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III .  NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

 

 

04 – OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI 

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 

uprave 

  4 - Nakup opreme (P.P. 0050) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za nadgradnjo in obnovo zastarelega strežnika. 

Stanje projekta 

Obstoječi strežnik je zastarel in ne zadošča več potrebam, zato smo pridobili ponudbo za postopno obnovo njegovih 

komponent. 

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

  168 - Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi (P.P. 563) 

Namen in cilj 

Namen investicije je izboljšati varnost pešcev čez Fortunovo brv v Gorenji vasi. Obstoječa brv je bila zaradi 

izgradnje obvoznice odstranjena, ker je bila v zelo slabem stanju. 

Stanje projekta 

V letu 2015 in 2016 je bila izdelana PGD  projektna dokumentacija, nato pa pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ker 

za financiranje v letu 2017, 2018 in 2019 zaradi drugih prioritetnih investicij (gradnja telovadnice Gorenja vas), 

gradnje Fortunove brvi ni bilo mogoče uvrstiti, se gradnja skladno s finančnimi možnostmi proračuna občine 

predvidi za realizacijo v letu 2020 in 2021. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

  15 - Cestni program – posebni razvojni problemi (P.P. 511) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za izvedbo najbolj dotrajanih odsekov lokalnih cest in javnih poti v odročnih krajih, zlasti na 

lokacijah plazov in usadov na cestišču ali v varovalnem pasu cest. 

Stanje projekta 

Zaradi dotrajanosti velikega dela 380 kilometrov lokalnih cest in javnih poti bodo v prihodnjih letih potrebna stalna 

vlaganja v obnove obstoječih cest. 

  186 - Kolesarske steze (P.P. 400) 

Namen in cilj 

Gre za projekt državnega in regijskega pomena, katerega cilj je povezati kolesarske in druge poti na območju občin 

Gorenja vas – Poljane, Kranj, Medvode, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Odseki, ki so del državnih kolesarskih 

povezav, bodo uvrščeni v NRP državnega proračuna.  

Stanje projekta 

Dogovor o sodelovanju med občinami, BSC Kranj in Ministrstvom za infrastrukturo je bil podpisan januarja 2018. 

Do sedaj je bila pregledana obstoječa dokumentacija in projekti na temo kolesarskih poti, izvedeni so bili terenski 

ogledi, zasnovana je bila trasa, zbrani so bili tudi podatki o lastništvu. Naročena je izdelava PZI za kolesarsko 

povezavo od občinske meje na Visokem do pokritega mostu na Hotavljah. 
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 204 - Izgradnja ceste Zdravstveni dom (P.P. 568) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za stroške dokumentacije. 

Stanje projekta 

Za izgradnjo nove dostopne ceste do zdravstvenega doma so odkupljena vsa potrebna zemljišča, projektna 

dokumentacija še ni izdelana. 

  224 - Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve (P.P. 573) 

Namen in cilj 

Projekt je namenjen investicijski sanaciji najbolj dotrajanih odsekov občinskih cest. Vsaka krajevna skupnost je 

predlagala najbolj dotrajane odseke cest, za katere je bilo izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec za večletno 

izvedbo gradbenih del. 

Stanje projekta 

Izbran je izvajalec gradbenih del za prihodnje dvoinpolletno obdobje izvajanja sanacijskih del. 

  241 - Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gorenja vas (P.P. 53710) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za izvajanje manjših investicijskih vzdrževanj občinskih cest na območju krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

Občina vsakoletno objavi javno naročilo za izbiro izvajalca del investicijskega vzdrževanja in krpanja cestišč za 

cestni program krajevnih skupnosti. 

 242 - Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane (P.P. 53720) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za izvajanje manjših investicijskih vzdrževanj občinskih cest na območju krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

Občina vsakoletno objavi javno naročilo za izbiro izvajalca del investicijskega vzdrževanja in krpanja cestišč za 

cestni program krajevnih skupnosti. 

243 - Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje (P.P. 53730) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za izvajanje manjših investicijskih vzdrževanj občinskih cest na območju krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

Občina vsakoletno objavi javno naročilo za izbiro izvajalca del investicijskega vzdrževanja in krpanja cestišč za 

cestni program krajevnih skupnosti. 

244 - Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine (P.P. 53740) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za izvajanje manjših investicijskih vzdrževanj občinskih cest na območju krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

Občina vsakoletno objavi javno naročilo za izbiro izvajalca del investicijskega vzdrževanja in krpanja cestišč za 

cestni program krajevnih skupnosti. 

245 - Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija (P.P. 53750) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za izvajanje manjših investicijskih vzdrževanj občinskih cest na območju krajevne skupnosti. 
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Stanje projekta 

Občina vsakoletno objavi javno naročilo za izbiro izvajalca del investicijskega vzdrževanja in krpanja cestišč za 

cestni program krajevnih skupnosti. 

246 - Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodenj (P.P. 53760) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za izvajanje manjših investicijskih vzdrževanj občinskih cest na območju krajevne skupnosti. 

Stanje projekta 

Občina vsakoletno objavi javno naročilo za izbiro izvajalca del investicijskega vzdrževanja in krpanja cestišč za 

cestni program krajevnih skupnosti. 

272 – Most pri dvorcu Visoko (P.P. 582) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za pridobitev idejne zasnove za dostopni most pri dvorcu Visoko. 

Stanje projekta 

Projekt je v začetni fazi. 

75 - Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-ceste (P.P. 482) 

Namen in cilj 

V skladu s sprejetim OPPN za izgradnjo stanovanjskih hiš v Dobenski Ameriki bo občina Gorenja vas - Poljane 

komunalno opremila parcele. Sredstva so predvidena za izgradnjo cestne infrastrukture na zadevnem območju. 

Stanje projekta 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za izvedbo komunalne opreme, v teku je zbiranje ponudb za izvedbo del. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

 149 – Avtobusna postajališča in pločniki ob RC (P.P. 621) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za popravilo poškodb in vzdrževanje avtobusnih postajališč v občini. V letu 2020 bodo 

sredstva porabljena za postavitev avtobusnega nadstreška Sovodenj in na avtobusnem postajališču v Podgori. 

Popravilo poškodb in vzdrževanje avtobusnih postajališč se bo izvajalo tudi v prihodnjih letih. 

Stanje projekta 

Občina vsakoletno skladno s proračunskimi možnostmi zagotavlja sredstva za urejanje posamičnih avtobusnih 

postajališč. 

27 - Prometna ureditev Hotavelj (P.P. 735) 

Namen in cilj 

Sredstva se nameni za dokončno izgradnjo pločnikov od otroškega igrišča Hotavlje do križišča Tesnar. 

Stanje projekta 

Pridobljen je ponudbeni predračun za izvedbo del. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

32 – Projekti, študije, odkupi na RC (P.P. 505) 

Namen in cilj 

Sredstva se rezervirajo za idejne zasnove rekonstrukcij regionalnih cestnih odsekov. 

Stanje projekta 

Občina v dogovoru z Direkcijo RS za infrastrukturo zagotavlja začetna sredstva za projektiranje regionalnih cestnih 

odsekov s ciljem hitrejše izvedbe nujno potrebnih rekonstrukcij. 
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13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

208 - Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (P.P. 569) 

Namen in cilj 

Namen in cilj projekta je ureditev regionalne ceste R2-407/1144 Gorenja vas – Ljubljanica (od Gorenje vasi do 

Gorenje Dobrave). Ureditev obsega rekonstrukcijo ceste, ureditev meteorne kanalizacije in vodnogospodarsko 

ureditev ter izgradnjo hodnikov za pešce in avtobusnih postaj. Občina Gorenja vas – Poljane zadevni projekt 

sofinancira (izgradnjo pločnikov in avtobusnih postajališč ter odkup potrebnih zemljišč) po razdelilniku kot je 

določen s sporazumom o sofinanciranju projekta. 

Stanje projekta 

Projekt je razdeljen na tri fazne odseke, pri čemer je v prvem in tretjem odseku investicija že realizirana, za drugi 

odsek pa se izvajajo pripravljalne aktivnosti. 

235 - Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine) (P.P. 574) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izdelave projekte dokumentacije projekta celovite rekonstrukcije državne 

ceste Gorenja vas – Hotavlje. 

Stanje projekta 

Projekt je v začetni fazi, projektna naloga je potrjena, v letu 2019 je predvidena izdelava PZI dokumentacije. 

236 - Prometna ureditev Poljan - vzhodni del (P.P. 575) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne naloge in PZI projekta celovite rekonstrukcije prometne ureditve 

vzhodnega dela Poljan, ki predvideva izgradjo dveh novih izvozov iz regionalne ceste in celovito ureditev odseka 

Polycom – Palir. 

Stanje projekta 

Projekt je v začetni fazi, v potrjevanju je projektna naloga. 

  254 - Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine) (P.P. 577) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za stroške izgradnje RC Trebija – Sovodenj po podpisanem sporazumu o sofinanciranju 

investicije za izvedbo navedenega cestnega odseka. 

Stanje projekta 

Sredstva se namenijo za delež občine po podpisanem sofinancerskem sporazumu glede na pričakovani obseg 

investicije v letu 2020. 

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

 233 – Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Polj. Sore na območju Poljan (P.P. 882) 

Namen in cilj 

Po večkratnih zaporednih obsežnih poplavah naselja Poljane v zadnjih letih je bil izveden celovit nabor ukrepov za 

izboljšanje poplavne varnosti območja in predstavljen resornemu ministrstvu za uvrstitev v državni proračun.  

Stanje projekta 

Za izvedbo projekta je že sklenjena in podpisana tripartitna pogodba z izvajalcem. Z deli se prične že v letu 2019, v 

letih 2020 in 2021 se projekt izvede na terenu, v letu 2021bo gradnja končana in s tem zagotovljena večja poplavna 

varnost območja Poljan. 

40 - Vzdrževanje vodotokov v občini (P.P. 868) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za vzdrževalna dela na vodotokih na področju občine in sanacijo poškodovanih odsekov na 

vodotokih. 
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Stanje projekta 

Sanacija poškodovanih vodotokov v občini se bo v letu 2021 nadaljevala. 

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 

  175 - Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj (P.P. 606) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena obnovi občinskih stanovanj. 

Stanje projekta 

Obnove se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih letih. 

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov 

  232 - Prenova prostorov v ZD Gorenja vas (P.P. 310) 

Namen in cilj 

Namen je zagotoviti sredstva za tekoče izvajanje potrebnih obnov starega dela objekta. 

Stanje projekta 

V zadnjih letih so bila izvedena obsežna obnovitvena dela zunanjih pročelij zdravstvenega doma, obnove je 

potrebno nadaljevati tudi v notranjih prostorih. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

   44 - Kulturni dom Lučine (P.P. 205) 

Namen in cilj 

Namen je zagotoviti sredstva za tekoče izvajanje potrebnih vzdrževalnih del na objektu. 

Stanje projekta 

Na objektu se vsakoletno izvedejo manjša potrebna vzdrževalna dela. 

18059001 – Programi športa 

  225 – Kopališče Škribovc Trebija (P.P. 226) 

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za pripravo dokumentacije in postopno urejanje kopališča.  

Stanje projekta 

Na predlog krajevne skupnosti Trebija se pristopi k urejanju navedenega kopališča, saj je po ureditvi kanalizacijskih  

sistemov v zalednem območju navedeno kopališče ponovno smiselno oživiti in celostno urediti, na osnovi česar je 

izdelana projektna zasnova za ureditev kopališča ter pridobljeno zemljišče. 

19029001 – Vrtci 

  231 – Prizidek vrtca Agata Poljane (P.P. 065) 

Namen in cilj 

S projektom je predvidena zagotovitev manjkajočih prostorov za potrebe vrtčevskega varstva, osnovne šole Poljane 

in ostalih pripadajočih prostorov (kabineti, shrambe, hodniki, sanitarije, strojnica,.…).  

Stanje projekta 

Na območju celotne občine se v zadnjih treh letih ponovno soočamo z pomanjkanjem prostorskih kapacitet 

vrtčevskih prostorov. Zagotovitev dodatnih prostorov je predvidena na območju šolskega okoliša OŠ Poljane, kjer 

analize izkazujejo večji porast števila predšolskih otrok, poleg tega že deveto leto zapored dva oddelka vrtca 

delujeta v Lovskem domu Poljane, kjer bi bilo potrebno za trajno ureditev prostorov za potrebe vrtčevskega varstva 

izvesti več dodatnih gradbenih posegov.  
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Izdelan je PGD in PZI projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljene, in nepovratna sredstva Ekosklada. 

Konec leta 2019 je predvidena objava javnega naročila za izbor najugodnejšega izvajalca in v letu 2020 tudi že 

začetek izvajanja gradbenih del, ki morajo biti zaključena do roka črpanja nepovratnih sredstev Ekosklada v 

novembru 2021. 

19039001 – Osnovno šolstvo 

      178 - Obnova pri PŠ Lučine (P.P. 748) 

Namen in cilj 

Sredstva so planirana za ureditev zunanje okolice z igriščem ob objektu PŠ Lučine. 

Stanje projekta 

Izveden je začasni nov dovoz do PŠ Lučine, v naslednjih letih pa je predvidena izvedba novega otroškega igrišča za 

potrebe vrtca ter se zgradijo novi oporni zidovi za nivojske ločitve terena zunanje okolice šole. 

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč  

  68 - Cestni program – plazenje, naravne nesreče (P.P. 514) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za sanacijo plazov na občinskih cestah. 

Stanje projekta 

Glede na velike potrebe in številne poškodbe cest bomo s sanacijo odsekov nadaljevali tudi v prihodnjih letih. 

 

 

 

 

 

 

05 – REŽIJSKI OBRAT 

 

12029001 – Oskrba z električno energijo 

  102 - Gospodarska cona Todraž II. faza – cesta  (P.P. 717) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za izvedbo javne razsvetljave v GC Todraž. 

Stanje projekta 

Za namestitev javne razsvetljave je v delu trase že izvedena cestna cevna kanalizacija s pripadajočimi jaški, 

navedeno razsvetljavo se planira v prihodnjih dveh letih v celoti dograditi. 

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki 

   82 - Ekološki otoki - investicije (P.P. 409) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za zamenjavo dotrajanih ali poškodovanih zabojnikov in vzdrževanje ekoloških otokov. 

Stanje projekta 

Občina tekoče izvaja vzdrževanje in izboljšave ureditev ekoloških otokov. 
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15029002 – Ravnanje z odpadno vodo 

  142 - Kanalizacija Javorje (neupravičeni str.) (P.P. 417)  

Namen in cilj 

Sredstva so planirana za dokončanje izvedbe hišnih kanalizacijskih priključkov v naseljih Javorje, Dolenčice, 

Murave in Četena ravan. 

Stanje projekta 

Glavnina priključkov je izvedenih, v naslednjih letih se zgradi še preostale priključke. 

221 - Čiščenje odpadnih voda – hišni priključki (P.P. 759) 

Namen in cilj 

Sredstva so planirana za dokončanje izvedbe hišnih priključkov za naselja Hotavlje, Podgora in Trebija. 

Stanje projekta 

Postopna gradnja priključkov poteka od leta 2016 dalje in se bo izvajala tudi v prihodnjih letih. Večji del 

priključkov je že zgrajenih, ostajajo še posamični. 

265 - Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija (P.P. 486) 

Namen in cilj 

V skladu s sprejetim OPPN za izgradnjo stanovanjskih hiš v Dobenski Ameriki bo občina Gorenja vas  - Poljane 

komunalno opremila parcele. Sredstva so predvidena za izgradnjo kanalizacije na zadevnem območju. 

Stanje projekta 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za izvedbo komunalne opreme, v teku je zbiranje ponudb za izvedbo del. 

  87 - Kanalizacija in ČN Gorenja vas (P.P. 852) 

Namen in cilj 

     Sredstva se namenijo za gradnjo manjkajočih sekundarnih vodov in hišnih priključkov na kanalizacijskem sistemu. 

Stanje projekta 

Priključevanje se bo izvajalo tudi v letih 2020-2021. 

  88 - Kanalizacija in ČN Poljane (P.P. 853) 

Namen in cilj 

      Sredstva se namenijo za gradnjo manjkajočih sekundarnih vodov in hišnih priključkov na kanalizacijskem sistemu. 

Stanje projekta 

Priključevanje se bo izvajalo tudi v letih 2020-2021. 

16039001  -  Oskrba z vodo 

    141 - Vodovodni sistem Podvrh.Zapreval-neupravičeni str. (P.P. 416) 

Namen in cilj 

Namen je zagotoviti sredstva za izvedbo preostalih povezovalnih vodov iz obstoječega vaškega vodovoda na javni 

vodovod Podvrh – Zapreval.  

Stanje projekta 

 Na območju naseljih Podvrh, Zapreval, Četena Ravna se je leta 2014 in 2015 zgradil javni vodovod Podvrh – 

Zapreval z črpališčem, zajetjem ter vodohranom. Sledila je izvedba povezovalnih vodov iz obstoječih vodov na 

javni vodovod, kjer v letu 2021 pričakujemo zaključitev del.  

  162 - Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str. (P.P. 419) 

Namen in cilj 

Namen je zagotoviti sredstva za izvedbo investicije izgradnje novega vodovoda v naselju Lučine in s tem zagotoviti 

nemoteno vodovodno oskrbo za lokalne prebivalce. 



Stran 8 od 8 

Stanje projekta 

Izdelani so projekti in pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo. Pričetek gradnje je vezan na pridobitev  

nepovratnih sredstev s strani sofinancerjev, projekt je prijavljen v razpisu za sofinanciranje. 

194 - Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka (P.P. 467) 

Namen in cilj 

Namen je zagotoviti sredstva za izvedbo sanacije zajetja Jezerc ter vzpostavitev telemetrije z nadzornim sistemom 

Ellab.  

Stanje projekta 

Prva faza sanacije zajetja ter vzpostavitev nadzornega sistema  je predvidena v letu 2020, zaključek urejanja je 

predviden v letu 2021. 

264 - Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod (P.P. 487) 

Namen in cilj 

V skladu s sprejetim OPPN za izgradnjo stanovanjskih hiš v Dobenski Ameriki bo občina Gorenja vas  - Poljane 

komunalno opremila parcele. Sredstva so predvidena za izgradnjo javnega vodovoda na zadevnem območju. 

Stanje projekta 

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za izvedbo komunalne opreme, v teku je zbiranje ponudb za izvedbo del. 

  78 – Porečje Sore (vodooskrba) (P.P. 479) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena stroškom dokončanja povezovalnih vodov novozgrajenega vodovodnega omrežja in 

prevezav iz Loškega cevovoda na naše vodovodne podsisteme. 

Stanje projekta 

V postopku JN je bil izbran najugodnejši izvajalec, s katerim je bila podpisana pogodba in izvedba prevezav se je 

začela izvajali na območju Gorenje vasi že v pomladanskih mesecih leta 2018. V letu 2019 se bo nadaljevalo z 

izvajanjem. V prihodnjih letih je predvidena tudi izgradnja povezave do naselij Srednja vas in Žabja vas, ki se še 

vedno oskrbujeta iz Loškega vodovoda. 

  93 - Obnova vodovoda Gorenja vas (P.P. 406) 

Namen in cilj 

Namen je zagotoviti sredstva za sanacijo puščanj na sekundarnih vodih ter hišnih priključkih.   

Stanje projekta 

Izveden je bil  javni transportni in sekundarni vodovod Hotavlje – Gorenja vas – Todraž, leta 2015, v okviru 

Urejanja porečja Sore. Zaradi precejšnjih puščanj bomo povečali poudarek na odpravljanju izgub na vodovodu. 


