bo na novozgrajeno kanalizacijo preko načrtovanega povezovalnega
vodovoda in kanalizacije Lipnica–Kamna
Gorica navezano še naselje Kamna Gorica, kjer bo občina prav tako gradila novo
kanalizacijsko in vodovodno omrežje.
S pretežnim sofinanciranjem kohezijskega sklada občina gradi kanalizacijsko
omrežje v Begunjah. Vrednost del znaša
1,4 milijona evrov, končana pa bodo do
konca prihodnjega leta. Za boljšo oskrbo

s pitno in požarno vodo v Mišačah pa je
pomembna letošnja pridobitev nov vodovodni sistem povezovalnega vodovoda
med Zg. Dobravo in Mišačami.

Otroci v novem vrtcu
Otroci iz Lesc in okolice so jeseni začeli
uporabljati nove prostore prenovljenega in
povečanega vrtca. Za naložbo je Občina
Radovljica namenila 2,5 milijona evrov.
Rekonstrukcija Vrtca Lesce je obsegala
povečanje in preureditev pralnice ter kuhinje, ureditev večnamenskega prostora in
mansarde, kjer so zbornica, knjižnica in
prostori osebja, ter celovito energetsko
obnovo strehe, fasade in stavbnega pohištva z vgradnjo kogeneracijske naprave in
namestitvijo sončnih kolektorjev za ogrevanje sanitarne vode. V novem prizidku,
ki meri 590 kvadratnih metrov, je pet
novih igralnic ter dodatna igralnica za različne dejavnosti otrok. Vgrajeno je tudi
dvigalo.
Občina Radovljica je ureditev dodatnih
prostorov za izvajanje predšolske vzgoje
v leškem vrtcu začela načrtovati glede
na večje število otrok in zaradi doseganja predpisanih normativov. Vrtec je bil
zgrajen v letu 1979, kasneje so bili prizidani še prostori za jasli. Zaradi vse večjega števila vpisanih otrok je bila v zadnjih letih športna igralnica preurejena v

Občinski nagrajenci:
Velika plaketa Občine Radovljica: Druš
tvo gorske reševalne službe Radovljica;
plaketa Občine Radovljica: Turistično
društvo Begunje, Ivan Pipan, Mirko
Pogačar; plaketa Antona Tomaža Lin
harta: Jože Eržen, Majda Odar, Egi
Gašperšič; pečat Občine Radovljica:
Dali šport, Dejan Tonejc, Elan Inventa,
Andrej Župan, Pavel Podlesnik, Irena
Moro, Blaž Trček; medalja Občine
Radovljica: Silva Potočnik, Marko Pris
tavec, Mojca Potočnik, Tadej Gomboc,
Goran Lavrenčak, Metoda Bole Finžgar,
Dušan Kopušar
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Župan Ciril Globočnik je s pritiskom na tipko zagnal novo čistilno napravo v Kropi.
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V novem vrtcu v Lescah je prostora za več kot 200 otrok.

dve dodatni igralnici, dva oddelka vrtca
pa sta bila organizirana tudi v prostorih
leške osnovne šole. Po obnovi in dozidavi je leški vrtec po površini in številu
otrok največji v občini; v tem šolskem
letu ga obiskuje 221 otrok v 12 oddelkih.

Igrala tudi za otroke po vaseh
V septembru je bila končana tudi obnova
otroškega igrišča ob osnovni šoli v
Begunjah, kjer je bilo nameščenih sedem
novih igral. Igrišče lahko uporabljajo tako učenci osnovne šole kot drugi
otroci. Občina Radovljica je v zadnjih
dveh letih v sodelovanju s krajevnimi
skupnostmi uredila pet otroških igrišč: v
letu 2012 na Brezjah, lani igrišči v Kamni Gorici in Ljubnem, letos pa na Posavcu in v Begunjah. Za njihovo ureditev je
namenila skupaj 65 tisoč evrov. Projekt
delno financira Evropski kmetijski sklad
za razvoj podeželja, program Leader,
igrišča so v veliki meri s prostovoljnim
delom pomagali urediti tudi krajani. V
radovljiškem športnem parku pa je bila
septembra nameščena tudi gugalnica,
namenjena invalidom.

Nadaljuje se energetska sanacija
Občina Radovljica je v obdobju 2012–
2014 izvedla projekt energetske sanacije
Osnovne šole A. T. Linharta Radovljica,
ki se že odraža v prihrankih pri stroških
ogrevanja šole. Naložba je obsegala
zamenjavo oken, obnovo fasade in starejšega dela ravne strehe, pred začetkom
novega šolskega leta pa sta bila vgrajena
še kogeneracijski sistem in toplotna

črpalka zrak/voda ter vzpostavljen energetski monitoring porabe toplote za
ogrevanje. Za projekte izboljšanja energetske učinkovitosti stavb je občina na
dveh razpisih ministrstva za infrastrukturo iz kohezijskega sklada uspela pridobiti 2,1 milijona evrov; nadaljuje se energetska sanacija osnovnih šol v Begunjah
in Lescah, na naslednji razpis pa bosta
prijavljeni osnovna šola v Lipnici in
vrtec v Radovljici.

Turizem, kultura in šport
Tudi letošnje leto je bilo v občini Radovljica pestro na številnih področjih. Zaznamovale so ga izjemne kulturne in turistične
prireditve, ki so v občino privabile številne
obiskovalce od blizu in daleč; zdaj že
dodobra uveljavljeni Festival čokolade je v
Radovljico letos privabil kar štirideset
tisoč ljubiteljev sladkih dobrot. Za pravi
biser v življenju starega mestnega jedra
Radovljice se je izkazal Festival keramike,
Čebelarski center v Lescah je festivalsko
ponudbo zaokrožil z jesenskim Festivalom
medu. Festival stare glasbe je vrhunska
prireditev z več kot tridesetletno tradicijo,
ki jo lepo dopolnjujeta koncertna ponudba
in poletna glasbena akademija zavoda
Chopinov zlati prstan.
Ob 130. obletnici rojstva pomembnega
slovenskega arhitekta Ivana Vurnika,
rojaka in častnega občana Radovljice, je
Center arhitekture Slovenije v sodelovanju z občino in krajevno skupnostjo
Radovljica ter občinskimi javnimi zavodi pripravil Vurnikove dneve 2014, na
katerih so predstavili Vurnikovo življen-

je in delo širši javnosti.
Občina je v Radovljici in Lescah namestila turistično in drugo obvestilno signalizacijo, v središču Radovljice zagotovila
prost dostop do brezžičnega interneta.
Krajevna skupnost Radovljica je uredila
okolico radovljiške Lipe samostojnosti
in obnovila cestišče, ki vodi do starega
mestnega jedra. V parku s spomenikom
A. T. Linharta nasproti lipe pa je občina
pred Kovaškim šmarnom postavila pet
novih umetniških svetilk, ki so jih po
načrtih priznanih oblikovalcev skovali
kovaški mojstri iz Krope.
Športniki so se razveselili nogometnega
igrišča z umetno travo v Lescah, nove
večnamenske dvorane v objektu v radovljiškem športnem parku, tik pred začetkom zime pa so postavili streho nad tamkajšnjim drsališčem, ki bo omogočala
zimske radosti tudi v manj prijaznem
vremenu.

Biodinamični vrt
Da bi otroke, mladostnike, vrtičkarje in
druge občane spodbudili k pridelovanju
zdrave hrane in hkrati ohranjanju naravnega ravnovesja, se je Občina Radovljica
vključila v projekt Narava nas uči, v okviru katerega so spomladi letos postavili
javni učni vrt za radovljiško osnovno šolo.
Jeseni so z vrta, na katerem so imeli svoje
gredice otroci iz radovljiških osnovnih šol
in vrtcev, dijaki Biotehniškega centra
Naklo in uporabniki CUDV Radovljica,
že pobrali prve plodove. S pomočjo Ljudske univerze Radovljica je bilo vključeno
tudi medgeneracijsko sodelovanje – ta je
uspešno izpeljala prvo leto programa
medgeneracijskega centra, v katerem se
mlajše in starejše generacije preko različnih dejavnosti dejansko povezujejo, sodelujejo in izmenjujejo svoje izkušnje.
Občina še naprej oddaja občinska zemljišča za vrtičke. Zanimanje je veliko, saj
je v Radovljici, Lescah in na Brezovici
že 90 vrtičkov, najemniki pa so tudi letos
prejeli semena slovenskih vrst zelenjave,
ki jih je podarila družba Moro&Kunst. S
ciljem ozaveščati o pridelavi zdrave hrane je bil v športnem parku zasajen tudi
javni sadovnjak.
V septembru pa je začela delovati tudi
javna blagajna, ki jo je občina organizirala za svoje prebivalce. V vseh poštnih
poslovalnicah v Sloveniji lahko brez provizije plačujejo položnice občine, krajevnih skupnosti, občinskih javnih zavodov in javnega podjetja.
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Občina Jezersko
V tem letu so na Jezerskem dokončali več manjših projektov,
precej energije pa usmerili v obnovo po februarskem žledu
poškodovane infrastrukture.
Župan
Jurij Rebolj
Občina Jezersko
Zgornje Jezersko 65
Zgornje Jezersko

V občini Jezersko so lani dogradili kanalizacijski sistem in čistilno napravo, letos
po poskusnem obratovanju že delujeta.
V letu 2014 so se lotili več manjših projektov. Dokončali so otroško igrišče na
delu šolskega igrišča, kjer so poleg igral
uredili še manjši prostor z lesenimi sedali, primerno za druženje ali kratek počitek. Na športnem igrišču so povsem na
novo zgradili teniško igrišče. Pred koncem leta so končali projekt gradnje štirih
kolesarskih počivališč do mejnega prehoda: na Spodnjem Jezerskem ob Macesnovskem mostu, pri cerkvi sv. Andreja
v Ravnem, na prvi serpentini in na nekdanjem mejnem prehodu Jezerski vrh.
Asfaltirali so cesto k Spodnjemu Virniku, preplastili več odsekov cest in nekatere sanirali. Na novo je bil urejen dostop
do zbirnega centra, kjer sta tudi nova
varnostna ograja in drsna vrata.

Letos so na Jezerskem končali urejanje otroškega igrišča.

Občinski svetniki:
Peter Sušnik, Mija Murovec, Drejc Kar
ničar, Boris Meško, Jure Markič, Iztok
Tonejec (samostojni kandidati), Primož
Muri (SDS)

Občinski nagrajenec:
Vinko Tepina
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Veliko projektov občina financira prek
javnih razpisov. Letos je bilo iz občinskega proračuna, ki znaša 1.534.994
evrov, temu namenjenih 70 tisoč evrov:
po 12 tisoč za kmetijstvo in malo gospodarstvo, 15 tisoč za kulturo (v tem letu
največ za narodne noše folkloristov),
12.650 evrov za šport, 8250 evrov za

turizem (letos največ za novo ferato,
varovano plezalno pot do Češke koče),
7300 evrov za prireditve in 3500 evrov
za druga področja. Občina financira tudi
glasbeno pripravnico za otroke v vrtcu
in prvih dveh razredih podružnične šole.
V pripravnico je letos vključenih 19
otrok. Prav tako sofinancira učenje
angleščine v vrtcu.
Območje občine je februarja letos prizadela še ena naravna nesreča, žledolom,
zaradi katerega so se več mesecev ukvarjali z odpravljanjem posledic tako na
lokalnih kot gozdnih cestah ter ostali
infrastrukturi. Jezersko je bilo februarja
zaradi žledoloma, ki je močno ogrozil
dolino Kokre, kar deset dni odrezano od
sveta, zaradi poškodovanega daljnovoda
po dolini pa je ostalo tudi brez elektrike.
V tem času so si pomagali z električnimi
agregati, nato pa v dogovoru med podjetjema Kelag in Elektro Gorenjska dobili
električno povezavo čez Jezerski vrh. Z
njo si bodo pomagali v podobnih primerih, za kar pa upajo, da se ne bodo več
ponovili. Zgodbo o Jezerskem, ki je bilo
v začetku februarja vkovano v led, so
člani domačega kulturnega društva
obnovili z uprizoritvijo ob jezerskem
občinskem prazniku. Tako so letos za
odpravljanje posledic žleda porabili 30
tisoč evrov, od države pa so kot povračilo za sanacijo škode dobili 13.600 evrov.
Ob tem v občini Jezersko še povedo,
koliko denarja namenjajo za delovanje
Civilne zaščite in društev s področja
zaščite in reševanja: 19.600 evrov gre za
PGD Jezersko, 625 evrov za gasilsko
zvezo Kokra, kamor so vključeni tudi
njihovi prostovoljni gasilci, in 5000 za
Gorsko reševalno društvo Jezersko.
Proti koncu leta pa so na Jezerskem intenzivirali priprave na sprejetje občinskega
prostorskega načrta. Besedilo bo od 18.
decembra na občinski spletni strani na
voljo vsem, ki želijo vanj vpogledati in
dati morebitne pripombe. Konec januarja
ga bodo oddali na ministrstva, sredi prihodnjega leta pa naj bi bil sprejet.
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Občina Preddvor
Občina Preddvor je v tem letu sklenila še eno uspešno obdobje.
Obratuje že centralna čistilna naprava, na Zaplati je odprto
novo zavetišče, sprejet je občinski prostorski načrt, grad Dvor je
po večletnih prizadevanjih slednjič prešel v last občine.
Letos dograjena centralna čistilna naprava v Tupaličah in kanalizacija sta vredni
1,8 milijona evrov, od tega je občina prejela nepovratna sredstva iz EU sklada v
višini 566 tisoč evrov ter 318 tisoč evrov
iz državnega proračuna, za ta namen pa
je najela tudi ugodno posojilo pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu.
Letos so po poskusnem obratovanju za
čistilno napravo pridobili uporabno
dovoljenje in nanjo začeli priklapljati
gospodinjstva z območja Preddvora,
Nove vasi in naselja Hrib.
Zgrajen je bil tudi 1400 metrov dolg
kanalizacijski kanal od Energetike s
podkopom reke Kokre do čistilne naprave ter kanal od naselja Hrib do Doma
starejših občanov v Potočah. V Tupaličah so v okviru prve faze kanalizacije in
obnove ostale infrastrukture zgradili
fekalno in meteorno kanalizacijo, vodovod, cesto s pločnikom in javno razsvetljavo v skupni vrednosti 126 tisoč evrov.
V Bašlju so za vodovod Vaškar–Bašelj
zgradili vodohran v velikosti 50 m3 in
400 metrov vodovoda v skupni vrednosti sto tisoč evrov. Na Možjanci so zgradili nov vodovodni sistem, vključno z
vodohranom, ki je namenjen za oskrbo
celotne Možjance. Začeli so graditi
fekalno kanalizacijo in ostalo infrastrukturo na Belah, na Bregu in v spodnjih
Tupaličah v vrednosti 5,4 milijona evrov,
za kar bo občina naslednje leto dobila
3,8 milijona nepovratnih evropskih sredstev. V izvedbo tega projekta bodo letos
vložili skoraj 400 tisoč evrov lastnih
sredstev, in sicer za gradnjo fekalne
kanalizacije na Sr. in Zg. Beli, na trasah,
kjer še z dvema občinama gradijo magistralni vodovod Bašelj–Kranj, financiran
iz evropskega projekta Gorki.
Energetsko so obnovili podružnično
šolo v Kokri, kar je znašalo 71 tisoč
evrov, od tega so 41 tisoč evrov pokrili z
nepovratnimi sredstvi kohezijskega sklada in države.

Ob letošnjem občinskem prazniku so
svečano predali v uporabo planinsko
zavetišče na Zaplati. Pred leti je namreč
naslednica nekdanjih lastnikov Božena
Eržen Deu občini podarila kočo in zemljišče pri Hudičkovem borštu, nato pa so
začeli postopno urejanje, ki je trajalo več
let, pri tem pa imajo velike zasluge člani
Planinskega društva Preddvor. »Dodana

Župan
Miran Zadnikar
Občina Preddvor
Dvorski trg 10
Preddvor

Preddvorski planinci so ob občinskem prazniku prejeli ključ planinskega zavetišča na Zaplati. Na sliki od
leve: Aleš Drekonja, Rajko Fende, Božena Eržen Deu, Živko Drekonja in župan Miran Zadnikar.

vrednost« urejanja planinskega zavetišča
je veliko opravljenih prostovoljnih
delovnih ur, kar utrjuje prepričanje, da
prostovoljstvo ni zamrlo. Ob izteku
minulega mandata so se zgodile še tri za
razvoj občine pomembne stvari: občina
je uspela na državnem razpisu in za projekt Infrastruktura v občini Preddvor
pridobiti za 3,8 milijona evrov nepovratnih sredstev, s katerimi bo nadaljevala
gradnjo kanalizacije na območju, kjer
poteka obnova magistralnega vodovoda;
država jim je z neodplačnim prenosom
predala v last grad Dvor, kjer naj bi v
prihodnje urejali medgeneracijski center,
poleg tega pa je bil po skoraj desetletju
sprejet občinski prostorski načrt.

Občinski svetniki:
Ciril Zorman, Frančiška Rozman, Mir
jam Pavlič, Aleš Drekonja, Darja Dela
vec in Janez Brolih (Povezane lokalne
skupnosti), Rok Roblek, Primož Gre
gorc in Metod Jagodic (SDS), Miran
Perko in Primož Bergant (Združeni za
Preddvor)

Občinski nagrajenci:
Živko Drekonja, Slavko Prezelj in Jožef
Škrvada (dobitniki velike plakete), Rajko
Fende in Slavko Alojz Bogataj (dobitnika
male plakete), Blaž Pfajfar (dobitnik priz
nanja Občine Preddvor), Martin Markun
in Tone Zorman (dobitnika priznanj Josi
pine Turnograjske)
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Mestna občina Kranj
Župan
Boštjan Trilar

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj

Občinski svetniki:
VZK – Več za Kranj: Beti Jenko, Jakob
Klofutar, Natalija Polenec, Gorazd Copek,
Sonja Mašić, Boris Vehovec, Darinka Zor
ko in Damijan Perne; SMC – Stranka Mira
Cerarja: Andrej Šušteršič, Sanda Nikolić,
Primož Terplan, Nina Langerholc;
DeSUS: Drago Štefe, Andrejka Majhen,
Jožef Rozman; NSI – Nova Slovenija:
Irena Dolenc, Marjan Bajt, Vlasta Saga
din; Lista za razvoj Kranja: Igor Velov,
Nina Kastelic; SDS – Slovenska demo
kratska stranka: Branko Grims, Saša
Kristan, Bojan Homan, Andreja Valič
Zver, Gregor Tomše; SD – Socialni
demokrati: Janez Černe, Ana Pavlovski;
SZNKS – Stranka za napredek krajev
nih skupnosti: Jože Lombar, Damjana
Piškur; Zoran Stevanović; Barbara Gun
čar; Franc Rozman (SLS), Janez Frelih
(Povezane krajevne skupnosti)

Največji projekt, ki trenutno poteka v kranjski občini, je projekt
odvajanja in čiščenja komunalnih voda oziroma projekt GORKI
– 2. sklop. Prav tako pomembna je gradnja novega vodovoda
Bašelj–Kranj, pa tudi energetska prenova javnih objektov in
oživljanje starega Kranja.
V iztekajočem se letu se je v kranjski
občini res veliko gradilo, saj se je lani
Mestna občina Kranj skupaj z občinama
Naklo in Šenčur lotila gradnje celovitega
sistema odvajanja in čiščenja odpadnih
voda. To je največja investicija v komunalno infrastrukturo v zadnjih desetletjih
na Gorenjskem, dela pa še potekajo.
V tem okviru potekajo dela pri nadgradnji in rekonstrukciji Centralne čistilne
naprave Kranj ter gradnja pripadajočih
kanalizacijskih sistemov.
Z obema projektoma bo odpravljena vrsto
let trajajoča problematika odvajanja in
čiščenja odpadnih fekalnih voda; projekt
naj bi bil predvidoma zaključen ob koncu
leta 2015. Investicija, vredna skoraj 40
milijonov evrov, se gradi z evropskimi
sredstvi pa tudi z denarjem države ter
občin. S sodobnim odvajanjem in čiščenjem komunalnih voda se bodo zmanjšale
tudi negativne posledice na okolje.

Kranjska občina se je skupaj z občinama
Naklo in Preddvor lotila tudi projekta
gradnje vodovoda Bašelj–Kranj z vodohranom Zeleni hrib in objektom ultrafiltracije Bašelj ter vodovoda Zadraga–
Naklo. Dokončanje novega vodovoda je
prav tako predvideno do konca leta 2015,
z gradnjo pa bo poskrbljeno za varnejšo
in kakovostnejšo oskrbo s pitno vodo.
Prav tako se bo povečala učinkovitost
upravljanja z vodnimi sistemi, ki bodo
zagotavljali nemoteno oskrbo s pitno
vodo. Tudi projekt oskrbe s pitno vodo
na območju Zgornje Save – 3. sklop je
financiran z evropskimi sredstvi, prispevajo pa tudi država in občine. Projekt je
vreden skoraj 12 milijonov evrov.

Pomembne energetske prenove
Kranjska občina si v zadnjih letih zelo
prizadeva za energetsko sanacijo stavb.
Uvedbi ogrevalno-hladilnega sistema v

Občinski nagrajenci:
Častni občan Mestne občine Kranj: Vin
cenc Draksler; nagrada MO Kranj: Bok
sarski klub Kranj, Folklorna skupina
Sava Kranj; listina o priznanju MO Kranj:
Andrej Tavčar, Marija Jugovic, Emil Muri,
Janez Kovačič, Nogometni klub Kranj;
velika plaketa MO Kranj: Medobčinsko
društvo invalidov Kranj, Zveza taborni
kov občine Kranj, Dušan Mravlje; velika
Prešernova plaketa MO Kranj: Zveza
ustvarjalnih društev Kranj; plakete MO
Kranj: Stojan Humar, Milan Orlić, Bojan
Likar; Prešernova plaketa MO Kranj:
Marko Tušek, SKPD Sveti Sava Kranj
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Projekt Gorki je največje vlaganje v komunalno infrastrukturo v zadnjih desetletjih na Gorenjskem.
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Osnovna šola Predoslje je energetsko prenovljena.

občinski stavbi s sončno elektrarno na
strehi in energetski prenovi Pokritega
olimpijskega bazena in letnega kopališča je v letu 2014 sledila energetska
sanacija šolskih stavb. Dela na stavbi
Osnovne šole Predoslje so bila vredna
okoli 777 tisoč evrov. Energetska sanacija vrtca Živ Žav je znašala nekaj več
kot 221 tisoč evrov, vrtca Čenča pa 220
tisoč evrov. Na stavbah je bila izvedena
zamenjava fasade s toplotno izolacijo.
Zamenjali so stavbno pohištvo, na radiatorje pa so namestili termostatske
ventile.
Potekajo aktivnosti za energetsko sanacijo OŠ Orehek, ki bo zaključena v letu
2015. Tudi na tej zgradbi bo izvedena
toplotna izolacija fasade, zamenjano
stavbno pohištvo (okna, vrata) in izoliran strop proti neogrevanemu podstrešju. Vrednost investicije je okoli 850
tisoč evrov.
Prav tako poteka energetska sanacija
stavbe Zdravstvenega doma Kranj. Izvedena bo v dveh fazah, zaključek del pa je
načrtovan za sredino leta 2015. Vrednost
celotne investicije je nekaj manj kot 424
tisoč evrov.

Vzpodbude za oživljanje
starega Kranja
Po obsežni prenovi starega mestnega
jedra Kranja je bilo izvedenih že nekaj
aktivnosti za živahnejši utrip mesta.
Tako je bila oblikovana delovna skupina za oživitev starega mestnega jedra,
ki jo sestavljajo predstavniki Krajevne
skupnosti Center, Zavoda za turizem
Kranj, trgovcev in gostincev iz starega
Kranja in predstavniki občine. Začele
so se različne promocijske akcije.

Letos poleti se je začela prenova nekdanje srednje ekonomske šole.

Stari Kranj je bogatejši za Kr'Štacuno, ki jo je odprlo socialno podjetje Fundacije Vincenca Drakslerja.

Kranjska občina je v začetku letošnjega
leta odprla delovno mesto koordinatorja
za mestno jedro, prav tako pa je zagotovila denar za subvencijo najemnin poslovnih prostorov v starem Kranju. V
sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Kranj so bila izvedena
predavanja in delavnice na temo marketinga, oglaševanja in prodaje za male
podjetnike starega Kranja.
Rezultat vsega naštetega je nekaj novih
trgovin in lokalov. Med njimi po ponudbi izstopa zlasti Kr'Štacuna na Glavnem
trgu, kjer je moč kupiti izdelke, ki jih
naredijo ali obnovijo v delavnicah socialnega podjetja Fundacije Vincenca Drakslerja. Trgovina ima atraktivno ponudbo tako za domačine kot turiste, ki spet

bolj množično obiskujejo Kranj in staro
mestno jedro.

Obnove šolskih stavb in po
krajevnih skupnostih
Začela se je obnova nekdanje srednje
ekonomske šole na Komenskega 4. Predvidena je v več fazah za potrebe vrtca
in podružnične šole Center. Vrednost
celotne obnove stavbe je okoli 6,7 milijona evrov in bo postopoma izvedena v
prihodnjih letih.
Okoli 1,75 milijona evrov pa je bilo v
tem letu namenjenih investicijam po krajevnih skupnostih, od prenov cestnih
odsekov do urejanja športnih parkov,
domov krajanov, avtobusnih postajališč
in pokopališč.
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Občina Naklo
Župan
Marko Mravlja
Občina Naklo
Stara cesta 61
Naklo

Odprtje vrtca Mlinček v Naklem

Občinski svetniki:
SDS: Andreja Prosen, Albin Golba,
Neža Žontar, Sandi Robida; SLS: Ivan
Meglič, Katja Bevk, Marjan Babič, Ana
Jeglič; DeSUS: Zdravko Cankar, mag.
Helena Krampl Nikač, Peter Hkavc;
Lista za MOJ kraj: Jure Renko, Nataša
Zaletelj; SD: Stane Oman; Nova Slove
nija  Krščanski demokrati: Peter Celar

Občinski nagrajenci:
Častni občan Občine Naklo je Dušan
Mauser. Srebrna plaketa Občine Naklo:
Vido Jagodic in Mara Črnilec; bronasta
plaketa Občine Naklo: Franc Zadnikar,
Nežka Hribar, Albina Troha, Dragica in
Jožef Perne ter Srečo Pogačnik; spo
minsko priznanje Občine Naklo: Pošta
Naklo ob stoletnici
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Začetek šolskega leta 2014/15 je bil za nakelsko občino
več kot imeniten, saj so prvega septembra odprli nov
enajstoddelčni nizkoenergijski vrtec Mlinček v Naklem in s tem
uresničili dolgoletno željo. Nova stavba je prostorna, svetla in
odprta.
Enajstoddelčni vrtec Mlinček ima poleg
igralnic telovadnico, večnamensko dvorano, knjižnico, sanjarnico, ustvarjalnico,
senzorično sobo, kotičke za individualno
delo, veliko zunanje igrišče z lesenimi
igrali, simbolično tudi mlinčkom …
»Naložba je stala 3,5 milijona evrov, od
tega je 1,8 milijona evrov prispeval
Evropski sklad za regionalni razvoj. Vrtec
ima 2609 kvadratnih metrov notranjih
površin, preko 300 kvadratnih metrov
zunanjih teras, preko 2000 kvadratnih
metrov zunanjih površin. Je nadstandardni, zgrajen po sistemu zelenega javnega
naročanja,« je povzel župan Občine
Naklo Marko Mravlja, prepričan, da človek dobi najlepše darilo, ko vstopi v sobo,
polno smeha in igrivosti. Operacijo
Izgradnja enajstoddelčnega vrtca Naklo
delno financira Evropska unija, in sicer iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje
2013-2015, razvojne prioritete: Razvoj
regij, prednostne usmeritve: Regionalni
razvojni programi. Ime vrtca Mlinček so
izbrali na javnem natečaju, ker ime simbolizira eno najstarejših obrti v kraju,
izdelovanje mlinskih kamnov.
K večji kakovosti bivanja v občini veliko
prispeva gradnja komunalne infrastrukture, ki se sofinancira iz evropskega projekta Gorki. Veliko je bilo narejenega že
letos, rok za dokončanje del pa je konec
leta 2015. Povezovalni kanal Podtabor–
Bistrica–Žeje–Strahinj bo že obstoječi
kanalizacijski sistem v občini Naklo
povezal s Centralno čistilno napravo
Kranj in zagotovil dostop do čiščenja
odpadnih voda in delovanje celotnega
kanalizacijskega sistema na eni strani,
hkrati pa bo prispeval k bolj racionalnemu obratovanju Centralne čistilne naprave. Jeseni so prekopali pod avtocesto
mimo Osnovne šole Naklo do vodohrana
Pivka. Vsi kanali so projektirani tako, da

bo na njih možno priključiti najmanj 95
odstotkov vseh bližnjih objektov. Letos
so gradili kanalizacijsko omrežje tudi v
Zgornjih Dupljah, v Spodnjih Dupljah
pa so dela v glavnem že zaključili. Po
načrtih so gradili tudi v Podbrezjah.
Z namenom aktiviranja turistično-izobraževalnih potencialov naravnega okolja
Udin boršta je Občina Naklo v sodelovanju z Občino Tržič letos nadaljevala in
sklenila projekt Učne poti Gorenjske.
Projekt je bil sofinanciran s strani evropskega sklada za regionalni razvoj. Za
odlično možnost za rekreacijo se je pokazalo montažno drsališče, ki je lansko
zimo nudilo možnosti drsanja otrokom iz
vrtca, šole, društvom, ostalim domačinom in tudi obiskovalcem od drugje. V
Naklem boste lahko drsali brezplačno
tudi to zimo, obljublja stari novi župan.
Že tradicionalno so junija ob občinskem
prazniku s celodnevno prireditvijo Na
vasi se dogaja obiskovalcem pokazali, kaj
vse znajo in zmorejo v vaseh od Naklega,
Dupelj do Podbrezij. Svoje dejavnosti so
prikazali številni domači obrtniki in podjetniki, člani različnih društev …
Sredi vaškega središča na Cegelnici so
postavili novo znamenje, na katerem
piše Postavili krajani Cegelnice in farani
Nakla v letu Gospodovem 2014. Pred štirimi leti je na tem mestu stala še na pol
podrta Muhovčeva kmetija, zdaj pa je
vaško središče lepo urejeno.
Dom starejših občanov Naklo je spomladi
praznoval petletnico delovanja, zelo uspešna in večkrat nagrajena Otroška folklorna skupina Podkuca je novembra praznovala petnajstletnico. Nakljanci so ponosni
tudi na sokrajanko Miriam Praprotnik,
zdravnico in misijonarko, ki je jeseni praznovala devetdeseti rojstni dan, za vse,
kar je dobrega naredila, so se ji zahvalili
na misijonsko nedeljo v župnijski cerkvi
sv. Petra v Naklem. Številne prireditve
čez leto potekajo v občini Naklo, od
koder vam prijazno kličejo: obiščite nas!
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Občina Šenčur
Leto 2014 je v občini Šenčur najbolj zaznamovala pospešena
gradnja omrežja fekalne kanalizacije in vodovoda v severnem
delu občine.
V okviru projekta Gorki – 2. sklop so na
območju občine Šenčur doslej zgradili
že 5623 metrov primarnega kanalizacijskega omrežja, kar znaša 86 odstotkov
celotne gradnje, finančno pa predstavlja
67 odstotkov vrednosti 1,3 milijona
evrov (brez DDV) težkega projekta, ki
ga v višini dobrega milijona evrov financira Evropska unija iz kohezijskih sredstev, s 184 tisoč evri pa tudi država.
Zgradili so že primarne kanale od Srednje vasi do Luž ter na trasah Luže–Visoko, Visoko–Hotemaže in Luže–Olševek,
tam so tudi že uredili ceste. Do konca
leta bodo zgrajena tudi črpališča na tem
območju, tako da za prihodnje leto ostane še ureditev kanalizacije v severnem
delu Olševka. Sočasno na istem območju poteka tudi gradnja sekundarnih
kanalov, ki je delno sofinancirana iz
strukturnih sredstev in bo prav tako
dokončana prihodnje leto. Prav tako
poteka gradnja ostale infrastrukture:
vodovodnega omrežja, meteorne kanalizacije, javne razsvetljave, cest, plinovoda
in optike ter telekomunikacijskega in
elektro omrežja.
Veliko napora je bilo vloženega tudi v
pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN). Obči-

na Šenčur je prejela 95 pobud občanov
in ustanov, le za osem pa so takoj prejeli
pozitivne usmeritve, medtem ko je bilo
87 pobud neusklajenih. Največ zavrnitev
je prišlo s strani ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki ugotavlja, da po
naseljih že sedaj razpolagajo s preveliko
količino nepozidanih stavbnih zemljišč,
ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa
pobude zavrača, ker gre za posege na
kmetijska zemljišča 1. kategorije oziroma na varovana območja narave in gozda. Med neusklajenimi pobudami je
bilo tudi območje Čistilne naprave Trboje, vendar na občini pričakujejo, da bodo
z njo na koncu vendarle uspeli.
Med večjimi investicijami omenimo še
nakup devetih zabojnikov za športni
park Šenčur, v katerih so uredili garderobe in zunanje toaletne prostore za uporabnike športnega parka. Naložba je bila
vredna okoli 70 tisoč evrov.
Občina Šenčur je od letos »pokrita« že s
sedmimi polavtomatskimi defibrilatorji
za pomoč osebam z zastojem srca. Imajo
jih v Šenčurju, Trbojah, Srednji vasi, na
Lužah, Prebačevem, Miljah in Visokem.
Denar za njihov nakup so zbrale krajevne organizacije Rdečega križa s pomočjo donatorjev, enega pa je kupila občina.

Župan
Ciril Kozjek
Občina Šenčur
Kranjska cesta 11
Šenčur

Občinski svetniki:
Miro Kozelj, Andreja Pintar, Aleš Perič
Močnik in Nuša Bašelj Jagodic (SDS),
Vanja Umnik, Sebastian Mohar, Tatjana
Perčič in Bojan Jurančič (SLS), Simon
Kuhar in Slavka Weisseisen (Lista ViD),
Valerij Grašič in Vida Tičar Rebolj (NSi),
Jan Krajger in Anja Pušavec (Mladi za
občino Šenčur), Branko Zorman (SMC),
Mirjana Čemažar (SD) in Aleksander
Gašperlin (Nestrankarska lista za šport
in kulturo)

Občinski nagrajenci:

Gradnja fekalne kanalizacije v severnem delu občine

Naziv častni občan so podelili arhidiako
nu prelatu Antonu Slabetu, zlate plakete
so prejeli PGD VisokoMilje, Anton Pod
jed z Olševka in Franci Tičar iz Vogelj,
srebrni plaketi Miro Erzin iz Šenčurja ter
Barba Štembergar Zupan in Niko Zupan
iz Vogelj (skupna plaketa), bronaste pla
kete pa Športno društvo Bambi iz Trboj,
Franc Kranjec z Visokega in Damijan
Kimovec iz Šenčurja.
57

GORENJSKA 2014 / GORENJSKE OBČINE

Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan
Franc Čebulj
Občina Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13
Cerklje na Gorenjskem

V občini Cerklje na Gorenjskem so letos sprejeli težko
pričakovani občinski prostorski načrt, za gradnjo doma
starostnikov in za kanalizacijo so od države prejeli skoraj sedem
milijonov evrov, Cerklje pa so bile znova razglašene za najbolj
urejeno manjše mesto v Sloveniji. Leto je bilo tudi v znamenju
100. obletnice smrti Davorina Jenka.
Proračun občine Cerklje na Gorenjskem
za leto 2014 je bil 'težak' dobrih devet
milijonov evrov, a občina se je septembra razveselila še sedmih milijonov, saj
je bila uspešna na razpisu ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Za
Socialno varstveni zavod Taber oz. gradnjo doma starostnikov so dobili odobrenih 5,7 milijona evrov, pri čemer so 3,3
milijona prejeli letos, 2,4 milijona evrov
pa bodo dobili v prihodnjem letu. Dobrih 1,2 milijona evrov pa bodo prejeli še
za gradnjo kanalizacije na odseku
Zalog–Klanec. Slednja dva projekta sta
bila tudi največja v letošnjem letu.

Gradnja doma v sklepni fazi

Prevzem električnega kolesa

Gradbišče Doma starostnikov Taber je
bilo celo leto kot pravo mravljišče, in
čeprav je gradbenim delavcem nagajalo
mokro poletje, zaradi katerega okolica
stavbe še ni urejena, so imeli polne roke
dela razni obrtniki, ki so že izdelali
kopalnice, napeljali vse potrebne instala-

Občinski svetniki:
Klavdija Frelih, Janez Korbar, Marija
Slemc, Rajko Rozman in Andreja Boga
taj (vsi Lista za razvoj vasi pod Krvav
cem), Peter Preložnik, Marija Remic in
Matevž Bohinc (vsi SDS), Marko Bolka,
Irena Ropret in Jaka Ciperle (Lista za
vas), Miha Zevnik (SLS), Rok Mihelčič
Potočnik (lista Tudi mi smo del vas),
Luka Štumberger (Lista obrti, podjetniš
tva in turizma), Stanislav Bernard (SD) in
Jože Ipavec (NSi)

Občinski nagrajenci:
Velika plaketa občine: Anže Sirc; mala
plaketa občine: PGD Štefanja Gora;
enkratna nagrada: Štefan Močnik; pri
znanja občine: Janez Basej, kolektiv
Vrtca Murenčki, kolektiv Marijinega vrt
ca, Matija Koritnik ter člani KUD Pod
lipo Adergas in njihov režiser Silvo Sirc
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Gradnja Doma starostnikov Taber

cije, namestili notranje stavbno pohištvo
… Dela še vedno nemoteno potekajo,
dom pa bi z zaposlenimi in oskrbovanci
lahko začeli polniti že spomladi.
Deževno poletje je zagodlo tudi pri gradnji kanalizacije v Spodnjem Zalogu, kar
je časovno zamaknilo priklope objektov
v občini, se je pa zato začela gradnja
kanalizacije in vse spremljajoče infrastrukture (elektrika, vodovod, plinovod,
optično omrežje, javna razsvetljava) v
osrednjem delu Cerkelj. Začela se je tudi
nadgradnja Centralne čistilne naprave
Domžale-Kamnik, katere solastnica je
tudi občina Cerklje. Ker obljubljenih
odločb za črpanje kohezijskega denarja
še vedno ni, so morale občine denar
založiti same. V Cerkljah morajo tako
zagotoviti 1,5 milijona evrov.

Skozi Vašco bistveno varneje
Eden večjih komunalnih projektov je
bila tudi nova komunalna infrastruktura
ter temeljito prenovljena cesta skozi Vaš-
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Odprtje prenovljene ceste skozi Vašco

co, kar je občina dokončala že v lanskem
letu, a slavnostno odprtje je sledilo letos
septembra. Uradno so svojemu namenu
predali 890 metrov kanalizacije s črpališčem, 1120 metrov prenovljenega vodovoda, cesto, javno razsvetljavo in pločnik. »Za nas je ta pridobitev res velikega
pomena predvsem zato, ker po tej cesti
naši otroci vsakodnevno hodijo v šolo.
Ta cesta je zadnje čase ena najbolj prometnih v občini, in če ne bi bilo te investicije, bi bila prometna varnost resno
ogrožena. Hvala vsem, ki so omogočili,
da je cesta lahko tako široka, kot je, in da
je zraven dovolj prostora tudi za pločnik,« je na odprtju povedal predsednik
Vaške skupnosti Vašca Jože Remic.
Na zadnji seji v mandatu so občinski svetniki po osmih letih intenzivnih priprav in
usklajevanj z državo sprejeli težko priča-

Letošnji občinski nagrajenci

Posaditev lipe ob dnevu državnosti v Adergasu

kovani občinski prostorski načrt, ki občini, predvsem Krvavcu in območju letališča, prinaša vrsto razvojnih možnosti.
Med občinskimi investicijami je treba
omeniti tudi nov oddelek Vrtca Murenčki, ki je svoja vrata odprl z začetkom
šolskega leta.

Cerklje znova najlepše
Gasilci, ki so se pozimi s svojo nesebično
pomočjo izkazali pri odpravi posledic
hudega žledoloma, so se razveselili novih
motornih brizgalk. Denar za to so prispevali občina in donatorji, pa tudi občani,
ki so se udeležili dobrodelne komedije z
Evo Š. Maurer, ki je bila v Kulturnem
hramu Ignacija Borštnika organizirana
prav v zahvalo gasilcem. Letos je zaživel
tudi pilotni projekt učinkovitejše uporabe
avtomatskega eksternega defibrilatorja

na območju občine Cerklje, ki so se mu
ob podpisu dogovora med Občino Cerklje, URSZR, izpostavo Kranj, Zdravstvenim domom Kranj in Gasilsko zvezo
Cerklje pridružili gasilci PGD Cerklje in
PGD Štefanja Gora. Omenjeni gasilci so
do prihoda nujne medicinske pomoči
odslej tudi reševalci.
Turistična zveza Slovenije je ob zaključku
že 23. akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna znova visoko priznanje izrekla
Cerkljam; podelili so jim namreč najvišjo
nagrado v kategoriji manjših mest. V
Zavodu za turizem Cerklje so se razveselili darila družbe Elektro Gorenjska, ki je
občini podarila električno kolo. V TIC-u
so ga poimenovali Davorin, oddajali pa
ga bodo turistom in obiskovalcem občine.

Jenkovo leto
Občina je septembra praznovala že 20.
občinski praznik, ob tem pa se je župan
Franc Čebulj zahvalil vsem, ki so skozi
vsa ta leta aktivno pripomogli k razvoju
občine. »V teh dvajsetih letih smo pošteno, s ponosom in z veliko delovno vnemo pripeljali to občino to te stopnje razvitosti, v kateri živimo. Upam, da ste
tako ponosni na to občino, kot smo vsi
tisti, ki smo dobili vaše zaupanje, da
občino vodimo. Želim si, da se bomo
čez dvajset let na našo občino lahko ozirali z enakim ponosom kot sedaj,« je na
slavnostni prireditvi povedal župan in
podelil kar 43 posebnih priznanj.
S številnimi prireditvami so se različna
društva v občini tekom celega leta spomnila tudi 100. obletnico smrti rojaka
Davorina Jenka. Praznovanje se bo nadaljevalo tudi prihodnje leto, ko bodo praznovali 180. obletnico njegovega rojstva.
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Občina Železniki
Največji letošnji dosežek v občini Železniki je bilo dokončanje
obnove ceste v Davčo. Slovesnosti ob odprtju se je udeležil
predsednik države Borut Pahor.
Župan
Anton Luznar
Občina Železniki
Češnjica 48
Železniki

Borutu Pahorju so leta 2010 še kot predsedniku vlade Davčani izročili protestno
pismo, s katerim so zahtevali sanacijo v
poplavah razdejane ceste. Takrat je
obljubil takojšnjo gradnjo in zagotovil,
da bo dokončana v letu dni, sicer bo dal
za liter rujnega. Gradnja se je začela šele
spomladi 2012. Domala na novo so naredili 6,5 kilometra ceste, zgradili 4,5 kilo-

Predsednik države Borut Pahor s harmonikarji ob odprtju ceste v Davčo

Občinski svetniki:
Matej Šubic, Tomaž Weiffenbach, Mirko
Berce, Jernej Bešter, Julijana Prevc,
Božo Prezelj, Primož Pintar, Jurij Demšar
in Erika Drobnič (vsi SLS), Miran Šturm,
Tomaž Demšar in Branka Krek Petrina
(SDS), Jože Prezl, Peter Gortnar in Leo
pold Nastran (SD), Roman Megušar (NSi)
in Matej Markelj (Premik)

Občinski nagrajenci:
Jožef Demšar (častni občan), Janez Šolar
(plaketa občine Železniki), dr. Janez
Benedičič (priznanje občine za izjemne
dosežke), Alojz Lotrič in Anton Sedej (priz
nanji občine za življenjsko delo prostovolj
cev), Društvo tabornikov Rod zelene sre
če Železniki, Skavti steg Železniki 1, druš
tvo Harmonikarski orkester Železniki in
Društvo podeželskih žena Selške doline
(priznanja za aktivno delovanje društev)
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metra opornih zidov in devet mostov,
uredili rečno strugo v dolžini štirih kilometrov. Naložba je bila vredna 23,5 milijona evrov, zanjo je država pridobila dve
tretjini evropskega denarja. Ob odprtju
obnovljene ceste so v Davči pripravili
slovesnost, ki se je je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor. Na obljubo o
litru ni pozabil, izpolnil pa jo je avgusta,
ko je obiskal tradicionalni Dan teric v
Davči, etnografsko prireditev, ki je letos
praznovala trideseti rojstni dan, prireditelj – Turistično društvo Davča – pa petinštiridesetega. Župan občine Železniki
Anton Luznar pa ob veselju, ki je spremljalo pridobitev, ni pozabil omeniti
državne ceste v Sorico, ki so jo že začeli
obnavljati, a je vmes zmanjkalo denarja
in ostaja nedokončana.
Letos je država začela postopke izbire
projektanta za vodne ureditve skozi

Železnike, kjer je po državnem prostorskem načrtu predvidena ureditev poplavne varnosti Železnikov. Ko bodo projekti narejeni in pridobljena dovoljenja,
bodo denar za izvedbo iskali tudi na
evropskih razpisih.
Iz evropskih kohezijskih virov pa občina
že drugo leto rekonstruira centralno čistilno napravo v Studenem. Dela so bila
pred koncem leta končana in v naslednjih mesecih bo potekalo poskusno
obratovanje celotne čistilne naprave, ki
so jo sicer gradili v dveh fazah. V občini
Železniki so bili uspešni tudi na razpisu
ministrstva za infrastrukturo, ki je ponujalo denar za energetsko sanacijo stavb v
občinski lasti. Pridobili so denar za energetsko sanacijo plavalnega bazena, centralne osnovne šole in štirih podružničnih šol. Za glavnino so dobili stoodstotno sofinanciranje, za podružnični šoli
Davča in Sorica pa 85 odstotkov. Do
jeseni so omenjene stavbe že energetsko
obnovili, na bazenu pa so iz lastnih virov
zamenjali še streho. Letos so uradno
odprli tudi po poplavah obnovljeni kulturni dom. Denar zanj so črpali iz državnih sanacijskih sredstev, domačih humanitarnih virov, občinskega proračuna,
sredstev KS in nekaj tudi iz državnega
denarja za energetsko obnovo.
Osrednja turistična prireditev v občini so
Čipkarski dnevi, priredili so že omenjeni
Dan teric v Davči, v Sorici pa prireditev
Sadovi jeseni. Letošnja pomembna prireditev pa je bil tudi jubilej uspešnega
podjetja Domel, ki je praznoval 40 let
izdelovanja sesalnih enot. Proslavili so
tudi izdelavo stomilijonte enote. Slovesnosti se je udeležil tudi takratni minister
za gospodarstvo Metod Dragonja.
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Občina Gorenja vas - Poljane
Letošnje leto je bilo v občini Gorenja vas - Poljane, vsaj glede
investicij, zelo bogato, saj so bile naložbe večinoma podprte
tudi z evropskimi sredstvi. Gradili in obnavljali so vodovod in
kanalizacijo, lotili so se tudi energetske sanacije javnih stavb.
V okviru skupnega projekta z občino Škofja Loka Urejanje porečja Sore so v občini
Gorenja vas - Poljane že obnovili oziroma
zgradili večji del 16.450 metrov dolgega
vodovoda, poleg tega pa tudi štiri vodohrane. Celotna naložba bo vredna 3,3
milijona evrov, za poplačilo pa so prejeli
tudi kohezijska sredstva v višini 85 odstotkov vrednosti naložbe. Končujejo tudi
gradnjo kanalizacije s Trebije do čistilne
naprave v Gorenji vasi, ki že poskusno
obratuje. Celotna naložba v izgradnjo
kanalizacije vključno s čistilno napravo je
vredna dva milijona evrov, za kar so pridobili tudi državna in evropska sredstva.
V začetku leta so se odločili za prenovo
Doma občine v Gorenji vasi. Po prenovi
se bo v prvo nadstropje znova preselila
občinska uprava, v pritličju pa bodo uredili še veliko večnamensko dvorano. Na
to lokacijo bodo preselili tudi osrednjo
gorenjevaško knjižnico. Obnova bo vredna okrog milijon evrov, od tega bodo
dobili povrnjenih približno tretjino sredstev za energetsko sanacijo, v okviru
katere so na novo uredili fasado ter
zamenjali fosilni za obnovljivi vir ogrevanja. Dobrih dvesto tisoč evrov nepovratnih sredstev je občina pridobila še za
energetsko sanacijo in menjavo energenta v gorenjevaškem zdravstvenem domu,
kjer so vgradili tudi dvigalo in uredili
nov vhod. Začela se je tudi gradnja prizidka za šest novih ambulant. Občina je
skupaj z ministrstvom za kmetijstvo in
okolje v začetku leta končala sanacijo
ogromnega zemeljskega plazu pod šolo
in vrtcem na Sovodnju, tako da so se
učenci konec februarja spet lahko vrnili
v prizidek. Sanacija, v okviru katere so
utrdili temeljna tla, zgradili pilotno steno ter sanirali poškodbe na objektu vrtca, je bila vredna 576 tisoč evrov.
Letos so poskrbeli za nekaj odmevnih
predstavitev občine in celotne Poljanske
doline tudi zunaj naših meja. Konec
marca so v sodelovanju s Slovenskim
kulturnim centrom, študentskim domom

Korotan in slovenskim turističnim predstavništvom v Avstriji svojo turistično
ponudbo predstavili na Dunaju. S svojo
predstavitvijo so navdušili tudi v slovenski prestolnici, kjer so se Poljanci prvič
predstavili pod skupno blagovno znamko Poljanska dolina, dežela pod Blegošem. Pod to znamko so združili vso raznovrstno ponudbo Poljanske doline, tako
pridelke in izdelke kot raznolik nabor
dogodkov in doživetij.
Na začetku poletja pa so s ponosom predstavili rezultate na področju odlaganja
odpadkov. Količino zbranih komunalnih
odpadkov, ki jih odvažajo na odlagališče,
jim je namreč v sedmih letih s skoraj 88
odstotkov uspelo zmanjšati na manj kot
odstotek. Letošnje leto je bilo tudi v znamenju visokega jubileja Prostovoljnega
gasilskega društva Poljane. S slavnostno
akademijo in gasilsko parado so konec
julija zaznamovali 120-letnico gasilstva v
Poljanah. Med najodmevnejšimi prireditvami pa je bil letos zagotovo 14. svetovni
festival praženega krompirja, ki so ga pripravili na Visokem. Priprave praženega
krompirja po najrazličnejših recepturah
se je lotilo skoraj šestdeset ekip pražilcev
iz Slovenije, Nemčije, Avstrije, Rusije,
Švedske, Norveške, Madžarske, Poljske
in celo s Kitajske. Skupaj so na festivalu
spražili kar tri tone in pol krompirja, ki so
ga razdelili med blizu šest tisoč obiskovalcev. V Športnem društvu Poljane pa so
v začetku oktobra prvič organizirali prireditev BlatFejst, na kateri se je v premagovanju najrazličnejših ovir pomerilo 350
udeležencev.
Žal sta letošnje leto zaznamovala tudi
dva manj prijetna dogodka. Žledolom je
velikansko škodo povzročil na območju
celotne občine, zlasti pa na Sovodnju,
kjer je uničenega več kot polovica drevja. Oktobra so občino prizadele še katastrofalne poplave, ki so povzročile za
okrog 4,5 milijona evrov škode. V posredovanjih je sodelovalo 512 gasilcev, ki
so opravili okrog pet tisoč delovnih ur.

Župan
Milan Čadež
Občina
Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
Gorenja vas

Prenova Doma krajanov gre h koncu.

Občinski svetniki:
Anton Debeljak, Irena Tavčar, Ciril Alič,
Stanko Bajt, Štefka Jeram, Lucija Kavčič,
Žan Mahnič (SDS), Janez Pelipenko,
Zvonko Dolinar (SLS), Dunja Škofic
(SMC), Tilka Vučko, Helena Gorjan (Peter
Trček in skupina volivcev), Janez Arnolj,
Janez Rupnik, Mirjana Možina (NSi), Jurij
Krvina (SD) in Franci Fortuna (DeSUS)

Občinski nagrajenci:
Naziv častni občan so posthumno
podelili letošnjemu Prešernovemu
nagrajencu, pisatelju Vladimirju Kavčiču
za njegovo obsežno pisateljsko delo.
Plaketo občine je prejelo PGD Poljane
ob 120letnici gasilstva, priznanja pa
Breda Bogataj za dolgoletno prostovolj
no delo v krajevni organizaciji Rdečega
križa, Društvo podeželskih žena za
ohranjanje in razvoj pestrih podeželskih
dejavnosti, PD Gorenja vas za 40letno
in PGD Sovodenj za 60letno uspešno
delo. Priznanje župana je šlo v roke
gasilca Gregorja Stanonika.
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Občina Škofja Loka
Župan
Miha Ješe
Občina
Škofja Loka
Mestni trg 15
Škofja Loka

Občinski svetniki:
Veronika Hartman, Bojan Berčič, Tine
Radinja, Melita Rebič, Marija Demšar,
Igor Drakulič, Borjana Koželj, Lea Leo
na Mlakar in Rok Primožič (Miha Ješe in
prijatelji Loke), Gregor Hostnik, Robert
Strah, Metka Oblak, Aleš Habjan in
Maja Cankar (SDS), David Jezeršek,
Blaž Karlin in Klemen Štibelj (NSi), Igor
Draksler, Valentin Jesenovec in Tomaž
Paulus (SLS), Davor Tavčar in Martin
Trampuš (Iniciativa za demokratični
socializem), Rolando Krajnik in Mateja
Podlogar (Komunalnoekološka lista),
Jožica Vavpotič Srakar in Marko Breznik
(SMC), Viktor Zadnik (DeSUS) in Mirjam
Jan Blažič (SD)

V začetku leta se je začela težko pričakovana gradnja druge in
tretje faze poljanske obvoznice, katere najzahtevnejši del je
gradnja predora pod Stenom. Pred prvomajskimi prazniki so
predor prebili, gradnja nemoteno napreduje. Dobro napreduje
tudi gradnja največjega, tako rekoč večgeneracijskega projekta
Urejanje porečja Sore.
Po lanskih zapletih, ko nikakor niso
uspeli dobiti izvajalca za gradnjo južne
obvoznice, saj so postopek ovirale
pritožbe državni revizijski komisiji, je
bilo decembra vendarle pravnomočno
odločeno, da bo poljansko obvoznico
gradilo podjetje Gorenjska gradbena
družba s češkim in slovenskim partnerjem. Končali so se tudi stopnjevani protesti prebivalcev Spodnjega trga in Poljanske ceste, ki so zaradi odlaganja gradnje obvoznice najbolj trpeli ob povečanem tranzitnem prometu skozi mesto.
Januarja so izvajalci začeli gradnjo
obvoznice, ki mora biti končana sredi
leta 2015, saj so od tega skrajnega roka
dograditve odvisna tudi evropska sredstva. Ker gradnja končno nemoteno poteka in ker so češki gradbeniki pred prvomajskimi prazniki prebili predor pod
Stenom, so investitorji (Direkcija RS za
ceste in Občina Škofja Loka) ob tej priložnosti v predoru pripravili slovesnost.

Projekt za več generacij
Poleg obvoznice je največji projekt
občine Škofja Loka, ki ga izvaja v
povezavi z ostalimi občinami z Loškega
z večinskim deležem nepovratnih
evropskih sredstev, Urejanje porečja
Sor. Gre za okoljski projekt, v katerem
bodo na več odsekih (zbirni mestni
kanal, zbirni kanal Trata, kanalizacija v
Puštalu, Stari Loki, Virlogu, Binklju,
Trnju in Veštru ter kanalizacija Godešič, Reteče, Gorenja vas–Reteče) posodobili ali zgradili javni primarni kanalizacijski sistem. Na teh območjih je
izvajalec zgradil še šest razbremenilnikov, tri razbremenilne bazene, dva
zadrževalna bazena deževnih voda in
sedem črpališč. Posodobljena in nadgrajena je tudi osrednja čistilna naprava
na Suhi, na območju Reteč pa zgrajena
nova. Ločeno od tega bodo zgrajena
tudi sekundarna kanalizacijska omrežja

Občinski nagrajenci:
dr. France Štukl (častni občan), Šolski
center Škofja Loka (zlati grb Občine Ško
fja Loka), Miro Duič in Loški muzej Škofja
Loka (srebrni grb), dr. Jan Jelšik iz mesta
Tabor na Češkem (bronasti grb)
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Ob preboju predora pod Stenom so skozi odprtino prišli gradbeni delavci s šopkom za botro projekta Ireno
Zore Wilenpart.
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Meščani so v soju bakel prehodili obnovljen Cankarjev trg in okoliške ulice.

in na novozgrajeno javno infrastrukturo
se bodo lahko priključevali novi uporabniki. Gre za finančno izjemno obsežen
in zahteven okoljski projekt, največji,
kar jih je doslej izvedla občina, ki bo
več generacijam zagotovil čistejše okolje. Investicijam na področju odvajanja
in čiščenja odpadnih voda bo sledilo še
posodabljanje vodovodnega omrežja na
območju občine, ki je prav tako del
skupnega, z evropskim denarjem podprtega projekta občin Gorenja vas - Poljane in Škofja Loka.
Glavnina projekta je že dokončana, kar
pri ljudeh sicer zbuja zadovoljstvo, letos
pa je gradnja zlasti na območjih, kjer
bodo stavbe na novo priključene na
kanalizacijski sistem, povzročala zaradi
potrebnega sofinanciranja uporabnikov
nekaj hude krvi. Lani decembra je občina sprejela nov občinski prostorski načrt,
ta pa nalaga, da v šestih mesecih od
pravnomočnosti občina z odlokom določi tudi komunalni prispevek, ki ga bodo
za komunalno infrastrukturo plačevali
novi priključniki. Občinski svet je odlok
obravnaval, višina predlaganega komunalnega prispevka pa je razburila ljudi v
Retečah, na Godešiču, v Puštalu …
Osnovali so celo civilno iniciativo za
pravičen komunalni prispevek in zahtevali, da občina zniža predlagane zneske.
Ker sprejema odloka ni bilo mogoče
zagotoviti v zakonsko predpisanem roku,
bo predlagan v proceduro novemu
občinskemu svetu.

Nova podoba Cankarjevega trga
in okoliških ulic
Ob koncu poletja se je končal še eden
večjih gradbenih posegov v občini. Na

Ogled centralne čistilne naprave na Suhi

podlagi v prejšnjem letu na natečaju za
urejanje starega mestnega jedra Škofje
Loke izbranega projekta je potekala
obnova Cankarjevega trga in sosednje
Blaževe ulice do Nunskega vrta na eni
in do Spodnjega trga na drugi strani.
Obnova je bila financirana tudi z evropskimi strukturnimi sredstvi. Ta del mesta je na novo tlakovan in opremljen z
novo urbano opremo, pred tem pa so
temeljito posegli v mestno »drobovje«,
zgradili kanalizacijo in zamenjali vso
komunalno infrastrukturo. Jeseni so
obnovljeni trg odprli s slovesnostjo, na
kateri sta župan Miha Ješe in nagrajeni
projektant Robert Potokar na Štengah
odkrila maketo starega mestnega jedra,
udeleženci prireditve pa so se ob baklah
sprehodili po obnovljenem trgu in ulicah. Obnovljeni Cankarjev trg je obogatila tudi novo odprta knjigarna založbe Modrijan.
Do jeseni so prav tako s pomočjo nepovratnih sredstev energetsko obnovili tri
podružnične šole (Reteče, Bukovščica
in Lenart) ter vrtec Pedenjped. Energetskemu varčevanju v javnih stavbah
občina Škofja Loka namenja veliko
pozornost. Letos spomladi so prvič
podelili nagrado za energetsko najbolj
varčen javni objekt. Prejela ga je Osnovna šola Jela Janežiča, med devetimi prijavljenimi pa so z energijo uspešno varčevali tudi v Vrtcu Škofja Loka in v
Osnovni šoli Škofja Loka Mesto. Dogodek je bil eden v nizu trajnostne okoljske akcije Loško je ekološko. Letos so
poleg tega dobili nov avtobus za mestni
promet, ki izpolnjuje najvišje ekološke
standarde, in sprejeli program varstva
zraka za prihodnje petletno obdobje.

Razvojno prodorni in prijazni
prostovoljcem
Za dolgoročno obdobje 2025+ pa so
letos sprejeli strategijo občine, ki na
ključnih področjih opredeljuje njen dolgoročni razvoj (gospodarstvo, okolje,
infrastrukturo in promet, mestno jedro in
turizem, kulturo, izobraževanje, medgeneracijsko sodelovanje). Vrednost strateških projektov so ocenili na 56 milijonov
evrov in v primeru, da bodo zanje uspeli
pridobiti 22 milijonov evrov nepovratnih
virov, bodo ob letnih lastnih sredstvih v
višini tri milijone evrov realizirani v
dobrem desetletju.
Že sedaj pa občina Škofja Loka velja za
razvojno najbolj prodorno, saj je letos
dobila priznanje zlati kamen. Drugo
pomembno priznanje pa je nagrada prostovoljcem prijazna občina, ki so jo prejeli od Slovenske filantropije.
Občino Škofja Loka odlikuje tudi veliko
število prireditev. Zlasti živahen je
mesec junij, ko se vrstijo: teden podeželja, teden obrti in podjetništva, srečanje
starodobnih kolesarjev, koncert pihalnih
orkestrov, O'glasbena Loka, zgodovinski
festival Historial, državna in občinska
proslava ob praznikih, poleg tega pa še
športni prireditvi Tek štirih mostov in
letos tudi začetek kolesarske dirke po
Sloveniji. Letos pa so Škofjo Loko v
obliki prireditve Dobrodošli doma po
dolgih letih obiskali Slovenci z vsega
sveta kot reinkarnacija nekdaj izjemno
priljubljenega izseljenskega piknika.
Škofja Loka se že pospešeno pripravlja
na največjo kulturno-versko-zgodovinsko prireditev Škofjeloški pasijon, ki ga
bodo ponovno uprizorili v postno-velikonočnem času 2015.
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Občina Žiri
Župan
Janez Žakelj
Občina Žiri
Loška cesta 1
Žiri

V juniju so odprli posodobljeno in razširjeno
čistilno napravo.

Občinski svetniki:
Matej Gregurovič, Ida Filipič Pečelin,
Gregor Mlinar, Petra Leben Seljak, Aleš
Dolenc in Maja Justin Jerman (Neodvi
sna lista za napredek Žirov), Sašo Peče
lin, Mateja Velkavrh in Viljem Eržen
(NSi), Matjaž Oblak, Mija Jenko Mrak in
Boris Novak (SDS), Branko Jesenovec
(SD), Angela Jezeršek (DeSUS) ter
Martin Oblak (SLS)

Občinski nagrajenci:
Občinska priznanja so letos prejeli:
tovarna obutve Alpina za bogat prispe
vek h gospodarski, športni in kulturni
prepoznavnosti Žirov, Andraž Kopač, ki
mu je s sodelavci uspelo zgraditi mode
ren skakalni center in tekmovalno uspe
šen klub, ter Drago Kramperšek, ker je
zagotovil domovanje žirovskemu nogo
metu.
64

Z odprtjem posodobljene in razširjene čistilne naprave so v
Žireh v juniju končali dela v okviru projekta Odvajanje in
čiščenje odpadnih voda v porečju Sore. Naložba v njeno
posodobitev in razširitev je bila vredna 1,4 milijona evrov, za
kar so pridobili tudi dober milijon evrov iz evropskega
kohezijskega sklada.
Priključitev na posodobljeno čistilno
napravo, s katero so zagotovili tudi čiščenje odpadnih vod iz industrije in blata
iz malih čistilnih naprav, so tako v Žireh
omogočili okrog štiri tisoč občanom.
Nova čistilna naprava sicer omogoča priključitev prav vsem prebivalcem mesta
Žiri, delež priključenih prebivalcev iz
drugih delov občine pa se bo s prejšnjih
70 povečal na 90 odstotkov. Naprava je
dovolj velika za prihodnjih trideset let. V
okviru projekta Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda v porečju Sore so v Žireh
zgradili še 3,7 kilometra kanalizacijskega sistema, in sicer 1,9 kilometra v naselju Dobračeva in 1,8 kilometra v Rakulku, ki sta bili doslej še edini naselji v
mestu Žiri brez urejene javne kanalizacije. Celoten projekt je bil vreden skoraj
1,9 milijona evrov, od tega je slabe 1,2
milijona evrov evropskih sredstev.
Z evropskimi sredstvi bo podprt tudi projekt ureditve Žirovske pristave, za katerega so letos uspeli pridobiti štiristo tisoč
evrov iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. V sklopu omenjenega projekta, ki
bo skupaj vreden slabih šeststo tisoč
evrov, bodo poskrbeli še za zunanjo ureditev Stare šole. Uredili bodo dostop do
celotnega območja Žirovske pristave ter
ploščad za parkiranje in zunanji prireditveni prostor s tribunami za gledalce. Poskrbeli bodo tudi za materialne ostanke
nekdanje Štalarjeve hiše ter uredili teraso,
na to mesto pa premestili še bunker z
Rupnikove linije. Z ureditvijo kolesarske
poti od Ledinice do Sela ob reki Sori pa
so v občini pridobili ne samo kolesarske
in rekreacijske površine, ampak so mlajšim prebivalcem Sela zagotovili tudi varno pot v šolo in na popoldanske dejavnosti. V ureditev kolesarske poti je občina
vložila 110 tisoč evrov. Nova letošnja pridobitev je še uvedba podaljšane linije
Ljubljanskega potniškega prometa števil-

ka 46 Vrhnika–Smrečje–Žiri, ki zdaj za
Žiri predstavlja najkrajšo avtobusno
povezavo do Ljubljane. Občani lahko na
liniji potujejo s terminsko (zeleno) Urbano, ki potnikom omogoča tudi uporabo
mreže linij LPP v Ljubljani.
Letos so v Žireh zaznamovali dve
pomembni obletnici, 100. obletnico postavitve orgel v Žireh in 120. obletnico
rojstva organista, zborovodje in skladatelja Antona Jobsta, ki je v Žireh deloval
skoraj sedemdeset let. V Žiri se je preselil, ko je župnik Josip Logar iskal organista. Za novozgrajeno žirovsko cerkev
so namreč pripravljali nove orgle, takrat
največje na podeželju. Orgle je leta 1914
izdelal orglarski mojster Ivan Milavec.
Žirovske orgle so njegovo zadnje delo,
37. po vrsti, in druge največje v njegovem opusu, in sicer takoj za orglami v
ljubljanski stolnici. Mojster sam naj bi
jih imel celo za svoje najboljše delo. V
sklopu praznovanja omenjenih jubilejev
so obiskovalcem omogočili ogled Milavčeve mojstrovine od zunaj in znotraj, v
dvorani župnišča pa so sredi septembra
odprli tudi razstavo Jobstovih osebnih
predmetov, fotografij, priznanj in rokopisov, ki naj bi v prihodnje postala del stalne zbirke o Jobstu. Izdali pa so tudi priložnostni znamki s portretom Antona
Jobsta in z motivom žirovskih orgel.
Tudi letos so uspešno izpeljali Klekljarske dneve, tokrat že osmo leto po vrsti,
ki so sovpadli s praznovanjem desetletnice klekljarskega društva Cvetke Žiri.
Namesto bitke na Rapalski meji, ki so jo
uprizarjali zadnji dve leti, pa so tokrat
navdušili s »kontrabantom« oziroma prikazom tihotapstva, ki je »cvetelo« na
nekdanji meji med Jugoslavijo in Italijo.
Letošnje leto pa so zaznamovale tudi
jesenske poplave, ki so samo na občinski
infrastrukturi povzročile za več kot milijon evrov škode.
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Občina Medvode
Med največje letošnje naložbe v občini sodi gradnja vrtca v
Pirničah, v katerega so se otroci preselili konec oktobra.
Naložba, za katero so pridobili tudi 734 tisoč evrov iz
evropskega sklada za regionalni razvoj, je bila skupaj vredna
dva milijona evrov.
V novem vrtcu lahko sprejmejo 116 otrok,
kar je 33 več, kot so bile zmogljivosti starega vrtca. V Vrtcu Medvode so tako v
letošnjem šolskem letu lahko zagotovili
prostor vsem vpisanim otrokom. Novo
podobo pa je dobila tudi osnovna šola v
Pirničah, kjer so v okviru energetske
sanacije obnovili streho, ki je bila ponekod še azbestna, zamenjali okna ter obnovili fasado in poskrbeli za dodatno toplotno izolacijo. Naložba je bila vredna skoraj
petsto tisoč evrov, pri čemer so uspeli
pridobiti tudi nepovratna sredstva Evropske unije za energetsko sanacijo javnih
stavb v višini slabih 334 tisoč evrov.
Evropska sredstva iz tega naslova je občini uspelo pridobiti tudi za energetsko
sanacijo Knjižnice Medvode, v okviru
katere so zamenjali strešno kritino in poskrbeli za dodatno toplotno izolacijo,
zamenjali pa so tudi vsa okna in namestili zunanje žaluzije. Naložba je bila vredna
slabih 130 tisoč evrov, od tega je bilo skoraj sto tisoč evrov evropskih sredstev.
V začetku jeseni se je precej spremenila
podoba Medvod, saj so deset stavb na
območju nekdanjega Colorja zravnali z
zemljo. Kot zadnjo so porušili »Colorjevo
mavrico«, stavbo s pisanim pročeljem in
napisom Color. Novi lastniki so na tem
mestu predvideli gradnjo poslovno-trgovskega kompleksa. Sprva so v njem načrtovali tudi nove prostore pošte, ki bo zdaj
ostala na sedanji lokaciji, a so se lotili
njene temeljite prenove. Poleg funkcionalnejše ureditve sedanjih poslovnih prostorov načrtujejo še gradnjo prizidka, tako
da bo skupna površina prostorov po obnovi 380 kvadratnih metrov. Novo podobo
je z obnovo Medvoške ceste in gradnjo
krožišča pri Donitu začelo dobivati središče Medvod, v katerem naj bi v prihodnje
uredili tudi urejen tržni prostor. Še nekaj
časa pa bodo morali Medvodčani počakati na ureditev mostu v Mednem, na katerem je republiška direkcija za ceste v
začetku leta uvedla izmenični enosmerni

promet, kar povzroča precej slabe volje
med vozniki, ki v prometnih konicah v
dolgih kolonah čakajo pred semaforjem.
Za ta ukrep so se odločili zaradi zagotavljanja varnega odvijanja prometa, saj je
železniški nadvoz v Mednem dotrajan do
te mere, da določenih obremenitev ne
more več prenesti.
Precej nevšečnosti sta v Medvodah povzročila tudi februarski žled in oktobrske
poplave. Poplave so samo na občinski
infrastrukturi povzročile med 150 in 200
tisoč evri škode. Tako ob žledu kot ob
poplavah so se med drugim nadvse izkazali medvoški gasilci, ki so pomagali pri
odstranjevanju posledic vremenskih ujm
in vzpostavljanju prevoznosti cest. Pri
odstranjevanju posledic žleda je skupaj
sodelovalo 1290 gasilcev, ki so opravili
5200 prostovoljnih ur. Ob poplavah pa
so angažirali sto gasilcev, ki so opravili
1160 ur.
V Smledniku so v juniju zaznamovali
petdesetletnico ustanovitve Krajevne
skupnosti Smlednik in štiridesetletnico
izgradnje doma krajanov. Letos je minilo
tudi trideset let od ustanovitve Društva
kmetic Medvode, česar so se članice
spomnile na slovesnosti v Kulturnem
domu Medvode konec marca. V oktobru
so se spomnili še ene pomembne obletnice, in sicer 70. obletnice smrti narodnega heroja Franca Rozmana - Staneta.
Po petih letih pa se je ob Zbiljsko jezero
vrnila Zbiljska noč, ki je bila tokrat jubilejna, saj so jo prvič pripravili pred šestdesetimi leti. Konec avgusta je na vaški
trg v Zbiljah privabila okrog pet tisoč
obiskovalcev. Turistično ponudbo v Zbiljah so konec junija popestrili tudi z novo
ladjico za prevoz turistov, in sicer gre za
ekološko plovilo na električni pogon.
Okrogli jubilej je letos zaznamovala tudi
prireditev Flancanje v Smledniku, v
okviru katerega že deset let obujajo staro
vaško šego izmenjave doma pridelanih
sadik oziroma flanc.

Župan
Nejc Smole
Občina Medvode
C. Komandanta Staneta 12
Medvode

V Pirničah so se letos razveselili novih
prostorov vrtca.

Občinski svetniki:
Cvetka Židan Valjavec, Vito Klavora,
Darinka Verovšek, Ladislav Vidmar in
Anže Šilar (Glas aktivnih Medvoščanov),
Sašo Šulc, Mojca Jeraj, Stanislav Ula
nec, Matejko Trampuš in Katarina Galof
(Nestrankarska lista za napredek krajev
občine Medvode), Alenka Žavbi Kuna
ver, Iztok Krasnik in Luka Kajtna (SMC),
Leon Merjasec, Roman Robas in Saša
Rožič (SDS), Stanko Okoliš in Mirko
Javeršek (NSi), Franc Šušteršič in Zvon
ka Hočevar (DeSUS), Dragan Djukić
(Zelena koalicija), Štefan Čebašek
(SLS) in Gorazd Šturm (SD)

Občinski nagrajenci:
Plakete občine Medvode so letos preje
li HE Medvode, PGD Smlednik, Anton
Merjasec in Slavko Martinčevič.
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Občina Vodice
Župan
Aco Franc Šuštar
Občina Vodice
Kopitarjev trg 1
Vodice

Prireditev ob 170. obletnici smrti Jerneja Kopitarja

Občinski svetniki:
Žiga Janežič, Mija Cankar, Marjan Pod
goršek in Andraž Hönigsman (vsi Lista
Srce občine Vodice), Rok Cankar,
Miran Vertačnik, Anton Kosec in Marga
reta Barle (vsi Lista neodvisnih kraja
nov), Mojca Ločniškar, Jože Podgoršek
in Anton Kokalj (vsi NSi), Anton Aljaž,
Peter Podgoršek in Damijan Repnik (vsi
SDS) in Anton Logar (SD)

Občinski nagrajenci:
Priznanja župana: skupina občanov
(Franci Debevec, Alojz Drešar, Jože
Ahčin, Franc Barle, Andreja Sešek,
Frančiška Pirš, Marjan Kosec, Majda
Kern, Iztok Remškar, Edvard Pangerc,
Marko Lužar in Franc Podgoršek), Tae
kwondo klub Koryo, Prosvetno društvo
Vodice. Plakete Občine Vodice: PGD
RepnjeDobruša, PGD BukovicaUtik,
PGD Polje in Društvo za ohranitev kul
turne dediščine in podeželja Skaručna.
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Letos je minilo 170 let od smrti slovenskega jezikoslovca in
knjižničarja Jerneja Kopitarja, ki se je rodil v vasi Repnje.
Občina Vodice je visok jubilej počastila z bogato kulturno
prireditvijo. Največji projekt letošnjega leta pa je bila
energetska sanacija osnovne šole, ki ima zdaj tudi enotno
zunanjo podobo.
Varčnejše in lepše osnovne šole, ki je
prav letos praznovala svojo petdesetletnico, so se učenci, učitelji in vsi drugi
občani razveselili z začetkom šolskega
leta, in čeprav so priprave na projekt
potekale dve leti, so bila gradbeno-instalacijska dela v polnem zamahu letošnje
poletje. Letošnja investicija v energetsko
sanacijo je vredna 750 tisoč evrov, od
tega je občina pridobila približno 550
tisoč (nepovratnih) evrov. Šola je dobila
fasado z novo izolacijo, vrata in okna, del
strehe, termostatske ventile na radiatorjih,
prezračevalni sistem z vračanjem toplote
v kuhinji in jedilnici, toplotne črpalke in
energetski nadzorni informacijski sistem.
Občina je dobila tudi gradbeno dovoljenje za ureditev in povečanje parkirišč
pred šolo in vrtcem ter za dozidavo kuhinje in dveh oddelkov vrtca v Vodicah, za
oba projekta pa je v teku priprava javnih
razpisov za izbiro izvajalca del.

Prenova komunalne infrastrukture
Gradbeni stroji so brneli tudi na cestah,
saj je bilo prenovljene kar nekaj komunalne infrastrukture. Urejena je bila
soseska Ob grabnu, in sicer so dokončno
fino preplastili vozišča, parkirišča in
pločnike, uredili interventno pot na
Kamniško cesto (skupaj z Direkcijo RS
za ceste so na tej točki vzpostavili še
prehod za pešce) ter poskrbeli za skladno hortikulturno ureditev. Novo podobo
je dobila glavna lokalna cesta – povezava Vodic z Mengšem – na odseku med
Habetom in Martinkom. Cesta je spodobno razširjena, izvedena sta robna kolesarska pasova, s škarpami utrjeni vkopi,
uredile so se brežine in odvod meteornih
voda. Na odseku farma–regionalna cesta
Vodice–Ljubljana Šmartno (proti Repnjam) so obnovili vodovod oz. zamenjali
iztrošene cevi AC s cevmi iz nodularne
litine v dolžini 110 metrov. V osrednjem

delu občine se je pričela komasacija.
Na vseh cestah pa ni šlo tako gladko.
Kljub prizadevanjem občine za ureditev
razmer na Kamniški cesti krajani razmere
za življenje označujejo za nevzdržne, zato
se so povezali v civilno iniciativo. Uspelo
jim je doseči zgolj to, da je država omejila hitrost prometa za tovorna vozila.

Središče Vodic se vztrajno
bliža uresničitvi
Veliko je bilo narejenega tudi na projektu
Središče Vodic, ki se počasi, a vztrajno bliža uresničitvi. Občina je z izbranimi izvajalci že v zimskem času začela izvajati
nekatera terenska dela, kot so predhodne
arheološke in geotehnične raziskave, narejena je bila tudi prometna študija. Pomemben korak je bil tudi sporazum o lastninski
ureditvi zemljišč in ceni za odkup, ki sta
ga podpisala župan Aco Franc Šuštar in
župnik Franc Mervar. Osnova za tako velike projekte je tudi občinski prostorski
načrt, ki so ga občinski svetniki po desetih
letih usklajevanj z državnimi soglasodajalci sprejeli v začetku letošnjega leta.

Ponosni na Jerneja Kopitarja
Zelo slovesno je bilo sredi septembra, ko je
Občina Vodice ob praznovanju občinskega
praznika v Repnjah pripravila kulturno
prireditev ob 170. obletnici smrti Jerneja
Kopitarja, ki jo je spremljal bogat kulturni
program, v katerem so sodelovala vsa
lokalna društva s kulturnega področja.
Slavnostni govornik je bil dr. Janez Dular.
Občina Vodice se je aprila pridružila
občinam Mengeš, Medvode, Domžale,
Komenda in Trzin pri ustanovitvi Lokalne akcijske skupine (LAS), brezplačni
dostop do brezžičnega interneta so dobili
tudi v Zapogah in ob OŠ Vodice, v Vodicah, Utiku in na Skaručni pa so bili junija
nameščeni defibrilatorji.
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Občina Domžale
V občini se je letos veliko gradilo na komunalnem področju, saj
so položili več kilometrov novih vodovodnih cevi in
kanalizacije. Med večje projekte pa sodi tudi nov vrtec in
prizidek k podružnični šoli v Krtini.
Občina Domžale se je skupaj z okoliškimi občinami spomladi odločila, da ne bo
več čakala na odločbo države za črpanje
kohezijskih sredstev in da se bo nujno
potrebne nadgradnje Centralne čistilne
naprave Domžale-Kamnik ter projekta
oskrbe s pitno vodo lotila z lastnim
denarjem. Pred poletjem so tako podpisali pogodbo z izvajalcem na nadgradnjo
CČN, ki se je začela jeseni, prav tako so
se lotili tudi rekonstrukcije primarnih
povezav in aktiviranja vrtin na Mengeškem polju. Z 1,3 milijona evrov so obnovili 1,6 kilometra vodovoda, in sicer so
nove cevi položili v Krtini, v Želodniku,
Jaršah, na Vodovodni, Slomškovi, Obrtniški, Prešernovi, Novi, Masarykovi in
Kajuhovi v Domžalah, na Igriški ulici v
Preserjah, v Taboru … V celoti so letos
rekonstruirali Ulico Matije Tomca v središču Domžal in izvedli že zadnjo fazo
temeljite prenove Prešernove ceste v
Radomljah. V Srednjih Jaršah so zgradili nov pločnik, pri trgovskem centru na
Viru pa novo povezovalno cesto. Gradili
so tudi kanalizacijo, in sicer v Nožicah,
Dragomlju in Biščah.
Ene večjih pridobitev letošnjega leta so
se razveselili v Krtini, kjer je občina
zgradila novo enoto osrednjega Vrtca
Urša Mavrica in prizidek k Podružnični
šoli Krtica, ki sta svoja vrata odprla z
začetkom šolskega leta, slavnostno pa so
ju odprli ob krajevnem prazniku KS
Krtina 23. septembra. Na področju šolstva sta bila večja projekta tudi energetski
sanaciji OŠ Dob in OŠ Domžale, v vrtcih Cicido na Količevem in Kekec v
Radomljah pa so rekonstruirali kotlovnici. Številni energetski in okoljski projekti so bili opaženi tudi izven meja občine
in tako je bila Občina Domžale letos razglašena za energetsko najbolj učinkovito
občino v kategoriji večjih občin.
V središču Domžal se je začela gradnja
garažne hiše P+R, ki bo stala na mestu
nekdanje trgovine Kurivo. Naložbo bo v
večji meri financirala država, ki je obči-

ni zagotovila 1,5 milijona evrov. Staro
stavbo so že porušili, na njenem mestu
bo zrasla parkirna hiša z 228 parkirišči,
v neposredni bližini pa športni park in
otroško igrišče za okoli 2500 prebivalcev bližnje soseske SPB.
Občina je letos začela graditi tudi poslovilni objekt na Rovah, zaključili so zunanjo ureditev mrliške vežice v Ihanu, uredili dve novi otroški igrišči ob Kamniški
Bistrici (v Športnem parku Domžale in
na Viru) in enega v parku Univerzale ter
prenovili nekdaj priljubljeno plezališče
pod Šumberkom, med domačini znano
tudi kot Knezove skale. Ker je tudi domžalsko občino v zimskem času prizadel
žledolom, so se gasilci še toliko bolj razveselili županovega darila – prostovoljnim gasilskim društvom je v uporabo
predal nove motorne žage.
Leto 2014 je zaznamovalo tudi nekaj
visokih obletnic: 150 let šolstva v Domžalah, 130 let Godbe Domžale in 110
knjižničarstva na Domžalskem.

Vrtec Mavrica in prizidek k Podružnični šoli Krtina

Župan
Toni Dragar
Občina Domžale
Ljubljanska cesta 69
Domžale

Občinski svetniki:
Mag. Renata Kosec, Joško Korošec,
Andreja Pogačnik Jarc, Stane Kovač,
Damjana Korošec, Maksimiljan Karba,
Marjetka Kristan, Janez Avsec, Marjeta
Rode, Anže Korošec, Sonja Pavlišič,
Janez Breceljnik, Elvira Rošić Ključanin
in Gašper Kopitar (vsi LTDToni Dra
garLista za vse generacije), Robert
Hrovat, Urška Kabaj Pleterski, mag.
Lovro Lončar, Marija Doroteja Grmek in
mag. Tomaž Deželak (vsi SDS), Lidija
Ambrož Marčun, mag. Primož Škofic,
mag. Jana Miklavčič in Robert Pečnik
(vsi SMC), Marija Pukl in Janez Svoljšak
(oba Desus), Alenka Oldroyd in Matej
Oražem (oba Lista Reza), Peregrin Ste
gnar in Andreja Šuštar (oba NSi), Uroš
Breznik (SD in Solidarnost) in Metod
Marčun (Lista za Domžale)

Občinski nagrajenci:

Knezove skale pod Šumberkom so znova oživele.

Zlata plaketa: Drago Tavčar; srebrni pla
keti: Karel Steiner in Stanislav Žavbi;
bronaste plakete: Milan Capuder, Miha
el Lenček in Pavel Orehek; nagrade
Občine Domžale: Darko Hemetek, Pri
mož Hieng, Vera Leban Samobolec,
Vilma Novak in Ilonka Šarc
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Občina Mengeš
Župan
Franc Jerič
Občina Mengeš
Slovenska cesta 30
Mengeš

V občini Mengeš je bilo leto 2014 leto pomembnih praznovanj.
Z različnimi dogodki so obeležili 860-letnico prve pisne
omembe Mengša in 220-letnico šolstva v kraju, 130-letnico pa
je praznovala Mengeška godba. Veliko pa se je tudi gradilo,
predvsem na komunalnem področju.
Spomladi sta se začela izvajati dva velika kohezijska projekta: Oskrba s pitno
vodo na območju Domžale-Kamnik z
gradnjo novih vrtin na Mengeškem polju
in Odvajanje in čiščenje odpadne vode
na območju Domžale-Kamnik z gradnjo
kanalizacije na severnem in vzhodnem
delu mesta.

Voda odslej iz Mengeškega polja

Gradnja kanalizacije na Veselovem nabrežju v Mengšu

Občinski svetniki:
Bogo Ropotar, Tina Jamšek, Matjaž
Loboda, Nataša Skok, Robert Ručigaj
in Urška Mehle (vsi Lista za občino
Mengeš), Aleš Janežič, Katja Jamšek,
Peter Gubanc, Marija Sitar in Boštjan
Skok (vsi SMOSkupaj za mengeško
občinoskupaj zmoremo več), Matevž
Bolta in Urša Posavec (oba NSi), Matej
Hribar in Urška Tavčar (oba SDS), Franc
Hribar in Jožef Vahtar (oba SLS), Tomaž
Štebe (CIMCivilna iniciativaRadi ima
mo Mengeš, Loko, Topole Dobeno) in
Mirjan Trampuž (SD)

Občinski nagrajenci:
Častni občan: Peter Krušnik; zlato prizna
nje: PGD Loka pri Mengšu; srebrni
priznanji: Marija Brojan in Gregor Gostiša;
znaki Občine Mengeš: članice ekipe
Namiznoteniške sekcije ŠD Partizan Men
geš (Ana Tofant, Katarina Stražar in sestre
Nika, Tara ter Vita Kobetič), Boštjan Sve
te, Tone Müller, člani uredniškega odbora
za izdajo knjige Loka pri Mengšu v obje
mu časa ter Nataša Vrhovnik Jerič;
Trdinova nagrada: Lucija Podboršek
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Projekt oskrbe s pitno vodo, vreden okoli 1,2 milijona evrov, je zajel v prvi fazi
izgradnjo enega od treh vodnjakov, ki
bodo zajemali vodo iz dolomitnega
vodonosnika in ostalih črpališč na Mengeškem polju in vgradnjo nekaj več kot
3200 metrov vodovodnih cevi. Investicija bo v skladu s terminskim planom
zaključena v prvi polovici naslednjega
leta. Občina za projekt sicer pričakuje
kohezijska sredstva, a odločbe države še
ni dobila, zato so morali denar založiti
sami. Podobno je tudi z gradnjo kanalizacije, saj tudi za ta projekt denarja iz
kohezije še ni, a občina se je gradnje v
severnem delu Mengša nad razbremenilnikom in južno od Grobeljske ceste v
začetku julija že lotila. Hkrati s kanalizacijo so že v delu tega območja obnovili
vodovod, napeljali tudi TK omrežje, uredili javno razsvetljavo, položili nove
robnike in asfalt. Dela je vseskozi oviralo zelo slabo vreme, zaključili naj bi jih
do sredine leta 2016.
Občina Mengeš je kot ena od solastnic
vključena tudi v projekt nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik, ki se je po dvanajstih letih priprav
začela letos konec poletja. V letu 2014 se
je v sodelovanju s Telekomom Slovenije
nadaljevala tudi gradnja optičnega omrežja po občini. Gradnja se je nadaljevala
v Loki pri Mengšu, Topolah, na Murnovi ulici, Liparjevi in Ropretovi cesti,
naselju Pri Bajerju, v Jelovškovi in Glavičevi ulici, v Cankarjevi in Hribarjevi

ulici, na novo omrežje pa je priključenih
že 250 naročnikov. Med komunalnimi
projekti je bila pomembnejša tudi sanacija in čiščenje betonskih sten kanala
Pšata, in sicer od mostu na Kamniški
cesti do mostu na Kolodvorski cesti.

Osnovna šola bo energetsko
varčnejša
Eden večjih in pomembnejših projektov
letošnjega leta je bila tudi energetska
sanacija Osnovne šole Mengeš. V sklopu del so izvedli toplotno in hidro izolacijo temeljev šole, toplotno izolacijo
stropov in strehe v mansardi in naredili
novo fasado, zamenjali so tudi okna in
strešno kritino. V notranjosti so zamenjali stare radiatorje in obnovili električne
instalacije. Občina Mengeš je za naložbo
na javnem razpisu Ministrstva za infra
strukturo in prostor prejela 435 tisoč
evrov oz. 85 odstotkov stroškov investicije. Glavnino del so opravili med šolskimi počitnicami, projekt pa bo v celoti
zaključen poleti prihodnje leto. Hkrati z
energetsko sanacijo so poleti izvedli tudi
preureditev mansarde, kjer je bilo na
novo urejenih 210 m2 površin. Poleg
male učilnice je šola pridobila še dva
kabineta in sanitarije, ki jih v tem delu
šole ni bilo. Rekonstrukcija mansarde je
bila v celoti izvedena s stroški občinskega proračuna.
Občina je letos nadaljevala obnovo nadstrešnic avtobusnih postajališč, in sicer
so novi dobili v Loki pri Mengšu. Na
postajališču pri kulturnem domu v Mengšu so postavili kolesarnico. Spomenik
upora v parku pred Kulturnim domom
Mengeš je letos zasijal v povsem novi
podobi, saj ga je občina temeljito očistila
in prenovila. Že februarja pa je v občini
začel veljati Sklep o določitvi javnih
površin, kjer je parkiranje časovno omejeno, zato so označili t. i. modre cone.

