
 

III .  NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV  

 

 

04 – OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI 

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obč. uprave 

  4 – Nakup opreme (P.P. 0050) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za nadgradnjo in obnovo programske in stojne opreme. 

Stanje projekta 

Z ustrezno nadgradnjo in nakupom nove programske in druge opreme se zagotavljajo potrebni pogoji za kvalitetno 

in nemoteno delovanje občinske uprave. 

07039002 - Protipožarna varnost 

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. 

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 

izdatnejša vlaganja v obnove obstoječih cest. V letu 2018 je predvideno dokončanje obnove 700 m odseka ceste 

Lom- Zakobiljek in drugih odsekov po predlogih krajevnih skupnosti.  
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  17 - LC Poljane - Javorje (P.P. 522) 

Namen in cilj 

Predvidena sredstva so namenjena za sanacijo najbolj poškodovanih odsekov navedene lokalne ceste.  

Stanje projekta 

V letih 2016 in 2017 je bila izvedena obsežna rekonstrukcija navedene ceste, za obnovo ostajata še etapa v 

spodnjem delu in etapa v zgornjem delu ceste Krajci – Dolenčice, ki jih zaradi obsežnosti stroška še ni mogoče 

natančneje vključiti v NRP. 

  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 postopna izvedba kolesarske steze, pri čemer je dinamika izvedbe odvisna od možnosti pridobitve 

denarnih sredstev za financiranje gradnje. 

  204 - Izgradnja ceste Zdravstveni dom (P.P. 568) 

Namen in cilj 

Urediti varen in funkcionalno ustreznejši dostop do zdravstvenega doma Gorenja vas. 

Stanje projekta 

V letih 2015, 2016 in 2017 so bila odkupljena potrebna zemljišča za ureditev nove dostopne ceste, pridobitev PGD 

in PZI projekta ter gradbenega dovoljenja, v naslednjih letih pa je predvidena postopna izvedba gradnje skladno s 

finančnimi možnostmi proračuna. Ob izgradnji prizidka k ZD je del navedene ceste že izveden. 

  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 dva najbolj dotrajana odseka cest, za katere se izvede popise del in izvede dvoletno javno naročilo za 

gradbena dela.  

Stanje projekta 

Izvedena so gradbena dela sanacij cest za leti 2016 in 2017. Naslednje obdobje za gradbena dela bo 2019 in 2020. V 

letu 2018 se zbira predloge krajevnih skupnosti za najbolj dotrajane odseke cest in izvede javni razpis. 

  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. 

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. 

Stanje projekta 

Uredilo se je 70 m meteorne kanalizacije z navezavo na obstoječo meteorno kanalizacijo in pustilo odcepe za 

nadaljno gradnjo meteorne kanalizacije.  
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13029003 - Urejanje cestnega prometa 

  145 - Prometna ureditev pri OŠ Poljane (P.P. 529) 

Namen in cilj 

Izboljšati prometno varnost na osrednji šolski pešpoti v naselju Poljane. 

Stanje projekta 

V letih 2015, 2016 in 2017 so bila izvedena dela na odseku od Vidma do Osnove šole, vključno z izgradnjo novega 

mostu pri gostilni Videm, ter nov izvoz iz regionalne ceste pri OŠ Poljane s krožnim obračališčem z šolske kombije, 

kar bo dokončno poplačano v letu 2018. 

  216 - Avtobusna postaja Sovodenj (P.P. 571) 

Namen in cilj 

Predvidena je ureditev avtobusnega postajališač ob regionalni cesti v naselju Sovodenj s spremljajočo izgradnjo 

pločnikov.  

Stanje projekta 

V letu 2015 je bila s soglasodajalci in Krajevno skupnostjo Sovodenj usklajena optimalna rešitev umeščanja novih 

prometnih ureditev, na osnovi katere se je pristopilo k izdelavi PZI projekta. Projekt z vsemi potrebnimi soglasji 

pristojnih soglasodajalcev je izdelan v letu 2017. V letu 2017 se izvede razpis za izvajalca del. Po realizaciji 

potrebnih odkupov zemljišč je izgradnja predvidena v letih 2018 in 2019. 

  28 - Ureditev vaškega jedra Poljane (P.P. 739) 

Namen in cilj 

Sredstva se v letu 2018 in 2019 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. 

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 bo zadevni projekt 

sofinancirala (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 odkupljena večina zemljišč, 

Direkcija za infrastrukturo pa tudi že izvaja postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del, v zvezi s čimer je bil v 

juliju 2017 podpisan sofinancerski sporazum z ministrom, pristojnim za promet. 

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 2017 je predvidena objava javnega naročila za PGD in 

PZI projektno dokumentacijo. 
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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. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

  183 - Smučišče STC Stari Vrh – investicijski izdatki (P.P. 753) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za zagotovitev stabilizacije in delovanja smučišča Stari vrh. 

Stanje projekta 

V teku je šestletno obdobje finančne sanacije podjetja STC,d.o.o., katerega solastnica je tudi občina Gorenja vas-

Poljane, ki ima glede na sklenjen dogovor o finančni sanaciji podjetja z banko upnico. 

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. V prvem delu leta 2018 s 

strani ministrstva pričakujemo potrditev že predloženega PIZ-predinvesticijskega elaborata, IP-investicijskega 

programa, prav tako že predloženih PGD projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja ter PZI projektov za 

izvedbo del, ter prav tako že predložene razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila, na osnovi česar 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 prihodnjih letih 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 bo izdelana podlaga za spremembo Občinskega prostorskega načrta (OPN), čemur bo v prihodnjih 

dveh letih sledil z zakonom predpisani postopek sprejemanja sprememb OPN. 
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 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. 

18039001 – Knjižničarstvo in založništvo 

  160 - Knjižnica Gorenja vas (P.P. 220) 

Namen in cilj 

Sredstva se zagotovijo za tekoče posodabljanje opreme. 

Stanje projekta 

Knjižnica Gorenja vas je na novo urejena, zato se sredstva za opremo zagotovijo manjšem obsegu. 

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. Potrebna je hidroizolacija in vkop meteorne 

kanalizacije. Uredili bomo sanitarije, s pohištvom opremili SZ sobo in dopolnjevali razstave. Postavili bomo tudi 

otroška igrala. Načrtujemo obnovo in ureditev gostinske sobe, s čimer bo obnova pritličja dvorca končana.  

Pri obnovi nam bo pomagal tudi Restavratorski center, ki bo z lastnimi sredstvi restavriral vhodni portal in vhodna 

vrata, v prihodnjih letih pa glede na finančne zmožnosti tudi peč v gostinski sobi ter 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. 

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

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za manjša obnovitvena dela Kulturnega doma Lučine. 

Stanje projekta 

Obnovitvena dela se bodo skladno z razpoložljivimi sredstvi izvajala tudi v prihodnjih letih. 
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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 se 

pristopi k pripravi projektne dokumentacije in nato skladno z možnostmi k ureditvi 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 osmo 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 projekt za pridobitev gradbenega dovoljena, na podlagi katerega bo oddana vloga za pridobitev 

gradbenega dovoljenja. Plan izvedbe bo prilagojen finančnim možnostim proračuna, predvidena pa je tudi oddaja 

vloge za pridobitev nepovratnih sredstev. 

19039001 – Osnovno šolstvo 

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

Namen in cilj 

Sredstva so planirana za ureditev dovoza in zunanje okolice z igriščem ob objektu OŠ Lučine. 

Stanje projekta 

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

potrebe vrtca. 

  227 – Rekonstrukcija in energ.sanacija PŠ Javorje (P.P. 132) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo IDP projektne dokumentacije in pripravo PGD in PZI projektne dokumentacije, 

preureditve in nadzidave PŠ Javorje. 

Stanje projekta 

V letu 2017 je bil narejen ogled podružnične šole. V začetku leta 2018 bo narejeno zbiranje ponudb za izbor 

projektanta, sledi izdelava posnetka obstoječega stanja in priprava IDZ projektne dokumentacije v več možnih 

variantah. Po izboru najugodnejše variante rekonstrukcije in nadzidave PŠ Javorje, se bo nadaljevalo s pripravo 

PGD projektne dokumentacije glede na finančne možnosti proračuna. 

  228 – Energetska sanacija Podružnične šole Sovodenj (P.P. 133) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izdelavo IDP projektne dokumentacije in pripravo PZI projektne dokumentacije, za 

energetsko sanacijo PŠ Javorje. 
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Stanje projekta 

Projekt je v začetni fazi, potrebno je pristopiti k izvedbi naročila za pridobitev projektne dokumentacije. 

  237 - Telovadnica Gorenja vas - novogradnja (P.P. 135) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za izgradnjo nove športne dvorane, zunanjega športnega igrišča, preureditev kotlovnice in 

pripadajoče zunanje ureditve pri OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Gradnja se je začela izvajati v aprilu 2017,  

izvedba glavnine del je predvidena v letu 2018, zaključek gradnje pa do konca leta 2018 ter dokončno poplačilo v 

letu 2019. 

Stanje projekta 

V letu 2015 je bil izdelan PGD projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, v letu 2016 pa je bilo pridobljeno 

pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdelana PZI projektna dokumentacija za izvedbo del, v decembru pridobljena 

odločba na nepovratna sredstva Ekosklada in objavljen javni razpis za izbor izvajalca. Dne 27.2.2017 je bila 

popisana gradbena pogodba za izgradnjo  nove dvorane za kulturne, družbene in športne aktivnosti. Sledilo je 

izvajanje pripravljalnih del, kasneje pa še rušitev obstoječe telovadnice. V teku je izvajanje gradbenih del na novi 

dvorani in zalogovniku za novo kotlovnico. 

  251 – CLLD projekt: Učilnice v naravi – šolski učni vrtovi (P.P. 136) 

Namen in cilj 

Učilnica v naravi oziroma šolski učni vrt je sodoben učni in vzgojni pripomoček. Vrt otrokom omogoča neposreden 

stik z naravo in zemljo, fizično in timsko delo ter krepi zavedanje, da delo obrodi oprijemljive rezultate, ki jih lahko 

na koncu tudi pojemo ali predelamo v čaje, marmelade, sokove itd. Otroci so torej  aktivno vključeni v učni proces, 

v katerem spoznavajo izvor sveže hrane in pomembnost kakovostne hrane.  

Cilji projekta: 

- vzpostavitev 2 učilnic v naravi - šolskih učnih vrtov 

- spoznavanje osnov vrtnarjenja in sadjarstva ter spretnosti  

- spoznavanje različnih rastlin in plodov ter njihovo uporabnost v prehranjevanju 

 

Aktivnosti: 

- vzpostavitev 2 učilnic v naravi oziroma šolskih učnih vrtov (fizična vzpostavitev učilnic in vrtov) 

- zasaditev (nakup semen, sadik, orodja, opreme) 

- strokovna podpora pri vrtnarjenju in delu v sadovnjaku 

- delavnice predelave pridelkov z vrtov in sadovnjakov 

- delavnice in predavanja za širšo javnost 

- promocija projekta 

- koordinacija in vodenje projekta 

Pri OŠ Poljane: v brežini okoli šole bo vzpostavljena učilnica na prostem (ureditev brežine, vzpostavitev zeliščnega 

in sadnega vrta, zasaditev jagodičevja, kompostnika), 

Pri OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas: na travniku poleg zeliščnega in sadnega vrta bo vzpostavljena učilnica v naravi 

(miza, klopi, podest, ogrodje za rast rastlin za senco, betonska ograja, sadike). 

Stanje projekta 

Začetek projekta predvidoma jeseni 2018, trajanje projekta 18 mesecev. 

64 - Telovadnica Gorenja vas – novogradnja-projekti (P.P. 125) 

Namen in cilj 

Sredstva so rezervirana za projektno dokumentacijo in elaborate za gradnjo telovadnice Gorenja vas. 

Stanje projekta 

Pridobljena je glavnina projektne dokumentacije. 
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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 nadaljevanje del sanacije po poplavah v oktobru 2014, in sicer na odseku Hotovlja – 

Drnovšek, za katerega je občina pridobila dodatna nepovranta sredstva pristojnega ministrstva. 

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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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 2017. V kolikor ne bo realizirana, se izvedba prenese v 

leto 2018.  

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo 

 142 – Kanalizacija Javorje - neupr. str.  (P.P. 417) 

Namen in cilj 

Sredstva so planirana za dokončanje izvedbe izgradnje še neizvedenih nastavkov za hišne priključke v naseljih 

Četena Ravan, Dolenčice, Javorje in Murave.  

Stanje projekta 

V letih 2018 in 2019 je planirano nadaljevanje izvedbe izgradnje še neizvedenih nastavkov za hišne priključke v 

zgoraj navedenih naseljih. 

 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 in Dobravšce, odsek Lavrič 

– Selak – Oblak. 

Stanje projekta 

V letu 2016 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije, na osnovi česar se izvedba planira v 

letih 2018 - 2020 skladno s finančnimi možnostmi proračuna občine.  

  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 

V letu 2016 in 2017 se je nadaljevala izgradnja hišnih priključkov, v letih 2018 in 2019 je planiran zaključek 

izvedbe priklopov vseh objektov na sistem javne fekalne kanalizacije na področju Hotavelj, Podgore in Trebije. 
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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 2018-2019. 

  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 2018-2019. 

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 

  141 - Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval – neupr. stroški (P.P. 416) 

Namen in cilj 

Sredstva se nameni za zaključna dela in povezovalne vode vodovoda Podvrh –Zapreval. 

Stanje projekta 

Vodovod je dograjen in predan namenu, potrebno je izvesti še nekatere zaključne povezovalne vode, ki omogočajo 

nadaljevanje izvedbe priključkov. 

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

Namen in cilj 

V letu 2018 se planira oddaja prijave izgradnje vodovoda za nepovratna sredstva, v primeru uspešnega kandidiranja 

pa je v letih 2019 in 2020 predvidena izvedba gradnje. Sredstva so planirana za pridobitev manjkajoče 

dokumentacije v zgoraj navedene namene. 

Stanje projekta 

Izdelan je PGD projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ter PZI projekt za izvedbo, pridobljena glavnina 

služnostnih pogodb za prvo fazo projekta. Planira se prijava investicije za nepovratna sredstva.  

  177 - Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - EU (P.P. 428) 

Namen in cilj 

V letu 2018 se planira oddaja prijave izgradnje vodovoda za nepovratna sredstva, dinamika izgradnje in sam 

pričetek izgradnje pa je odvisen od datuma odobritve nepovratnih sredstev, na osnovi česar se na podlagi potrjene 

investicijske dokumentacije projekt uskladi v NRP. 

Stanje projekta 

V pripravi je prijava za odobritev kohezijskih sredstev, projekt je že bil potrjen na prvi stopnji, in sicer na seji sveta 

Gorenjske regije. 
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  190 - Vodovodni sistem Fužine (P.P. 408) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za investicijska vzdrževala dela na vodovodu Fužine. 

Stanje projekta 

Vzdrževalna dela na vodovodu Fužine, skladno s HACCP mapo se bodo v prihodnjih letih nadaljevala. 

  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 je pridobivanje projektne dokumentacije in služnostih pogodb za izvedbe povezovalnih vodov in 

merilnih mest na območju Gorenje vasi. V prihodnjih letih je predvidena tudi izgradnja povezave do naselij Srednja 

vas in Žabja vas, ki se še vedno oskrbujeta iz Loškega vodovoda. 


