III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
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
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.
Stanje projekta
Občina sofinancira nabavo gasilskih vozil skladno s planom Občinskega gasilskega poveljstva.

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 je predvidena izdelava projektne dokumentacije s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in odkup zemljišč
ter v letu 2014 izvedba del.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Odročni kraji KS (P.P. 5020)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za ureditev makadamskih cest v odročnih krajih in za rekonstrukcije dotrajanih v preteklosti že
asfaltiranih lokalnih cest in javnih poti glede na dogovorjene kriterije. K rekonstrikciji cest pristopi po načelu
postopnosti in periodično uravnoteženo po posamičnih krajevnih skupnostih glede na s strani krajevne skupnosti
evidentirane upravičene odseke cest.
Stanje projekta
Obnove lokalnih cest in javnih poti potekajo v okviru investicijskega vzdrževanja po planih posamičnih krajevnih
skupnosti ter skladno s posamičnimi investicijskimi projekti občine. Ker se kljub dejstvu, da del občinskih cest,
zlasti javnih poti, še ni asfaltiran, pojavljajo tudi potrebe po obnovi pred časom asfaltiranih cest, doslej zagotavljana
sredstva ne zadoščajo. Iz navedenga razloga se zagotovi dodatni vir sredstev za kvalitetnejše investicijsko
vzdrževanje na 390 km lokalnih ces in javnih poti v občini.

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 ceste LC TrebijaStara Oselica, v naslednjih letih bomo z obnavljanjem najbolj dotrajanih odsekov lokalnih cest nadaljevali.
Stanje projekta
Delno je izvedena prva faza. V letu 2013 se izvaja asfaltiranje prve faze in izgradnja druge faze.

Obvoznica Gorenja vas (P.P. 627)
Namen in cilj
Namen investicije je izgradnja gorenjevaške obvoznice. Sredstva so namenjena za financiranje občinskega deleža
izgradnje obvoznice Gorenja vas, strokovni nadzor, projektno dokumentacijo in geodetske odmere. Po
sofinancerskem sporazumu za gradnjo obvoznice se glavnina stroškov gradnje, ki bi sicer bili strošek proračuna
občine, pobota z vrednostjo zemljišč v lasti občine, ki so potrebna za gradnjo obvoznice, zato v letu za gradnjo
obvoznice ne bo potrebno zagotavljati sredstev. Objavo razpisa za izbiro izvajalca del DRSC planira v prvi polovici
leta 2013, ko naj bi bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo obvoznice.
Stanje projekta
Občina Gorenja vas-Poljane in DRSC sta uskladili sporazum o sofinanciranju projekta izgradnje gorenjevaške
obvoznice.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
Prometna ureditev pri OŠ Poljane (P. P. 529)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za plačilo zadnjega obroka po pogodbi - za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje Šubičeve hiše, za izdelavo projekta PGD, PZI za območje OPPN Šubičeve hiše, ter za odkup
zemljišč za prometno ureditev od OŠ Poljane do centra Poljan. V prihodnjih letih (2015) je predvidena izgradnja prometna ureditev pri OŠ Poljane, če bodo pridobljena dodatna sredstva.
Stanje projekta
Projekt OPPN POL 52-8 je v fazi pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora.

Avtobusna postajališča in pločniki ob RC (P. P. 621)
Namen in cilj
Namen je obnova obstoječih avtobusnih postajališč ob regionalnih cestah v občini. Izboljšanje prometne varnosti
udeležencev v primestnem prometu in osnovnošolskih prevozov. Spodbuda za uporabo javnih prometnih sredstev.
Po planu se izvajajo 2-3 nadstrešnice letno in pripadajoča oprema (klop, koš in oglasna tabla) na avtobusnih
postajališčih v občini.
Stanje projekta
V letu 2013 je predvideno nadaljevanje izgradnje oz. zamenjava avtobusnih postajališč ob regionalnih cestah v
občini (predvidoma Javorje, Trebija, Podgora).

Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas (P.P. 624)
Namen in cilj
Sredstva se v letu 2014 namenijo za gradbena dela za ureditev parkirišč ob obvoznici ter v prihodnjih letih za
dokončanje projekta (dodatna dela, odkupi in odmere).
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Stanje projekta
Izdelan je projekt PGD. S pridobitvijo parcel za dostopno pot pri občini bodo doseženi pogoji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.

Prometna ureditev Hotavelj (P.P. 735)
Namen in cilj
Sredstva se bodo namenila za izdelavo projektne dokumentacije pločnika - PZI ter druge prometne ureditve skozi
naselje Hotavlje, odkup zemljišča za pločnik ter izgradnja pločnikov.
Cilj projekta je ureditev prometne varnosti skozi naselje Hotavlje, oziroma izgradnja pločnikov.
Stanje projekta
V letu 2013 se bo pridobila projektna dokumentacija PZI ter delni odkup zemljišča za pločnik. V letu 2014 in 2015
bo sledil dokončni odkup zemljišča ter izgradnja pločnika skozi naselje Hotavlje.

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 pričetek izvedbenih del na lokalni cesti Predmost –Hotovlja (cesta »čez Pola«).

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Obnova RC - Gorenja vas-Lučine (sofin. občine) (P.P. 565)
Namen in cilj
Srestva bodo v letu 2013 namenjena za nakupe parcel ter izvedbo pločnikov in dela avtobusnih postajališč po
projektu ureditve 500 m državne ceste skozi Lučine (od odcepa za Prelesje do Kmetijske zadruge). V letu 2014 je
predvideno dokončanje ureditve zadevnega odseka državne ceste.
Stanje projekta
Podpisan je sofinancerski sporazum (strošek občine 13,5 %). Kupujejo se parcele potrebne za izvedbo. Izbran je
izvajalec gradbenih del.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Smučišče STC Stari vrh – investicijski izdatki (P.P. 753)
Namen in cilj
Za nadaljnje nemoteno delovanje naprav na smučišču Stari vrh in glede na cilj dolgoročne vzdržnosti in razvojne
naravnanosti delovanja smučišča, ter ob dejstvu da je del žičniščih naprav v solasti Občine Gorenja vas – Poljane, se
načtuje sredstva za nadajnje nemoteno obratovanje naprav, in sicer v enakem časovnem obdobju kot v občini Škofja
Loka.
Stanje projekta
Tekoče investicijsko vzdrževanje naprav se redno izvaja, potrebno je nadaljevanje začete dinamike s ciljem
posodobitve za dosego stabilnejše razvojne vloge smučišča v regiji.

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
Vzdrževanje vodotokov v občini (P.P. 868)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za vzdrževanje vodotokov v občini, v prihodnjih letih je predvidena zlasti ureditev kritičnih
mest brežine Sore od Čistilne naprave Gorenja vas do naselja Dolenja Dobrava.
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Stanje projekta
ARSO pripravlja projekte za ureditev zadevnega odseka, predvidena je sklenitev večletnega sofinancerskega
sporazuma za realizacijo ureditev.

18039005 - Drugi programi v kulturi
Šubičeva hiša (P.P. 211)
Namen in cilj
V letu 2013 bomo sredstva namenili predvsem za to, da bo hiša zaživela kot kulturno središče Poljanske doline, kjer
se bodo lahko izvajale različne dejavnosti in prireditve. Nujna je ureditev podstrehe (nakup stolov, delovnih miz,
projektorja, prtov, obešalnikov), potrebna je dokončna ureditev prostorov v 1. nadstropju, kjer bo razstavljena zbirka
(obnova vrat, da bo zbirka pod ključem, obnova stropa, ureditev razsvetljave, …), obnoviti je potrebno tudi podboje
in vrata v galeriji kleti. Potrebno je kupiti tudi drobno opremo (stojala za dežnike, koši za odpadke, korita za rože,
karnise, zavese), izdelati informativno tablo, ki bo obiskovalcem že pred hišo ponudila osnovne informacije ter
urediti stojalo ali vitrino za promocijsko gradivo.
V letu 2014 pa načrtujemo rekonstrukcijo stenskih poslikav ter konservatorsko restavratorska dela na stropnih
poslikavah.
Stanje projekta
Hiša še ni ustrezno opremljena za izvedbo različnih delavnic in prireditev, zato bomo nadaljevali z ureditvijo in
nakupom potrebne opreme in pripomočkov, v prihodnjih letih pa še dokončanje konservatorsko restavratorskih del.

Kulturni dom Gorenja vas (P.P. 216)
Namen in cilj
Namen predvidene investicije je celovita energetska sanacija Kulturnega doma v Gorenj vasi, ki vključuje obnovo
fasade in manjšega dela oken in vrat. Sredstva so namenjena za izvedbo gradbenih del, zaključnih gradbenih del,
strojnih in elektroinštalacijskih del.
Stanje projekta
Izdelana je glavnina potrebne projektne dokumentacije, zato je v primeru uspešnega kandidiranja na razpisu
ministrstva za kulturo v letu 2013 predvideno, da se začne z izvajanjem predvidenih gradbenih del, dela zaključnih
gradbenih del ter grobih strojnih in elektroinštalacijskih del, ki bodo glede na finančne možnosti zaključena po
predlaganem terminskem planu.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
Cestni program – plazenje, naravne nesreče (P.P. 514)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za sanacijo zemeljskih plazov in usadov na občinskih cestah. Sanacija plazov se izvaja na
osnovi sanacijskega elaborata izključno za namen zaščite, sanacije in ponovno vzpostavitev občinske ceste. Sanacija
obstoječih plazov in usadov se izvaja po prioriteti.
Stanje projekta
V letu 2013 in naprej se bo nadaljevalo s sanacijo plazov in usadov v občini.
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
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 15m na območju naselij dela Gorenje vasi, Hotavlje, Podgore in Trebije, za
zagotavljanje možnosti za priklop na javni kanalizacijski sistem Gorenja vas, ki se zakjučuje na ČN Gorenja vas.
Sredstva so namenjena za izdelava potrebne projektne dokumentacije, investicijski nadzor gradnje 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 kvaliteno
čiščenje komunalnih odpadnih voda na ČN Gorenja vas.
Stanje projekta
Začetek gradbenih del je predviden v letu 2013. Izvajalska pogodba je bila podpisana 6. 12. 2012, prva faza del je
projektiranje in pridobitev gradbenega dovoljenja. Gradnja bo potekla v obdobju 2013-2015. Plan izvedbe
investicije je izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije in izgradnja po predlaganem terminskem planu do
končne izdelave PID projekta in pridobitve uporabnega dovoljenja.

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. Z izbranim izvajalcem je bila dne 14.6.2012 slavnostno podpisana pogodba.

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, kot so stroški pravnega svetovanja, koordinacije projekta s strani RASa, programa opremljanja, geodetskih odmer, notarskih overovitev in drugih stroškov.
Cilj investicije je pokrivanje dela neupravičenih stroškov vezanih na izvedbo operacije Odvajanja in čiščenja
odpadnne vode v porečju Sore, projekt Razširitve in posodobitve ČN Gorenja vas in projektiranja ter izgradnje
primarnih kanalov kanalizacije Trebija – Gorenja vas.
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Stanje projekta
Projekt posodobitve in razširitve ČN Gorenja vas je v izvajanju. Prav tako je v izvajanju projekt projektiranja in
gradnje primarnega kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas, saj je bila dne 6. 12. 2012 podpisana izvajalska
pogodba za izvedbo projektiranja in gradbenih del.

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.
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 vezan na pridobitev sredstev EU za posodobitev in izgradnjo navedenih vodovodov v obsegu: izgradnja
16,463 km vodovodnih cevi, izgradnja štirih vodohranov (Trebija, Gorenja vas, Poljane in Todraž), ureditev
dezinfekcije vode (Trebija, Gorenja vas, Todraž), posodobitev zajetij Trebija in spodnja Hotovlja (Milostovka), kar
bo močno vplivalo na kvaliteto preskrbe z zdravo pitno vodo na tangiranih območjih.
Stanje projekta
Zaradi spremenjenih pogojev sta občini Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane vložili novo vlogo za vodooskrbo za
pridobitev sredstev kohezijskega sklada: Vloga za pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada za projekt "Oskrba s
pitno vodo v porečju Sore" je bila na MKO vložena v septembru 2012. Vloga je v pregledu in rezultati še niso znani.
Plan gradnje je sledeči:
• Leto 2013: izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja in gradnja v
obsegu 35% skupne vrednosti projekta
• Leto 2014: gradnja v obsegu 65% skupne vrednosti projekta
• Leto 2015: gradnja v obsegu 5% vrednosti projekta, izdelava PID projektne dokumentacije ter pridobivanje
uporabnega dovoljenja in predaja zgrajenega cevovoda in objektov naročniku.
Janvo naročilo je bilo za vse navedene investicije že uspešno izvedeno, na osnovi soglasja MKO pa je bila dne 6. 12.
2012 podpisna izvajalska pogodba tudi za gradnjo vodovodov, saj je gradnja vodovodov zajeta v isti pogodbi kot
gradnja kanalov kanalizacijskega sistema Trebija – Gorenja vas po projektu Urejanje porečja Sore, saj je bilo
izvedeno enotno javno naročilo. Prva faza del obsega projektiranje, tekom katerega pričakujemo izid oddane vloge
na MKO, gradnja se bo začela po izdaji odločbe MKO o odobritvi nepovratnih sredstev.

Vodovodni sistem Lučine (P.P. 419)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za pridobitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in postopne
izvedbe projekta.
Stanje projekta
Pridobljena je glavnina služnostnih pogodb za novogradnjo vodovoda, izdelan je idejni projekt.

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 pravnega svetovanja, koordinacije projekta s strani RAS-a, program
opremljanja, geodetskih odmer, notarskih overovitev, eventuelnih odkupov potrebnih zemljišč, izdelava dodatne
potrebne projektne dokumentacije, strokovni nadzor in drugih stroškov.
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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. 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. Program opremljanja se bo
naredil v letu 2013, ostali stroški pa bodo nastali glede na potrebe in glede na dinamiko izvajanja investicije.

Obnova obzidja – pokopališče Poljane (P.P. 629)
Namen in cilj
Namen projekta je sanacija obstoječega obzidja ob pokopališču Poljane.
Stanje projekta
V letu 2013 je predvidena izvedba glavnine del potrebnih za sanacijo obzidja ob pokopališču Poljane, dokončni
zaključek pa v letu 2014 z izvedbo kleparskih del in eventuelnih potrebnih dodatnih del.
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