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Jesenice

V sklopu projekta so uredili fekalno in
meteorno kanalizacijo, vodovod, plino-
vod, vročevod ter električno omrežje.
Zgradili so 220 parkirišč, nekaj povezo-
valnih cest in prehod čez železniško
progo. Že v letu 2010 bodo na tem ob-
močju začeli urejati novo mestno tržni-
co, uredili pa bodo tudi površine, ki
bodo namenjene drugim programom.
Pri tem računajo predvsem na evropska
sredstva. 
Na Stari Savi je v letu 2009 potekala tudi
obnova stare fužinske stavbe kolperne, v
kateri so v železarskih časih hranili les-
no oglje. Stavbo so lepo obnovili in jo
namenili turizmu in kulturi, pri čemer so
ohranili avtentičnost kulturne dediščine,
hkrati pa obnovljenemu objektu vdahni-
li novo življenje. Obnova je stala 1,1 mi-
lijona evrov, od tega so uspeli pridobiti
685 tisoč evrov na javnem razpisu Mi-
nistrstva za kulturo - sredstva evropske-
ga sklada za regionalni razvoj. Preostali

denar pa je zagotovila Občina Jesenice.
V letu 2009 se je začela tudi težko priča-
kovana obnova športne dvorane Podme-
žakla. V prvi fazi bodo zgradili novo tri-
buno na vzhodni strani, na kateri bo
prostora za 1500 sedežev, pridobili pa
bodo tudi nove garderobe za športnike.
Vrednost del je 1,8 milijona, od tega do-
ber milijon za gradnjo namenja Občina
Jesenice iz občinskega proračuna, druga
sredstva pa so pridobili z ministrstva 
za šolstvo in šport in drugih virov. Nova
tribuna naj bi bila zgrajena do avgusta
2010.
Občina Jesenice je nadaljevala tudi z ure-
janjem otroških igrišč v občini. Tako so
odprli kar štiri nova igrišča za najmlajše,
in sicer na Slovenskem Javorniku, na
Blejski Dobravi, pri Domu Pristava nad
Javorniškim Rovtom in na Jesenicah pri
Osnovni šoli Prežihovega Voranca.
Kar nekaj naložb so speljali tudi v jese-
niških vrtcih in osnovnih šolah. V

Župan
Tomaž Tom Mencinger

Občina Jesenice
Cesta železarjev 6
Jesenice

Kip železarja s podstavkom in vodnjakom 
v krožišču v bližini stavbe Občine Jesenice je delo
Romana Savinška. Foto: Anka Bulovec

Poleg povsem obnovljene komunalne infrastrukture so na območju nekdanjega Fiproma pridobili tudi 220
novih parkirnih mest. / Foto: Janez Pipan

OBČINSKI SVET
Boris Bregant, Zoran Kramar, Ljudmila 
Ilenič, Vera Pintar, Ivanka Zupančič, Vinko
Lavtižar, Oto Kelih, Marija Kalan, Marija 
Mulej, Igor Arh in Boris Smolej (vsi SD); 
Boris Dolžan, Marjan Čufer, Barbara Habe
Sintič, Boris Kitek, Robert Pajk in Jernej
Udir (vsi SDS); Robert Pesjak, Marjeta 
Tomaš, Matjaž Peskar, Branka Doberšek in
Branko Noč (vsi LDS); Merima Nuhić in Ibrahim
Smajić (Stranka demokratske akcije SDAS);
Stanislav Pem (DeSUS), Andrej Černe (NSi),
Marko Zupančič (SLS) in Borut Žigon (AS)

OBČINSKI NAGRAJENCI
Naziv častni občan Občine Jesenice je 
prejel Joža Varl, plakete Občine Jesenice 
pa Majda Rebernik, Peter Muhar in Franci
Bizjak. Plaketo župana za leto 2009 sta 
prejela Franci Črv in Alojz Novak.

Največji projekt, ki je potekal v letu 2009 v Občini Jesenice, 
je bilo urejanje območja nekdanjega Fiproma. Že v letu 2008 je
Občina Jesenice v sodelovanju s konzorcijem enajstih podjetij
odkupila propadajoče objekte bivše železarne, v letu 2009 
pa so začeli obnavljati komunalno infrastrukturo. Jeseni je bil
projekt, vreden 3,6 milijona evrov, uspešno zaključen, tako 
urejena infrastruktura pa omogoča nadaljnji razvoj tega območja
Stare Save, ki naj bi zaživelo kot novo kulturno in družabno
središče Jesenic.
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Osnovni šoli Koroška Bela so dobili
novo streho na telovadnici, streho so ob-
novili tudi v vrtcu na Koroški Beli in v
vrtcu Angelce Ocepek na Plavžu, v obeh
vrtcih pa so se razveselili tudi obnovlje-
nih prostorov. 
Dodatnih prostorov so se razveselili na
Gimnaziji Jesenice. V mansardi so ure-
dili šest novih učilnic in šest kabinetov.
Prenova je stala več kot milijon evrov,
slovesnega odprtja pa se je udeležil tudi
minister za šolstvo dr. Igor Lukšič. Ne
samo novi prostori, razlog za zadovolj-
stvo so dali tudi odlični dijaki, saj sta na
letošnji maturi kar dva maturanta Gim-
nazije Jesenice, Tina Janša in Gašper
Poklukar, zbrala vse možne točke in se
tako vpisala na vrh seznama zlatih matu-
rantov. Poleg njiju so več kot trideset
točk na maturi dosegli še Peter Bulovec,
Laura Šimenc, Katja Pretnar in Maja
Ropret. Na Srednji šoli Jesenice pa se je
med zlate maturante vpisala dijakinja
programa vzgojitelj predšolskih otrok
Špela Roblek.
V letu 2009 so porušili tudi stavbo ne-
kdanje kadrovske službe Železarne Jese-
nice. Na njenem mestu naj bi v dveh le-
tih zrasel nov sodoben objekt, v katerem
bodo nove poslovne prostore dobili
Upravna enota Jesenice, davčna uprava,
geodetska uprava in inšpekcijske službe. 
Na področju stanovanjske gradnje velja
omeniti nova stanovanja na Prešernovi
cesti na Jesenicah, investitor Stanovanj-
ski sklad Republike Slovenije je naselje
poimenoval Ob vznožju gora. V Hre-
novci Gradis GP gradi tri večstanovanj-
ske objekte, Mercator pa je začel z grad-
njo trgovskega centra. Na Bokalovi cesti
pa Oniks Invest gradi blok z oskrbovani-
mi stanovanji, ki bodo namenjena pred-

vsem starejšim. Gre za edino tovrstno
gradnjo v tem delu Gorenjske, prvi 
stanovalci pa naj bi se v nova stanovanja,
ki bodo prilagojena bivanju starejših,
vselili pomladi 2010.
Na komunalnem področju so v letu 2009
zaključili prvo fazo obnove Tavčarjeve
ceste, v sklopu katere so prenovili kana-
lizacijo, cesto, javno razsvetljavo in pri-
dobili nova parkirišča. Zgradili so tudi
novo kanalizacijo od Turista do Kurirske
poti in v Špornovem grabnu. V Trebežu
so dobili novo javno razsvetljavo. Novi
pa so tudi trije semaforji na glavni cesti
skozi Jesenice, in sicer pri izvozu s 
Tavčarjeve, pri Integralu in pri zdravstve-
nem domu, semafor na Slovenskem 
Javorniku pa so obnovili. 
V letu 2009 so z delom začeli tudi redar-
ji in inšpektorji novo ustanovljenega
Medobčinskega inšpektorata in redar-
stva Jesenice. Občina Jesenice je ob tem
dobila tudi pomemben dokument - ob-
činski program varnosti, ki je osnova za
delo redarjev in inšpektorjev. Ti so de-
javni zlasti na področju mirujočega pro-
meta in javnega reda in miru. Kot zani-
mivost velja omeniti, da je v letu 2009
na Jesenice prvič pripeljal ”pajek”, s po-
močjo katerega so začeli odstranjevati
zapuščena vozila. V prihodnje pa naj bi
na ta način urejali tudi mirujoči promet.
Pomembne pridobitve so se razveselili
jeseniški poklicni gasilci. Gasilsko reše-
valna služba Jesenice je namreč dobila
novo, več kot pol milijona evrov vredno
najsodobnejše gasilsko vozilo za reševa-
nje v predorih. Slovesno jim ga je preda-
la ministrica za obrambo dr. Ljubica
Jelušič.
Konec septembra so na Jesenicah pote-
kali tudi prvi Dnevi zaščite in reševanja.

V dveh dneh so se predstavile vse služ-
be, organizacije in društva, ki delujejo v
okvire sistema zaščite in reševanja. Na
ta način so želeli občanom predstaviti 
sistem zaščite in reševanja ter okrepiti
zavest, da občani v primeru naravne ali
druge nesreče ne bodo prepuščeni sami
sebi. Hkrati pa so na ta način ljudi spom-
nili, da lahko sami veliko prispevajo k
svoji varnosti, varnosti imetja in okolja.
Država je v sodelovanju z Občino Je-
senice (Občina je namenila 122 tisoč
evrov) v letu 2009 prenovila cesto mimo
Splošne bolnišnice Jesenice, pri bolniš-
nici je podjetje Avioprojekt uredilo 
zunanja parkirišča, čemur naj bi sledila
še gradnja garažne hiše. Splošna bolniš-
nica Jesenice pa je prejela certifikat 
kakovosti ISO 9001.
Jesenice so v letu 2009, ko so praznova-
le tudi 80-letnico mestnih pravic, dobile
tudi svojevrsten simbol vztrajnosti in
znanja - v krožišču ob občinski stavbi so
namreč ob občinskem prazniku odkrili
kip plavžarja, ki je spomenik železarjem
in železarstvu na Jesenicah. Avtor je do-
mačin, akademski slikar in oblikovalec
Roman Savinšek, ki je s kipom hotel
predvsem mlade opomniti na železarsko
izročilo mesta, ki je nastalo predvsem
zaradi človeka z veliko energije, vztraj-
nosti in znanja. 
Leto 2009 pa je zaznamoval še en izjem-
no redek dogodek. Na območje Mežakle
je padel meteorit, redka kamnina iz 
vesolja, ki so jo na ozemlju Slovenije 
doslej našli šele enkrat, pred sto enim 
letom v Avčah. Dva največja kosa mete-
orita, ki je tako tudi jeseniški, sta na
ogled v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
v Ljubljani, kjer naj bi najdbe iz vesolja
tudi hranili.

Kolperna na Stari Savi je bila nekdaj skladišče oglja. Z obnovo so ohranili 
njeno avtentičnost, hkrati pa ji vdahnili novo življenje. / Foto: Anka Bulovec

Gasilsko reševalno vozilo sta namenu predala ministrica za obrambo 
Ljubica Jelušič in jeseniški župan Tomaž Tom Mencinger. / Foto: Anka Bulovec
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Kranjska Gora

S snegom bogata zima je pozitivno
vplivala na gospodarsko dogajanje v
občini, obisk domačih in tujih turistov
pa se tudi poleti kljub gospodarski krizi
ni zmanjšal, kar je posledica dobre
organiziranosti in številnih vlaganj v
turistično ponudbo. Tako so kranjsko-
gorski žičničarji začetek novega leta
obeležili z odprtjem novega snežnega
parka in sankaške proge ter ob tem obe-
ležili nekaj okroglih obletnic: 60 let
prve vlečnice Preseka in 50 let postavit-
ve prvih sedežnic Vitranc 1 in Vitranc
2. Tik pred začetkom poletja so v Goz-
du - Martuljku odprli popolnoma pre-
novljeni hotel Špik, kamor od poletja
naprej prihajajo aktivni gostje, družine,
seniorji, planinci in ljubitelji zdravega
načina življenja.
Vse leto je bilo živahno v Planici, kjer
v teh dneh postavljajo novo dvose-
dežnico in obnavljajo doskočišče veli-
kanke, na arhitekturnem natečaju pa 
so že izbrali najboljši projekt celovite
arhitekturne ureditve Planice; po na-
črtih naj bi bili projekti pripravljeni 
že do prihodnje pomladi. Gradbeni
stroji so brneli tudi v Mojstrani, kjer
raste Slovenski planinski muzej, jeseni
so slovesno odprli novi športni park
Vaniše nad vasjo Podkoren, ki so ga 
večinoma z lastnim delom uredili 
krajani. 
Uspešno so reševali težave z zagotav-
ljanjem pitne vode, s katerimi so se sre-
čevali v zadnjih letih, spomladi je bila
namreč na vodohranu Alpina postavlje-
na nova vodarna, ki rešuje problem
oskrbe s pitno vodo v Kranjski Gori.
Nadaljevali so z investicijami v občin-
ske ceste ter z DRSC začeli z odkupom
zemljišč za pločnike v Gozdu - Martulj-
ku. Ob občinskem prazniku so v Kran-
jski Gori slovesno odprli prenovljeni
štirideset metrov dolgi Petacov most.
Ta je bil prenove potreben tudi zaradi
vse večjega števila kolesarjev, ki ga
prepeljejo med popotovanji s kolesom
po Zgornjesavski dolini. Po novem je
razširjen v dva pasova, da je mogoče

tudi srečanje avtomobilov. Občina je za
obnovo namenila 460 tisoč evrov. 
Poletje so tudi tokrat zaznamovale 
številne prireditve, namenjene tako tu-
ristom kot tudi domačinom. Pri Ruski
kapelici so spet gostili podpredsednico
ruske Dume in visoke ruske cerkvene
dostojanstvenike ter številne visoke
predstavnike slovenske politike in 
gospodarstva. Živahno dogajanje so 
dopolnili Aljaževi dnevi, Škerlovi 
dnevi, Lavtižarjevi dnevi, pa Vaški dan
v Ratečah in letos že 30. srečanje 
na tromeji, ki, kljub temu da državne
meje, kakršno smo poznali včasih, ni
več, vsako leto privabi številne ljubite-
lje srečanja z vseh treh strani ... 
Septembra so v kranjskogorske vrtce v
nasprotju s številnimi drugimi sloven-
skimi občinami lahko odšli vsi otroci,
katerih starši so to želeli. ”Pozna se, 
da smo v zadnjih letih kar precej sred-
stev iz občinskega proračuna namenili
prav za šole in vrtce in da nismo podle-
gli psihozi, da zaradi padanja natalitete
otrok ne bo več,” je zadovoljen župan
Jure Žerjav.
Tudi načrtov za prihodnost ni malo, so
smeli in ambiciozni, občina pa jih bo
uokvirila v strateški razvojni doku-
ment, ki je v pripravi že od lanske po-
mladi. ”Občina Kranjska Gora bo pred-
stavljala atraktivno turistično območje
za prebivalce in obiskovalce, temelječe
na trajnostnem razvoju, naravni in kul-
turni dediščini ter izjemno privlačni bi-
valni klimi. Usmerjena bo v povezano
športno turistično ponudbo, v odprtost
in sodelovanje na stičišču treh dežel.
Oblikovala jo bo specializirana ponud-
ba skozi celo leto, ki bo omogočala 
avtentičen, zdrav in aktiven oddih z 
dobrim počutjem v okolju domačnosti
in skrivnostnosti. Prostorska in infra-
strukturna urejenost občine bosta pod-
pirali tako razvoj turizma kot tudi raz-
voj drobnega gospodarstva,” je svoje
videnje Kranjske Gore v letu 2025 
v uvodu v ta pomemben dokument 
zapisal župan Jure Žerjav. 

Župan
Jure Žerjav

Občina 
Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1/b
Kranjska Gora

V Planici raste Nordijski center.

Ob krajevnem prazniku so za promet odprli 
prenovljeni Petacov most v Kranjski Gori.

OBČINSKI SVET
Vlasta Kotnik, Anton Požar, Slavko Miklič,
Cvetka Pavlovčič in Vesna Kovačič (vsi
LDS), Blaž Knific in Mirko Rabič (oba SD),
Marinka Puc Koplan in Bogomir Košir (oba
SDS), Robert Plavčak in Zdenka Kersnik
(oba lista Za našo dolino gre), dr. Janez Mli-
nar (NSi), Mirko Eržen (Nestrankarska Zgor-
njesavska dolina), Božidar Tarman (Razvoj
športa in turizma), Jože Zupančič (Lista Glas
občanov) in Andrej Žemva (DeSUS)

OBČINSKI NAGRAJENCI
Turistično društvo Rateče - Planica in
Franci Lakota

V Občini Kranjska Gora so zadovoljni z iztekajočim se letom.
Kljub gospodarski recesiji je občina, katere življenje je usodno
povezano s turizmom, preživela dokaj mirno in uspešno leto. 
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Žirovnica

Župan
Leopold Pogačar

Občina Žirovnica
Breznica 3
Žirovnica

V Žirovnici so se lotili največje dosedanje občinske investicije -
gradnje večnamenske dvorane. Letos so zaključili gradnjo
kanalizacije Breznica-Vrba, nadaljuje pa se rekonstrukcija 
regionalne ceste skozi občino.

V prvi fazi na poti do večnamenske dvo-
rane so pri Osnovni šoli Žirovnica v Za-
breznici spomladi zgradili novo parkiriš-
če z več kot 60 parkirnimi mesti, ki je
stalo 400 tisoč evrov. Sledilo je rušenje
dotrajane šolske telovadnice, na njenem
mestu pa naj bi Gradbeno podjetje Teh-
nik iz Škofje Loke do konca leta zgradi-
lo novo večnamensko dvorano. Gradnja
bo stala 1,6 milijona evrov, medtem ko je
celotni triletni projekt, ki poleg dvorane
in parkirišč vsebuje še ureditev okolice,
zunanjih športnih površin in šolskega
trga z alejo slavnih rojakov, ocenjen na
tri milijone evrov. Približno četrtino de-
narja je občina uspela zagotoviti na raz-
pisih ministrstva za šolstvo in šport ter
fundacije za šport. ”Celotna investicija
bo končana prihodnje leto. Večnamen-
ska dvorana bo velika pridobitev za šolo,
društva, športnike in vse, ki se ukvarjajo
z rekreacijo, omogočala pa bo tudi orga-
nizacijo večjih prireditev,” je poudaril
župan Leopold Pogačar.
Nadaljuje se tudi rekonstrukcija regio-
nalne ceste Žirovnica-Begunje in grad-
nja pločnika ob njej. V drugi etapi naj
bi do junija prihodnjega leta uredili 640
metrov dolg odsek med zdravstveno po-
stajo na Selu in mlekarno v Zabreznici.
Za 600 tisoč evrov vredno investicijo,
ki je pomembna predvsem zaradi večje
varnosti pešcev, še zlasti šolskih otrok,
bo občina Žirovnica prispevala 45 od-
stotkov denarja, preostalo pa bo zagoto-
vila država. Novo asfaltno prevleko pa
so že letos dobile občinske ceste v va-
seh Vrba in Breznica, kjer so zgradili
nov kanalizacijski sistem, obenem pa
so obnovili še vodovod in uredili od-
vodnjavanje. Za 1,7 milijona evrov
vredno investicijo je občini uspelo pri-
dobiti 923 tisoč evrov evropskih sred-
stev. Prihodnje leto bodo zgradili še po-
vezovalni kanal Vrba-Studenčice, grad-
nja kanalizacije, ki tudi v prihodnjih le-
tih ostaja ena od prioritetnih nalog v
občini Žirovnica, pa se bo nadaljevala v
Zabreznici.

Letos so v Žirovnici nadaljevali tudi s
postopki za ureditev poslovne cone, ki
bo velika razvojna spodbuda za kraje
pod Stolom. Gradnjo načrtujejo prihod-
nje leto, saj morajo pred tem sprejeti še
občinski podrobni prostorski načrt
(OPPN), pri čemer se v Žirovnici podo-
bno kot v drugih občinah soočajo z dol-
gotrajnimi birokratskimi postopki na mi-
nistrstvih. OPPN so spomladi javno raz-
grnili, občinski svet pa naj bi ga dokonč-
no sprejel prihodnje leto. Občina pa je že
letos dobila nov razvojni program do
leta 2020, v skladu s katerim bo nadalj-
nji razvoj temeljil na povezovanju turizma

in kulture. Slednje je tudi ena od pri-
oritetnih nalog zavoda za turizem in 
kulturo, ki želi prevzeti upravljanje s
Finžgarjevo in Prešernovo hišo. Spomla-
di je sicer minilo 70 let, odkar so v 
spominski muzej razglasili Prešernovo
hišo, ki naj bi v kratkem postala spome-
nik državnega pomena.
Leto 2009 si bodo v Žirovnici zapomni-
li tudi po odkritju novega kipa talca v
Mostah na junijski slovesnosti ob spo-
minskem dnevu občine. Lani ukraden in
razrezan kip je poustvaril kipar Evgen
Guštin z Breznice, prav tako uničena do-
prsna kipa Jalna in Finžgarja pa bodo
prihodnje leto postavili na nov šolski trg
z alejo slavnih rojakov.

OBČINSKI SVET
Izidor Jekovec (podžupan), Vanja Resman
Noč, Sebastijan Zupan, Boštjan Noč, Lidija
Dornig, Milan Dubravac (vsi NLZ), Anton 
Zupan, Dušan Konte (oba SDS), Anton
Koselj, Ciril Dolar (oba SD), Valentin Sodja,
Jože Resman (oba LDS), Jože Hribar (NSi),
Franc Pfajfar (SLS)

OBČINSKI NAGRAJENCI
Častni občan je postal Franc Legat, ob-
činski plaketi sta prejela Konjeniški klub
Stol in Čebelarsko društvo Anton Janša
Breznica, občinski plaketi pa Otroška 
folklorna skupina Breznica in Martina
Strasser.

Gradnja večnamenske dvorane pri OŠ Žirovnica
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Gorje
Po manj kot treh letih, kar so se odločili za samostojno občino,
so v Gorjah priča obnovljeni regionalni cesti, ob kateri so 
urejeni tudi pločniki. Obnova je bila vredna skoraj dva milijona
evrov, občini pa je uspelo projekt izpeljati brez centa posojila.

Vzporedno z ustanavljanjem občine v
letu 2007 so se z republiško direkcijo za
ceste dogovarjali tudi za rekonstrukcijo
regionalne ceste v dolžini 1,4 kilometra.
Ob tem so iskali tudi možnosti financira-
nja tega projekta, pri čemer se je pokazala
možnost, da pločnike zgradijo s pomočjo

evropskih sredstev. Obnovo ceste je tako
financirala direkcija za ceste, ki je prispe-
vala nekaj manj kot 700 tisoč evrov, za
gradnjo pločnikov pa so uspeli pridobiti
evropska sredstva v višini 653 tisoč ev-
rov. Ob tem je delež lastnih sredstev obči-
ne predstavljal 400 tisoč evrov. Sredstva
države jim je uspelo pridobiti tudi za so-
časno obnovo vodovoda, gradnjo fekalne
kanalizacije pa je financiral koncesionar.
Na obnovljenem odseku so obenem po-
ložili še vse komunikacijske vode, občina
pa je poskrbela za ureditev javne razsvet-
ljave in meteorne kanalizacije. 
Pomembna letošnja pridobitev je tudi
prvo javno parkirišče pri pokopališču v
Zgornjih Gorjah. Obiskovalcem je na vo-
ljo 21 parkirnih mest, gradnja pa je bila
vredna 85 tisoč evrov, kar jim je prav
tako sofinancirala država. V prenovljeni
podobi pa je zaživela Pokljuška soteska,

ki sta jo pred tremi leti močno poškodo-
vala žled in vetrolom, septembra pa so jo
znova odprli za obiskovalce. Pokljuška
soteska je bila kot naravni spomenik ob
vznožju Pokljuke za obiskovalce urejena
že leta 1930, ko so v navpični steni zgra-
dili lesene galerije, kar je bilo tehnično
izredno zahtevno delo. V odstranitev po-
drtega drevja, obnovo poti in namestitev
informacijske strukture je javni zavod
Triglavski narodni park vložil več kot
dvajset tisoč evrov, še približno toliko
denarja pa so za obnovo galerij odšteli v
turističnem društvu Gorje. Poti v minulih
dveh letih neprehodni soteski pa so po-
magali obnoviti tudi domačini s prosto-
voljnim delom.
Športno, kulturno in turistično ponudbo
v kraju so tudi letos obogatili z Jurjevim
semnjem, ki so ga v aprilu pripravili že
osemnajsto leto po vrsti. Na tradicional-
ni povorki konjenikov in kočij ter gorjan-
ske godbe in narodnih noš se je letos
predstavilo osemdeset konj, kar je precej
manj kot ponavadi. V povorko so se na-
mreč lahko vključile le živali, ki so en-
krat na leto serološko pregledane na
kužno malokrvnost konj, saj se je primer
te bolezni pojavil tudi na Gorenjskem.
Godba Gorje pa je v juniju organizirala
Večer na vasi. Kot vsako leto so tudi le-
tos prikazali stare običaje, tokrat striže-
nje ovce in podkovanje konj, obiskovalci
pa so se zabavali še ob kravji tomboli. 
Ob 65. obletnici požiga vasi Radovna pa
so septembra ob tamkajšnjem spomeni-
ku v obliki iztegnjene dlani pripravili
spominsko slovesnost, na kateri so se
spomnili dogodkov, ki so se tu odvili 20.
septembra 1944. Iz maščevanja zaradi
dveh ubitih konjev in dveh pobeglih
nemških vojakov so namreč Nemci na ta
dan požgali 12 domačij v vasi, pri čemer
je umrlo 24 domačinov - med njimi tudi
osemmesečni dojenček in 75-letni sta-
rec. Slavnostna govornica na slovesnosti
je bila ministrica za obrambo dr. Ljubica
Jelušič, ki je poudarila, da se nasilje ne
sme več ponoviti.

Župan 
Peter Torkar

Občina Gorje
Zgornje Gorje 43
4247 Zgornje Gorje

OBČINSKI SVET
Janez Mežan, Alojz Poklukar (SDS), Branko
Banko (SD), Janez Kosmač, Ivan Ratek, 
Janez Kolenc, Ludvik Hajdinjak, Tomaž 
Bergant, Stanislav Lah, Danijela Mandeljc in
Mihael Klinar

OBČINSKI NAGRAJENCI
Najvišje občinsko priznanje zlati zvon so 
podelili Planinskemu društvu Gorje. Plakete
so prejeli Marica Okršlar, Jože Hostar in
Policijska Postaja Bled, priznanja pa so si
prislužili Minka Poklukar, Božidar Pančur
in Nada Kuralt.

Obnovljena regionalna cesta predstavlja največji
projekt v zgodovini Gorij, ki jim ga je uspelo 
izpeljati v pičlih dveh letih. / Foto: Anka Bulovec
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Tržič
Občina Tržič uresničuje projekte, ki so pomembni za bodoči
razvoj. Po obnovi šestih ulic v starem jedru Tržiča so začeli
posodabljati komunalne napeljave na Trgu svobode in Balosu.
Gradijo centralno čistilno napravo.

Občina Tržič nadaljuje doslej največjo na-
ložbo v komunalno opremljenost naselij.
Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda ter oskrba s pitno vodo se je že pre-
vesil v drugo polovico. Do konca leta
2010 bodo obnovili 34 kilometrov vodo-
voda in zgradili 12,4 kilometra kanalizaci-
je, številne objekte za oba sistema ter cen-
tralno čistilno napravo. Skupna vrednost
projekta, ki so jo prvotno ocenili na 18,8
milijona evrov, bo znašala kar 24,7 milijo-
na evrov. Končana so dela v Pristavi, in-
dustrijski coni Loka, Podljubelju, Bistrici
in šestih tržiških ulicah. Od poletja so naj-
večja gradbišča na jugovzhodu občine,
kjer od konca julija gradijo tudi centralno
čistilno napravo za 16.600 populacijskih
enot. Do objekta na Brezovem je občina
zgradila novo dovozno cesto z Loke, za
katero je odštela okrog 400 tisoč evrov.
Čistilna naprava bo stala dobre štiri mili-
jone evrov, za kar bo 60 odstotkov denar-
ja prispeval Kohezijski sklad EU, 25 od-
stotkov pa država. Zgradili jo bodo do
marca 2010, ko bo začela poskusno obra-
tovati. V okviru 1,87 milijona evrov vred-
nega projekta, ki ga je podprl Evropski
sklad za regionalni razvoj, gradijo kanali-
zacijo v naseljih Žiganja vas in Sebenje.

V mestu Tržič so poleti sklenili obnovo
Čevljarske, Usnjarske, Fužinske in
Muzejske ulice ter ulic Prehod in Za
Mošenikom. Posodobitev komunalne in-
frastrukture, rušenje treh stavb, gradnja
novih parkirišč in obnova opornega zida
ter mosta je stala 1,33 milijona evrov. Še
dražje bodo obnove dotrajanih komunal-
nih napeljav v najožjem središču mesta,
ki so se začele septembra letos. Na Trgu
svobode bodo stale 1,1 milijona evrov,
na Balosu, Blejski cesti in cesti proti
Virju pa okrog 950 tisoč evrov. Dela naj
bi končali septembra 2010.
”Obsežne investicije pomenijo za našo
občino velika finančna bremena. Letos
smo predvideli zadolžitev za 3,7 mili-
jona evrov, a nismo izkoristili niti enega
milijona. Ob tem smo poskrbeli za
širitev vrtcev za dva oddelka in obnove v
šolah. Občina je namreč prvič presegla
številko 16 tisoč pri prebivalcih. Zanje
zagotavljamo pestro ponudbo sejemskih,
športnih in kulturnih prireditev. Veseli
smo, da je zaživel Kulturni center Tržič.
Razvoj je viden v mestu in na vasi, ob
tem pa financiramo kulturna, športna in
druga društva,” je dejal Borut Sajovic,
župan občine Tržič.

Avgusta so položili temeljni kamen za centralno čistilno napravo na Brezovem.

Župan
Borut Sajovic

Občina Tržič
Trg svobode 18
Tržič

OBČINSKI SVET
Marjan Špehar, Rebeka Peharc, Janez Jaz-
bec, Jožko Kuhelj, Andreja Potočnik in Mar-
jan Veternik (vsi LDS), Pavel Rupar, Anton
Šuštar, Vida Raztresen, Janez Bogataj, Jurij
Rozman, Justina Kristan, Janez Ančimer,
Peter Tomazin in Marta Bečan (vsi SDS),
Jure Meglič, Vida Ribnikar, Sebastjan Gubič
in Zdenka Maglica (vsi SD), Franc Praprot-
nik (NSi), Marija Močnik (SLS), Janez Me-
glič (DeSUS), Klemen Grašič (Mladi Tržiča)
in Andreja Koblar (Športniki Tržiča)

OBČINSKI NAGRAJENCI
Plaketi Občine Tržič sta prejela Andrej 
Puhar za dolgoletno pedagoško in umetniško
delo na področju glasbene vzgoje ter Klub
učiteljev in trenerjev smučanja Tržič za
uspešen razvoj smučanja. Diplome Občine
Tržič so dobili Milan Valjavec za življenjsko
delo v gasilstvu, Jernej Kosmač za 
obuditev tržiške kulturne dediščine, družba
KVIBO za uspešen in dinamičen razvoj 
podjetja ter Planinsko društvo Križe za 
60-letno uspešno delovanje.

Tudi 42. Šuštarska nedelja je privabila 
v Tržič številne obiskovalce.
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V občini Bled so letos nadaljevali s projektoma gradnje
vodovoda in kanalizacije na Bohinjski Beli ter veslaškega 
centra v Zaki, ki so ju zastavili že v minulem letu. Seveda pa je
tudi letošnje leto minilo v znamenju številnih prireditev, 
s katerimi se trudijo popestriti utrip tega turističnega bisera.

Gradnjo kanalizacije in vodovoda na Bo-
hinjski Beli, vključno s pridobitvijo upo-
rabnega dovoljenja naj bi končali do
konca poletja 2010. Naložba bo po oce-
nah vredna 1,8 milijona evrov, pri čemer
računajo na dobrih 1,2 milijona evrov
evropskih sredstev. Vrednost do zdaj 
izvedenih del znaša dobre 1,4 milijona

evrov. Dela so že končali v Zgornji in
Spodnji vasi, Kamni Gorici in Grabnu,
zemeljska in montažna dela za vodovod
in kanalizacijo pa bodo morali še dokon-
čati na nekaterih delih v Podklancu. So-
časno z gradnjo kanalizacije in vodovo-
da so položili tudi zaščitne cevi za javno
razsvetljavo, elektriko, kabelsko omrežje
in telefon. Z omenjeno naložbo bodo
dolgoročno rešili problem oskrbe z zdra-
vo pitno vodo ter problem odvajanja in
čiščenja odpadnih voda v naselju Bo-
hinjska Bela. Objekte bodo na javno ka-
nalizacijsko in vodovodno omrežje pri-
ključevali postopoma, in sicer do okto-
bra 2012. Sočasno z gradnjo kanalizaci-
je in obnovo vodovodnega sistema bodo
poskrbeli še za drugo infrastrukturo v
naselju. Med drugim bodo s pomočjo

sredstev za obnovo vaških jeder uredili
tudi prostor za prireditve pred kulturnim
domom, še dodatna sredstva pa naj bi
zagotovili tudi za gradnjo pločnikov in
kolesarskih stez.
S pomočjo evropskih sredstev gradijo
tudi nov veslaški center v Zaki. Začetek
gradnje sta simbolično naznanila mini-
ster za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič in
blejski župan Janez Fajfar z zasaditvijo
prve lopate in krampa v septembru. Naj-
prej so obnovili telovadnico in hangar za
shranjevanje opreme v Mali Zaki. Izbra-
li so tudi že izvajalca za gradnjo novega
sodniškega stolpa ter zunanjo ureditev
Male in Velike Zake, čakajo pa še na
gradbeno dovoljenje. Prenovo veslaške-
ga centra, ki bo vredna dobre štiri mili-
jone evrov, naj bi končali do svetovnega
prvenstva v veslanju leta 2011. Počasi pa
se premika tudi pri gradnji južne in se-
verne razbremenilne ceste. Za južno ob-
voznico so že pripravili projekt za prido-
bitev gradbenega dovoljenja, na podlagi
izdelane parcelacije zemljišč pa bo repu-
bliška direkcija za ceste začela z odkupi
zemljišč. Z gradnjo bodo predvidoma
začeli prihodnje leto. Gradnja južne raz-
bremenilne ceste bo po protokolu o ure-
ditvi medsebojnih razmerij, ki sta ga že
lani podpisala ministrstvo za promet in
blejska občina, vredna 28 milijona ev-
rov, pri čemer bo večino sredstev zago-
tovila država, in sicer 91,4 odstotka, pre-
ostanek pa občina. Za prvo fazo gradnje
severne razbremenilne ceste, to je odsek
od predvidenega krožišča v Betinu
mimo krožišča pri bencinski črpalki do
križišča Rečiške in Kolodvorske ceste pa
pripravljajo strokovne podlage, v katere
bodo vključili tudi kolesarsko stezo.
Zaradi lanskih obsežnih vlaganj v obno-
vo Blejskega gradu, ki jih delno plačuje-
jo še iz letošnjih prihodkov, v Zavodu za
kulturo letos niso načrtovali večjih 
naložb. So pa kljub temu poskrbeli za
lepšo zunanjo podobo gradu in tekoče
vzdrževanje. Med drugim so obnovili

Bled

Župan
Janez Fajfar 

Občina Bled
Cesta svobode 13
Bled

OBČINSKI SVET
Srečko Vernig, Davorina Pirc (LDS), Leopold
Zonik, Boris Cvek (Lista za gospodarsko eko-
loški razvoj), Jana Špec, Ludvik Kerčmar (SD),
Janez Petkoš (SDS), Matjaž Berčon (N.Si),
Franc Pretnar (SLS), Ljubislava Kapus, Slavko
Ažman (Za ljudi in prostor), Albert Vidic (Lista
za razvoj), Anton Omerzel, Aleš Vukelj (SNS),
Anton Mežan, Radoslav Mužan (Lista Tonija
Mežana), Bojan Žerovec, Franc Pogačar
(Blejska lista) in Miran Lavrič (Liga Turistika)

OBČINSKI NAGRAJENCI
Dobitnik zlate plakete je Turistično društvo
Bled, ki letos praznuje 130-letnico delova-
nja. Srebrni plaketi so podelili Janezu 
Petkošu in prostovoljnemu gasilskemu
društvu Rečica-Bled, bronaste plakete 
pa so prejeli Sara Isakovič, Jože Smole in
oktet Lip Bled. Razen tega so podelili so še
šest častnih znakov.

Za simboličen začetek gradnje veslaškega centra sta z lopato in krampom poskrbela minister za šolstvo
in šport dr. Igor Lukšič in blejski župan Janez Fajfar.
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celotno ostrešje in znova uredili spodnjo
grajsko teraso z originalnimi elementi
po načrtih arhitekta Antona Bitenca, ki
je v letih od 1951 do 1961 vodil prenovo
gradu. Pripravili so tudi projekt za pre-
novo sprehajalne poti na grad iz južne
smeri. Obiskovalce pa na grad poskuša-
jo privabiti tudi s številnimi prireditva-
mi. Kljub promocijskim aktivnostim, ki
jih je Zavod za kulturo Bled načrtoval
tudi na podlagi napovedi o slabšem po-
slovanju zaradi gospodarske krize, so le-
tos na Blejskem gradu našteli za deset
odstotkov manj obiskovalcev kot lani.
Bolj uspešni so bili pri organizaciji 
porok na Blejskem gradu, saj jih je bilo
za desetino več kot lani.
V začetku junija je minilo sto let od
ustanovitve gasilskega društva Bled-
Rečica. Podobno kot še marsikje drugje
so tudi na Rečici gasilsko društvo usta-
novili po večjem požaru, do katerega je
prišlo konec junija 1908 v vasi Grad, ko
je pogorelo več kot štirideset hiš in go-
spodarskih poslopij. Leto dni kasneje je
sedem domačinov ustanovilo gasilsko
društvo, ki sta mu prvo opremo podarila
načelnika z Bleda. Leto kasneje so že
zgradili tudi prvi gasilski dom. Ob dvaj-
setletnici društva so razvili prapor, kate-
rega boter je bil prestolonaslednik Peter
Karadjordjević in ki ga rečiški gasilci še
danes skrbno hranijo. Pomembno oblet-
nico je letos zaznamovalo tudi Turistič-
no društvo Bled, ki praznuje 130-letnico
delovanja. Leta 1879 so namreč na Ble-
du ustanovili olepševalni komite, katere-
ga glavna naloga je bila skrb za urejanje
kraja. To je še danes ena izmed glavnih
dejavnosti turističnega društva, zato ta
komite štejejo za njihovega prvega pred-
hodnika.

Letošnje leto se je zaradi gospodarske in
finančne krize tudi v turizmu izkazalo
za posebno leto. Sploh začelo se je pre-
cej neobetavno, saj je bilo v februarju in
marcu trideset odstotkov manj gostov
kot v enakem obdobju lani. Zato je turi-
stično gospodarstvo na Bledu stopilo
skupaj in s skupnimi promocijskimi 
akcijami pod okriljem Turizma Bled, s
katerimi so se osredotočili na turistične
trge v Nemčiji, Angliji in Italiji, jim je
ob koncu leta upad gostov uspelo
zmanjšati na slabih pet odstotkov. Kot
vsako leto so na Bled vabili s številnimi
kulturnimi in družabnimi prireditvami.
V maju Bled vsako leto zaživi z narod-
nozabavno glasbo na Alpskem večeru,
poletje pa je bilo znova v znamenju
dveh tradicionalnih glasbenih festiva-
lov, to je Festivala Bled in Okarina etno
festivala. Festival Bled je tudi letos po-
nudil za vsakogar nekaj. Ob klasičnih
koncertih je tako navdušil že otvoritveni
koncert Neon ter predstava magije, ilu-
zije in komike The professors in mono-
drama Čefurji raus!, eden od vrhuncev
festivala pa je bil tudi koncert na otoku,
kjer so virtuozi z vsega sveta ustvarili
nepozabno vzdušje. Festival so zaokro-
žili s koncerti, ki so jih poimenovali
Jazz Bled. Za številne glasbene posla-
stice domačih in tujih glasbenikov je v
avgustovskih večerih poskrbel tudi Oka-
rina etno festival, ki se je letos odvijal
že 19. leto po vrsti. 
Več kot zgolj veselica ob jezeru so bili
letošnji tradicionalni Blejski dnevi. Go-
stinske stojnice so umaknili s promena-
de, tako da so ta prostor zavzeli poulični
umetniki, jezero, po katerem so zapluli
tudi beneški gondoljerji, pa je dva veče-
ra predstavljalo kuliso za svetlobne in

glasbene predstave. V Zdraviliškem par-
ku so pripravili sejem domače in umet-
nostne obrti, zvečer pa so na oder sto-
pili številni glasbeni izvajalci. Marjetin
sejem na Bohinjski Beli, ki ga vsako leto
v juliju pripravijo ob godu sv. Marjete,
ki ji je posvečena tamkajšnja farna 
cerkev, pa je bil letos v znamenju gob. V
prostorih kulturnega doma si je bilo zato
mogoče ogledati razstavo gob, zelišč 
in izdelkov domače obrti, gobe pa so
predstavljale tudi rdečo nit zabavnega
programa.
Ob koncu poletne turistične sezone so se
na Bledu zbrali gorenjski turistični 
delavci, konec oktobra pa so na Bledu
gostili letno skupščino združenja Alpine
Pearls, ki povezuje alpske turistične 
kraje iz Avstrije, Švice, Francije, Nemčije
in Italije, januarja lani pa se jim je 
pridružil tudi Bled. Na skupščini so med
drugim za podpredsednika združenja, 
ki ga vodi župan občine Werfenweng, iz-
volili blejskega župana Janeza Fajfarja.
Letos je odmevala še kandidatura Bleda
za enega od novih sedmih svetovnih 
čudes, saj se jim je uspelo uvrstiti med
70 finalistov z vsega sveta. Znani založnik
turističnih vodnikov Lonely Planet pa je
objavil kratek film, v katerem predstavlja
najbolj čudovite kraje na svetu oziroma
deset krajev, ki jih morate videti v življe-
nju. Mednje so uvrstili tudi Bled. Kuli-
narično ponudbo, s katero se lahko po-
hvali Bled, pa so letos zbrali v knjižici
Okusiti Bled, katere naslovnico krasi
blejska kremna rezina. V slaščičarski
delavnici hotela Park so jih v minulih 56
letih izdelali že deset milijonov, okrogli
jubilej pa so v oktobru zaznamovali s
kremno rezino velikanko, ki je merila
deset milijonov kvadratnih milimetrov.

Ob jubileju blejske kremne rezine so razrezali kremno rezino velikanko. Na Okarina etno festivalu je navdušila tudi brazilska skupina Orquestra do fuba.
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Radovljica

OBČINSKI SVET
Primož Jeglič, Irena Pogačnik, Janez 
Erman, Anton Kapus, Petra Dobar, Marjan
Butorac (LDS); Marjan Vidic, Zvonko Pre-
zelj, Mateja Grčar, Anton Pogačnik, Janez
Kaltenekar, Anita Vidic (SDS); Jože Rebec,
Dragomil Rozman (SD); Jakob Demšar (SD
- samostojni svetnik); Avguštin Mencinger,
Simon Resman (N.Si), Gorazd Fajfar, Matija
Žiberna (Glas mladih Radovljica), Simon
Zore (SMS); Helena Kralj (Glas žensk 
Slovenije); Stane Perc (SNS); Tone Pfajfar
(DeSUS); Franc Peternel (Obrtniško podjet-
niška lista); Janez Urbanc/Andrej Avsenek
(E-kolo lista modrega sožitja); Darko Marolt
(Zares)

OBČINSKI NAGRAJENCI
Ob letošnjem občinskem prazniku, 5. avgu-
stu, v spomin na ustanovitev Cankarjevega
bataljona na Vodiški planini, je veliko plake-
to občine prejel Janez Romih, plaketo ob-
čine Dolfe Vojsk, Frido Skumavc in Mati-
ja Markelj, pečat občine Športno društvo
Podnart, medaljo občine pa Dora in Franc
Oblak, Franc Poljanc, Gasilska zveza
Občine Radovljica in članice PGD Begu-
nje. Ob občinskem prazniku, 11. decem-
bru, na rojstni dan Antona Tomaža Linharta,
so Linhartovo plaketo prejeli Ženski pevski
zbor Lipa Radovljica, Edi Cilenšek in Si-
mona Vodopivec Franko, pečat občine
Marija Kolar, medaljo občine pa Franc
Podjed in Blaž Trček.

Leto 2009 so v Radovljici začeli z investicijo, ki se je že v
nekaj mesecih izkazala za še bolj njuno, kot je kazalo sprva: 
na Posavcu so namreč po le štirih mesecih gradnje v uporabo
predali novi vrtec, v katerega se je skupaj z vzgojiteljicami 
preselilo 91 malčkov s Posavca in okolice.

Leto začeli z odprtjem 
novega vrtca
Občina je za vrtec, ki predstavlja eno
njenih največjih naložb v zadnjih letih,
namenila 2,1 milijona evrov. V novem
vrtcu, ki je zgrajen kot nizkoenergetski
objekt z 830 kvadratnimi metri površine,
je prostora za 100 otrok. V pritlični stav-
bi je pet igralnic s samostojnimi sanitari-
jami za vsak oddelek, športna igralnica,
garderobe, kuhinja, prostori za zaposle-
ne in dve terasi za najmlajše. ”To je 
vrtec, ki bi si ga vsi učitelji, vzgojitelji in
otroci pa tudi starši lahko le želeli,” je
bila zadovoljna Irena Kotnik, direktorica
Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica.
Zadovoljstvo je bilo še večje nekaj me-
secev za tem, ko se je spomladi izkaza-
lo, da je vpis otrok v vrtce radovljiške
občine veliko večji od lanskega. Z nekaj
prilagoditvami v vrtcih in selitvijo igral-
nic najstarejših skupin otrok v radov-
ljiško in leško osnovno šolo, za kar je 
občina namenila 192 tisoč evrov, je bil
problem vsaj za to šolsko leto rešen, tako,
da so septembra prav vsi otroci, katerih
starši so to želeli, lahko odšli v vrtec. 

Nova zdravstvena postaja Kropa in
sončna elektrarna v Radovljici
Poleti so v Kropi odprli obnovljene pros-
tore zdravstvene postaje, kjer delujeta
splošna ambulanta družinske medicine in
lekarna. Novi prostori na skupni površini
187 kvadratnih metrov obsegajo lekarno
ter ambulanto s čakalnico in drugimi pri-
padajočimi prostori. Prenova zdravstvene
postaje, ki se je iz neprimernih prostorov
v prvem nadstropju preselila v precej laž-
je dostopno pritličje, se je začela pred dve-
ma letoma. Investicijo v vrednosti 415 ti-
soč evrov sta poleg občine s po dvajsetod-
stotnima deležema sofinancirala še
Osnovno zdravstvo Gorenjske in Gorenj-
ske lekarne. V izpraznjenem prvem nad-
stropju in mansardi stavbe občina načrtu-
je ureditev štirih neprofitnih stanovanj. 
Le dan po odprtju v Kropi je v sklopu
praznovanj ob občinskem prazniku Ko-
munala Radovljica predala namenu
sončno fotovoltaično elektrarno, nameš-
čeno na centralni čistilni napravi in zbir-
nem centru za ravnanje z odpadki Ra-
dovljica. Z njo bodo ustvarili tretjino
energije, ki jo za delovanje potrebuje 

Prireditev ob občinskem prazniku je bila tokrat na Linhartovem trgu.

Župan 
Janko Sebastijan Stušek  

Občina Radovljica
Gorenjska cesta 19
Radovljica
www.radovljica.si
obcina.radovljica@radovljica.si
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čistilna naprava, ostanek pa jo bodo pro-
dali v javno omrežje. Gre za eno večjih
tovrstnih elektrarn v Sloveniji. 

Prenovljeno pročelje graščine
Prireditev ob poletnem občinskem praz-
niku je bila tokrat na Linhartovem trgu,
pred prenovljenim pročeljem radovljiške
graščine. Fazna obnova graščine se je si-
cer začela že leta 2006, ko je bilo obnov-
ljeno dvoramno stopnišče iz zelenega
tufa, urejena statična sanacija ter celovito
obnovljena zgornji atrij in vzhodna dvo-
rana v drugem nadstropju. Sledila je ob-
nova prvega nadstropja, ki je vključevala
obnovo baročne dvorane z restavriranimi
štukaturami in poslikavami ter prostorov
za postavitev stalne razstave o Antonu
Tomažu Linhartu, lani pa se je začela za-
ključna faza obnove graščine, v okviru
katere je že obnovljena fasada, zamenja-
na streha ter obnovljen in pokrit vzhodni
notranji atrij. V prihodnjih dveh letih je v
načrtu še ureditev depojskih prostorov za
Muzeje radovljiške občine, prenova trak-
ta, ki graščino povezuje s cerkvijo (konec
letošnjega leta bo obnovljen tudi tlak pred
cerkvijo), predelava kotlovnice na ogre-
vanje s plinom ter opremljanje baročne
dvorane. Doslej je bilo za obnovo grašči-
ne namenjenih 2,7 milijona evrov. Projekt
prenove graščine je kot primer dobre
prakse veleposlanikom držav EU v Slo-
veniji jeseni predstavila norveška vele-
poslanica v Sloveniji Guro Katharina
Helwig Vikor, saj je poleg občine, Minis-
trstva za kulturo in Evropskega sklada za
regionalni razvoj obnovo sofinanciral
tudi Norveški finančni mehanizem.

Obnovljena infrastruktura 
Konec poletja so po skoraj dveh letih ob-
nove v Radovljici za promet odprli nov
odsek prenovljene Ceste svobode pod
starim mestnim jedrom. Rekonstrukcijo
ceste, ki se je zavlekla zaradi izredno te-
žavnih geoloških razmer, poleg občine
sofinancira Evropski sklad za regionalni
razvoj, ki je prispeval 1,2 milijona evrov
nepovratnih sredstev, in država s 125 ti-
soč evri. Cesta svobode bo odprta za pro-
met do spomladi 2010, ko se začne re-
konstrukcija naslednjega odseka te ceste. 
Na drugem večjem gradbišču v občini - v
Hrašah - je bila zgrajena vsa nova komu-
nalna oprema ter v okviru obnove ceste
zgrajen pločnik z javno razsvetljavo. 
Celotna investicija je presegla vrednost
600 tisoč evrov. Dela nadaljujejo z obnovo
in izgradnjo komunalnih vodov ter ceste

od Hraš proti Hlebcam in nato še v smeri
proti Rodinam. 
Po končani izgradnji avtoceste je morala
občina urediti tudi del svojega cestnega
omrežja. Trenutno zaključujejo rekon-
strukcijo Ljubljanske ceste v skupni
vrednosti 250 tisoč evrov s pretežnim
sofinanciranjem države. V sodelovanju z
izvajalci del na avtocesti so v tem letu
prenovili tudi odsek ceste med Brezjami
in Dobrim poljem, servisno cesto pod
viaduktom Dobruša ter prenovili prvi
del Begunjske ceste v Lescah. Od po-
membnejših obnovitvenih del naj nave-
demo še sanacijo cest na Dobravah, za-
ključek sanacije propusta na cesti Za-
loše-Otoče in sanacijo ceste do pokopa-
lišča v Kamni Gorici. 

Nastaja Vurnikov trg, velika vlaganja
tudi v šport in turizem
V letu 2009 je bilo sicer v vsej občini še
kar nekaj gradbišč: omeniti je treba vsaj
še gradnjo športnega igrišča ob osnovni
šoli v Lipnici, začetek gradnje atletskega
stadiona ob osnovni šoli v Radovljici ter
začetek gradnje novega Vurnikovega
trga v centru Radovljice, na katerem bo-
sta ob stanovanjskih objektih stali tudi
povsem nova knjižnica in upravno po-
slovna stavba. V Ljubnem so zaključili
večletno postopno obnovo cerkve, v 
Begunjah pa je krajevna skupnost 
novembra odprla novo igrišče, ki ga je
financirala občina. 
V Kropi se po vodni ujmi zaključujejo ob-
novitvena dela, ki so v pristojnosti občine,
država pa pospešeno nadaljuje ureditev
Kroparice. Občina vodi tudi projekt za čr-
panje kohezijskih sredstev v obdobju 2010
do 2013 za izgradnjo primarnega kanali-
zacijskega omrežja, lokalne čistilne na-
prave in vodovoda v Kropi. 
Prostor za stavbo nekdanjega Merkurja v
centru Lesc, na mestu katerega bo Spar
decembra odprl novo trgovino, do nadalj-
njega ostaja prazen, saj svetniki niso potr-
dili prostorskega dokumenta, ki bi dovo-
ljeval gradnjo večstanovanjskih stavb, ka-
kršno je načrtoval investitor. Soglasno pa
so potrdili spremembe prostorskih aktov,
ki omogočajo gradnjo načrtovanega turi-
stičnega kompleksa med hipodromom in
kampom Šobec v Lescah, ter za območje,
poimenovano Mivka, sprejeli podroben
prostorski načrt. Pomembno bosta k raz-
voju turizma v občini prispevala tudi dva
turistična projekta: še v tem mesecu bo
prve goste sprejel kompleks Renesansa v
Dvorski vasi, ki je nastal v javno-zaseb-

nem partnerstvu, jeseni pa je vrata odprla
turistična kmetija Török - Pr’ Grom v
Hrašah.
Zaradi pritožbenega postopka pa občina
tudi po letu dni in pol še nima gradbene-
ga dovoljenja, ki bi omogočalo začetek
rekonstrukcije letališke steze v Lescah.

Vprašanje meje na Jelovici
Med političnimi vprašanji je bilo v za-
četku leta veliko pozornosti namenjene
meji med občinama Radovljica in Bo-
hinj na Jelovici. Zakon o ustanavljanju
občin je namreč leta 1995 nekdanjo veli-
ko občino Radovljica razdelil glede na
meje naselij. In ker ima pet gozdarskih
hiš na Jelovici, ki sicer sodijo v katastr-
sko občino Lancovo, hišne številke
Nemškega rovta, je območje ob delitvi
avtomatično pripadlo Bohinjcem. ”V teh
objektih nikoli ni bilo stalnih prebival-
cev. Meja med občinama je tako posledi-
ca poimenovanja naselij v šestdesetih 
letih, po katerem gozdarski center Mar-
tinček spada pod naselje Nemški rovt.
Tja je bil uvrščen zaradi banalnega dejstva,
da so z državnimi gozdovi v okviru teda-
njega GG Bled gospodarili iz Bohinja,”
je pojasnil župan Janko S. Stušek. ”Do-
sedanje dogajanje kaže, da v primeru, ko
sporazumna ureditev spremembe občin-
ske meje ni mogoča, sistemska rešitev
problema ne obstaja. Globoko smo pre-
pričani, da je nastala administrativna
krivica, ki je zdaj administrativno nereš-
ljiva,” je razočaran župan Stušek, ki 
rešitev problema vidi le še v pobudi za
spremembo zakona o določanju meja
občin ali celo opozorilu mednarodni
skupnosti, da v naši državi ni organa, ki
bi rešil primer meje med dvema občina-
ma ali vsaj prevzel vlogo mediatorja.

50 let čebelarskega muzeja
Bogato bero dogajanja na kulturnem po-
dročju je posebej zaznamovala petdeset-
letnica čebelarskega muzeja. Prvi zametki
čebelarske zbirke so v Radovljici začeli
nastajati že pred več kot osemdesetimi
leti, ko je Čebelarsko društvo za Slovenijo
sprejelo sklep o ustanovitvi muzeja, 
Avgust Bukovec pa je v zbirko podaril 
več kot 100 panjskih končnic. 
Posebno mesto pa med dogodki prete-
klega leta pa ima majska slovesnost v
Dragi, kjer je občina na grobišču talcev
postavila rekonstruiran kip talca, ki 
so ga ukradli in uničili v začetku leta 
in novembrsko praznovanje 80-letnice
častnega občana Slavka Avsenika. 
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Jezersko

Odprtje povsem rekonstruiranega mostu,
ki je bil sicer zgrajen v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja, pred približno poldru-
gim desetletjem pa ob prostovoljnem delu
domačinov v še takratni krajevni skupno-
sti Jezersko prvič obnovljen, je bilo še po-
sebej slovesno. Na dogodek so poleg do-
mačinov povabili tudi izvajalce vseh le-
tošnjih naložb v občini Jezersko, ki so jih
oktobra hkrati z docela obnovljenim Lu-
stikovim mostom simbolično predali na-

menu. Naložb je bilo letos kar veliko,
končni seštevek vseh pa skoraj pol milijo-
na evrov, kar predstavlja 60 odstotkov ob-
činskega proračuna. 
Vse naložbe v občini Jezersko so ocenje-
ne na 496 tisoč evrov, kar je več kot po-
lovico občinskega proračuna. Že spomla-
di so odkupili zemljišča, ki so jih potrebo-
vali za ureditev avtobusnega postajališča
pri Bajtah, vse skupaj jih je veljalo okoli
10 tisoč evrov. Do jeseni so obnovili poko-
pališki zid pri cerkvi sv. Andreja v Rav-
nem, kar je stalo več kot 26 tisoč evrov.
Asfaltirali so cesto do zaščitene Šenkove
domačije in preplastili tudi več drugih 
javnih cest, kar je skupaj zneslo 60 tisoč
evrov. Ti zneski so morda videti malen-
kostni, toda za občino Jezersko, katere
proračun je letos znašal 800 tisoč evrov,
tudi to veliko pomeni, saj morajo vsak
cent dvakrat obrniti. Letos so obnovili
vhod v podružnično šolo na Jezerskem, v
šolsko poslopje tudi sicer nenehno vlagajo.

Letos so jih obnovitvena dela pri vhodu v
šolo, vrtec in knjižnico, vhod v šolski vrt in
menjava okna v zbornici stala 27 tisočakov. 
Največja naložba je bila torej obnova Lu-
stikovega mostu, ki je veljala okoli 200 ti-
soč evrov, del denarja pa jim je zagotovi-
la tudi država. Most ima velik pomen za
razvoj turizma, saj je na cesti, ki povezu-
je regionalno cesto s cesto proti Planšar-
skemu jezeru, pa tudi za gospodarjenje z
gozdovi. Ko je župnik Janez Ham blago-
slavljal novo odprti most, se je dotaknil
zgodovine mostov na Jezerskem. Tu so
jih pogosto odnašale pobesnele vode, pa
tudi sicer je narava na Jezerskem pogosto
kruta in neusmiljena. Lustikov most čez
potok Jezernico je sedaj dovolj trden, da
bo prenesel tako muhavosti narave kot
tudi breme težkih tovornjakov z lesom.
Težkega tovornega prometa skozi dolino,
razen kadar gre za interese lokalnega go-
spodarstva, sicer na Jezerskem niso ravno
veseli, zaradi česar so spomladi skupaj z
občino Preddvor že protestirali pri pro-
metnem ministrstvu in zahtevali omejitev
tranzitnega prometa. 
Letos občina odkupuje tudi zemljišče za

parkirne prostore in avtobusno postajališ-
če nasproti stavbe Storžič, prispevali so za
nov gasilski avto, vložili v razgledno ploš-
čad Mali vrh, vlagali v prostorske akte ...
Letos je na tem območju potekala tudi
javna razprava o vladni uredbi za regijski
krajinski park Kamniško-Savinjske Alpe,
ki naj bi tem krajem odprl razvojne mož-
nosti, do njega pa so mnogi (zlasti lastni-
ki kmetijskih zemljišč) tudi nezaupljivi
oz. so proti vključitvi v območje parka. Za
življenje v kraju pa je velikega pomena
tudi državna cesta, ki Jezersko povezuje z
dolino. Država nenehno vlaga v to cesto,
vendar se pojavljajo nove in nove poškod-
be, zaradi česar morajo Jezerjani direkcijo
za državne ceste tudi ves čas opozarjati na
potrebo po sanaciji. Letos so bila končana
dela na odseku regionalke mimo Huberto-
ve kapele, župan občine Jezersko Milan
Kocjan pa je direkciji postregel že z novi-
mi fotografijami in dokumenti, ki kažejo
na potrebo po novih posegih.

Župan
Milan Kocjan

Občina Jezersko
Zgornje Jezersko 65
Zgornje Jezersko

OBČINSKI SVET 
Jurij Markič, Janko Drnovšek, Jožko Meglič,
Miran Štular, Rok Teul, Primož Muri, Drejc
Karničar

Z odprtjem povsem obnovljenega Lustikovega 
mostu so simbolično končali vse letošnje investicije
v občini Jezersko.

V samo dveh mesecih so gradbeniki obnovili dotrajan Lustikov
most na Jezerskem, kar je bila letošnja največja naložba 
v občini in hkrati pridobitev, ki veliko pomeni za razvoj kraja. 
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Preddvor

OBČINSKI SVET
Miro Roblek, Frančiška Rozman, Janez
Snedec, Danilo Ekar, Slavko Prezelj, Bojan
Lavrinšek, Janez Polajnar, Anka Bolka, Ciril
Zupin, Branko Tičar, Stanislav Bergant

OBČINSKI NAGRAJENCI
Velika plaketa Andrej Sodnik, mala plaketa
Ciril Zupin, plaketi Josipine Turnograjske
Petra Lombar in Miha Prestor

V občini Preddvor so letos končali nekaj zahtevnih projektov,
enega jim je sofinanciral tudi evropski sklad za regionalni
razvoj. Septembra so življenje in delo v občini predstavili tudi
predsedniku države Danilu Türku.

Župan 
Miran Zadnikar

Občina Preddvor
Dvorski trg 10
Preddvor

Danilo Türk je bil prvi predsednik 
države, ki je obiskal občino Preddvor, in 
enako, kot so bili nad tem dejstvom 
navdušeni v Preddvoru, je bil tudi on
prevzet nad dogajanjem v teh krajih pod
Storžičem.
Odprtja najpomembnejših letošnjih do-
sežkov v občini so strnili ob občinskem
prazniku, ki je bil še zadnjič letos prve
dni septembra, že prihodnje leto pa ga
bodo v spomin na svojo rojakinjo, prvo
slovensko pisateljico Josipino Urbančič
Turnograjsko praznovali julija. ”Najpo-
membnejša in tudi finančno največja ob-
činska investicija v sedanjem mandatu je
obnovljena infrastruktura v Novi vasi in
v delu Preddvora. Z njo smo pridobili fe-
kalno in meteorno kanalizacijo, javno
razsvetljavo, telekomunikacijske in elek-
trične vode, položene v zemljo, in asfalt-
ne prevleke. Vsa investicija pa je znaša-
la 1,2 milijona evra, od tega je 650 tisoč
evrov pridobljenih iz evropskega sklada
za regionalni razvoj,” je povedal župan
Miran Zadnikar. 
Letos so končali tudi obnovo cestnega
odseka Spodnja Bela-Srednja Bela, kjer
so uredili tudi kanalizacijo in brežine
potoka. Za okoli 300 tisoč evrov vredno
naložbo je polovico prispevala država.
Na Srednji Beli so preplastili tudi del od-
seka mimo cerkve, v nadaljevanju pa jih
čaka še ureditev krožišča v sedanjem
križišču proti Zgornji Beli. Za še eno od
občinskih naložb so pridobili državni
denar. Ministrstvo za kmetijstvo jim je iz
sredstev za razvoj podeželja namenilo
119 tisoč evrov, kar so vložili v obnovo
doma krajanov (naložba je bila sicer
vredna 350 tisoč evrov), kjer so v pritlič-
ju uredili prostore vrtca Čriček, ki se je
sem preselil iz sosednje lesene stavbe.
Vrtec, ki letos praznuje trideset let ob-
stoja, je pridobil veliko igralnico in telo-
vadnico, dom krajanov pa dvorano s te-
raso in večjo sobo za krajevno in druš-
tveno dejavnost. Tudi v drugih vaseh po
občini je bilo letos veliko novega. Ena
največjih je bila investicija v naselju

Hrib, kjer so letos spomladi slovesno od-
prli dokončano kanalizacijo, na novo je
bila urejena tudi cesta, žal pa jim za to
območje ni uspelo zgraditi toplovodnega
omrežja za ogrevanje na biomaso. 
Na pokopališču so lani adaptirali mrli-
ško vežico, letos pa je zgrajen nov plato
pred vežicami. V vrtcu Storžek pri
osnovni šoli Matije Valjavca so z adapta-
cijo pridobili dva nova prostora, saj je
tudi v Preddvoru to jesen povečan vpis v
vrtec. Sredi Preddvora so dogradili in
decembra slovesno odprli trgovski cen-
ter. V stavbi pa gradijo tudi stanovanja,
ki jih nameravajo končati prihodnje leto.
Z novostjo je občina pridobila tudi avto-
busno postajo in razširjeno cesto s ploč-
nikom proti pokopališču, prestavili pa so

tudi Layerjevo kapelico. V občini kot
pomembno ocenjujejo tudi gradnjo zave-
tišča na Zaplati, kamor so vložili blizu
10 tisoč evrov in veliko prostovoljnega
dela domače planinske sekcije, odprli pa
ga bodo najverjetneje leta 2011. Uresni-
čitvi se bližajo tudi načrti v zvezi z
zdravstvenim domom, ki je pred koncem
leta pridobil gradbeno dovoljenje, začela
pa se je tudi še gradnja. 

Ob odprtju največje občinske naložbe, ureditvi infrastrukture v Novi vasi in Preddvoru
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OBČINSKI SVET
Stanislav Boštjančič, Nada Mihajlović, mag,
Rozalija Sabo, dr. Ilija Dimitrievski, Doroteja
Osterman, Milan Podgoršek, Evstahij Drmo-
ta, Beno Fekonja, Andrej Urbanc (oktobra je
zamenjal preminulega Aleksandra Ravnikar-
ja), Borut Zatler (SD); Alojz Potočnik, Jakob
Klofutar, mag. Alenka Bratušek, Petra Mo-
horčič, Nataša Robežnik, Suzana Rekelj
(oktobra je po odstopu zamenjala Vita
Rožeja), Stane Štraus, Igor Velov (Zares),
mag. Branko Grims, Irena Oman, Bojan
Homan, Darko Jarc, Saša Kristan, Gregor
Tomše, Jure Kristan (SDS); mag. Darko Zu-
panc, Andrej Dolenc (LDS), Janez Jereb,
Matevž Kleč (N.Si), mag. Franc Rozman
(SLS), Jože Lombar (Stranka za napredek
krajevnih skupnosti), Alojz Jurij Gorjanc
(DeSUS), Rudi Čebulj (Odgovor)

OBČINSKI NAGRAJENCI
Častna občana Mestne občine Kranj sta
postala Stane Šinkovec (posthumno) in
prof. dr. Tatjana Dolenc Veličkovič, na-
grado mestne občine Kranj je prejelo KUD
Predoslje ob 100-letnici delovanja; listino o
priznanju Mestne občine Kranj so prejeli
Gasilsko reševalna služba Kranj ob 130-
letnici delovanja, Prostovoljno Gasilsko
društvo Breg ob Savi ob 80-letnici delo-
vanja in Eva Pirnat; velike plakete Mestne
občine Kranj pa so prejeli Petra Puhar
Kejžar, Zavod Korak in Niko Slapar.

”Malokje se toliko gradi kot pri vas v
Kranju, vesela pa sem, da je veliko tega
namenjenega kulturi. To so drzne poteze
in prepričana sem, da se z načrtovano
kulturno četrtjo odpirajo nove možnosti
in priložnosti tako za Kranjčane kot tudi
obiskovalce,” je na svojem obisku v Kra-
nju jeseni z nekaj zgovornimi besedami
ugotavljala ministrica za kulturo Majda
Širca, ki si je z zadovoljstvom ogledala
zlasti prenovljeno Layerjevo hišo, ki je
bila dolga leta zanemarjena, letos pa so jo
temeljito prenovili, stroški za to pa so
znašali 760 tisoč evrov. Od tega je bilo 71
odstotkov denarja iz evropskega sklada za
regionalni razvoj, osem odstotkov je pri-
spevalo Ministrstvo za kulturo, preostalo
pa Mestna občina Kranj iz proračuna. 
Dejstva, da je Kranj postal veliko grad-
bišče, pa ni opazila le ministrica, to 
lahko vsak dan opazijo tako domačini
kot turisti, ki prihajajo v Kranj. Obnav-
ljajo se ceste, ulice, hiše, velika pozor-
nost je namenjena prav staremu mestne-
mu jedru, kjer je v delu zahtevna preno-
va gradu Kieslstein. Toliko vlaganj v
cestno in komunalno infrastrukturo ter

ohranjanje stavbne dediščine hkrati ob-
čina zagotovo ne bi zmogla, če ne bi bila
uspešna s prijavo projektov na razpisih
za evropska sredstva, kjer je pridobila
nekaj manj kot 7,5 milijona evropskega
denarja.

Športniki veseli novih tribun in 
garderob ter košarkarskega igrišča
Novosti niso le v starem delu Kranja,
novih tribun in garderob so se še pred
poletjem razveselili tudi vsi tisti, ki ve-
liko časa prebijejo v športnem parku.
Na novih tribunah Vzhod je kar 708 se-
dežev, pod njimi pa osem garderob,
prostor za prvo pomoč, poleg tega pa še
tuši in javne sanitarije. Gradbena dela
so bila vredna nekaj manj kot 1,3 mili-
jona evrov, oprema pa še okoli 36 tisoč
evrov. Novo pridobitev s pridom upo-
rabljajo zlasti nogometaši in atleti, pa
tudi vsi drugi obiskovalci športnega
parka, ki se znova vračajo na urejena
igrišča. Tudi letos je namreč občina s
pomočjo akcije Verjemi v svoj koš, ka-
tere namen je obnavljati košarkarska

Kranj

Župan 
Damijan Perne

V začetku maja 2009 je bila sprejeta strategija trajnostnega
razvoja občine do leta 2023, nekateri načrti iz tega dokumenta
pa se že uresničujejo, saj je Kranj v zadnjih mesecih postal
živahno gradbišče. Pri tem ima veliko vlogo tako ohranjanje
kulturne dediščine kot skrb za boljše življenje domačinov in
hkrati usmerjanje v turizem, ki naj bi v občini pomenil tudi
nova delovna mesta in lažje premagovanje trenutne ekonomske
krize.

Obnova kompleksa gradu Kieslstein je sicer zahtevna, vendar poteka po načrtih.

Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1

Kranj
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igrišča po vsej Sloveniji, obnovila še
dve košarkarski igrišči. 

Nov vrtec in prenovljena 
šola v Žabnici
Letos septembra so kranjski malčki z
obnovo zgradbe na Likozarjevi ulici
dobili nove prostore v treh oddelkih.
Vrtec so poimenovali Ciciban, stroški
za njegovo ureditev pa so bili nekaj več
kot 178 tisoč evrov. V novem vrtcu so
večina otroci, ki jim niso mogli omogo-
čiti sprejema v vrtcih Janina in Čira
Čara, zaradi povečanega vpisa otrok v
letošnjem šolskem letu pa so v kranj-
skih vrtcih skupno odprli deset novih
oddelkov za 159 otrok.
Učenci in njihovi starši so se na začetku
letošnjega šolskega leta razveselili tudi
novih pridobitev v kranjskih osnovnih
šolah. Občina je namreč za različne in-
vesticije porabila blizu dva milijona ev-
rov. Največ so pridobili v Žabnici, kjer

so staro šolo temeljito obnovili, prav
tako so lepe prostore dobili vrtčevski
otroci in krajevna skupnost. Kljub obno-
vam v zadnjih letih pa je večina šol v
Kranju starih, zato so se na občini že
pred dvema letoma lotili temeljite anali-
ze prenove šol in pripravili terminske
načrte. Da bo obnova starejših zgradb
morala biti res kakovostna, so gradbeniki
dobili opozorilo oktobra, ko je na podru-
žnični šoli v Goričah odpadel del ometa
v eni od učilnic. K sreči ni prišlo do 
hujših poškodb učencev, šolo pa so ob-
novili v tednu dni.

Lepše in varnejše tudi ceste
Dlje v Kranju navadno poteka obnova
cest, zlasti če gre za mestno središče,
kjer hkrati potekajo arheološka izkopa-
vanja. Tako je bilo precej dela in nekaj
dodatnih stroškov pri obnovi Tavčarjeve
in Tomšičeve ulice, dela na Savski cesti

pa so se, prav zaradi arheoloških izkopa-
vanj, ki so sicer razkrila pravo bogastvo
arheoloških najdb, zavlekla. Kljub temu
naj bi bila tudi Savska cesta kmalu do-
končana, že pred tem pa so se jeseni za-
čela dela na Stritarjevi in Gregorčičevi
ulici ter obnova Jelenovega klanca. 
S tem se uresničuje evropski projekt ob-
nove ulic okoli Slovenskega trga. 
Rekordno hitro, celo dva meseca pred
iztekom roka, pa se je končala obnova
odseka občinske ceste med Drulovko in
Bregom, ki so jo slovesno odprli junija.
Odsek prenovljene ceste je velika 
pridobitev tudi za pešce in kolesarje,
saj so ob njej dobili pločnik in kolesar-
sko stezo.

Kmalu nova knjižnica 
in parkirni hiši
Kljub temu da je Kranj pravo gradbišče
in da je sredi obnove tudi nekdanja
stavba Globusa, kjer bodo predvidoma
poleti vendarle odprti tudi prostori 
nove kranjske knjižnice, pa nekateri 
načrti še niso zaživeli. Tako se je za-
maknila predvidena rušitev nekdanjega
hotela Jelen, na njegovem mestu pa naj
bi v kratkem začeli graditi stanovanjsko
poslovni objekt.
Še vedno so problem tudi parkirišča,
problematiko parkiranja v mestu pa 
naj bi rešili v teku naslednjih dveh let,
saj je podjetje Kranjska parkirišča 
že predstavilo gradnjo dveh parkirnih
hiš. Eno, z okoli štiristo parkirnimi 
mesti, naj bi do pomladi leta 2011 
zgradili na Hujah, drugo, z okoli tristo
parkirnimi mesti, pa do poletja 2011
pod Slovenskim trgom.

Šola v Žabnici je od začetka letošnjega šolskega leta temeljito prenovljena. Z Layerjevo hišo se v Kranju začenja uresničevati zamisel o kulturni četrti.

Na Hujah naj bi do pomladi 2011 zrasla nova parkirna hiša s 400 parkirišči.
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Naklo

Župan
Janez Štular

Občina Naklo
Glavna cesta 24
Naklo

Župan občine Naklo Janez Štular šteje za največji dosežek
vselitev stanovalcev v Dom starejših občanov, kar so uresničili
maja letos. Občina je končala gradnjo kanalizacije v Strahinju,
nato pa so se enakih del lotili v Spodnjih Dupljah.

Junija lani so prerezali trak na novem
Domu starejših občanov v Naklem. Zanj
so izbrali upravljavca, Dom starejših ob-
čanov Preddvor. Čeprav so napovedali
vselitev v dom januarja 2009, se je to
zgodilo šele maja letos. ”Dogovori z dr-
žavo o cenah storitev in zagotovitvi de-
narja za nujno opremo pred vselitvijo so
se zelo vlekli. Od obljub za pomoč ni
bilo nič, zato smo morali sami zagotovi-
ti okrog 150 tisoč evrov za pripravo
doma na vselitev. Zato je najpomemb-
nejši dosežek, da je dom naseljen. Vseh
46 postelj je zasedenih, pridobili smo
nova delovna mesta, nekaj pa jih še
bomo. Dom je velika pridobitev, saj naši
občani lahko preživijo del starosti v do-
mačem kraju, v bližini domačih ljudi. Že
zato se je splačalo vztrajati pri iskanju
najboljše rešitve,” je dejal župan Janez
Štular.
Večino letošnjega denarja je Občina Na-
klo namenila za komunalno urejanje na-
selij. Končala je gradnjo kanalizacije v
Strahinju, za kar je porabila več kot sto
tisoč evrov. Nato so se lotili gradnje fe-
kalne in meteorne kanalizacije v Spod-
njih Dupljah, kjer so obnovili še vodo-
vod, javno razsvetljavo in druge napelja-

ve. Za to naložbo, ki so jo začeli uresni-
čevati že lani, je Evropa prispevala 748
tisoč evrov. Približno toliko denarja je
zagotovila občina sama. Poskrbela je
tudi za obnovo komunalnih napeljav v
Cvetlični ulici in na Pivki v Naklem,
ureditev avtobusne postaje in postavitev
ekološkega otoka v vasi Gobovce ter ob-
novo podružnične šole v Podbrezjah.
Pomembna pridobitev je nov zbirni cen-
ter za ločene odpadke v Naklem, ki so ga
odprli avgusta letos. Ta naložba je brez
zemljišča stala okrog 140 tisoč evrov. Iz-
kazalo se je, da je bil vložek koristen.
Vodstvo Občine Naklo se ukvarja tudi z

načrti, ki so pomembni za bodoči razvoj.
Za gradnjo kanalizacije in obnovo nape-
ljav v Zgornjih Dupljah že ima gradbeno
dovoljenje za dela v letu 2010. Pridobila
je 450 tisoč evrov iz Evrope, ostale stro-
ške pa bo pokrila s prihodnjim proraču-
nom. Pripravlja podrobni prostorski na-
črt za nov vrtec v Naklem, ob katerem
bo novo naselje z dvajsetimi hišami. Že
štiri leta se ukvarja z izdelavo Občinske-
ga prostorskega načrta. Zanj je pridobila
32 pozitivnih mnenj pristojnih organov.
Manjka le še soglasje Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Letos so nadaljevali in končali gradnjo kanalizacije
v Spodnjih Dupljah.

OBČINSKI SVET
Marjan Babič, Ana Grašič, Gabrijela Jošt,
Ivan Meglič in Albin Rehberger (vsi SLS), 
Albin Golba, Marko Mravlja in Ana Žontar
(vsi SDS), Peter Celar in Branka Uranič (oba
N. Si), Aleš Krumpestar in Jože Mohorič
(oba LDS), Zdravko Cankar (DeSUS), Sta-
nislav Koselj (SD) in Anton Kosec (Stranka
za napredek krajevnih skupnosti)

OBČINSKI NAGRAJENCI
Srebrno plaketo Občine Naklo je ob 60-let-
nici dobilo Kulturno društvo Dobrava Na-
klo. Drugo srebrno plaketo je prejel Franc 
Markovec za 45-letno delo v Prostovoljnem
gasilskem društvu Žeje-Bistrica. Bronasto
plaketo je dobila Milena Zupan za aktivnost
v Kulturno turističnem društvu Pod Krivo jel-
ko Duplje in folklorni skupini upokojencev.
Spominski priznanji sta prejeli Ivanka To-
mazin in Marija Teran iz Društva upokojen-
cev Naklo.

Dom starejših občanov Naklo je imel septembra dan odprtih vrat, med katerim so se družile 
vse generacije prebivalcev.
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Šenčur
Novo kanalizacijsko in vodovodno omrežje v Vogljah, 
Športno-kulturni dom v Voklem in prizidek k vrtcu v Šenčurju
so največji letošnji projekti v občini Šenčur. 

OBČINSKI SVET
Marjan Kristanc, Marija Dermastija, Janez
Grilc, Jože Regina, Cvetka Kuhar in Franci
Sekne (vsi SDS), Ciril Kozjek in Janez Suš-
nik (SLS), Ciril Sitar in Nina Bakovnik (SD),
Jožef Stružnik in Simon Kuhar (LDS), Janez
Janko Ovijač (N.Si), Jurij Gorjup (Lista Skup-
na pot), Aleš Perič Močnik (Lista za mlade za
šport ter za kulturo), Aleksander Sašo Zu-
pan (Nestrankarska lista za šport in kulturo)
in Janez Žumer (Lista mladih)

OBČINSKI NAGRAJENCI
Zlati plaketi Občine Šenčur sta prejela 
Janko Golorej iz Voklega in Miha Kozelj z
Olševka, srebrni plaketi so podelili Alojzu
Lumpretu iz Trboj in Dragu Vrtaču z Viso-
kega, bronaste plakete pa so prejeli Janez
Frantar z Visokega, Roman Pintar iz Šen-
čurja in Stane Gašperlin iz Šenčurja.

Župan
Miro Kozelj

Občina Šenčur
Kranjska cesta 11
Šenčur

Novo komunalno in cestno infrastrukturo v Vogljah so v uporabo uradno predali avgusta.

Malčki so se razveselili večjega vrtca v Šenčurju. 

Poleti so v Vogljah končali veliko inve-
sticijo, zaradi katere je vas dobila pov-
sem novo podobo. S pomočjo Evropske
unije oz. Evropskega sklada za regional-
ni razvoj v višini 705.208 evrov je na-
mreč občina obnovila 5.561 metrov vo-
dovodnega omrežja ter Vogljansko in
Letališko cesto. Omenjena dela so sku-
paj stala 1,23 milijona evrov. Z lastnimi
sredstvi je zgradila še fekalno in meteor-
no kanalizacijo ter javno razsvetljavo,
obenem pa obnovila večino vaških cest.
S pomočjo Agencije za kmetijske trge in
razvoj so uredili še vaško jedro, Tele-
kom, Gratel in Elektro Gorenjska pa so
na novo zgradili ali obnovili svoja
omrežja. Skupno so bili v zadnjih štiri-
najstih mesecih v novo infrastrukturo
Vogelj vloženi skoraj štirje milijoni ev-
rov, od tega je občina prispevala 3,1 mi-
lijona evrov svojih in evropskih sredstev. 
Letos so odprli tudi nov Športno-kul-
turno dom v Voklem, ki so ga gradili do-
bri dve leti. Gradnja novega objekta, ki
je zrasel na lokaciji starega kulturnega
doma, je stala 1,1 milijona evrov, dodat-
nih 180 tisoč evrov pa notranja oprema.
Večino sredstev je prispevala občina, 89
tisoč evrov pa so pridobili od Fundacije
za šport. V novem domu je večnamen-
ska dvorana, namenjena športu, kulturi

in prirejanju različnih prireditev. V stav-
bi so tudi prostori krajevne skupnosti, te-
lefonska centrala Telekoma Slovenije, v
mansardnem delu pa je občina uredila
tudi profitni stanovanji. 
Septembra so uradno predali svojemu
namenu tudi prizidek k vrtcu Šenčur. 1,6
milijona evrov vredno investicijo je v ce-
loti plačala občina, s prizidkom pa so
pridobili prostor za dodatnih pet oddel-
kov oziroma sto otrok. V šenčurskem
vrtcu je tako po novem prostora za 330
malčkov obeh starostnih obdobij. Poleg
dodatnih igralnic so pridobili še prostor-
nejšo jedilnico in sodobno kuhinjo, v
večje prostore so preselili tudi otroško
zobno ambulanto. Med pomembnejšimi
pridobitvami je tudi terasa z gumeno
podlago za vse oddelke jasli. Preuredili
so tudi parkirišče, ki je sedaj na zunanji
strani ograje, tako da lahko asfaltno po-
vršino pred vrtcem sedaj uporabljajo za
igro malčkov. V mansardnem delu pri-
zidka je svoj prostor dobila tudi šenčur-
ska godba. 
Potem ko so lani uredili strugo Olševni-
ce od mosta na Lužah do razbremenilni-
ka v Srednji vasi, so letos na tem odseku
razširili in obnovili še cesto, manjše in-
vesticije pa so izpeljali tudi po drugih
vaseh. 
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Letos so končali triletno obnovo Petrovčeve domačije v središču Cerkelj.

Cerklje na Gorenjskem

OBČINSKI SVET
Janez Korbar, Silva Dolinar, Matjaž Črnič,
Blaž Kaplenik, Marija Stare, Franc Kropivnik
in Boris Kožar (vsi Lista za razvoj vasi pod 
Krvavcem), Andrej Kosec, Dejan Podgoršek
in Ana Polanc (SDS), Anton Kopitar (LDS),
Miha Zevnik (SLS), Jože Ipavec (N.Si), 
Marjan Ropotar (Lista za vas), Janez Preša
(Lista obrti, podjetništva in turizma) in Jaka
Ciperle (Lista Kultura, ulica, ljudje), ki je na-
domestil Petra Antona Pirca (odstopil zaradi
preselitve). 

OBČINSKI NAGRAJENCI
Veliko plaketo Občine Cerklje na Gorenj-
skem je prejel Komorni moški pevski zbor
Davorina Jenka, ki praznuje petdeset let
delovanja, malo plaketo so podelili dr. Boru-
tu Beleharju, nagrado je prejel Mladinski
center Cerklje, priznanja so prejeli Milan
Zamljen, mentorji PGD Zalog pri Cerkljah
(Tina Lončar, Peter Lončar, Boštjan Ko-
vač in Janez Plevel), Cveto Kotnik in Jože
Močnik, županove spominske plakete pa
Irena Naglič, Ida Vadnov in Vlasta Košnik
(vse iz vrtca Murenčki).

V letu 2009 so v občini Cerklje na Gorenjskem med drugim
dokončali obnovi Petrovčeve hiše in ceste Grad-Ravne, začeli 
graditi prizidek k centralnemu vrtcu in kanalizacijo Pšata-Zalog ... 

Občina Cerklje na Gorenjskem vsako leto
izvede več velikih investicij, kljub temu
pa sodi med tiste redke občine, ki se
doslej niso zadolževale, tako pa naj bi os-
talo tudi v prihodnjem letu, napoveduje
župan Franc Čebulj. Med letošnjimi pro-
jekti je treba na prvem mestu zagotovo
omeniti dokončanje triletne obnove Pet-
rovčeve domačije v središču Cerkelj. Pre-
novljeni objekt je obogatil ponudbo kul-
turnih, izobraževalnih in turističnih vse-
bin v kraju, saj so v njem prostori za info
in e-točko, sodobna knjižnica s čitalnico,
slikarski atelje in muzejsko-razstavni
prostor. Dobrih 1,4 milijona evrov vredno
naložbo je občina uresničila s sofinanci-
ranjem Evropskega sklada za regionalni
razvoj v višini 842 tisoč evrov in z lastni-
mi proračunskimi sredstvi. 
Letos so nadaljevali z gradnjo sekundar-
ne kanalizacije na Zgornjem Brniku,
hkrati pa so gradili še novo vodovodno
omrežje, pločnik, javno razsvetljavo, ši-
rokopasovno telekomunikacijsko omrež-
je in plinovod. Na Spodnjem Brniku so
zaključili prvo fazo rekonstrukcije dr-
žavne ceste Moste-Kranj, v okviru kate-
re so zgradili pločnik in rekonstruirali
vozišče med Vopovljami in Spodnjim
Brnikom. Začela so se tudi že gradbena
dela za drugo fazo projekta, t. j. gradnje

krožnega križišča premera štirideset me-
trov, vredne približno 1,8 milijona evrov,
ki jih bosta skupaj zagotovili Direkcija
RS za ceste in Občina Cerklje.
V Cerkljah so letos začeli graditi prizidek
k šolskemu vrtcu Murenčki, v katerem
bodo pridobili tri dodatne igralnice - dva
oddelka bosta za prvo starostno obdobje,
eden pa za starejše otroke. Poleg tega
bodo v zgornji etaži starega dela vrtca
pridobili sobo še za dodatni vrtčevski od-
delek. Občina je v letu 2009 odkupila
tudi stanovanje v podružnični šoli v Zalo-
gu, v njem pa bo uredila dodaten vrtčev-
ski oddelek. Po načrtih naj bi novi vrtčev-
ski prostori ”oživeli” spomladi prihodnje
leto. Župan Franc Čebulj je ob tem opo-
zoril, da za širitev vrtca kljub drugačnim
obljubam znova niso prejeli nobenih
sredstev iz državnega proračuna. Skupaj
bo občina za pridobitev novih oddelkov v
Cerkljah in Zalogu, v katerih bo prostora
za približno sedemdeset dodatnih otrok,
namenila več kot 600 tisoč evrov. 
V letu 2009 je stekla tudi gradnja 3,8 kilo-
metra dolgega primarnega kanala fekalne
kanalizacije po vaseh Pšata, Poženik,
Šmartno, Glinje in Zalog pri Cerkljah, 
ki naj bi jo zgradili do septembra 2010.
Sočasno s kanalizacijo bodo obnovili tudi
vodovod v dolžini dveh kilometrov in 

Župan
Franc Čebulj

Občina 
Cerklje na Gorenjskem
Trg Davorina Jenka 13
Cerklje na Gorenjskem
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Odprtje obnovljene in razširjene ceste Grad-Ravne Vrtec Murenčki v Cerkljah bodo povečali.

cestišče. Pogodbena vrednost gradbenih
del znaša skoraj 830 tisoč evrov, skupaj s
projekti, geodetskimi posnetki, obnovo
sekundarnih vodov, javne razsvetljave,
obnove opornih zidov in mostov na reki
Pšati pa bo naložba stala preko milijona
evrov, v kar pa še niso všteti stroški arhe-
oloških izkopavanj, nadzora in raziskav.
Občina bo na odseku Poženik-Šmartno
vgrajevala tudi glavni kolektor za medob-
činski vodovod Krvavec, kar bo predvido-
ma stalo okoli pol milijona evrov. 
Pripravljalna dela na gradnjo novega me-
dobčinskega vodovoda Krvavec se bodo
sicer začela že prihodnje leto, medtem ko
je začetek gradnje odvisen predvsem od
pridobitve načrtovanih kohezijskih sred-
stev, ki pa v državnem proračunu za leto
2010 še niso na voljo. Župan je kljub
temu zadovoljen, da so omenjeni projekt
po dolgih prizadevanjih končno uspeli
spraviti v državni načrt razvojnih progra-
mov in s tem zagotoviti financiranje iz
kohezijskih sredstev v obdobju od 2011
do 2013, vsaj tako je jeseni zagotovil mi-
nister za okolje in prostor Karl Erjavec.
Za nov medobčinski vodovod Krvavec so
se sicer letos po dolgih pogajanjih le
uspele dogovoriti njegove lastnice - obči-
ne Cerklje, Šenčur, Komenda, Vodice in
Kranj. Pogodbo o sodelovanju pri izvedbi
projekta ”Povečanje zmogljivosti medob-
činskega vodovodnega sistema Krvavec”
so župani podpisali julija letos, z njo pa
določili medsebojna razmerja in obvez-
nosti pri skupnem projektu, ki naj bi bil
dokončan v letu 2013. Investicija v nov,
24 kilometrov dolg vodovod bo po zad-
njih ocenah stala 10,7 milijona evrov, od
tega pričakujejo sedem do osem milijo-
nov evrov iz evropskega kohezijskega
sklada. Preostala sredstva bodo prispeva-
le občine v deležih, dogovorjenih glede

na kasnejšo porabo krvavške vode. Obči-
ni Cerklje, ki je koordinatorica projekta,
bo pripadlo dobrih 32 odstotkov, Komen-
di in Vodicam po 18,4 odstotka, Kranju
skoraj enajst odstotkov, Šenčurju pa do-
bra petina vode in seveda tudi stroškov in-
vesticije. Nov vodovodni sistem bodo
gradili ob polnem delovanju obstoječega
vodovoda, razmišljajo pa tudi o možnosti
energetskega koriščenja krvavške vode. 
V začetku novembra so položili tudi te-
meljni kamen za nov nogometni center na
Velesovem. Investicija bo verjetno stala
približno milijon evrov, saj se je naknad-
no odločila za spremembo projekta, tako
da bodo po novem uredili štiri garderobe
ter prostor za fitness in masažni center,
tako da bo novi objekt zadostoval norma-
tivom tudi za nastopanje v prvi državni
nogometni ligi. Gradnjo sicer sofinancira
tudi ministrstvo za šolstvo in šport. Tudi
sicer je v nogometni center na Velesovem
občina v zadnjih letih precej vlagala, saj
je dokupila zemljišče, tako da nogometa-
ši sedaj razpolagajo s skoraj štirimi hek-
tarji zemljišč, pomagala pa je urediti tudi
glavno in pomožno igrišče. 
Občina Cerklje je letos kot prva občina v
sistemu Komunale Kranj uvedla ločeno
zbiranje odpadne embalaže pri gospo-
dinjstvih in štirinajstdnevnega odvoza
komunalnih odpadkov. Na ta način so po
podatkih Komunale Kranj v Cerkljah
količino oddanih mešanih komunalnih
odpadkov znižali za približno tretjino,
kar se gospodinjstvom pozna tudi pri
nižjih stroških za odvoz odpadkov. V
letu 2009 so gospodinjstva odpadno em-
balažo odlagala še v posebne ekološke
vrečke, prihodnje leto pa bodo raje uve-
dli dodatne zabojnike, ki jih je ob po-
manjkanju denarja v komunalnem pod-
jetju v poslovni najem vzela občina.

Prav malo pa se je letos premaknilo pri
projektu doma starostnikov v Šmartnem.
Znano je, da sta Občina Cerklje (49 od-
stotkov) in Gradbinec Gip iz Kranja (51
odstotkov) v ta namen ustanovila Zavod
Taber, ki je lani pridobil koncesijo za in-
stitucionalno varstvo starejših. Na pod-
lagi določb iz koncesijske pogodbe bi
morali dom zgraditi do 1. julija prihod-
nje leto, kar pa verjetno ne bo izvedljivo,
saj so letos (pre)dolgo pridobivali grad-
beno dovoljenje. Celoten projekt Taber
naj bi sicer po zadnjih ocenah stal od 23
do 25 milijonov evrov, samo dom starej-
ših občanov s komunalno in cestno in-
frastrukturo pa od enajst do trinajst mili-
jonov evrov. Zastoj pri uresničevanju
projekta sta zakrivili predvsem kriza na
finančnem trgu in v gradbenih podjetjih,
vseeno pa lastnika po županovih bese-
dah zavzeto iščeta drugega investitorja.
”Vsekakor je velika škoda, da projekta
pred leti, ko bi ga že lahko začeli, obča-
ni niso podprli. Sedaj je nekaterim že
zelo žal, ker tedaj niso ravnali obratno,
sploh tistim, ki bi potrebovali oskrbo v
domu starejših občanov,” dodaja župan
Čebulj.
Med manjšimi, a prav tako pomembnimi
investicijami omenimo še ureditev par-
kirnih prostorov v Adergasu. V vaseh na
pobočju Krvavca so se letos razveselili
obnovljene ceste Grad-Ravne. Po lanski
razširitvi so namreč dobra dva kilometra
dolg odsek še preplastili z asfaltno pre-
vleko, tako da se sedaj na tej cesti avto-
mobili brez težav srečujejo tudi z avto-
busi. Investicija je bila vredna štiristo ti-
soč evrov. Na šoli v Cerkljah so obnovi-
li ogrevalni sistem, v pritličju zamenjali
pode in izolirali severni del starega dela
šole. Kompletno so obnovili tudi Barle-
tovo cesto v Cerkljah.
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Železniki

Po predlanskih katastrofalnih poplavah
so letos na Racovniku odprli prenovljeni
zdravstveni dom (vrednost 1,5 milijona
evrov) in nogometno igrišče v Njivici
(333 tisoč evrov). Veselje ob pomemb-
nih pridobitvah pa je precej skalilo krče-
nje sanacijskih sredstev zaradi pomanj-
kanja denarja v državnem proračunu.
Namesto obljubljenih 4,7 milijona evrov
so tako v Železnikih letos prejeli zgolj 1,8
milijona evrov, kar bo zadostovalo le za
obnovo vodovoda, ureditev poškodovane

javne razsvetljave in kovanih ograj, sana-
cijo kritičnega plazu v Smolevi in zače-
tek obnove kulturnega doma, lotili pa so
se še sanacije Starogoliškega mostu v
Selcih. Državni prostorski načrt, ki je po
mnenju župana Mihaela Prevca najpo-
membnejši dokument za Železnike, naj
bi vlada sprejela avgusta 2011, z dolgo-
trajnimi postopki na ministrstvih pa se
občina Železniki sooča tudi pri pripravi
občinskega prostorskega načrta.
Najpomembnejša investicija, ki so jo le-

tos končali v občini, je gradnja kanaliza-
cije Selca-Dolenja vas. Naložba je bila
vredna 1,4 milijona evrov, od tega je ob-
čina 748 tisoč evrov pridobila iz evrop-
skih strukturnih skladov. Prihodnje leto
sledi še gradnja čistilne naprave v Dole-
nji vasi. Precej denarja - približno 800 ti-

soč evrov - so letos namenili za obnovo
skoraj sedmih kilometrov občinskih cest.
Največji zalogaj je predstavljala ureditev
in asfaltiranje v ujmi uničene ceste skozi
Soriški Potok v dolžini 1,6 kilometra.
Dela so potekala tudi na regionalnih ce-
stah. Nadaljuje se rekonstrukcija ceste
Podrošt-Sorica v dolžini 500 metrov, ob
regionalni cesti skozi Log gradijo ploč-
nik na 1,2 kilometra dolgem odseku, po-
stopoma obnavljajo v ujmi poškodovane
odseke na cesti Podrošt-Češnjica, kjer so
zgradili nadomestni most čez Selško
Soro, letos pa so obnovili tudi prvi, slab
kilometer dolg odsek davške ceste, ki naj
bi jo v celoti zgradili do leta 2012.
V občini Železniki so letos začeli graditi
odprto širokopasovno omrežje elektron-
skih komunikacij. Vrednost projekta
znaša 3,3 milijona evrov, občini je uspelo
pridobiti 2,5 milijona evrov evropskih
sredstev, ostala sredstva pa bo zagotovil
zasebni partner podjetje Tritel. Slednji 
je doslej omrežje zgradil v Dolenji vasi,
Selcih, na Golici in Podlonku, do konca
leta namerava zgraditi omrežje in poveza-
ti s centralno sprejemno točko spodnji 
del občine, do konca avgusta prihodnje
leto pa še zgornji del. Optično omrežje
bodo tako pripeljali tudi do bolj hribo-
vitih območij.
V prihodnjih letih bo ena od prioritetnih
nalog obnova dotrajanih šolskih zgradb;
na obnovo čakata centralna šola v Želez-
nikih in njena podružnica v Dražgošah.
Prihodnje leto bodo zaključili več let tra-
jajočo obnovo podružnične šole Selca,
kjer so ob začetku šolskega leta 2009/10
odprli novo igralnico za štirinajst otrok.
Letošnjo jesen je po številnih zapletih
vendarle znova stekla obnova športnega
parka Dašnica, muzej v Železnikih pa je
dobil novo fasado in lepšo zunanjo po-
dobo. Večino denarja za sto tisoč evrov
vredno zunanjo prenovo je zagotovila
občina. Slednja je prispevala tudi dve
tretjini denarja za 233 tisoč evrov vred-
no novo gasilsko vozilo - cisterno, ki so
se je razveselili v PGD Selca.

Popoplavna sanacija Železnikov se je letos zaradi krepko 
okrnjenih državnih sanacijskih sredstev zelo upočasnila. 
Zaključili so gradnjo kanalizacije Selca-Dolenja vas, začela pa
se je gradnja optičnega omrežja. 

Župan
Mihael Prevc

Občina Železniki
Češnjica 48
Železniki

OBČINSKI SVET
Janez Ferlan (podžupan), Mirko Berce, Jer-
nej Bešter, Marko Gasser, Borislav Jensterle,
Marko Kos (SLS), Mateja Bogataj, Alojz Dem-
šar, Peter Prezelj (SDS), Jože Prezl, Leopold
Nastran (SD), Gregor Habjan, Anka Rakovec
(Svet pod Ratitovcem), Janez Habjan, Peter
Mesec (Zveza neodvisnih Slovenije), Florijan
Tavčar (DeSUS), Janez Thaler (N.Si)

OBČINSKI NAGRAJENCI
Občinske plakete so prejeli Muzejsko 
društvo Železniki ter čebelarski društvi
Železniki in Selška dolina, občinska pri-
znanja pa Smučarski klub Domel, Šport-
no društvo Dolenja vas in selški župnik
Damjan Prošt.

Po predlanskih poplavah so v Železnikih konec marca odprli prenovljen zdravstveni dom. 



65

GORENJSKE OBČINE / GORENJSKA 2009

O gradnji doma za starejše je bilo veliko
govora, saj je podjetje Deos kot investi-
tor skoraj leto dni čakalo na izdajo grad-
benega dovoljenja. Zakaj upravna enota
več mesecev ni izdala dovoljenja, ni jas-
no, saj prvotni razlogi (čakanje na odlo-
čitev upravnega sodišča o vpletenosti
nekaterih sosedov v postopek) v začetku
oktobra, ko so le izdali gradbeno dovo-
ljenje, niso bili odpravljeni. Zato pa so
se na to dovoljenje pritožili sosedje, ki so
stranke v postopku, kar začetek gradnje
znova oddaljuje. 
Kdaj se bo gradnja lahko začela, v Ži-
reh je veliko občank in občanov prepri-
čanih, da bodo pritožbe sosedov zavr-
njene, je danes težko ugibati. Kljub
temu tako občinska uprava kot investi-
tor upata, da bo dom postal realnost.
Dom v Žireh podpira veliko občanov, ki
so se julija zbrali na protestu in zahte-
vali umik pritožb sosedov in s tem no-
vih 150 mest v domovih za starejše v
Sloveniji in približno 80 novih delovnih
mest v občini. Projekt je vreden približ-
no 11 milijonov evrov. 
Velik projekt je tudi ureditev športnega
parka na Polju (za šolo in cerkvijo), kjer
bodo najprej zrasla nogometna igrišča s
pomožnim objektom, saj nogometaše
Alpine s sedanjega igrišča v industrijski
coni podi razvijajoče gospodarstvo. Sre-
di leta so številni Žirovci na rokah pre-
nesli del knjižničnega gradiva Krajevne
knjižnice Žiri, ki se je preselila iz majh-
nih in zastarelih prostorov v zadružnem
domu v svetlo, prostornejšo in lepo ure-
jeno mansardo Stare šole v Žireh. Lani
je knjižnico obiskalo več kot 25 tisoč
bralk in bralcev, letos še več. 
Občina je letos zaključila tudi prenovo
poslovilnega objekta na pokopališču in
vodovoda v Rakulku, več denarja so mo-
rali iz občinskega proračuna nameniti
občanom za blaženje gospodarske krize.
Kako bo občina v sodelovanju z Direkci-
jo RS za ceste uredila središče mesta s
križiščem (v Žireh si želijo manjše kro-
žišče), obnovo mostu, pločnikov, kole-
sarskih stez, ..., zaenkrat še ni jasno.

Zato pa se je maja v Mršak preselil ben-
cinski servis, ob zadružnem domu pa so
na mestu prejšnje bencinske črpalke se-
daj urejena nova parkirna mesta.
Tako kot v drugih občinah na Škofjelo-
škem bodo tudi v Žireh prihodnje leto
začeli izvajati projekt Urejanja porečja
Sore, saj imajo projekte kanalizacije, vo-
dovoda in obnove čistilne naprave pripe-
ljane vse do gradbenega dovoljenja. Za-

čeli naj bi s kanalizacijo skozi Rakulk in
Dobračeva ter vodovodom Žiri, ven-
dar projekt za vodovodno omrežje pri 
pristojnih službah še ni potrjen. Zato pa
so letos zaključili evropski projekt za 
regionalni razvoj, komunalno ureditev
Industrijske cone Žiri. Prva faza je bila
opravljena lani, letos pa urejeno še 
parkirišče za tovornjake in avtobuse.
Občina sodeluje tudi pri evropskem 
projektu Gorenjska panoramska cesta
(skupaj z Občino Gorenja vas-Poljane
bodo uredili cesto v Žirovskem Vrhu), z
energetsko obnovo Osnovne šole Žiri pa
tudi pri projektu Obnovljivi viri energije
v Alpskem prostoru.

Žiri

Ena največjih investicij v občini Žiri bi morala biti pred dvema tednoma zaključena, vendar se dom za
starejše ni začel niti graditi. Kdaj bo stal v Mršaku (na sliki)? Graditi naj bi ga začeli spomladi leta 2010.

V občini Žiri so letos posebno pozornost namenili pridobivanju
dovoljenj za gradnjo doma za starejše v Mršaku. V ta del
občine se je iz središča v prvi polovici leta preselil bencinski
servis.

Župan 
Bojan Starman

Občina Žiri
Trg svobode 2
Žiri

OBČINSKI SVET
Anton Beovič, Metka Debeljak, Peter Do-
lenc, Urška Eniko, Silva Frelih, Branko 
Jesenovec, Martin Kopač, Vesna Kranjc,
Stanislav Mlakar, Franci Mlinar, Marko Mrlak,
Vladimir Oblak, Germana Pivk, Marijan 
Žakelj, Viktor Žakelj 

OBČINSKI NAGRAJENCI
Priznanje Občine Žiri je prejelo Prostovolj-
no gasilsko društvo Žiri ob 120-letnici de-
lovanja. Priznanje Občine Žiri je prejelo
Družbeno prosvetno društvo (DPD) Svo-
boda Žiri za svoje dolgoletno delo. Prizna-
nje župana je za 45-letno delovanje in pri-
spevek k razvoju kvalitetne glasbe prejel
Moški pevski zbor Alpina.
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Škofja Loka

OBČINSKI SVET 
Maja Cankar (SDS), Matej Demšar (SLS),
Franc Feltrin (LBL), Jože Valter Galof (LDS) -
podžupan, Lidija Goljat (SD), Petra Grohar
Jankovec (SDS), Mirjam Jan Blažič (SD) -
podžupanja, Janez Jenko (SLS), Blaž Kav-
čič (LDS), Dušan Krajnik (NIT), Tomaž Krpič
(SD), Blaž Kujundžič (LDS), Roman Šturm
(SLS), Matej Lutar (SDS), Valentina Nastran
(SLS), Andrej Novak (Zares), Nevenka 
Novak (SD), Anton Peršin (SDS), Boštjan
Pleško (N.Si), Stanislav Praprotnik (SDS),
Robert Strah (SDS), Janez Sušnik (NIT),
Franc Šifrar (DeSUS), Špela Marija Šifrar
(NIT), Zorica Škorc (GŽS), Klemen Štebelj
(N.Si) - podžupan, Tinka Teržan (Zares), 
Jožefa Žnidaršič (SLS)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Zlati grb občine Škofja Loka je prejel Peter
Pokorn, srebrni grb Zorica Škorc in Dru-
štvo upokojencev Škofja Loka, županovo
spominsko plaketo skupina, ki je uspešno
izvedla Škofjeloški pasijon 2009.

Letošnje dogajanje v občini Škofja Loka je v postno-velikonočnem
času zaznamovala uprizoritev Škofjeloškega pasijona, junija
odprtje obnovljenega Sokolskega doma, v drugi polovici leta
gradnja modularne enote vrtca Biba, ves čas pa so aktualni zapleti
pri gradnji Poljanske obvoznice.

S pridobitvijo gradbenih dovoljenj za
dve najzahtevnejši fazi gradnje Poljan-
ske obvoznice, predor pod Stenom in iz-
hod iz njega na poljanski strani proti
Zmincu, se je občina Škofja Loka po
treh desetletjih precej približala izgrad-
nji obvoznice. Letos aprila je prejela tudi
odločbo o dodelitvi evropskega denarja
za ta projekt, vreden 43 milijonov evrov,
ki predstavlja del operativnega progra-
ma razvoja okoljske in prometne infra-
strukture 2007-2013. Odločba jim zago-
tavlja evropski denar v višini 22,5 mili-
jona evrov, država mu bo prispevala 10
milijonov, občini pa pri tej naložbi osta-
ne 1,9 milijona. Spomladi so v občini še
optimistično pričakovali, da bo obvozni-
ca zgrajena do leta 2012, saj so se v nji-
hov prid končali tudi postopki, povezani
z razlastitvijo zemljišč. Čeprav je kaza-
lo, da bodo spomladi lahko začeli gradi-
ti, so jim pričakovanja porušila dogaja-
nja na prvem delu obvoznice, ki naj bi
potekala po trasi od Ljubljanske ceste
prek vasi Suha do predora pod Stenom. 
Na tem območju je aktivna civilna inici-

ativa, ki terja, da obvoznico speljejo po
nadvozu in ne prek krožišča, zoper ob-
voznico pa se pritožuje tudi eden od last-
nikov zemljišča na tej trasi, odločba
upravnega sodišča pa je sredi leta ustavi-
la vse postopke pri gradnji na tem delu. 
Pritožba lastnika na območju Zminca je
za nekaj časa zavrla tudi nadaljnje po-
stopke pri tretji fazi, vendar je bila, po
uspešnem medsebojnem dogovoru, jese-
ni umaknjena, občina in direkcija za dr-
žavne ceste, ki sta soinvestitorja v pro-
jektu, pa lahko na tem delu od predora
pod Stenom do Zminca, nadaljujeta s
postopki. 
Več let občina Škofja Loka vlaga v ko-
munalno opremljanje obrtne in industrij-
ske cone. V obeh nekaj naložbenikov ne
le, da gradi, pač pa podjetja že tudi obra-
tujejo. V industrijski coni pa so letos do-
bili gradbeno dovoljenje za podvoz pod
železnico na Trati: v začetku avgusta so
ga že začeli graditi, pred koncem leta pa
tudi že dokončali. Železniški nadvoz
bodo v nadaljevanju podaljšali z dovoz-
no cesto, ki bo s Trate peljala do novega

Župan
Igor Draksler

Občina 
Škofja Loka
Poljanska cesta 2
Škofja Loka

Marca in aprila so na ulicah in trgih Škofje Loke uprizorili Škofjeloški pasijon.

Zaradi prostorske stiske škofjeloških vrtcev so 
letos postavili modularno enoto - Biba.
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krožišča na regionalni cesti Godešič-
Jeprca, nato pa bo mogoče za promet za-
preti sedanji zelo prometni prehod čez
železnico proti vasi Trata, ki bo s tem
močno razbremenjena. 
Pred koncem leta so končali tudi gradnjo
državnega cestnega odseka Podlubnik-
Klančar. Tudi na državni cesti skozi Re-
teče proti Ljubljani je bilo letos gradbiš-
če: cesto so obnovili tako, da je sicer šir-
ša, z ukrepi za umirjanje prometa pa
bodo zagotovili večjo varnost, poleg
tega so novi tudi pločniki za pešce in pas
za kolesarje. Letos so na Spodnjem trgu
obnavljali vodovod in potem z asfaltom
na novo preplastili tudi cestišče. Razširi-
li so cesto skozi Gorajte, obnovili so tudi
cestni odsek od občinske meje proti
Stirpniku, saniran je bil odsek od spod-
nje postaje žičnice za Stari vrh proti zadnji
kmetiji v loški občini, obnovljena je bila
cesta na Gabrško Goro. 
V mestu so se lotili obnove brvi čez Soro
z avtobusne postaje proti staremu delu
mesta. Intenzivno poteka tudi rekon-
strukcija ceste Kranj-Škofja Loka mimo
naselja Grenc, kjer več investitorjev gra-
di trgovske centre. Čeprav je bil Hofer
zgrajen že sredi leta, do odprtja ni prišlo,
saj drugi naložbeniki del še niso povsem
končali. 
Pač pa je Škofja Loka vendarle dobila
enega od nakupovalnih centrov: v Sta-
rem dvoru je vrata odprl Mercator. Tr-
govska cona na Grencu in prometna ure-
ditev mimo nje pa je sprožila nastanek
nove civilne iniciative, njene zahteve so
bile povezane z dovozom iz vasi na regi-
onalno cesto. Občina se je problema lo-
tila z načrtovanjem nove povezovalne
ceste iz vasi proti Trati. Sredi leta se je
več civilnih iniciativ, ki obstajajo v
Škofji Loki, povezalo v združenje, vanjo
vključeni ljudje so namreč prepričani, da
v občinskih službah nimajo sogovorni-
ka, ki bi bil pripravljen prisluhniti njiho-
vim interesom.
Leto 2009 je v Škofji Loki zaznamovalo
tudi rušenje propadajoče stavbe kopališ-
ča v Puštalu, kjer je lastnica Zavaroval-
nica Triglav. To je samo eden od objek-
tov v njeni lasti, ki predstavljajo sramo-
to v občini, nerešena ostajata še hotel
Transturist in gostišče Krona. Letos so v
občini zaprli odlagališče odpadkov v
Dragi. Odprto je bilo le še toliko časa, da
so z odpadki zapolnili odlagalni prostor,
nato pa se ga je dokončno zaprlo. Loške
smeti sedaj vozijo na gorenjsko deponijo
na Malo Mežaklo v občini Jesenice. 

Spomladi je probleme, povezane z za-
pleti pri gradnji poljanske obvoznice, za-
senčila problematika otrok, ki ob spo-
mladanskem vpisu niso bili sprejeti v vr-
tec. Šlo je za 99 otrok, nastala situacija
pa je terjala hitro odločitev o postavitvi
mobilne enote vrtca v Podlubniku.
Gradbena dela so se začela septembra,
sredi novembra pa so nove modularne
enote že stale. V vrtcu Biba je prostora
za okoli sto otrok. Trajnejša rešitev pa bo
gradnja na območju nekdanje vojašnice,
kjer se občina z ministrstvom za obram-
bo dogovarja o brezplačnem prenosu
zemljišča. Za zahodni del vojašnice pa
se je začela javna razprava o gradnji
doma starostnikov, varovanih in tržnih
stanovanj. 
Občinski svet je jeseni sprejel odločitev
o poteku trase severne obvoznice. Na
škofjeloškem pokopališču Lipica pa so
letos začeli graditi regijsko kostnico, ka-
mor bodo pokopali posmrtne ostanke žr-
tev povojnih pobojev z vse Gorenjske.
Povsem dograjena bo prihodnje leto. 
Letos so se tudi na škofjeloškem območ-
ju pokazali učinki gospodarske krize.
Agonija nekoč uspešne loške tovarne
LTH se je končala s stečajem, ki ga je na

pobudo sindikata sprožila občina. Stisko
ljudi so skupaj celostno reševali center
za socialno delo, zavod za zaposlovanje,
občina, Rdeči križ in Karitas, jeseni se je
vključila tudi razvojna agencija Sora z
delavnicami za brezposelne. Med pro-
bleme, ki niso ostali neopaženi, pa šteje-
jo tudi športno dvorano na Trati, ki bi
morala biti zgrajena že lani, a se gradnja
približuje koncu šele sedaj.
Na loškem Placu pa je svoja vrata že po-
leti odprl povsem prenovljeni Sokolski
dom. Odprtje tega kulturnega doma s
tremi dvoranami ob občinskem prazniku
je praznovanju dalo še poseben pečat.
Sokolski dom sedaj živi z glasbenim
abonmajem, z razstavami škofjeloških
umetnikov, poleg tega pa v njem poteka-
jo tudi siceršnji pomembni dogodki.
Eden od njih je bil tudi sprejem ob 80-
letnici častnega občana Ivana Omana.
Letos so bili obnovljeni oltarji, freske in
križev pot v cerkvi sv. Miklavža na Go-
dešiču, na Škofjeloškem gradu, kjer je
končal večletni projekt obnove sloven-
skih zgodovinskih mest, pa so odprli nov
dvižni most pri lani obnovljenem prvot-
nem vhodu v grad v vzhodnem stolpu.
Žal letos v začetku poletja vreme ni bilo
naklonjeno izvedbi Venerine poti. Tudi
spomladi so organizatorji trepetali, ali
jim bo uspelo izpeljati projekt desetletja,
Škofjeloški pasijon 2009. Okoli tisoč na-
stopajočih prostovoljcev je to ljudsko
igro procesijskega tipa (avtorja patra
Marušiča) na osmih predstavah vendarle
uspešno predstavilo gledalcem. 
Ko je občinski svet konec leta ocenjeval
uspešnost izvedbe tega projekta, je bila
predstava, ki je pritegnila 24 tisoč gle-
dalcev, deležna predvsem pohval, neka-
terim pa se je število prodanih vstopnic
zdelo preskromno. 
V Škofji Loki so uspešni tudi v medna-
rodnem sodelovanju. Letos je minilo de-
set let od pobratenja z belgijskim me-
stom Massmechelen in ob tem jubileju
sta župana vnovič podpisala pogodbi o
sodelovanju, spomladi v Škofji Loki,
septembra v Belgiji. 
Tik pred koncem leta je Ločane in sose-
de razveselila vest, da je služba vlade za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj
podpisala odločbo o dodelitvi 15,9 mili-
jonov evropskega kohezijskega denarja
za projekt Urejanje porečja Sore, kjer so
za čiščenje in odvajanje odpadnih voda
združile moči štiri občine, poleg Škofje
Loke še Žiri, Železniki in Gorenja vas -
Poljane. 

Občinski praznik je bil v Škofji Loki še posebej
prazničen zaradi odprtja Sokolskega doma.

Ob desetletnici sodelovanja Škofje Loke 
in belgijskega Maasmechelna sta župana vnovič 
podpisala pogodbo o sodelovanju. 
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Gorenja vas - Poljane
V Občini Gorenja vas-Poljane veliko pozornosti namenjajo 
bogatenju občinskega proračuna z evropskim denarjem podprtimi
projekti. Na račun tega so letos začeli ali nadaljevali veliko
število projektov.

Že lani jeseni so v Poljanah začeli (letos
pa zaključili) gradnjo prvega cestnega
odseka v sklopu projekta Gorenjska 
panoramska cesta, del tega projekta 
pa bodo v Žirovskem Vrhu še izvedli v
sodelovanju s sosednjo občino Žiri.
Tretji odsek panoramske ceste pa bo v
prihodnjem letu povezal letos obnovljeno
šolsko pot v Gorenji vasi z obnovljenim
odsekom regionalne ceste proti Do-
bravam. Tudi komunalno opremljanje
gospodarske cone Dobje se je začelo
lani, letos se projekt nadaljuje, v coni pa
od oktobra en začasen objekt že dobiva
skeletno obliko. Samo v letošnjem letu
je bila vrednost investicije okoli 650 
tisoč evrov, pri izplačilu denarja iz 
državne oziroma evropske blagajne pa 
se je vsaj v prvi fazi (kar je bilo nareje-
no lani) nekoliko zatikalo. 
Občina Gorenja vas-Poljane je lani ok-
tobra skupaj s Tritelom začela izvajati
projekt gradnje širokopasovnega inter-
neta na območju t. i. belih lis oziroma
na območjih, kjer večji del prebivalcev
nima in ne bi imela možnosti dostopa
do hitrega interneta in drugih storitev iz
tega naslova. V letu in pol morajo biti
dela pri 2,5 milijona evrov vrednem
projektu zaključena. Smeri gradnje
optičnega omrežja gredo proti Lučinam
(z odsekom proti Žirovskemu Vrhu in
vasi Kladje), Trebiji (proti Stari Oselici
in Fužinam), Leskovici, Gorenjemu in
Dolenjemu Brdu ter Malenskemu Vrhu
in proti Podobenu, z odseki za Žabjo
vas, Dobje ter proti Zakobiljku. 
Med pomembnejše projekte spada tudi
urejanje porečja Sore, ki ga bo občina
izpeljala z vsemi občinami na Škofjelo-
škem. Vloga za ureditev kanalizacije in
čistilnih naprav je potrjena, medtem ko
je bila vloga za vodovod v začetku leta
oddana pristojnim službam in še ni
potrjena. Projekt bo v naslednjih petih
letih zahteval več milijonov iz občin-
skega proračuna. Občina se je priključi-

la tudi projektu Obnovljivi viri v Alp-
skem prostoru, ki ga financira švicarska
vlada, prek njega pa bodo Osnovni šoli
Poljane pomagali k boljši energetski
učinkovitosti. Občina bo morala prispe-
vati le majhen delež zahtevanega pro-
jekta. Jeseni so se začela dela pri pro-
jektu urejanja centra Gorenje vasi, kjer
bodo v treh nivojih trije platoji s prosto-
rom za vaško tržnico, občasne manjše
prireditve, otroško igrišče in fontano.
Slednja bo delo domačina Metoda Frlica.
Urejati se je začela tudi cesta proti 
Dobravi, potrjen je tudi državni projekt
gradnje krožišča. Dela se zaradi pritožbe
neizbranega izvajalca del še niso začela.
V občini veliko pozornosti namenjajo
tudi spodbujanju turizma, v to smer gre
obujanje dvorca in posestva Visoko ter
urejanje utrdb in bunkerjev Rupnikove 
linije, poleti pa prizadevna turistična dru-
štva pripravijo veliko odmevnih prireditev.
Lani novembra je občina uvedla zbiranje
in odvoz ostanka odpadkov prek t. i. rume-
nih vreč, ki so jih spomladi v večjem delu
občine nadomestili posebni zabojniki. Na
ta račun v občini zberejo veliko koristnih
odpadkov, ki jih je mogoče predelati, cena
ravnanja odpadkov za gospodinjstva pa
ostaja na enaki ravni oziroma se ne 
draži kot v nekaterih drugih gorenjskih 
občinah. Letos so v občini odprli tudi 
tri nove oddelke vrtca (dva v Poljanah, en
v Javorjah), prihodnje leto bo odprt še v
Lučinah in več oddelkov v Gorenji vasi.

Župan
Milan Čadež

Občina 
Gorenja vas - Poljane
Poljanska cesta 87
Gorenja vas

Središče Gorenje vasi bo urejeno do pomladi 2010.

Utrinek s slovesnega odprtja v celoti obnovljene
gorenjevaške šolske poti.

OBČINSKI SVET
Mirjana Možina, Alenka Krmelj, Terezija Sla-
be, Janez Hrovat, Jurij Krvina, Marko Kržiš-
nik, Dušan Marc, Izidor Mrak, Ivica Oblak,
Janez Pelipenko, Miha Peternel, Boštjan
Pintar, Roman Demšar, Peter Dolinar, Leo-
pold Kržišnik, Bogo Žun, Matjaž Šifrar

OBČINSKI NAGRAJENCI
Ob občinskem prazniku je priznanje Občine
Gorenja vas-Poljane zaradi zaslug za razvoj
čebelarstva v občini in s tem promocijo ob-
čine prejel Štefan Inglič. Plaketi Občine
Gorenja vas-Poljane so prejeli člani Turistič-
nega društva Slajka Hotavlje ob 40-letni-
ci delovanja in Krajevni odbor Rdečega
križa Gorenja vas za dolgotrajno požrtvo-
valno humano delo. Priznanje župana so
prejeli: Darja Buh za športne dosežke, Ana
Justin za športne dosežke in Edo Dolenc
za delovanje in dosežke v motociklizmu.
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Mengeš 

V približno pet milijonov evrov težkem
proračunu so milijon evrov namenili za
investicije, ki so bile tudi letos največje
na cestnem področju. Več mesecev je
potekala temeljita rekonstrukcija Prešer-
nove ceste, ki je bila preko poletja tudi
zaprta za promet. Občina se je obnove
komunalnih vodov in cestišča ter pločni-
kov lotila skupaj z Direkcijo RS za ceste.
Na delu Glavnega trga in Šolski ulici pa
je bila prenovljena kanalizacija, za kar je
občina pridobila tudi nekaj evropskih
sredstev. 
Jeseni se je začela gradnja kanalizacije
za približno petdeset gospodinjstev v
Topolah, za kar je občina prejela tudi
200 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Te-
meljito sta bila prenovljena tudi del Te-
stenove ceste v Loki in 500-metrski od-
sek Grobeljske ceste. Zaradi vodne ujme
so sanirali dobršen del ceste na Dobeno,
v zgornjem delu vasi, ki je tudi najvišje
ležeči del občine, pa so dobili asfaltira-
no cesto. V Loki so v bližini igrišča ure-
dili nov ekološki otok in nekaj parkirišč,
na Levčevi ulici pa so dobili novo otro-
ško igrišče.
Najmlajši so dobili nov oddelek v vrtcu
Sonček, občina pa je že pridobila grad-
beno dovoljenje za prizidek k Vrtcu Go-
bica, kjer bodo prihodnje leto uredili šti-
ri nove oddelke. V telovadnici osnovne
šole so napeljali novo ogrevanje, ker je
bilo staro povsem dotrajano, nujna pa je
bila tudi prenova notranjosti občinske

stavbe. Obiskovalci Mengša pa tudi do-
mačini bodo odslej lahko obiskali Turi-
stično informacijski center, ki so ga ure-
dili v spodnjem prostoru občinske stav-
be, kjer je leto dni deloval krajevni urad.
Občina je tudi letos nadaljevanja z obnovo
sakralnih objektov. Na mali šmaren so
slavnostno odprli in blagoslovili prenov-
ljeno Mežnarjevo kapelico, ki so jo na po-
budo Mestnega muzeja Mengeš začeli ob-
navljati že pred tremi leti. Aprila so slav-
nostno odprli prenovljene prostore men-
geške pošte, zasebni investitor pa je začel
tudi gradnjo stanovanjsko-trgovinskega
objekta na območju starega Traka in Ete.
Mladi skakalci Smučarsko-skakalnega
kluba Mengeš so se oktobra pod Goba-
vico razveselili nove triintridesetmetrske
skakalnice s plastično podlago, ki zdaj
omogoča treninge na domačem terenu
preko celega leta. Mladi športniki so do-
kazali, da je bila investicija več kot upra-
vičena, saj so v tem letu dosegli kar dva
naslova državnih ekipnih prvakov, v ka-
tegoriji do 15 in do 16 let. Velik uspeh so
dosegli tudi gasilci PGD Topole, ki so se
z gasilske olimpijade na Češkem vrnili z
zlatim priznanjem.
Med obletnicami je najbolj odmevala
125-letnica Godbe Mengeš, ki so jo god-
beniki praznovali večji del leta. 80 let že
deluje Nogometni klub Mengo 28, 40.
rojstni dan so praznovali v Vrtcu Men-
geš, 35. pa v Folklorni skupini KD Svo-
boda Mengeš.

OBČINSKI SVET
Aleš Janežič, Marija Sitar, Peter Gubanc,
Tina Železnik, Boštjan Marinko (LDS); To-
maž Štebe, Janez Penca, Justina Jerič, Moj-
ca Volkar, Franci Kodela (SDS); Matjaž Lo-
boda, Robert Ručigaj, Mateja Hribar Sic-
herl, Bogo Ropotar (Za občino Mengeš in
njen razvoj); Jožef Vahtar, Franc Hribar
(SLS); Anton Hribar, Franc Malus (NSi) in
Irena Sicherl (SD)

OBČINSKI NAGRAJENCI
Zlato priznanje bo prejel Franc Zabret, sre-
brnega Janez Galjot in Vinko Sitar, brona-
stega pa Zorka Požar, Ludvik Mikola in
Štefan Kovač. Županova priznanja bodo
prejeli Vera Vrhovnik, Franz Aicholzer,
France Dimc, Gasilska zveza Mengeš in
Aljaž Praznik. Prejemnik Trdinove nagrade
za diplomsko delo pa je Viljem Marjan Hribar.

Župan
Franc Jerič

Občina Mengeš
Slovenska cesta 30
Mengeš

Največja investicija letošnjega leta je bila temeljita prenova
Prešernove in Šolske ulice, leto 2009 pa je zaznamovala tudi
125-letnica Godbe Mengeš.

Prenova Prešernove ceste  

Godba Mengeš je visok jubilej praznovala tudi s prireditvijo 25. Mengeška marela.
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Največje investicije so bile letos namenjene otrokom, 
saj so odprli nov vrtec, položili temeljni kamen za še enega,
uredili nekaj otroških igrišč, v sodelovanju z Unicefom pa so
vzpostavili sistem varnih točk.

Domžale

Župan
Toni Dragar

Občina Domžale
Ljubljanska cesta 69
Domžale

OBČINSKI SVET
Cvetka Zalokar - Oražem, Marko Vresk, Mi-
lan Pirman, Jožefa Polanc, Vinko Juhart, An-
ton Preskar, Dragica Bac, Pavel Cerar, Jo-
ško Korošec, Jani Novljan in Saša Kos
(LDS); Robert Hrovat, Roman Kurmanšek,
Majda Pučnik Rudl, Lovro Lončar, Janez Sti-
brič in Darija Ciglar Brzović (SDS); Peter
Verbič, Bogdan Zupan, Katarina Karlovšek
in Florjan Zabret (Peter Verbič - Lista za
Domžale); Andreja Pogačnik Jarc, Franc
Gerbec in Gregor Rovanšek (SD); Sonja
Heine in Janez Limbek (NSi); Rok Ravnikar
(SLS); Miha Ulčar (Moje Domžale - varne in
uspešne); Franc Černagoj (Zelena stranka);
Aleš Juhant (Lista obrtnikov-podjetnikov) in
Marjeta Zupanek (DeSUS)

OBČINSKI NAGRAJENCI 
Zlato plaketo je prejel Mihael Starbek, sre-
brno plaketo Foto kino video klub Mavrica
Radomlje, Borut Peršolja in Janez Vasle,
bronasto pa Franc Gotar, Brigita Hrovat,
Marija Nahtigal, Območna obrtno pod-
jetniška zbornica Domžale in Edi Seme.
Nagrade Občine Domžale so prejeli Saša
Farič, Ladina Korbar, skupina prosto-
voljk za izdelavo punčk za Unicef pri druš-
tvu Lipa, Turistično kulturno društvo
Rova in Božidar Zupančič.

V občini so se letos intenzivno lotili re-
ševanja stiske v predšolskem varstvu in
septembra so odprli novi 8-oddelčni 
vrtec Češmin, ki je sprejel 147 otrok.
Občina se je tri milijone evrov vredne
investicije lotila tako, da je podelila
stavbno pravico podjetju Marles, ki je
stavbo zgradilo, in občini, ki je sama ku-
pila vso opremo, za naslednjih petnajst
let dalo v najem. V vrtcu so uredili tudi
sodobno kuhinjo, ki bo s toplimi obroki
oskrbovala tudi bližnjo Osnovno šolo
Domžale. Le mesec dni za odprtjem no-
vega vrtca pa so v Preserjah pri Radom-
ljah položili temeljni kamen za še en 
Vrtec Gaj, ki bo dokončan do septembra
prihodnje leto. V njem bo šest oddelkov.
Pol milijona evrov je bilo vloženih v ob-
novo osnovnih šol. Največja investicija je
bila temeljita prenova in protipotresna sa-
nacija telovadnice osnovne šole Rodica,
za katero so iz sklada za osnovne šole na-
menili skoraj 200 tisoč evrov. Preko cele-
ga leta so uredili tudi več otroških igrišč,
med njimi eno večje v športnem parku.
Igrišče, ki je postalo del projekta Rekrea-
cijska os Kamniška Bistrica, je na precej
razgibanem območju, kar bo otrokom
omogočalo tudi zimske radosti. Občina je
zanj namenila 60 tisoč evrov. So pa Dom-
žale postale tudi otrokom prijazna občina,
saj so pod okriljem Unicefa vzpostavili
sistem šestnajstih varnih točk po vsej 
občini, kamor se lahko zatečejo otroci v

stiski. Deset takšnih točk je v Domžalah,
po ena pa na Viru, v Radomljah, Dobu,
Krtini, Ihanu in Dragomlju.
Veliko je bilo narejenega tudi na podro-
čju cestne infrastrukture. Občina je s po-
močjo države obnovila križišče Detelji-
ca, ki so ga skupaj s prenovljenim odse-
kom regionalne ceste Domžale-Duplica
slavnostno odprli konec septembra. Na
slovesnosti je bil tudi direktor Direkcije
RS za ceste Gregor Ficko. Cesta je bila
že močno dotrajana, gradbena dela v
dolžini tisoč metrov, ki so potekala v
drugi polovici poletja, pa so obsegala
odstranitev obstoječega asfalta, zame-
njavo nosilnih slojev, novo asfaltiranje in
obnovo prometne signalizacije. Dela, ki
jih je v celoti financirala Direkcija, so
bila vredna slabih 500 tisočakov.
Občino je v začetku leta obiskal pred-
sednik republike Danilo Türk, ki si je
med drugim ogledal knjižnico, zdrav-
stveni dom in Območno obrtno zbornico
Domžale. Pohvalil je razvoj podjetništva
in opozoril na nekatere okoljske proble-
me. Domžalska tržnica je bogatejša za
mlekomat, kjer je mogoče kupiti dnevno
sveže mleko iz kmetije Černivec iz
Zgornjih Jarš. Na Studencu je potekal 9.
Poletni kulturni festival, člani domačega
Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan
pa so praznovali 60-letnico. 125 let delo-
vanja je letos praznovala Godba Domža-
le, 80 let pa godbeni dom.

Novi vrtec Češmin je sprejel 147 otrok. 

Prenovljeni odsek ceste Domžale-Duplica je bolj varen za promet.
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Iz dobrih pet milijonov evrov vrednega proračuna so v 
Vodicah letos največ namenili za številne investicije v komunalno
infrastrukturo in za temeljito obnovo osnovne šole.

Kar milijon in 700 tisočakov občinske-
ga, državnega in evropskega denarja so
vložili v prenovo cest in komunalne in-
frastrukture ter izgradnjo kanalizacije.
Gradbena dela so od poletja potekala
na Krvavški ulici, Jegrišah, Pustnicah,
na Lebarški poti in na delu Vodiške 
ulice. Na vseh omenjenih odsekih so
poleg fekalne in meteorne kanalizacije
položili tudi nove vodovodne cevi, 
kabelsko napeljavo, plinovod in elektri-
ko ter uredili novo javno razsvetljavo,
cestišče in pločnike. Nove vodovodne
cevi so položili tudi na odseku od 
Kosez do Habeta.
Občani, ki pridno ločujejo odpadke, 
so dobili pet novih ekoloških otokov - 
v Vesci, v Dornicah, med Repnjami in
Dobrušo, na Selu (center) in Poti na
Črno (v Vodicah).
Po lanski škodi v poletnem neurju je bila
temeljite prenove letos potrebna osnov-
na šola, na kateri so ocenili za dober 
milijon evrov škode. 220 tisoč evrov je
povrnila zavarovalnica, 330 tisoč je pri-
spevala država, dobre pol milijona evrov
pa so zagotovili iz občinskega proraču-
na. Šolo so z jekleno konstrukcijo na 
starem delu dvignili za celo nadstropje,
zamenjali so okna in naredili novo fasa-
do. S tem bodo pridobili približno 600
kvadratnih metrov, v katerih bodo tri
učilnice, knjižnica in kabineti.
Že sedmo leto so poleti potekale počitni-
ške Kratkočasnice z aktivnim progra-
mom za vodiške osnovnošolce. Jeseni so
podelili dve koncesiji za patronažno
službo, do konca leta pa bodo uredili
tudi dvigalo, ki bo invalidom in starej-
šim omogočilo lažji dostop do ambulant
zdravnika in zobozdravnika v prvem
nadstropju. Sredstva za dvigalo so zbira-
li tudi na dobrodelnem koncertu, ki ga je
organiziral župan.
Prvič letos so v Vodicah praznovali tudi
mednarodni dan starejših in to pod veli-
kim šotorom na Kopitarjevem trgu, ki je
sprejel več kot petsto upokojencev in na-
stopajočih, med drugimi tudi člane fol-
klorne skupine in druge goste iz prija-

teljske vojvodinske občine Kanjiža.
Zbrane je nagovoril minister za okolje in
prostor in predsednik stranke DeSUS
Karl Erjavec.
Leto si bodo v Vodicah zapomnili tudi
po odličnem športnem uspehu. Njihov
sokrajan Aleš Borčnik je na balinarskem
svetovnem prvenstvu v francoskem Lyo-
nu namreč osvojil naslov svetovnega pr-
vaka v hitrostnem zbijanju.

Vodice

Župan
Brane Podboršek

Občina Vodice
Kopitarjev trg 1
Vodice

Na prireditvi ob mednarodnem dnevu starejših se je zbralo skoraj 500 vodiških upokojencev.

OBČINSKI SVET
Janez Bilban, Anton Logar, Mateja Gubanc,
Miha Bergant, Romana Černivec, Leopoldi-
na Kranjec, Franc Seršen (Nadstrankarska
lista občine Vodice); Mojca Ločniškar, Pri-
mož Rebolj, Alojzij Kosec (NSi); Roman Čer-
nivec, Peter Podgoršek, Aco Franc Šuštar
(SDS); Jože Rozman in Anton Kosec (Lista
neodvisnih krajanov)

OBČINSKI NAGRAJENCI 
Župan je podelil tri priznanja Občine Vodice
in dve županovi priznanji. Častni občan obči-
ne bo postal Ludvik Debevc, ki mu občina
priznava velike zasluge na področju ohranja-
nja kulturne dediščine in razvoja občine.
Občinski priznanji prejmejo člani Teniškega
kluba Kubu in Smučarskega društva
Strahovica, priznanje župana pa Franc
Stanonik in Šefik Husić.

Temeljito je bila prenovljena tudi Lebarška pot 
v Vodicah.
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Komenda
Ena največjih letošnjih pridobitev je prizidek k športni dvorani.
Najmlajši so dobili novo igrišče pri šoli v Mostah, začela pa so
se gradbena dela v okviru ureditve središča Komende.

Sredi septembra so se športniki razve-
selili novega prizidka k športni dvorani,
ki je stal skoraj milijon evrov. Novi
prostori omogočajo nove garderobe,
klubske in druge pomožne prostore ter
sobo za fitnes in s tem bistveno boljše
pogoje za treninge in tekmovanja.
Dve veliki gradbišči s kanalizacijo in
drugo infrastrukturo sta bili letos na od-
seku Gmajnica-Podboršt-Mlaka. Naj-
pomembnejša je bila ureditev za fekal-
no kanalizacijo. Vzporedno je potekala
ureditev pločnika na Gmajnici z varo-
valnim delom proti poplavam. Drugo
gradbišče pa je bilo v Suhadolah z
gradnjo kanalizacije proti Topolam in
ceste, na kateri so položili grobi asfalt.
Poleg tega so potekala pomembna in-
frastrukturna dela na severu Most, kjer
so poleg kanalizacije na Glavarjevi od
šole v Komendi do občine zgradili
pločnik od novega mostu čez Pšato in
ob Glavarjevi cesti proti središču Ko-
mende, asfaltirani pa sta bili tudi Remi-
čeva pot in Jezerškova ulica. Med načr-
ti, pomembnimi za ureditev, varno pot
in varovanje pred poplavami, je po-
membna ureditev Kranjske ceste z obo-
jestranskim pločnikom in ureditvijo ko-
munalnih naprav.
Med večje investicije se bodo letos za-
pisali kar štirje mostovi. Prvega so

zgradili čez Pšato nasproti šole oziroma
športne dvorane v Komendi, povezal pa
je prostor na levem bregu, kjer so bili
zgrajeni hlevi Konjeniškega kluba Ko-
menda. Njihovo odprtje je povezano s
programom začetka gradnje centra v
Komendi, saj bo na mestu starih že pri-
hodnje leto zrasla trgovina in poslovno-
stanovanjski center, v prihodnje pa bo
na drugi strani Pšate tudi medgeneracij-
sko središče. Drugi most je bil zgrajen
v Mostah, tretji in četrti pa sta poveza-
la prostor onkraj hipodroma proti nove-
mu parkirišču in hlevom.
V okviru programa otroškega varstva
so v občini novembra odprli mobilni
otroški vrtec pri sedanjem vrtcu ob šoli
v Komendi. S tem so zagotovili varstvo
za okrog 50 najmlajših občanov, ki so
od začetka šolskega leta 2009-2010 tež-
ko čakali na varstvo. Pomemben objekt
za najmlajše pa so uredili pred šolo v
Mostah, kjer od pomladi stoji največje
otroško igrišče v občini. Pred tem je
šola dobila prenovljeno oziroma pre-
pleskano avlo, okna, prostore za varstvo
najmlajših v dveh oddelkih, obnovljena
pa je bila tudi telovadnica oziroma
skupni večnamenski prostor šole. Sve-
čanost z odprtjem in različnimi pro-
gramskimi nastopi je bila ob občinskem
prazniku. 
Pestro je bilo letos tudi na društvenem
področju. Gasilci v Mostah so prazno-
vali 80-letnico. Praznik so obeležili z
veliko parado v Mostah z novim avto-
mobilom. Veliko je k temu prispevala
samostojna Gasilska zveza Komenda,
ki prav tako kot občina beleži 10-letni-
co delovanja, združuje pa gasilce Ko-
mende, Most in Križa. Mešani pevski
zbor DU je nastopil med najboljšimi v
Sloveniji v Cankarjevem domu, Turi-
stično društvo je letos praznovalo deset
let delovanja, Čebelarsko društvo pa je
s sodelovanjem turističnega novembra
posadilo 22 lip v bodočem Glavarjem
drevoredu ob cesti proti Gori onkraj 
letos odprtega mostu čez Pšato.

OBČINSKI SVET
Janez Dolinar, Miran Bremšak, Klara Berlec
(SDS); Roman Dobnikar, Aleksandra Maj-
cen (SD): Janez Kimovec, Jožef Sušnik (Li-
sta neodvisnih občanov občine Komenda);
Franc Petrič, Vid Koritnik (SLS); Roman Gro-
šelj, Srečo Kos (LDS); Baldomir Kremžar,
Mirko Kepic (Lista za turizem, razvoj in 
napredek - TRN) in Danica Zmrzlikar (NSi)

OBČINSKI NAGRAJENCI 
Naziv častnega občana je za svoje dolgolet-
no aktivno delo na področju športa, kulture
in različnih društev prejel Janez Kimovec,
zlato priznanje je šlo v roke Janeza 
Ravnikarja, srebrno Avgustu Sodniku in
Florjanu Hafnerju, bronasto pa so prejeli 
Herman Pirc in člani PGD Moste. 

Župan
Tomaž Drolec

Občina Komenda
Zajčeva cesta 23
Komenda

Slavnostno odprtje prizidka k športni dvorani

Pred šolo v Mostah so uredili veliko otroško igrišče.
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Začela se je gradnja Povezovalne lokalne ceste B31. 

Kamnik

OBČINSKI SVET 
Ančka Podbevšek, Robin Majnik, Valentin
Zabavnik, Rudi Veršnik, Demeter Sadnikar,
Robert Kokotec (SDS); Marjan Semprimož-
nik, Gregor Koncilja, Brane Golubovič, Moj-
ca Nuša Svete, Demitrij Perčič, Mateja Pol-
janšek (LDS); Marija Mošnik, Marjan Oso-
lnik, Nives Matjan, Vido Repanšek, Rudolf
Pfajfar, Jože Zagorc (Lista Toneta Smolni-
karja); Matej Tonin, Matej Slapar, Janez
Stražar (NSi); Borut Žagar, Matjaž Jug (SD);
Vid Kadunc (SLS); Milica Kocjančič (Obrtno
podjetniška lista); Ana Marija Suhoveršnik
(SMS) ter Anton Rajsar, Danijel Kovačič in
Anton Šuštar (samostojni svetniki)

OBČINSKI NAGRAJENCI 
Zlato priznanje je prejel dr. Aleksander 
Doplihar, srebrnega Matična knjižnica
Kamnik, Zdravka Slavec in Ana Stele,
bronastega Marta Kos, Ivan Nograšek in
Območno združenje veteranov vojne 
za Slovenijo 90/91 Kamnik - Komenda,
posebna priznanja pa Milan Grkman in
Jože Gajšek, August Wagner, Vid Pirš in
Tone Dular.

Župan
Tone Smolnikar

Občina Kamnik
Glavni trg 24
Kamnik

Leto 2009 je bilo v Kamniku v znamenju 780-letnice mestnih
pravic, pa tudi mednarodnega tekmovanja v urejenosti mest 
Entente florale, na katerem je Kamnik osvojil srebrno medaljo.

V jubilejnem letu je bilo po mestu in ob-
čini marsikaj prenovljenega. Novo podo-
bo je dobila zunanjost Doma kulture
Kamnik, ki so ga pleskarji Obrtne zborni-
ce Kamnik - Komenda prebarvali brez-
plačno, Občina pa je zagotovila material.
Povsem obnovljena je bila pešpot na Mali
grad, kjer so namestili tudi panoramsko
tablo in uredili informacijsko središče. Po
uspešno sprejetem zimskem drsališču so
letos prvič na Glavnem trgu preko poletja
postavili pravo peščeno mesto plažo, ki je
bila do sredine avgusta središča druženja,
športnih iger na mivki, glasbe in drugih
dogodkov. Novi strehi iz lesenih skodel
sta dobili zaščiteni Budnarjeva muzejska
hiša v Zgornjih Palovčah in Preskarjeva
bajta na Veliki planini. 
Jeseni so začeli uresničevati enega naj-
večjih investicijskih projektov občine v
zadnjih dvajsetih letih - Povezovalno lo-
kalno cesto B31, ki bo Ljubljansko cesto
in obvoznico s tremi mostovi in cestiš-
čem v dolžini dobrega pol kilometra po-
vezala že do prihodnje jeseni. Začela se
je tudi gradnja tridesetih varovanih sta-
novanj pri domu upokojencev, ki jih gra-
di zasebni investitor. Kolesarji in spreha-
jalci so se razveselili novega odseka ko-
lesarske steze s počivališčem in igrali ob
obvoznici, s čimer občina nadaljuje ures-
ničitev projekta Rekreacijska os Kamni-
ška Bistrica. Že spomladi so namenu
predali obnovljeno cesto do Zdravilnega
gaja v Tunjicah, ki jo je občina prenovi-
la ob pomoči nepovratnih sredstev, in

nov pločnik na Tunjiški cesti. Svoje prve
goste je spomladi sprejel hotel Malo-
grajski dvor, končana pa je tudi prenova
Prašnikarjevega dvorca v Mekinjah. 
Občina je v letošnjem letu staršem vseh
novorojencev iz občinskih sredstev zago-
tovila enkratno denarno pomoč v višini
180 evrov, ter nadaljevala z intenzivnim
reševanjem stiske v kamniških vrtcih. Le-
tos so odprli dva nova oddelka in nadalje-
vali s pripravo na gradnjo novega vrtca.
Matična knjižnica Kamnik je kot druga
splošna knjižnica in ena prvih kulturnih
ustanov pri nas nasploh prejela certifikat
ISO 9001:2008. Kipar Miha Kač iz Bis-
tričice je izdelal kip mamuta v naravni
velikosti, ki je pripravljen na ulitje v bron.
Februarja je v Kamniku odjeknila novi-
ca o nesreči avtobusa, ki je na poledene-
lem cestišču zdrsnil z mostu v Kamniško
Bistrico. Huje poškodovanih k sreči ni
bilo. Leto dni po katastrofalnem neurju
na Gozdu je občina v sodelovanju z Di-
ners Clubom Slovenija in kamniško eno-
to Zavoda za gozdove Slovenije na ob-
močju Smrečja zasadila 1400 sadik
drevja, v novembru pa z društvom čebe-
larjev, srednješolskim centrom in vrtcem
34 sadik lip.
Poleg visoke obletnice mesta Kamnik so
leto zaznamovale tudi 650-letnica Šmar-
ce, 120-letnica javne šole v Motniku,
60-letnica kamniške gimnazije in 30-let-
nica ekonomskega izobraževanja na
ŠCRM; 90 let pa je praznoval tudi čast-
ni občan Jožef Brlec.

Predvsem mlajši so letošnje poletje uživali tudi na mestni plaži na Glavnem trgu. 




