III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
04 – OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Investicijsko vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov (P.P. 008)
Namen in cilj
Namen investicije je tekoče investicijsko vzdržavanje poslovnih prostorov za potrebe delovanja občinske uprave, za
izdelavo potrebne projektne dokumentacije in zunanji strokovni nadzor za inštalacijska dela.
Stanje projekta
Vzdrževanje bo potekalo glede na tekoče potrebe in planirane aktivnosti.

07039002 - Protipožarna varnost
Gasilska oprema (P.P. 357)
Namen in cilj
Občina sofinancira nabavo gasilskih vozil skladno s planom Občinskega gasilskega poveljstva.
Stanje projekta
V letu 2014 bo Občina Gorenja vas - Poljane, skladno s planom nabave gasilskih vozil 2007-2016, sofinancirala
nakup gasilskega vozila PGD Lučine. V letih 2015 in 2016 pa se bo sofinanciral nakup gasilskega vozila za PGD
Gorenja vas.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
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 v zelo slabem
stanju.
Stanje projekta
V letu 2013 smo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI. V letu 2014 je predvidena izdelava
projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in odkupom zemljišč ter v letu 2015 izvedba del.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Cestni program-posebni razvojni problemi (P.P. 511)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (menjava spodnjega ustroja ceste, asfaltiranje,
izgradnja opornih in podpornih zidov, obnovo in razširitev prepustov) in dokončanje gradbenih del II. faze ceste LC
Trebija-Stara Oselica, v naslednjih letih bomo z obnavljanjem najbolj dotrajanih odsekov lokalnih cest nadaljevali.
Stanje projekta
Izvedena je prva faza projekta obnove LC Trebija – Stara Oselica. V letu 2015 je predvideno pričeti z izvajanjem
zemeljskih del druge faze, v letu 2016 pa je predvidena asfaltacija navedenega odseka.

Obnova LC Poljane-Javorje-Zapreval (P.P. 522)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za dokončanje gradbenih del rekonstrukcije LC skozi Javorje in Murave.
Stanje projekta
Večina gradbenih del je izvedena. Zaradi nerešenih lastništev parcel se dokončanje izgradnje prestavi v prihodnja
leta.

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 pripravi je idejna zasnova kolesarske povezave od Hotavelj do Žirov. V letu 2014 bomo sredstva namenili
izdelavi projektne dokumentacije, v prihodnjih letih pa za odkup zemljišč in ureditev steze.

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 2014 in 2015 je predvideno odkupiti vsa potrebna zemljišča za ureditev ceste in v naslednjih letih pridobiti
projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje ter izgradnjo ceste.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
Prometna ureditev pri OŠ Poljane (P. P. 529)
Namen in cilj
Izboljšati prometno varnost na osrednji pešpoti od avtobusne postaje do osnovne šole Poljane.
Stanje projekta
V letu 2014 je po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izbiri izvajalca del predviden začetek gradnje navedenega
odseka, ki se dokonča v letu 2015.
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Avtobusna postajališča in pločniki ob RC (P.P. 621)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za izgradnjo avtobusnih nadstrešnic in prehodov za pešce.
Stanje projekta
Po planu se menja dotrajane avtobusne nadstrešnice. Prehodi za pešce na državnih cestah se izvajajo v skladu s
pridobljenimi soglasji DRSC.

Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas (P.P. 624)
Namen in cilj
Namen in cilj projekta je ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas. S tem bodo zagotovljeni dodatni parkirni
prostori, ki jih v kraju primanjkuje.
Stanje projekta
Izdelan je projekt PGD. S pridobitvijo parcel za dostopno pot pri občini bodo doseženi pogoji za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Naročena je izdelava projekta PZI. Sredstva se v letu 2014 namenijo za gradbena dela za
ureditev parkirišč ob obvoznici ter v prihodnjih letih za dokončanje projekta.

Parkirišče pri cerkvi v Lučinah (P.P. 512)
Namen in cilj
Namen je dokončati parkirišče pred cerkvijo v Lučinah v obsegu, kot je bilo planirano pred pričetkom del, ki so
delno že izvedena.
Stanje projekta
Del parkirišča je že izdelanega, delno pa je potrebno parkirišče še razširiti in s tem zaključiti projekt. Sredstva in s
tem realizacija je planirana za leto 2015.

Prometna ureditev Hotavelj (P.P. 735)
Namen in cilj
Sredstva se bodo namenila za odkupe zemljišč za pločnik ter pričetek izgradnje pločnikov skozi naselje Hotavlje.
Cilj projekta je ureditev prometne varnosti skozi naselje Hotavlje, oziroma izgradnja pločnikov.
Stanje projekta
V letu 2015 in 2016 se bo nadaljevala izgradnja pločnikov skozi naselje Hotavlje.

Ureditev vaškega jedra Poljane ( P.P. 739)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev vaškega jedra Poljane ter za
izdelavo dodatnih študij, ki so potrebne v okviru priprave OPPN Poljane (hidrološko hidravlične študije, izdelava
kart poplavne nevarnosti,…)
Stanje projekta
Sredstva so planirana na podlagi že sklenjene pogodbe za izdelavo OPPN Poljane ter prejetih ponudb pripravljalcev
dokumentacije, zaključek izdelave OPPN je zaradi zahtevnosti postopkov zlasti z vidika zagotavljanja poplavne
varnosti območja obdelave predviden v letu 2015, ko se planira pristopiti tudi k pripravi ustrezne PGD
dokumentacije.

Pločniki in javna razsvetljava Hotovlja-Predmost (P.P. 744)
Namen in cilj
Namen investicije je izboljšanje prometne ureditve od Poljan proti Hotovlji ter Predmostu.
Stanje projekta
V letu 2014 je predviden odkup vseh zemljišč in v naslednjih letih izgradnja pločnikov na navedenih odsekih cest.
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13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Ureditev ceste Suhi dol - Lučine (sofin. občine) (P.P. 565)
Namen in cilj
Namen in cilj projekta je ureditev regionalne ceste R2-407/1144 Gorenja vas – Ljubljanica (skozi Lučine) od km
8+000 do km 8+500. Ureditev obsega rekonstrukcijo ceste, ureditev meteorne kanalizacije, oporne konstrukcije 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) skladno s
Sporazumom o sofinanciranju projekta, ki je podpisan z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor.
Stanje projekta
80% gradbenih del rekonstrukcije RC skozi Lučine je v letu 2013 izvedeno. 100 m del ceste, kjer niso še
zagotovljena zemlišča se bo izvajal predvidoma v letu 2014. V letu 2015 pa je predvideno dokončanje ureditve
zadevnega odseka državne ceste.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Smučišče STC Stari vrh – investicijski izdatki (P.P. 753)
Namen in cilj
Za nadaljnje nemoteno delovanje smučišča Stari vrh in glede na cilj dolgoročne vzdržnosti in razvojne naravnanosti
delovanja smučišča se načtuje subvencioniranje v enakem časovnem obdobju kot v občini Škofja Loka.
Stanje projekta
V prihodnjih letih je skladno s sprejetim pravilnikom predvideno subvencioniranje v višini 60.000 evrov.

Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev (P.P. 752)
Namen in cilj
Pri podpisu kupoprodajne pogodbe nepremičnin v Kopačnici s podjetjem IJP iz Ljubna ob Savinji se je občina
zavezala, da bo izpeljala postopek sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta za področje nepremičnin,
ki so bile predmet pogodbe.
Stanje projekta
Trenutno je v pripravi dopolnjen predlog glede na sprejeta stališča do pripomb in predlogov, sledi priprava gradiva
za pridobitev mnenj, vloga za mnenja k predlogu akta ter pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora k predlogu
akta. Za tem se pripravi usklajen predlog akta, ki ga obravnava in sprejme občinski svet, nato pa se ga objavi v
Uradnem listu.

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
Vzdrževanje vodotokov v občini ( P.P. 868)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za pripravo elaboratov za vzdrževalna dela na vodotokih na področju občine in sanacija
poškodovanih odsekov na vodotokih.
Stanje projekta
Sanacija poškodovanih vodotokov v občini se bo v letu 2015 nadaljevala.
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16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj ( P.P. 606)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo menjavi stavbnega pohištva v občinskih stanovanjih. Nekaj sredstev je namenjeno nujnim
nepredvidenim delom v občinskih stanovanjih.
Stanje projekta
Del stavbnega pohištva v občinskih stanovanjih je bilo zamenjano pred leti, ostalo bomo zamenjali v prihodnjih letih
skladno s finančnimi sredstvi.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
Izvedba vhoda in dvigala (ZD Gorenja vas) (P.P. 309)
Namen in cilj
Sredstva so planirana za izvedbo novega vhoda in montažo dvigala v stavbo Zdravstvenega doma Gorenja vas.
Stanje projekta
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, v teku je razpis za izbiro izvajalca.
Delno se bodo dela izvedla v letu 2014 in zaključila v letu 2015.

Zdravstveni dom Gorenja vas (P.P. 304)
Namen in cilj
Sredstva so planirana za izvedbo energetske sanacije objekta, obnovi se fasada in del stavbnega pohištva, ter
izolacije proti podstrešju.
S tem se bo bistveno izboljšala energetska učinkovitost objekta.
Stanje projekta
Podpisana je pogodba in odobrena so državna sredstva za sofinanciranje projekta, v teku je razpis za izbiro
izvajalca.
Delno se bodo dela izvedla v letu 2014 in zaključila v letu 2015.

18039005 - Drugi programi v kulturi
Kulturni dom Gorenja vas (P.P. 216)
Namen in cilj
Sredstva so predvidena za dokončanje investicije Energetska in statična sanacija Kulturnega doma v Gorenji vasi in
sicer za izvedbo I. in II. faze investicije. 1. faza investicije predstavlja upravičene stroške energetske sanacije
objekta in II. faza predstavlja neupravičene stroške statične sanacije objekta. Sredstva so namenjena za izvedbo
gradbenih del, zaključnih gradbenih del, strojnih in elektroinštalacijskih del ter za strokovni nadzor.
Stanje projekta
Izdelana je bila PGD projektna dokumentacija, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, delno je izdelana PZI
projektna dokumentacija, oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji je v zaključni fazi, zato se pričakuje, da
se bodo dela začela izvajati se konec letošnjega leta. Uspešno so bila pridobljena nepovratna sredstva za energetsko
sanacijo, ki vključujejo zamenjavo preostalega dela starega stavbnega pohištva, izdelavo toplotnega ovoja objekta in
zamenjavo kurilne naprave. Glavnina del bo izvedena v letu 2014 ter zaključek del v letu 2015.
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Dvorec Visoko (P.P. 222)
Namen in cilj
Dvorec Visoko in njegova okolica je izredno zanimiva in dobro obiskana turistična točka. V letu 2012 smo uredili
dve sobi v dvorcu in vzpostavili letni vrt. Letos smo uredili poročno sobo in pričeli s porokami na Visokem, ki
združujejo tradicijo z lepoto narave.
Z večjim številom obiskovalcev je potrebno tudi vzdrževati okolico in zaradi varnosti obnoviti vsaj najnujnejše dele
objektov.
Stanje projekta
Trenutno je v pripravi idejna zasnova za prenovo spodnje etaže gospodarskega poslopja. Dela v prihodnjih letih
bodo potekala v soglasju z Občino Škofja Loka, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in glede na razpoložljiva
finančna sredstva.

Statična sanacija KD Gorenja vas (P.P. 224)
Namen in cilj
Sredstva so predvidena za dokončanje investicije Energetske in statične sanacije Kulturnega doma v Gorenji vasi in
sicer III. faze investicije, ki zajema neupravičene stroške statične sanacije objekta. Sredstva so namenjena za
izdelavo potrebne projektne dokumentacije, izvedbo gradbenih del, zaključnih gradbenih del, strojnih in
elektroinštalacijskih del ter za strokovni nadzor.
Stanje projekta
Izdelana je bila PGD projektna dokumentacija, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, delno je izdelana PZI
projektna dokumentacija, oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji je v zaključni fazi, zato se pričakuje da se
bodo dela začela izvajati že konec letošnjega leta ter se bodo nadaljevala v prihodnjih letih.

Kulturni dom Lučine (P.P. 205)
Namen in cilj
Sredstva so planirana za razna manjša potrebna vzdrževalna dela na objektu. Obnove napušča, obnove opleska
stavbnega pohištva ipd.
Stanje projekta
Sredstva so ocenjena na podlagi ocene višine predvidenih stroškov.

Vzdrževanje kult. objektov (cerkve,kapel…) (P.P. 209)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo oz. vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini, na osnovi
Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena ter za delno
sofinanciranje obnov cerkva v občini.
Stanje projekta
Sredstva se vsako leto izplačajo na osnovi objavljenega razpisa, glede na razpoložljiva sredstva.

Šubičeva hiša (P.P. 211)
Namen in cilj
Rojstna hiša slikarjev Šubicev v Poljanah je že od leta 2001 razglašena za kulturni spomenik. Hiša je bila potrebna
temeljite obnove. Obnova, ki je obsegala sanacijo in hidroizolacijo temeljev, zidov, popotresno sanacijo, zamenjavo
ostrešja in kritine, zamenjavo fasade ter obnovo elektro in strojnih inštalacij je bila zaključena leta 2009. V letu 2010
so se v prostorih nadaljevala restavratorska in rekonstrukcijska dela. Restavrirala so se glavna vrata, zunanje
balkonske ograje, rekonstruirale pa so se dvokrilna obokana vhodna vrata in enokrilna balkonska vrata. Ves čas
obnove so pri predvidenih posegih prisotni tudi predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine in
Restavratorskega centra.
Čeprav so bila številna obnovitvena dela že izvedena, pa je za zaključek del potrebna še sanacija in restavratorskokonservatorska dela najpomembnejših vrednot dediščine v tej hiši: restavriranje in konzerviranje fresk, stavbnega
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pohištva, krušnih peči in črne kuhinje, nakup opreme, potrebne za predstavitev muzejske zbirke, ter ureditev
pripadajoče infrastrukture za obiskovalce.
Stanje projekta
V letu 2014 in 2015 bomo sredstva namenili za dokončno ureditev KC slikarjev Šubicev, kjer bo urejena stalna
muzejska zbirka, posvečena ustvarjanju rodbine Šubicev, izvajale pa se bodo tudi različne dejavnosti in prireditve.
Za dokončanje del so potrebna restavratorska in slikopleskarska dela, gradbeno-obrtniška dela ter nakup pohištva in
muzejske opreme.

19039001 – Osnovno šolstvo
Obnova PŠ Lučine (P.P. 748)
Namen in cilj
Sredstva so planirana za ureditev dovoza, parkirišč in zunanje okolice z igriščem, ob objektu O.Š. Lučine.
Z izvedbo razširitve ceste s pločniki skozi vas Lučine, je potrebno lokacijo obstoječega dovoza do O.Š. ukiniti in na
novo izvesti. Poleg tega je potrebno otroška igrala preseliti na nove lokacije.
Stanje projekta
V letu 2013 je izveden začasni dovoz do O.Š. Lučine. V letu 2014 se planira pridobitev PZI projektne
dokumentacije za kompletno ureditev asfaltnih in igriščnih površin, v letu 2015 pa izvedba del na objektu.

Energetska sanacija Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas (P.P. 129)
Namen in cilj
Sredstva so planirana za izvedbo energetske sanacije objekta, obnovi se fasada in del stavbnega pohištva, ter
izolacije proti podstrešju.
S tem se bo bistveno izboljšala energetska učinkovitost objekta.
Stanje projekta
Podpisana je pogodba in odobrena so državna sredstva za sofinanciranje projekta, v teku je priprava razpisa za
izbiro izvajalca.
Delno se bodo dela izvedla v letu 2014 in zaključila v letu 2015. V letu 2016 pa so sredstva rezervirana za odpravo
morebitnih pomanjkljivosti.

Telovadnica Gorenja vas - novogradnja (P.P. 125)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za dokončanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in pripravo projektne ter druge
potrebne dokumentacije za telovadnico pri OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.
Stanje projekta
Sprejem OPPN je v zaključni fazi. Po sprejemu se lahko prične s pripravo PGD in druge dokumentacije za
telovadnico.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč
Cestni program - plazenje, naravne nesreče (P.P. 514)
Namen in cilj
Sanacija obstoječih cestnih usadov in zemeljskih plazov se nadaljuje po planu prioritete.

Stran 7 od 12

Stanje projekta
Izvedba obstoječih cestnih usadov in plazov je odvisna od naravnih katastrof. V kolikor novi usadi in plazovi na
občinskih cestah, ki imajo povezovalno funkcijo, ne nastajajo, se bo v prihodnjih letih izvajala sanacija po planu
prioritete.

Odprava poplav - plazenje, naravne nesreče (P.P. 524)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za odpravo škode na občinskih cestah in objektih, ki nastane ob naravnih nesrečah.
Stanje projekta
Poraba sredstev je odvisna od naravnih nesreč.
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05 – REŽIJSKI OBRAT
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Odvajanje in čiščenje odp. voda v porečju Sore-Občina GVP-EU (P.P. 850)
Namen in cilj
Namen investicije je financiranje upravičenih stroškov operacije Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju
Sore, projekt Občina Gorenja vas – Poljane, ki vključuje projekta Posodobitve in razširitve ČN Gorenja vas in
projektiranje ter izgradnjo primarnih kanalov kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas. Sredstva so
namenjena izdelavi projektne dokumentacije, strokovnega nadzora ter obveščanje javnosti.
Cilj investicije je zagotoviti možnosti priklopa na javni kanalizacijski sistem Gorenja vas za naselja del Gorenje
vasi, Hotavlje, Podgora in Trebija, ter zagotoviti kvaliteno čiščenje komunalnih odpadnih voda s povečanjem in
razširitvijo ČN Gorenja vas. Investicija zajema povečanje kapacitete ČN Gorenja vas iz 1000 PE na 3100 PE;
gradnjo novega primarnega kanala v dolžini cca 6,94 km in 4 novih fekalnih črpališč.
Stanje projekta
Projekt posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas je v izvajanju, ker je bila z najugodnejšimi ponudniki dne
25.4.2012 podpisana pogodba z rokom dokončanja 947 dni. Plan izvedbe investicije Posodobitve in razširitve ČN
Gorenja vas je izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije in celotne posodobitve in razširitve čistilne naprave v
letu 2013, v letu 2014 bo potekalo poskusno obratovanje in zaključek investicije ter sproščanje zadržanih sredstev v
višini 10% ob uspešni primopredaji naročniku v letu 2015.
Po uspešnem zaključku javnega naročila za izvedbo del je bila dne 6. 12. 2012 podpisana izvajalska pogodba, po
kateri prva faza del obsega projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja. Predvideni plan realizacije investicije
projektiranja in gradnje primarne kanalizacije Trebija – Podgora je PGD in PZI projektna dokumentacija in
izgradnja v višini 35% vrednosti investicije v letu 2013, izgradnja v višini 65% investicije v letu 2014 in PID
projektna dokumentacija ter izgradnja v višini 5% vrednosti investicije v letu 2015.
Na podlagi javnega razpis za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku Strokovni nadzor pri gradnji po
ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC za izvedbo projektov »Odvajanje in čiščenje odpadnih
voda v porečju Sore« in »Oskrba s pitno vodo v porečju Sore«, je bil, kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec
Projekt d.d., Nova Gorica.

Kanalizacija Tabor (P.P. 872)
Namen in cilj
Sredstva se v letu 2015 namenijo za projektno dokumentacijo PZI in izvedbo razpisa ter v letu 2016 za izgradnjo
podaljšanj sekundarnih vodov na kanalizacijskem sistemu Gorenja vas.
Stanje projekta
Izdelan je projekt PGD. Potekajo pogajanja z lastniki zemljišč.

Porečje SORE (odvajanje in čiščenje odpad. voda) (P.P. 493)
Namen in cilj
Namen investicije je financiranje neupravičenega dela stroškov operacije Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v
porečju Sore, Pojekt Občina Gorenja vas-Poljane, za igradnjo primarnega kanala kanalizacijskega sistema TrebijaGorenja vas. Zajeti so neupravičeni stroški raznih obnov, novogradenj, odkupov zemljišč, izdelave potrebne
projektne dokumentacije, odmer in notarskih overovitev in koordinacije projekta s strani RAS-a.
Stanje projekta
Projekt se je začel izvajati v decembru leta 2012 z izdelavo PGD projektne dokumentacije in pridobivanjem
potrebnega gradbenega dovoljenja. Gradnja primarnega kanala se je začela v avgustu 2013 na območju naselja
Hotavlje in Z dela Gorenje vasi. V naslednjem letu se bo gradnja nadaljevala v naseljih Podgora in Trebija.
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Porečje Sore – ČN Gorenja vas (P.P. 861)
Namen in cilj
Namen investicije je financiranje neupravičenih stroškov operacije Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju
Sore, projekt Občina Gorenja vas – Poljane, projekt Posodobitve in razširitve ČN Gorenja vas, in sicer stroške
obnove, novogradnje, pravnega svetovanja, koordinacije projekta s strani RAS-a, programa opremljanja, geodetskih
odmer, notarskih overovitev in drugih stroškov.
Stanje projekta
Projekt posodobitve in razširitve ČN Gorenja vas je v teku od aprila 2012, ko se je začela izdelava PGD projektne
dokumentacije, aprila 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in v maju 2013 so se začela izvajati gradbena
dela na čistilni napravi. Dela bi morala biti zaključena do konec leta 2013, ko se predvideva tehnični pregled in
začetek poskusnega obratovanja, ki bo trajalo eno leto.

Porečje Sore - kanalizacija-sekundarni vodi (neup. str.) (P.P. 734)
Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja sekundarnih kanalov kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas in izvedba
hišnih priključkov dolžine nad 15 m na območju naselij dela Gorenje vasi, Hotavlj, Podgore in Trebija. Z izgradnjo
sekundarnih kanalov in odcepov za hišne priključke se bodo zagotavile možnosti za izvajanje novih priklopov na
javni kanalizacijski sistem Gorenja vas, ki se zakjučuje na ČN Gorenja vas. Sredstva so namenjena gradnjo novih
kanalov, za izdelavo potrebne projektne dokumentacije, investicijski nadzor in geodetske odmere. Investicija je
povezana z operacijo Odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Porečju Sore.
Cilj investicije je zagotoviti možnosti priklopa na javni kanalizacijski sistem Gorenja vas ter zagotoviti kvalitetno
čiščenje komunalnih odpadnih voda na ČN Gorenja vas.
Stanje projekta
Projekt posodobitve in razširitve ČN Gorenja vas je v teku od decembra 2012, ko se je začela izdelava PGD
projektne dokumentacije, v juliju 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in v avgustu so se začela izvajati
gradbena dela. Trenutno potekajo gradbena dela na območju naselij Hotavelj in Z dela Gorenje vasi.
V naslednjem letu se bodo izvajala dela v naseljih Podgora in Trebija.

16039001 - Oskrba z vodo
Oskrba s pitno vodo v porečju Sore (P.P. 415)
Namen in cilj
Namen investicije je financiranje upravičenih stroškov operacije Oskrba s pitno vodo v porečju Sore, projekt Občina
Gorenja vas – Poljane, ki vključuje financiranje projektiranja in izgradnje vodovodnega sistema Trebija – Poljane –
Gorenja vas in podsistemov Trebija - Podgora, Trebija – Gorenja vas – Todraž in Poljane, strokovnega nadzora ter
informiranja in obveščanja javnosti.
Namen je novogradnja, posodobitev in hidravlična izboljšave obstoječih cevovodov vodovodnega sistema in s tem
zagotoviti kvalitetno preskrbo s pitno vodo in zagotoviti ustrezno požarno varnost. Ureditev je povezana z
izpolnjevanjem zahtev Pravilnika o oskrbi s pitno vodo in Pravilnika o pitni vodi.
Cilj je izgradnja vodovodnega sistema in podsistemov in sicer vgradnja 16,463 km vodovodnih cevi, izgradnja štirih
vodohranov (Trebija, Gorenja vas, Poljane in Todraž), prečrpališč pitne vode (Trebija, Gorenja vas in Todraž)
posodobitev zajetij Trebija in spodnja Hotovlja (Milostovka), gradnja klorinatorske postaje (Hotovlja), kar bo
močno vplivalo na kvaliteto preskrbe z zdravo pitno vodo na tangiranih območjih.
Stanje projekta
V decembru 2012 je bila podpisana gradbena pogodba za projektiranje in izvedbo vodovodnega sistema in
podsistemov, naredila se je PGD projektna dokumentacije, pridobljenih je bilo 5 gradbenih dovoljenj in v septembru
2013 se je začela gradnja vodovodnega podsistema na območju naselij Hotavlje, Trebija, Gorenja vas in Todraž.
Trenutno se gradijo vodohrani Trebija, Gorenja vas in Todraž, ter vkopavajo cevovodi v naseljih Todraž in Hotavlje.
Izvedba del se bo nadaljevala v leto 2014 in 2015.
V avgustu 2013 je bila pridobljena odločba o dodelitvi nepovratnih sredstev za projekt Oskrba s pitno vodo v
porečju Sore.
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Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval-neupravičeni stroški (P.P. 416)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena izvedbi prevezav obstoječih vaških vodovodov Četena Ravan, Zapreval in Podvrh na
novozgrajeni vodovodni sistem Podvrh-Zapreval.
Stanje projekta
Gradnja prevezav se še ni začela izvajati, saj so pogodbe o prenosu vaških vodovodov še vedno v podpisovanju.

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
Pridobljena je glavnina služnostnih pogodb za novogradnjo vodovoda, izdelan je idejni projekt. V letu 2015 je
predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in v naslednjih letih postopna izvedba investicije.

Vodovodni sistem Fužine (P.P. 408)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela na vodovodu Fužine, skladno po HACCP mapi.
Stanje projekta
V letu 2015 bodo zaradi izgradnje vodovoda Trebija – Fužine v okviru UPS potrebne prevezave iz obstoječega
vodovoda na novo vodovodno omrežje.

Porečje SORE - vodooskrba (P.P. 479)
Namen in cilj
Namen investicije je financiranje neupravičenih stroškov operacije Oskrbe s pitno vodo v porečju Sore, projekt
Občina Gorenja vas – Poljane, kot so stroški obnov, novogradenj, strokovnega nadzora, koordinacije projekta s
strani RAS-a, geodetskih odmer, notarskih overovitev, eventuelnih odkupov potrebnih zemljišč, izdelava dodatne
potrebne projektne dokumentacije, strokovni nadzor in drugih stroškov.
Cilj investicije je pokrivanje dela neupravičenih stroškov vezanih na izvedbo operacije Oskrba s pitno vodo v
porečju Sore, projekta izgradnje vodovodnega sistema in podsistemov.
Stanje projekta
Za operacijo Oskrbe s pitno vodo v porečju Sore, projekt Občina Gorenja vas – Poljane, oz. projekt izgradnje
vodovodnega sistema in podsistemov, ki vključuje projektiranje in gradnjo, je bila dne 6. 12. 2012 podpisana
izvajalska pogodba, narejena je bila PGD projektna dokumentacije, pridobljenih je bilo 5 gradbenih dovoljenj in v
septembru 2013 se je začela gradnja. Izvedba del se bo nadaljevala v leto 2014 in 2015. Za koordinaciji in vodenje
projekta vodooskrbe sta občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane z RAS-om sklenili pogodbo in se bo izvajala v
celotnem obdobju izvajanja projekta.

Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž (P.P. 737)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela na vodovodu Trebija – Gorenja vas - Todraž, skladno po HACCP
mapi. V okviru UPS se bodo izvajala nujna vzdrževalna dela na obstoječih sekundarnih cevovodih, kjer bodo
potrebne prevezave, oziroma obnove krajših odsekih vodovodov.
Stanje projekta
V letu 2015 bodo zaradi izgradnje vodovoda Trebija – Gorenja vas - Todraž v okviru UPS potrebne prevezave iz
obstoječega vodovoda na novo vodovodno omrežje.
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16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Poslovilni objekt Lučine (P.P. 623)
Namen in cilj
Sredstva so planirana za ureditev poslovilnega objekta v Lučinah.
Stanje projekta
V letu 2014 je predvideno pridobivanjein izdelava ustrezne dokumentacija IDP in PGD, v nadaljevanju se
predvideva postopna izvedba projekta.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
OŠO - dograditve (P.P. 749)
Namen in cilj
Sredstva se bodo tudi v prihodnjih letih namenjala potencialnim manjšim širitvam zgrajenega optičnega omrežja,
glede na zainteresiranost s strani lokalnih prebivalcev, in sicer po območjih, kjer se izkaže interes prebivalcev.
Stanje projekta
V letu 2014 je predvidena izvedba širitve optičnega omrežja na naselje Delnice, glede na prejeto pobudo s strani
krajanov Delnice, ki v letu 2013 še ni bila realizirana, v prihodnjih letih pa je predvidena širitev tudi po ostalih
območjih, kjer se izkaže interes prebivalcev.

13 – KS JAVORJE
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost KS Javorje (P.P. 04931) ter
Inv.vzdrž.+obnove infrastr. (pokopal.) - KS Javorje (P.P. 45832)
Namen in cilj
Sredstva na obeh postavkah (konto 420501 – Obnove) se bodo v letu 2015 namenila za dokončanje obnove obzidja
pokopališča Javorje.
Stanje projekta
Izdelan je IDZ projekt obnove obzidja, v prihodnjem letu je predviden pričetek obnove in izvedba glavnine del ter
dokončanje obnove obzidja pokopališča v letu 2015.
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