
 

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 pomnilniškega dela serverja za potrebe e-arhiviranja dokumentov. 

Stanje projekta 

Z ustreznim zagotavljanjem strežnikov in diskovnih sistemov se namerava v predvideni dinamiki zagotavljati 

primerne pogoje za delovanje občinske uprave. 

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 je bila izdelana PGD in PZI projektna dokumentacija, nato pa pridobljeno gradbeno dovoljenje. Ker za 

financiranje v letu 2017, 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 

prihodnjih letih. 

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 letih 2017 do 2019 je predvidena obnova odseka ceste Lom- 

Zakobiljek,  poškodovanih delov ceste do Leskovice, ceste proti Žetini in drugih odsekov po predlogih krajevnih 

skupnosti.  

  17 - LC Poljane - Javorje (P.P. 522) 

Namen in cilj 

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

Stanje projekta 

Konec leta 2016 je predviden začetek večletne postopne sanacije ceste Krajci – Dolenčice, z začetkom v zgornjem 

odseku, preostali odseki navedene ceste se bodo sanirali v naslednjih letih skladno s finančnimi možnostmi 

proračuna. 
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  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 in 2016 so bila odkupljena potrebna zemljišča za ureditev nove dostopne ceste, pridobitev manjkajočih 

zemljišč, PGD in PZI projekta ter gradbenega dovoljenja, v naslednjih letih pa je predvidena postopna izvedba 

gradnje.  

223 – Parkirišča Hotavlje (P.P. 572) 

Namen in cilj 

Zagotoviti nadomestno parkirišče za zaposlene, ki se s Hotavelj vozijo na delo v zaposlitvena središča izven občine 

z drugim prevozom. 

Stanje projekta 

V teku so dogovori za pridobitev nadomestnih zemljišč, na osnovi česar je skladno s finančnimi možnostmi 

predvidena ureditev parkirišč. 

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 in 2016 so bila izvedena dela na odseku od Vidma do Osnove šole, vključno z izgradnjo novega mostu 

pri gostilni Videm. V prihodnjih letih so sredstva namenjena dokončanju prometne ureditve, ki se nanaša na ureditev 

novega parkirišča za kombije in avtobus izven trase sedanje šolske pešpoti ob novopredvidenem izvozu za naselje 

Dobje, odseka Polycom – Palir ter križišča z regionalno cesto pri izvozu za Osnovno šolo Poljane.  

  149 - 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. 

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

Namen in cilj 

Predvidena je ureditev sodobnih in varnih avtobusnih postajališč ob regionalni cesti v naselju Sovodenj s 

spremljajočo izgradnjo pločnikov.  
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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. V letu 2016 je bila izvedena tudi 

uskladitev z Direkcijo RS za ceste, 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 namenijo za pridobivanje dokumentacije za ureditev vaškega jedra Poljane na podlagi izdelane 

razširjene hidrološko hidravlične študije kart poplavne nevarnosti. 

Stanje projekta 

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 bo 

določen s sporazumom o sofinanciranju projekta. 

Stanje projekta 

V začetni fazi je postopek odkupov zemljišč, ki jim bo sledila priprava sofinancerskega sporazuma z DRSI in nato 

glede na dinamiko odkupov zemljišč realizacija gradnje.  

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

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

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za zagotovitev 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 iz leta 2012 obveznost 6-

letnega prispevka v višini 60.000 EUR letno. 

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 

Izdelani so idejni projekti, zbrani projektni pogoji nosilcev urejanja prostora, izvedene potrebne odmere zemljišč in 

naročeni PGD projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja ter PZI projekti za izvedbo. Realizacija projekta je v 

celoti odvisna od sofinanciranja vodnega sklada Ministrstva za okolje in prostor, pri čemer projekt za leto 2017 še ni 

uvrščen v državni proračun, kar bi omogočalo sklenitev ustreznega sofinancerskega sporazuma.  
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 40 - Vzdrževanje vodotokov v občini (P.P. 868) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za vzdrževalna dela na vodotokih na področju občine in sanacijo poškodovanih odsekov na 

vodotokih. 

Stanje projekta 

Sanacija poškodovanih vodotokov v občini se bo v letu 2018 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 je z oktobrom 2016 pričela z zbiranjem pobud za spremembo namenske rabe, na 

osnovi katerih bo izdelana podlaga za spremembo Občinskega prostorskega načrta (OPN). Zbiranje pobud na 

predpisanih obrazcih bo potekalo do 31. januarja 2017, čemur bo v prihodnjih dveh letih sledil z zakonom 

predpisani postopek sprejemanja sprememb OPN. 

 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 

  41 - Zdravstveni dom Gorenja vas (P.P. 304) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in izboljšave objekta Zdravstvenega doma Gorenja vas. 

Stanje projekta 

Obnove se bodo nadaljevale tudi v prihodnjih letih. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

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

Namen in cilj 

Sredstva so predvidena za dokončanje investicije izgradnje nove knjižnice Gorenja vas v mansardi objekta Sokolski 

dom Gorenja vas.  

Stanje projekta 

Dela na novi knjižnici so se začela izvajati v letu 2014 po pridobitvi gradbenega dovoljenja za ureditev knjižnice in 

se bodo v glavnini zaključila v letu 2017. 

  196 - Dvorec Visoko (P.P. 222) 

Namen in cilj 

V prihodnjih letih je predvideno nadaljevanje začete obnove dvorca in pritličja gospodarskega objekta. 



 

Stran 5 od 8 

Stanje projekta 

V pripravi so strokovne podlage za nadaljevanje obnove dvorca, in sicer konservatorski program za obnovo dvorca 

ter zasnova prometne ureditve za izvedbo ureditve okolice dvorca. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za 

spremembo pritličja gospodarskega poslopja v večnamenski prostor, nameravamo pa nadaljevati začeta 

restavratorska dela dodatnih prostorov dvorca. 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. 

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.  

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. V ta namen je izdelana zasnova umestitve novih igralnic s prizidkom pri OŠ 

Poljane, v letu 2017 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja, v naslednjih letih pa izvedba skladno s 

finančnimi možnostmi proračuna. 

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. 

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

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena izgradni telovadnice pri OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.  
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Stanje projekta 

V letu 2014 je bil sprejet občinski podrobni načrt, ki ureja tudi območje gradnje telovadnice, kar je eden osrednjih 

investicijskih projektov v tekočem programskem obdobju, katerega realizacija pa je v celoti odvisna od možnosti 

pridobitev nepovratnih sredstev. V letu 2015 je bil izdelan PGD projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, v letu 

2016 pa je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje ter PZI projekt za izvedbo del. V primeru odobritve 

nepovratnih sredstev Ekosklada je v letu 2017 predviden pričetek gradnje ter izvedba glavnine del v letu 2018, saj 

mora biti investicija po pogojih razpisa Ekoslada izvedena v dveh letih. 

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 namenijo za zaključek sanacije obsežne škode po poplavah v oktobru 2014, in sicer za 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 zaključevala.  

 Stanje projekta 

Začetek izvajanja ukrepov trajne sanacije je bil v letu 2015 in bo predvidoma zaključen v letu 2017. 
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05 – REŽIJSKI OBRAT 

 

12029001 – Oskrba z električno energijo 

  102 - Gospodarska cona Todraž II. faza – cesta  (P.P. 717) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za izvedbo javne razsvetljave v GC Todraž. 

Stanje projekta 

Za namestitev javne razsvetljave je v delu trase že izvedena cestna cevna kanalizacija s pripadajočimi jaški, 

navedeno razsvetljavo se planira v prihodnjih dveh letih v celoti dograditi. 

15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki 

 82 – Ekološki otoki - investicije (P.P. 409) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za zamenjavo dotrajanih ali poškodovanih zabojnikov in vzdrževanje ekoloških otokov. 

Stanje projekta 

Zaradi izvedenih obsežnih investicij v komunalno infrastrukturo je v prihodnjih letih več ekoloških otokov potrebno 

urediti na nadomestnih lokacijah. 

 169 - Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol.Dobrava, Dobravšce (P.P. 872) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za dograditev manjkajočih delov kanalizacije Gorenja vas – Tabor. 

Stanje projekta 

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

prihodnjih letih 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 se je nadaljevala izgradnja hišnih priključkov, v letih 2017 in 2018 je planiran zaključek izvedbe 

priklopov vseh objektov na sistem javne fekalne kanalizacije na področju Hotavelj, Podgore in Trebije. 

  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 letu 2018. 

  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 letu 2018. 
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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 - Vodovodni sistem Lučine (P.P. 419) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za pridobitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in postopno 

izvedbo projekta. 

Stanje projekta 

V letu 2016 je bil noveliran PGD projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ter pridobljena glavnina služnostnih 

pogodb. Po pridobitvi zadnjih dveh manjkajočih služnostnih pogodb se v letu 2017 izvede zbiranje soglasij h 

končnemu PGD projektu ter izdela PZI projekt za izvedbo, planira se tudi stroške prijav investicije za morebitne 

razpise za nepovratna sredstva.  

  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 letu 2018 nadaljevala. 

  78 – Porečje Sore (vodooskrba) (P.P. 479) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena stroškom dokončanja povezovalnih vodov novozgrajenega vodovodnega omrežja. 

Stanje projekta 

V postopku je pridobivanje projektne dokumentacije in služnostih pogodb za izvedbe povezovalnih vodov 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. 

  


