III. NAČRT RAZVOJ NIH PROGRAM OV

04 – OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI
07039002 - Protipožarna varnost
258 - Gasilski dom Gorenja vas (P.P. 358)
Namen in cilj
Sredstva se rezervirajo za prispevek k gradnji gasilskega doma Gorenja vas na način, da se predhodno podpiše
sporazum o soinvestiranju, na podlagi katerega občina sorazmerno svojemu vložku pridobili solastniški delež
objekta.
Stanje projekta
Gasilski dom Gorenja vas je v gradnji. S strani PGD Gorenja vas smo prejeli prošnjo za sofinanciranje, sporazum o
sofinanciranju še ni podpisan.

7 - Gasilska oprema (P.P. 357)
Namen in cilj
Občina sofinancira nabavo osebne in skupne zaščitne opreme za gasilce ter gasilska vozila skladno s planom
Občinskega gasilskega poveljstva.
Stanje projekta
Občina Gorenja vas – Poljane bo tudi v prihodnjih letih, skladno s planom Občinskega gasilskega poveljstva,
sofinancirala nabavo osebne in skupne zaščitne opreme za gasilce. V letih 2020-2021 pa bo sofinancirala nakup
gasilskega vozila PGD Hotavlje.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
261 - Olajšave za plačilo komunalnega prispevka- kmetijska dejavnost (P.P. 685)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izvedbo ukrepov spodbujanja kmetijske dejavnosti kot olajšava plačila komunalnega
prispevka v Občini Gorenja vas - Poljane za zavezance s statusom kmeta, ki so lastniki kmetijskega gospodarstva, in
v sklopu te kmetije gradijo ali imajo zgrajeno nestanovanjsko kmetijsko stavbo (CC-SI: 1271), katero uporabljajo za
potrebe primarne kmetijske proizvodnje.
Stanje projekta
Sredstva se predvidijo na osnovi ocene, saj števila morebitnih vlog za navedene olajšave, ki jih bo občina prejela
tekom leta 2019, ni mogoče enoznačno določiti.

8 – Sofinanciranje investicij v kmetijstvo (P.P. 678)
Namen in cilj
Skladno s Pravilnikom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini in
javnim razpisom bo občina sofinancirala navedeni ukrep.
Skladno s predlogom Smernic skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju bo občina tudi v
letu 2019 podpirala manjše naložbe v stroje in opremo, ki jih ne sofinancirajo nacionalni ukrepi: v primarno
proizvodnjo, manjše naložbe v predelavo ter dopolnilne dejavnosti, manjše naložbe v gozdarstvo, v izobraževanje in
usposabljanje kmetov.
Stanje projekta
Občina skladno z Ministrstvu za finance RS prijavljeno shemo državnih pomoči vsakoletno objavi javni razpis za
dodelitev navedenih subvencij.
Stran 1 od 11

207 – Gozdne vlake (P.P. 667)
Namen in cilj
Skladno s Pravilnikom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini in
javnim razpisom bo občina sofinancirala navedeni ukrep.
Stanje projekta
Občina skladno z Ministrstvu za finance RS prijavljeno shemo državnih pomoči vsakoletno objavi javni razpis za
dodelitev navedenih subvencij.

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 in PZI projektna dokumentacija, nato pa pridobljeno gradbeno dovoljenje.
Ker za financiranje v letu 2017 in 2018 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 2019.

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.

17 - LC Poljane - Javorje (P.P. 522)
Namen in cilj
Predvidena sredstva so namenjena za sanacijo plazov na treh odsekih LC Zapreval – Poljane. Za projekt sanacije
plazov in pripadajočega dele ceste, je občina pridobila tudi sofinancerska sredstva s strani RS. Gre za obsežen
projekt sanacije lokalne ceste s 4 plazovi, ter cca 800 metrov pripadajoče ceste v zgornjem delu proti Javorjem in
cca 600 metrov dolg odsek ceste v spodnjem delu od odcepa proti Delnicem v smeri Javorij.
Stanje projekta
Za sanacijo navedene ceste so bila v decembru 2018 odobrena dodatna nepovratna sredstva sklada RS za
elementarne nesreče, sanacija se je pričela izvajati v novembru 2018 in bo zaključena v letu 2020.

186 - Kolesarske steze (P.P. 400)
Namen in cilj
Zaradi varnosti kolesarjev, možnosti kolesarjenja tudi za družine in povezave s sosednjimi občinami, želimo
umestiti varne kolesarske steze, ki bi bile velika pridobitev tako za krajane kot tudi za obiskovalce naše občine.
Stanje projekta
V letih 2015 in 2016 so bila sredstva namenjena izdelavi idejne zasnove in poplačilu stroškov pridobivanja
služnostnih pogodb na relaciji Hotavlje – Topličar. V postopku je pridobivanje služnostnih pogodb z lastniki
zemljišč, sledi projektna dokumentacija ter postopna izvedba kolesarske steze, pri čemer je dinamika izvedbe
odvisna od možnosti pridobitve denarnih sredstev za financiranje gradnje.

Stran 2 od 11

224 - Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve (P.P. 573)
Namen in cilj
Projekt je namenjen investicijski sanaciji najbolj dotrajanih odsekov občinskih cest. Vsaka krajevna skupnost
predlaga najbolj dotrajane odseke cest, za katere se izvede popise del in javno naročilo za večletno izvedbo
gradbenih del.
Stanje projekta
Objavljeno je javno naročilo za prihodnje dvoinpolletno obdobje izvajanja sanacijskih del.

248 - Pločniki Poljane - Volča (P.P. 576)
Namen in cilj
Projekt se skladno s finančnimi možnostmi proračuna uvrsti v načrt razvojnih programov občine.
Stanje projekta
Navedeni cestni odsek še nima zgrajenih pločnikov, predvidena je gradnja v prihodnjih letih.

259 – Ureditev prometne infrastrukture in javnih površin - Srednja vas (P.P. 581)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za stroške projeknte dokumentacije za izvedbo javne razsvetljave ob regionalni cesti skozi
Srednjo vas.
Stanje projekta
V teku je naročilo projektne dokumentacije.

75 - Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-ceste (P.P. 482)
Namen in cilj
V sprejemanju je OPPN za gradnjo stanovanjskih hiš v Dobenski Ameriki. Občina bo komunalno opremila parcele.
Uredilo se je 70 m meteorne kanalizacije z navezavo na obstoječo meteorno kanalizacijo in pustilo odcepe za
nadaljno gradnjo meteorne kanalizacije.
Stanje projekta
V teku je izdelava projektne dokumentacije za potrebe izgradnje komunalne opreme.

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 2019 bodo
sredstva porabljena za postavitev avtobusnega nadstreška pri Klovžarju. 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.

255 – E-nostavno na kolo (P.P. 578)
Namen in cilj
Izvedba projekta predstavlja nadgradnjo ponudbe na kolesarskih poteh in vzpostavitev novih kolesarju prijaznih
storitev.
Sredstva se bodo namenila za nakup električnih koles in opreme za servisiranje in polnjenje e-koles.
Stanje projekta
Izvedba projekta je predvidena v eni fazi in se bo izvajala od 1. 3. 2019 do 30. 11. 2020.

Stran 3 od 11

28 - Ureditev vaškega jedra Poljane (P.P. 739)
Namen in cilj
Sredstva se v letu 2020 namenijo za nakup zemljišč nadomestne lokacije poslovnega centra Poljane.
Stanje projekta
Prvi del zemljišč nadomestne lokacije je bil kupljen v letu 2017, po pridobitvi potrebne dokumentacije se bo
pristopilo k realizaciji projekta, dinamika realizacije pa je odvisna od možnosti pridobitve nepovratnih sredstev.

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.

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 projekte 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 prvi del deleža občine po popisanem sofinancerskem sporazumu glede na pričakovani
obseg investicije v letu 2019.
Stran 4 od 11

257 - Krožno križišče Poljane (P.P. 580)
Namen in cilj
Sredstva so planirana na osnovi ocene stroška, ki bo po predvidenem sofinancerskem sporazumu strošek občine pri
planirani izgradnji novega krožišča v Poljanah.
Stanje projekta
Sredstva se namenijo za prvi del deleža občine po popisanem sofinancerskem sporazumu glede na pričakovani
obseg investicije v letu 2019.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
219 – Subvencioniranje razvoja drobnega gospodarstva-ukrepi občine (P.P. 705)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena spodbujanju razvoja podjetništva, ki jih določa Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva
v občini Gorenja vas – Poljane (Ur.l. RS, št. 19/17). Pravilnik predvideva naslednje ukrepe za pospeševanje
podjetništva: spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja, sofinanciranje izdelave poslovnega načrta ter izdelave
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte ter sofinanciranje inovacijske
dejavnosti.
Stanje projekta
Občina vsakoletno objavi javni razpis za dodelitev navedenih subvencij.

262 - Olajšave za plačilo komunalnega prispevka- gospodarska dejavnost (P.P. 760)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izvedbo ukrepov spodbujanja gospodarske dejavnosti kot olajšave plačila komunalnega
prispevka za industrijske stavbe (1251).
Stanje projekta
Predlog je podan glede na predviden obseg realizacije, saj števila zadevnih vlog tekom leta 2019 ni mogoče
enoznačno določiti.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
183 - Smučišče STC Stari Vrh – investicijski izdatki (P.P. 753)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za kontnuirano delovanja smučišča Stari vrh.
Stanje projekta
V letu 2019 je bila izvedena celovita finančna sanacija podjetja z odkupom vseh dolgoročnih obveznosti za nakup
šestsedežnice, ki je s tem prešla v last STC. Subvencija se zato v primerjavi s preteklimi leti zmanjša na predlagano
raven.

37 - Rupnikova linija (P.P. 700)
Namen in cilj
Utrdbe Rupnikove linije so tudi v širšem prostoru vse bolj prepoznane. Trudimo se, da so zanimive, da jim
dodajamo nove vsebine, ki bodo našo zgodovinsko in gradbeno dediščino še bolj približale obiskovalcem.
Stanje projekta
Nadgradnja in popestritev programa se bo nadaljevala tudi v prihodnjih letih.

Stran 5 od 11

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 od
česar je odvisna realizacija gradnje.
Stanje projekta
Izdelana je glavnina investicijske in projektne dokumentacije, ki je tudi recenzirana, pridobljena so vsa potrebna
zemljišča. Z Ministrstvom za okolje in prostor je podpisan sporazum o sofinanciranju. S strani ministrstva imamo že
potrditev predloženih DIIP-dokumenta identifikacije investicijskega projekta, PIZ-predinvesticijskega elaborata,
delno IP-investicijskega programa, prav tako že predloženih projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter PZI
projektov za izvedbo del, ter pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.
Po potrditvi ministrstvu predložene razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila bo mogoče objaviti javni
razpis za izbiro izvajalca del ter pričeti z gradnjo.

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.
Stanje projekta
Sanacija poškodovanih vodotokov v občini se bo v letu 2020 nadaljevala.

16029003 – Prostorsko načrtovanje
206 - Občinski prostorski načrt (P.P. 554)
Namen in cilj
Sredstva so planirana za izvedbo postopka sprememb občinskega prostorskega načrta.
Stanje projekta
Občina Gorenja vas – Poljane od oktobra 2016 dalje zbirala pobude občanov za spremembo namenske rabe, na
osnovi katerih je bil v decembru 2017 nosilcem posredovan v prvo mnenje osnutek sprememb OPN, prejetih je bilo
več negativnih mnenj, poteka še postopek usklajevanja z ministrstvom za kmetijstvo in z Direkcijo RS za vode s
področja varstva poplav.

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.
Stran 6 od 11

18039005 - Drugi programi v kulturi
196 - Dvorec Visoko (P.P. 222)
Namen in cilj
V prihodnjih letih je predvideno nadaljevanje začete obnove dvorca.
Stanje projekta
Nadaljevali bomo z obnovitvenimi in restavratorskimi deli v dvorcu ter dopolnjevali razstave.
Po izvedeni hidroizolaciji, drenaži in odvodom meteorne vode, obnovi kletnih prostorov in ureditvi gostinske sobe
ter nakupu opreme, načrtujemo tudi menjavo kritine na dvorcu in gospodarskem poslopju, finalna obrtniško
inštalacijska dela v kleti ter izvedbo kotlovnice za ogrevanje objekta.
Pri obnovi nam bo pomagal tudi Restavratorski center, ki bo z lastnimi sredstvi glede na finančne zmožnosti
restavriral preostalo stavbno pohištvo.
V prihodnjih letih predvidena dinamika izvedbe obnov večjega obsega je odvisna od uspešnosti pridobivanja
nepovratnih in interventnih državnih sredstev za obnovo kulturne dediščine ali drugih virov nepovratnih sredstev.

48 - Šubičeva hiša (P.P. 211)
Namen in cilj
V podstrešnem večnamenskem prostoru poteka vse več dejavnosti. Sanitarije za obiskovalce so v hiši le v pritličnem
prostoru, kar za mnoge obiskovalce predstavlja precejšnjo oviro.
V soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine bomo skušali najti rešitev za umestitev sanitarij tudi v vrhnjih
prostorih.
Stanje projekta
Projekt je v začetni fazi, potrebno je pridobiti projektno dokumentacijo.

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 dokumentacija za ureditev kopališča.

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 predvideno 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.
Izdelan je PGD in PZI projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljene, in nepovratna sredstva Ekosklada.
V letu 2019 je predvidena izvedba postopka oddaje JN za izbor najugodnejšega izvajalca in v drugi polovici leta tudi
že sam začetek izvajanja gradbenih del. Natančen plan izvedbe bo prilagojen finančnim možnostim proračuna.

Stran 7 od 11

263 – Terase - vrtec Sovodenj (P.P. 067)
Namen in cilj
Sočasno z izvedbo energetske sanacije podružnične šole Sovodenj je v letu 2020 predvidena tudi izgradnja
manjkajočih teras pri vrtcu Sovodenj.
Stanje projekta
Projektna dokumentacija je v zaključni fazi izdelave.

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.

227 – Rekonstrukcija in energetska sanacija PŠ Javorje (P.P. 132)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izdelavo IDP projektne dokumentacije in pripravo PGD in PZI projektne dokumentacije,
ureditve PŠ Javorje.
Stanje projekta
Izdelan je IDP projekt rekonstrukcije in nadzidave PŠ Javorje, v teku je novelacija IDP s ciljem preverbe celovitejše
preureditve šolskega objekta z novogradnjo.

228 – Energetska sanacija Podružnične šole Sovodenj (P.P. 133)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izdelavo energetske sanacije Podružnične šole Sovodenj.
Stanje projekta
Izdelan je PZI projektna dokumentacija in pridobljena nepovratna sredstva EU iz Evropskega kohezijskega sklada.
V pripravi je dokumentacija za oddajo JN oz. izbor najugodnejšega izvajalca. Planiran začetek izvajanja del je v
maju oz. juniju 2019, glavnina del bo zaključena do začetka novega šolskega leta 2019/20.

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.

69 - Odprava poplav – plazenje, naravne nesreče (P.P. 524)
Namen in cilj
Sredstva se bodo porabila za poplačilo del sanacije po poplavah v oktobru 2014, in sicer na odseku Hotovlja –
Drnovšek.
Stanje projekta
Začetek izvajanja ukrepov trajne sanacije je bil v letu 2015 in se bo nadaljeval tudi v letih 2018-2020 na odsekih
proti Bukovem vrhu in proti Vinharjem.
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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
81 - Zapiranje deponije Draga (P.P. 405)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izvršitev okoljevarstvenega dovoljenja za deponijo nenevarnih odpadkov Draga
(izgradnjo čistilne naprave, izvedbo drenažnega sloja (0,5 m) in rekultivacijske plasti (1 m)) v deležu 8,4 % skupnih
stroškov.
Stanje projekta
Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča v obdobju njegovega zaprtja in obratovanja glede emisij za
odlagališče nenevarnih odpadkov Draga, št. 35467-2/2014 z dne 14. 9. 2017 (OVD) je postalo pravnomočno 16. 2.
2017. Medobčinska pogodba je podpisana, v usklajevanju je pogodba z upravljavcem. V letu 2018 se namerava
pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo čistilne naprave izcednih voda in vporedno tudi vložiti vlogo za
spremembo OVD. Vgradnja plinjakov je načrtovana za leto 2019.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo
169 - Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšce (P.P. 872)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za dograditev manjkajočih delov kanalizacije Gorenja vas – Tabor.
Stanje projekta
V letu 2016 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije, na osnovi izvdenega javnega naročila
se je investicija pričela izvajati v letu 2018, glavnina bo izvedena v letu 2019, zaključila pa se bo v letu 2020.

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.

265 - Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija (P.P. 486)
Namen in cilj
V okviru projekta se komunalno opremi novi zaselek soseske Dobenska Amerika.
Stanje projekta
Sprejet je OPPN za območje urejanja, izdelavi je projektna dokumentacija za izvedbo del.
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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 2019-2020.

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 2019-2020.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
193 – Kataster komunalnih naprav (P.P. 553)
Namen in cilj
Sredstva se nameni za zagotovitev kvalitetnega vzdrževanja baz podatkov komunalne infrastrukture.
Stanje projekta
Sredstva se namenijo za vzdrževanje in potrebne nadgradnje programa Protok, v katerem občinska uprava tekoče
posodablja stanje komunalne infrastrukture glede na vsakoletne dograditve in obnove.

16039001 - Oskrba z vodo
162 - Vodovodni sistem Lučine (P.P. 419)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za pridobitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in postopno
izvedbo projekta.
Stanje projekta
V letu 2016 je bil noveliran PGD projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ter pridobljena glavnina služnostnih
pogodb. Po pridobitvi zadnjih služnostnih pogodb se je izvedlo zbiranje soglasij h končnemu PGD projektu ter
izdelava PZI projekta za izvedbo. Pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje. Planira se stroške prijav investicije na
morebitne razpise za nepovratna sredstva ter pridobivanje ustrezne dokumentacije.

189 - Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda (P.P. 422)
Namen in cilj
Predvideno je opremljanje vodohrana na Petelinovem griču z UV-napravo za dezinfekcijo pitne vode, katere
spremljanje bo potekalo preko daljinskega nadzora oz. telemetrije.
Stanje projekta
Glede na dobre rezultate na primerljivih vodovodih je tudi za vodovod Hlavče Njive – Brda predvidena navedena
novelacija priprave pitne vode.

264 - Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod (P.P. 487)
Namen in cilj
V okviru projekta se komunalno opremi novi zaselek soseske Dobenska Amerika.
Stanje projekta
Sprejet je OPPN za območje urejanja, izdelavi je projektna dokumentacija za izvedbo del.
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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.

94 - Vodovodni sistem Delnice-Podpreval (P.P. 407)
Namen in cilj
Predvidena je celovita sanacija zajetja vodovoda Delnice.
Stanje projekta
Prva faza sanacije zajetja je bila izvedena v letu 2018, zaključek urejanja je predviden v letu 2020.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
253 – Obnova obzidja - pokopališče St. Oselica (P.P. 632)
Namen in cilj
S projektom se predvideva urediti celostno sanacijo obzidja pri pokopališču z nadgradnjo prometne ureditve.
Stanje projekta
Projekt je v začetni fazi, izvesti je potrebno zbiranje ponudb za izdelavo potrebne projektne dokumentacije.
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