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04 – OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI
04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Inv. vzdrž. zgradb in obnova posl. prostorov (P.P. 008)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.
Stanje projekta
S primernim investicijskim vzdrževanjem se namerava v predvideni dinamiki zagotavljati primerne poslovne
prostore.

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 2016 bo Občina Gorenja vas – Poljane, skladno s planom nabave gasilskih vozil 2007-2016, sofinancirala
nadgradnjo gasilskega vozila GVC 24/50 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 vas. Obstoječa brv je zaradi izgradnje
obvoznice že odstranjena, ker je bila v zelo slabem stanju.
Stanje projekta
V letu 2014 smo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI. V letu 2015 je predvidena dokončna
izvedba projektne dokumentacije z pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V letu 2016 in 2017 je predvidena izgradnja
Fortunove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Cestni program – posebni razvojni problemi (P.P. 511)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo dokončanju del 2. faze sanacije ceste Trebija – Stara Oselica.Stanje projekta
Prva faza sanacije ceste je bila zaključena v letu 2013, v letu 2015 in 2016 je predvidena izvedba druge faze sanacije
navedene ceste.

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 letu 2015 bomo sredstva namenili izdelavi projektne dokumentacije in poplačilo stroškov pridobivanja
služnostnih pogodb na relaciji Hotavlje - Topličar.

Izgradnja ceste Zdravstveni dom (P.P. 568)
Namen in cilj
Urediti varen in funkcionalno ustreznejši dostop do zdravstvenega doma Gorenja vas.
Stanje projekta
V letu 2015 je predvideno odkupiti vsa potrebna zemljišča za ureditev ceste in pričeti s pridobivanjem projektne
dokumentacije z gradbenim dovoljenjem in v nadaljevanju z 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 sledil pričetek gradnje navedenega odseka,
ki se predvidoma dokonča v letu 2015. V Letu 2016 se dokončno uredi še hortikultura in del urbane opreme ob
Šubičevi hiši.

Avtobusna postajališča in pločniki ob RC (P. P. 621)
Namen in cilj
Predvideno je tekoče obnavljanje obstoječih avtobusnih postajališč.
Stanje projekta
Občina je v preteklih letih obnovila večji del avtobusnih postajališč, manjkajoče ureditve so predvidene v prihodnjih
letih.

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
Pridobljena je vsa projektna dokumentacija, pridobljena so vsa potrebna zemljišča za gradnjo, pridobljeno je
pravnomočno gradbeno dovoljenje. V letu 2015 je predvidena izvedba javnega naročila za gradnjo parkirišč, ter
gradnja parkirišč, ki bo postopno zaključena.

Postajališče za avtodome (P. P. 570)
Namen in cilj
Pristopili smo k skupnemu projektu izgradnje oz. vzpostavitve mreže postajališč za avtodome po Slovenije. S tem
spodbujamo avtodomarski turizem, s čimer želimo ustaviti in zadržati turiste, ki z avtodomi sicer le prečkajo našo
državo.
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Stanje projekta
Sredstva v letu 2015 se namenijo za izdelavo strokovnih podlag za projekt »Mreža postajališč za avtodome po
Sloveniji«, pripravo ustrezne dokumentacije in koordinacijo projekta.

Prometna ureditev Hotavelj (P.P. 735)
Namen in cilj
Sredstva se bodo namenila za izgradnjo pločnikov skozi naselje Hotavlje.
Cilj projekta je ureditev prometne varnosti skozi naselje Hotavlje, oziroma izgradnja pločnikov.
Stanje projekta
V letu 2016 in 2017 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.
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 in dodatnih zapletov zlasti z vidika
zagotavljanja poplavne varnosti območja obdelave predviden v letu 2016, 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 2015 je predviden odkup vseh zemljišč in v naslednjih letih izgradnja pločnikov na navedenih odsekih cest.

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 2015. V letu 2016 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
Sredstva se namenijo za zagotovitev delovanja smučišča Stari Vrh.
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Stanje projekta
V teku je šestletno obdobje finančne sanacije podjetja STC,d.o.o., katerega solastnica je tudi občina Gorenja vasPoljane, ki ima glede na sklenjen dogovor o finančni sanaciji podjetja z banko upnico iz leta 2012 obveznost 6letnega prispevka v višini 60.000 eur letno.

Rupnikova linija (P.P. 700)
Namen in cilj
Utrdbe Rupnikove linije postajajo vse bolj zanimive in atraktivne za obiskovalce iz vse Slovenije. Naš cilj je, da jih
čim bolj približamo ljudem, da jih ozaveščamo o pomenu gradnje utrdb med obema vojnama in da postanejo
nepogrešljiv del načrtovanja izletov.
Stanje projekta
Sredstva v letu 2015 so namenjena predvsem za skrb in ohranjanje muzejske zbirke na Golem vrhu ter ureditev in
popularizacijo krajše in daljše tematske poti iz Gorenje vasi v smeri Hrastovega griča. Glede na zmožnosti bomo
rekonstruirali enega od bunkerjev ob tematski poti.

Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev (P.P. 752)
Namen in cilj
Toplice v dolini Kopačnice so za domačine in okoliške prebivalce vse bolj zanimiva turistična točka. Želimo, da
destinacija postane del širše turistične ponudbe, kar vključuje namestitvene kapacitete, gostinsko ponudbo in drugo
raznovrstno dejavnost.
Stanje projekta
Občinski svet Občine Goernja vas – Poljane je 10. 4. 2014 sprejel Odlok o Občinskem prostorskem načrtu za
območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice, realizacija predvidenih ureditev po sprejetem OPPN pa je na
strani zasebnega investitorja. Občina planira zagotavljati sredstva za nemoteno uporabo obstoječih ureditev, do
izgranje topliškega kompleksa po sprejetem OPPN.

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 2016 nadaljevala.

16029003 – Prostorsko načrtovanje
Občinski prostorski načrt (P.P. 554)
Namen in cilj
Sredstva so planirana za zaključek postopka sprememb občinskega prostorskega načrta.
Stanje projekta
Sklep o začetku postopka je bil sprejet v marcu 2014 in med drugim določa tudi rokovnik za izvedbo postopka, kot
ga predpisuje veljavna področna zakonodaja, zaključek postopka je odvisen od trajanja in zahtevnosti usklajevanj z
državnimi nosilci urejanja prostora in je predviden za prvo polovico leta 2016.

16059002 – Spodbujanje stanovanjske gradnje
Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj (P.P. 606)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena obnovi občinskih stanovanj.
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Stanje projekta
Obnove se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih letih.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov
Izvedba vhoda in dvigala (ZD Gorenja vas) (P.P. 309)
Namen in cilj
Sredstva so planirana za zaključek in dokončanje izvedbe novega vhoda in montažo dvigala v stavbo Zdravstvenega
doma Gorenja vas.
Stanje projekta
Dela se izvajajo in so v zaključni fazi, v letu 2015 sledi še poplačilo pogodbeno zadrženih zneskov do izvajalca.

Zdravstveni dom Gorenja vas (P.P. 304)
Namen in cilj
Sredstva so planirana za zaključek izvedbe energetske sanacije objekta, obnavlja se fasada in del stavbnega
pohištva, ter izolacije proti podstrešju.
S tem se bo bistveno izboljšala energetska učinkovitost objekta.
Stanje projekta
Glavnina del je izvedenih, zaključek del in sprostitev pogodbenih varščin do izvajalca sledi 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 II. faze investicije, ki predstavlja neupravičene stroške statične sanacije objekta. Sredstva so
namenjena za izvedbo gradbenih del, zaključnih gradbenih del, strojnih in elektroinštalacijskih del in strokovni
nadzor pri gradnji.
Stanje projekta
Izdelana je bila sprememba PGD projektne dokumentacije, v pridobivanju je sprememba gradbenega dovoljenja,
izdelana je bila dopolnjena PZI projektna dokumentacija, z izbranim izvajalcem je bil podpisan aneks k gradbeni
pogodbi. V aprilu 2015 bo zaključeno črpanje nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo. Dela na objektu so se
začela izvajati v decembru leta 2013, nadaljevala v letu 2014 in 2015.

Knjižnica Gorenja vas (P.P. 220)
Namen in cilj
Sredstva so predvidena za dokončanje investicije izgradnje nove knjižnice Gorenja vas v mansardi objekta Kulturni
dom Gorenja vas. Sredstva so namenjena za pripravo potrebne projektne dokumentacije, izvedbo gradbenih del,
zaključnih gradbenih del, strojnih in elektroinštalacijskih del in strokovni nadzor pri gradnji.
Stanje projekta
Izdelana je bila sprememba PGD projektne dokumentacije, v pridobivanju je sprememba gradbenega dovoljenja,
izdelana je bila dopolnjena PZI projektna dokumentacija, z izbranim izvajalcem je bil zaradi povečanega obsega del
oz. nepredvidenih del podpisan aneks k gradbeni pogodbi, s katerim se je povečala pogodbena vrednost in premaknil
pogodbeni rok. Dela na novi knjižnici so se začela izvajati v letu 2014 in se bodo nadaljevala do zaključka del oz.
pridobitve uporabnega dovoljenja predvidoma v letu 2016.

Dvorec Visoko (P.P. 222)
Namen in cilj
Dvorec Visoko in njegova okolica je izredno zanimiva in dobro obiskana turistična točka. V prijetnem okolju poteka
tudi vse več prireditev, ki v naše kraje privabijo številne obiskovalce. Vse več je tudi mladih parov, ki se želijo
Stran 5 od 11

poročiti v zelenem okolju dvorca. Zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov in tudi večnamenske dvorane, želimo
urediti parkirišča in gospodarsko poslopje nameniti za razna družabna srečanja.
Stanje projekta
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za spremembo pritličja gospodarskega poslopja v večnamenski prostor. Potekajo
tudi razgovori glede možnosti ureditve novega dostopa in izgradnje večjega števila parkirišč. Dela bodo potekala v
soglasju z Občino Škofja Loka, Zavodom za varstvo kulturne dediščine in glede na razpoložljiva finančna sredstva.
V letu 2015 je predvidena objava javnega naročila za ureditev večnamenskega prostora v gospodarskem poslopju ter
ureditev okolice, skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem ter izvedba pripravljalnih del, nato je predvidena
postopna izvedba investicije v prihodnjih letih.

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 pri gradnji.
Stanje projekta
Izdelana je bila sprememba PGD projektne dokumentacije, v pridobivanju je sprememba gradbenega dovoljenja,
izdelana je bila dopolnjena PZI projektna dokumentacija, z izbranim izvajalcem je bil podpisan aneks k gradbeni
pogodbi. Dela na statični sanaciji objekta so se začela izvajati v decembru leta 2013, nadaljevala v letu 2014 in 2015
do zaključka del oz. pridobitve uporabnega dovoljenja.

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.

Vzdrževanje kult. Objektov (cerkve, kapel…) (P.P. 209)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za obnovo oz. vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini.
Stanje projekta
Podpora obnovam kulturnih spomenikov je glede na razpoložljiva sredstva predvidena tudi v prihodnjih letih.

Šubičeva hiša (P.P. 211)
Namen in cilj
Rojstna hiša slikarjev Šubic v Poljanah se na kulturnem področju vse bolj razvija in uveljavlja ter postaja
nepogrešljiv del šolskih kulturnih dejavnosti in drugih kulturnih prireditev v naši občini. Hiša je razglašena za
kulturni spomenik lokalnega pomena, v njej so ohranjeni obokani pritlični prostori, sobi s krušnima pečema in
lesenim stropom, etnografsko zapuščino hiše pa predstavlja tudi ohranjena črna kuhinja ter ohranjeno pohištvo s
skrinjami in kredencami. V njej danes deluje kulturni center z bogato razvejano razstavno, ustvarjalno in pedagoško
dejavnostjo.
Stanje projekta
V letu 2015 bomo sredstva namenili za nakup manjkajoče opreme (knjižne police, vitrina, pult, kiparska stojala, …).

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.
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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 2015 se planira pridobitev PZI projektne
dokumentacije za kompletno ureditev asfaltnih in igriščnih površin, v naslednjih letih 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
Dela na objektu bodo v letu 2014 zaključena, v letu 2015 se izvajalcu sprostijo pogodbene varščine po predaji
ustreznih garancij.

Telovadnica Gorenja vas - novogradnja (P.P. 125)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena pridobitev PGD in PZI projekta ter pridobitev gradbenega dovoljenja za telovadnico pri OŠ
Ivana Tavčarja Gorenja vas.
Stanje projekta
V letu 2014 je bil sprejet občinski podrobni načrt, ki ureja tudi območje gradnje telovadnice, kar je eden osrednjih
investicijskih projektov v prihodnjem programskem obdobju, katerega realizacija pa je v celoti odvisna od možnosti
pridobitev nepovratnih sredstev.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč
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.

Odprava poplav – plazenje, naravne nesreče (P.P. 524)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za sanacijo obsežne škode po poplavah v oktobru 2014, in sicer tako za poplačilo interventno
izvedenih del kot za projekte in izvedbo trajne sanacije poškodovanih odsekov občinskih cest, ki se bo skladno z
razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in v odvisnosti od obsega sredstev državnega sanacijskega programa
postopno izvajala in v letu 2015 in v prihodnjih letih.
Stanje projekta
Začetek izvajanja ukrepov trajne sanacije je predviden v letu 2015 in bo predvidoma zaključen v letu 2016.
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05 – REŽIJSKI OBRAT
12029001 – Oskrba z električno energijo
Gosp. cona Todraž II. faza – kabel.+el. sistem (P.P. 713)
Namen in cilj
Planirana so manjša sredstva za razna vzdrževalna dela na kabelskem sistemu
Stanje projekta
Vsa potrebna dela iz naslova prestavitev in dovodov so izvedena, planirajo se samo manjši vzdrževalni stroški

12079001 – Oskrba s toplotno energijo
Gospodarska cona Todraž II. faza – Toplovod (P.P. 718)
Namen in cilj
Obstoječi toplovod je potreben določenih vzdrževalnih del, predvsem na delu ob Brebovščici, kjer je struga
praktično spodjedla temelje toplovoda.
Stanje projekta
Zbirajo se ponudbe za izvedbo sanacije brežine ob temeljih toplovoda.

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki
Ekološki otoki - investicije (P.P. 409)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za zamenjavo dotrajanih ali poškodovanih zabojnikov in vzdrževanje.
Stanje projekta
Vzdrževanje se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih letih.

Kanalizacija Tabor (P.P. 872)
Namen in cilj
Sredstva se v letu 2015 in 2016 namenijo za projektno dokumentacijo z pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Stanje projekta
Izdelan je projekt PGD. Potekajo pogajanja z lastniki zemljišč za pridobitev pravic za gradnjo na zasebnih
zemljiščih.

Izgradnja MKČN pri PŠ Sovodenj (P.P. 880)
Namen in cilj
Na tem področju ni javne kanalizacije. Z vgraditvijo MKČN je namen zagotoviti ustrezno čiščenje odpadnih voda iz
objekta šole in vrtca Sovodenj.
Stanje projekta
V fazi pridobivanja ponudb za dobavo in vgraditev MKČN.

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
Pridobljene ponudbe izvajalcev, primarna kanalizacija zgrajena, pričetek del na izgradnji hišnih priključkov
obstoječih objektov.
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V letu 2016 je planiran zaključek izvedbe priklopov vseh objektov na sistem javne fekalne kanalizacije na področju
Hotavelj, Podgore in Trebije.

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 izgradnjo novih in obnovo dotrajanih sekundarnih kanalov
kanalizacijskega sistema Trebija-Gorenja vas in ostale z gradnjo kanalizacije povezane infrastrukture. Zajeti so
neupravičeni stroški raznih obnov, novogradenj, 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 v sredini leta 2014. Gradnja primarnega kanala se je začela v avgustu 2013 na
območju naselja Hotavlje in Z dela Gorenje vasi, v letu 2014 se je gradnja nadaljevala na območju naselij Podgora
in Trebija. V naslednjem letu se bodo v reklamacijski dobi odpravljale še preostale ugotovljene pomanjkljivosti in
napake.

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, priprave projektne dokumentacije in koordinacije projekta s strani RAS-a.
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 in v januarju 2014 se je začelo enoletno poskusno obratovanje.

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 letu 2016.

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 letu 2016.

Male čistilne naprave (P.P. 857)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za subvencioniranje gradenj malih čistilnih naprav.
Stanje projekta
Glede na področni operativni program je se mora z malimi čistilnimi napravami opremiti še veliko število objektov,
zato se bo subvencioniranje nadaljevalo tudi v prihodnjih letih.

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
Kataster komunalnih naprav (P.P. 553)
Namen in cilj
Namen investicije je vzdrževanje programa PROTOK in morebitna druga potrebna dela.
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Stanje projekta
Na podlagi programa PROTOK se izdeluje kataster komunalnih naprav vodovoda in kanalizacije.

16039001 - Oskrba z vodo
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.

Vodovod Zarobar – Hlavče njive - Brda (P.P. 422)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za izgradnjo vodovodnega zajetja Zarobar na Jelovici ter navezavo cevovoda na obstoječo
omrežje.
Stanje projekta
Pridobljene so analize vode novega zajetja (zraven obstoječih na Jelovici), kjer so analize vode pokazale, da je
kvaliteta pitne vode dobra.

Vodovodni sistem Fužine (P.P. 408)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za vzdrževala dela na vodovodu Fužine.
Stanje projekta
Sredstva za redno vzdrževalna dela na vodovodu Fužine, skladno s HACCP mapo se bodo v letu 2016 nadaljevala.

Vodovod Stara Oselica – Svislarska grapa-Slajka (P.P. 467)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za vzdrževala dela na vodovodu Stara Oselica – Svislarska grapa ter za idejno umestitev
širitve vodovoda.
Stanje projekta
Sredstva za redno vzdrževalna dela na vodovodu Stara Oselica – Svislarska grapa, skladno po HACCP mapo se
bodo v letu 2016 nadaljevala.

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, 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 je nadaljevala v letu 2014 in se bo nadaljevala še v letih 2015 in
2016, tako da se na novi vodovodni cevovod priključijo vsi tangirani uporabniki. 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.
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Obnova vodovoda Gorenja vas (P.P. 406)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela na vodovodu Gorenja vas, 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 2016 bodo zaradi izgradnje vodovoda Gorenja vas v okviru UPS potrebne prevezave iz obstoječega vodovoda
na novo vodovodno omrežje.

Vodovodni sistem Delnice - Podpreval (P.P. 407)
Stanje projekta
Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela na vodovodu Delnice - Podpreval, skladno po HACCP mapi.
Namen in cilj
Sredstva za redno vzdrževalna dela na vodovodu Delnice - Podpreval, skladno po HACCP mapi se bodo v letu 2016
nadaljevala.

Vodovod Poljane (P.P. 495)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za redna vzdrževalna dela na vodovodu Poljane, 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 2016 bodo zaradi izgradnje vodovoda Poljane v okviru UPS potrebne prevezave iz obstoječega vodovoda na
novo vodovodno omrežje.

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 2016 bodo zaradi izgradnje vodovoda Trebija – Gorenja vas - Todraž v okviru UPS potrebne prevezave iz
obstoječega vodovoda na novo vodovodno omrežje.
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