
 

III. NAČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV 

142 - Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški p.p. 417) 
Namen in cilj 

Povezano z 80 (PP 497) 

Namen projekta Kanalizacija Javorje je ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode na poselitvenih območjih 
Dolenčice, Javorje, Murave in Četena Ravan. Za navedeno se namerava pridobiti sredstva EU (ESRR). 

Cilji projekta so izgradnja 4,539 km javne kanalizacije in izgradnja čistilnih naprav Četena Ravan in Dolenčice. 
Glede na razpoložljiva sredstva EU in operativni program ter področne predpise se s kanalizacijo v prvi fazi opremi  
poselitvena območja Dolenčice, Javorje in Murave ter Četena Ravan, ki izpolnjujejo pogoje glede gostote poselitve 
za opremo z javno kanalizacijo. 

Stanje projekta 

Povezano z 80 (PP 497) 

Projektna dokumentacija: izdelana (PGD in PZI) in pridobljeno gradbeno dovoljenje. 

Pridobitev sredstev ESRR: izdelana investicijska dokumentacija (IP in študije), vloga in z SVLR je v oktobru 2010 
že bila podpisana pogodba o sofinanciranju projekta. Razpisna dokumentacija za gradnjo in nadzor je v izdelavi. 
Izgradnja se načrtuje v letu 2011 in 2012. 

155 - GC Dobje - plato 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena pokritju dodatnih stroškov nastalih pri komunalnem opremljanju GC Dobje. 

156 - Poslovilni objekt Lučine 
Namen in cilj 

Namen in cilj je izgradnja poslovilnega objekta Lučine. 

Stanje projekta 

Projekt je v začetni fazi. Za leto 2010 se načrtuje izdelava projektne dokumentacije. 

157 - Dom za starejše občane 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena nakupu zemljišč za izgradnjo Doma starejših občanov v Gorenji vasi. 

 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

3 - Investicijsko vzdrževanje in obnova poslovnih objektov 
Namen in cilj 

Namen investicije je ureditev večnamenske dvorane v pritličju kulturnega doma Gorenja vas. 

Stanje projekta 

V letu 2011 je predviden pričetek izvedbe del ter dokončanje v naslednjem letu. 
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07039002 - Protipožarna varnost 

7 - Nakup gasilske opreme 
Namen in cilj 

V letu 2011 in 2012 se bo, skladno s planom nabave gasilskih vozil 2007-2016, sofinanciralo nakup gasilskega 
vozila PGD Trebija. V letu 2013 in 2014 pa se bo sofinnciral nakup gasilskega vozila Lučine. 

Stanje projekta 

Skladno s planom Občinskega gasilskega povelstva občina sofinancira nabavo gasilskih vozil 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

8 - Sofinanciranje investicij v kmetijstvo 
Namen in cilj 

Skladno s Pravilnikom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini za 
obdobje 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 55/07) in javnim razpisom bo občina sofinancirala navedeni ukrep. Odločitev, 
katere investicije se bodo sofinancirale  v letu 2011, bo sprejel odbor za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Skladno s predlogom Smernic skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju za obdobje 2007-
2013 bo občina tudi v letu 2011 podpirala: 

v      manjše naložbe v stroje in opremo, ki jih ne sofinancirajo nacionalni ukrepi: 
-   v primarno proizvodnjo, 
-   manjše naložbe v predelavo ter dopolnilne dejavnosti, 
-   manjše naložbe v gozdarstvo; 

v      izobraževanje in usposabljanje kmetov. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

9 - Dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
Namen in cilj 

Skladno s Pravilnikom o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini za 
obdobje 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 55/07) in javnim razpisom bo občina sofinancirala dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah. 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

12 - Obnovljivi viri energije projekt REAAL 
Namen in cilj 

V skladu s Pogodbo o izvajanju partnerstva za projekt »Obnovljivi viri energije v alpskem prostoru – REAAL« je 
bila izdelana energetska analiza, hidrološka presoja lokacije in tehnična študija izvedljivosti za vgradnjo različnih 
tehnologij obnovljivih virov energije (toplotne črpalke, solarni kolektorji, fotovoltaični kolektorji) za objekt OŠ 
Poljane.  Sredstva v proračunu se namenijo za izdelavo projektne dokumentacije (investicijski program, idejni 
projekt) ter za tehnično svetovanje in pripravo razpisne dokumentacije. Projekt sofinancira švicarska vlada v višini 
85%. 
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13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

15 - Cestni program-posebni razvojni problemi 
Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za obnovo in razširitev mostu na cesti Rajda-Boljka, ureditev dela ceste Zapotoški grič-Vrhovc 
in ureditev dela ceste LC Trebija-Stara Oselica, v naslednjih letih bomo z obnavljanjem kritičnih odsekov cest 
nadaljevali. 

17 - LC Poljane - Javorje 
Namen in cilj 

V letu 2012 je predvidena rekonstrukcija ceste na območju naselja Javorje, ki vključuje hodnik za pešce (pločnik) in 
javno razsvetljavo. Rekonstrukcija ceste bo potekala vzporedno z izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije na 
območju naselja Javorje. 

18 - Nežkova brv - adaptacija 
Namen in cilj 

Namen investicije je obnova Neškove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi. 

Stanje projekta 

Investicija se bo pričela v letu 2011 in bo izvedena glavnina investicije, zaključek pa v letu 2012. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

145 - Prometna ureditev pri OŠ Poljane 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za dokončanje pridobitve potrebne dokumentacije ter pripravljalna dela za prometno ureditev 
od OŠ Poljane v smeri mimo Šubičeve hiše do centra Poljan.  

Cilj investicije je celovita prometna ureditev območja od centra Poljan do Osnovne šole Poljane ter s tem izboljšati 
varnost za vse udeležence v prometu na cestni povezavi, ki služi tudi kot pešpot do šole, sprehajalna pot in 
parkirišče. 

Stanje projekta 

V letu 2012 bomo pridobili vso potrebno dokumentacijo ter izvedli pripravljalna dela za prometno ureditev od OŠ 
Poljane v smeri mimo Šubičeve hiše do centra Poljan. 

149 - Avtobusna postajališča od RC 
Namen in cilj 

Namen je obnova obstoječih avtobusnih postajališč ob regionalnih cestah v občini. 

Stanje projekta 

V letu 2012 je predvideno nadaljevanje izgradnje oz. zamenjava avtobusnih postajališč ob regionalnih cestah v 
občini. 

27 - Prometna ureditev Hotavelj 
Namen in cilj 

Sredstva se bodo namenila za izdelavo projektne dokumentacije pločnika - PZI ter druge prometne ureditve  skozi 
naselje Hotavlje in za odkup zemljišča za pločnik.  

Cilj projekta je ureditev prometne varnosti skozi nasleje Hotavlje, oziroma izgradnja pločnikov. 

Stanje projekta 

V letu 2011 se bo pridobila projektna dokumentacija PZI. V letu 2012, 2013 in 2014 bo sledil odkup zemljišča ter 
izgradnja pločnika skozi naselje Hotavlje. 
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28 - Ureditev vaškega jedra Poljane 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za dokončanje pridobitve potrebne dokumentacije ter prvo fazo izvedbenih del ureditve 
vaškega jedra v Poljanah. 

Cilj investicije je celovita ureditev vaškega jedra v Poljanah. 

Stanje projekta 

V letu 2012 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije PZI. V letu 2013 pa pričetek pripravljalnih del. 

29 - Pločniki Hotovlja 
Namen in cilj 

Namen investicije je izboljšanje prometne ureditev od Poljan proti Hotovlji ter Predmostu. 

Stanje projekta 

V letu 2012 je predvidena izdelava potrebne projektne dokumentacije za pridobitev vseh potrebnih soglasij za 
izvedbo investicije. 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

35 - Subvencioniranje kotlov na biomaso 
Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za sofinanciranje nabave kotlov na biomaso (sekanci, peleti,…) na podlagi javnega razpisa 
občine. Sredstva za subvencioniranje kotlov na biomaso se v proračunu občine glede na pozitiven odziv zagotavljajo 
deseto leto zapored. 

36 - Subvencioniranje toplotnih črpalk 
Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za sofinanciranje vgradnje toplotnih črpalk na podlagi javnega razpisa občine. Sredstva za 
subvencioniranje TČ se v proračunu občine glede na pozitiven odziv zagotavljajo četrto leto zapored. 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

37 - Rupnikova linija 
Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za dokončanje izkopa ter zaprtje prvotnega vhoda v utrdbo na Golem vrhu. Del sredstev bomo 
pridobili iz javnih in evropskih skladov. Sredstva bomo namenili tudi za cenitev odprtih, nezavarovanih izhodnih 
jaškov na Hrastovem griču ter po zmožnostih tudi za projekt elektrifikacije in opreme muzeja Rupnikove linije. 

38 - Brezmejna doživetja kulturne dediščine CULTH.EX CAR-GOR 
Namen in cilj 

Cilj projekta je izboljšanje sodelovanja inštitucij, ki delujejo na področju kulturne dediščine, vzpostaviti čezmejno 
sodelovanje na tem področju in skozi različne akcije vlaganja v objekte kulturne dediščin dvigniti zavest, da je 
kulturna dediščina lahko razvojna priložnost. Projekt bo trajal od 04. 2009 do 03. 2012. Vrednost sofinanciranja EU 
je 85 %, SVRL 10 %, sofinanciranje občine 5 %. Skupni stroški naše občine so 89.760 EUR. 

Sredstva so namenjena za odkop in zaprtje prvotnega vhoda na Golem vrhu, registracijo v GPS sistem (Visoko, 
Šubičeva hiša, Rupnikova linija) ter nakup označevalnih in usmerjevalnih tabel za objekte kulturne dediščine. 

Stanje projekta 

Projekt se bo zaključil v letu 2011. 
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39 - Raziskava vrelca Toplice in prometna ureditev 
Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za nakup zemljišča in ureditev okolice. Del sredstev se nameni tudi za izdelavo 1. faze OPPN-
ja in potrebne študije za razvoj toplic. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

81 - Zapiranje deponije Draga 
Namen in cilj 

Namen projekta je prenehanje obratovanja in zaprtje deponije nenevarnih odpadkov Draga v skladu s predpisi o 
odlaganju odpadkov in Operativnim programom odlaganja komunalnih odpadkov s ciljem zmanjšanja odloženih 
količin bioloških odpadkov. 

Cilj projekta: zaprtje deponije nenevarnih odpadkov Draga. 

Stanje projekta 

Projektna dokumentacija: Načrt neizvedenih del je izdelan in potrjen. Izvedba del po načrtu neizvedenih del: za 
izvedbo del je izbran izvajalec del, dela so bila dokončana v letu 2010. 

Upravljanje zaprte deponije: Razpisna dokumentacija je izdelana, razpis objavljen. Na razpis se ni prijavil noben 
ponudnik. V teku so pogajanja z obstoječim upravljavcem deponije. Vloga za izdajo odločbe na MOP še ni podana. 

82 - Ekološki otoki - investicije 
Namen in cilj 

Namen  je ureditev ekoloških otokov skladno z zahtevami predpisov za zbiranje ločenih frakcij. Cilj je zagotavljanje 
urejenega zbiranja papirja, stekla in embalaže na ekoloških otokih. 

Stanje projekta 

V občini imamo 53 ekoloških otokov. Zaradi rasti količine nastalih odpadkov v območju posameznega ekološkega 
otoka je potrebno sproti prilagajati število in velikost posod za zbiranje. Pri tem je ponekod potrebno tudi povečati 
površine in urejenost ekološkega otoka. 

83 - Zbirni center 
Namen in cilj 

Namen  je ureditev zbirnega centra skladno z zahtevami predpisov za zbiranje odpadkov v zbirnem centru. 

Cilj je zagotavljanje urejenega zbiranja frakcij komunalnih odpadkov in embalaže. 

Stanje projekta 

Zbirni center obratuje. V okviru centra je potrebno urediti nadzor in dokupiti potrebne zabojnike za zbiranje 
odpadkov. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

134 - Odvajanje in čiščenje odp. vode v porečju Sore-Občina GVP-EU 
Namen in cilj 

Namen investicije je ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za naselja Trebija, Podgora in 
Hotavlje, zagotovitev izvedbe dehidracije blata iz ČN Gorenja vas in drugih malih komunalnih čistilnih naprav v 
občini, ter zagotovitev prevzema in obdelave vsebin iz greznic. 

Cilj investicije so: 858 PE dodatnega prebivalstva, ki bo priključeno na javno kanalizacijo; kapaciteta ČN Gorenja 
vas 3100 PE; 6,94 km dolžine novo zgrajene kanalizacije s 4 črpališči. 

Stanje projekta 

Projektna dokumentacija je izdelana. Vloga za dodelitev sredstev EU je vložena in izdana je Odločba o dodelitvi 
sredstev za skupino projektov "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore"  
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Razpisna dokumentacija za posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas je izdelana, potrjena s strani MOP in SVLR, 
razpis je objavljen, odpiranje ponudb je izvedeno. Vložen je zahtevek za revizijo. 

Razpisna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije Trebija-Gorenja vas je v pripravi. Trenutno se pripravljajo še 
tehnične specifikacije. Razpisni dokumentaciji za nadzor sta v izdelavi. Razpisna dokumentacija za informiranje in 
obveščanje javnosti je izdelana in v fazi objave. Izgradnja kanalizacije in ČN se v letu 2010 še ni pričela. 

76 - Porečje Sore (odvajanje in čiščenje odp. vode) sredstva 
Namen in cilj 

Povezano z 134 (PP 850). 

Namen investicije je ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za naselja Trebija, Podgora in 
Hotavlje. 

Cilj investicije so: izgradnja sekundarne kanalizacije in nastavkov za hišne priključke na območju gradnje primarne 
kanalizacije na Trebiji, v Podgori, na Hotavljah in na delu območja Gorenja vasi. 

Stanje projekta 

Povezano z 134 (PP 850). 

Razpisna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije Trebija-Gorenja vas (sekundarni vodi in nastavki za hišne 
priključke) je v pripravi. Gre za skupno razpisno dokumentacijo za gradnjo primerne in sekundarne kanalizacije ter 
odsekov vodovodov  vodovodnega sistema Trebija - Gorenja vas - Todraž. Trenutno se pripravljajo še tehnične 
specifikacije.  

Razpisna dokumentacija za nadzor je v pripravi. Izdelana bo za isti obseg kot za izgradnjo. Izgradnja sekundarne 
kanalizacije in nastavkov za hišne priključke se načrtuje v obdobju 2011-2013. 

77 - Porečje Sore - ČN Gorenja vas 
Namen in cilj 

Povezano z 134 (PP 850) 

Namen investicije je zagotovitev izvedbe dehidracije blata iz ČN Gorenja vas in drugih malih komunalnih čistilnih 
naprav v občini, ter zagotovitev prevzema in obdelave vsebin iz greznic. 

Cilj investicije so: kapaciteta ČN Gorenja vas 3100 PE; 

Stanje projekta : Glej 134 (PP 850).  

79 - Porečje Sore - kanalizacija-sekundarni vodi (neup. str.) 
Namen in cilj 

Namen investicije je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema na območju naselij Gorenja vas, Hotavlje, 
Podgora, Trebija. 

Stanje projekta 

Začetek investicije je predviden v letu 2011 in se bo nadaljevala v letu 2012 in 2013. 

80 - Kanalizacija  Javorje - EU 
Namen in cilj 

Namen projekta Kanalizacija Javorje je ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode na poselitvenih območjih 
Dolenčice, Javorje, Murave in Četena Ravan. Za navedeno se namerava pridobiti sredstva EU (ESRR). 

Cilji projekta so izgradnja 4,539 km javne kanalizacije in izgradnja čistilnih naprav Četena Ravan in Dolenčice. 
Glede na razpoložljiva sredstva EU in operativni program ter področne predpise se s kanalizacijo v prvi fazi opremi  
poselitvena območja Dolenčice, Javorje in Murave ter Četena Ravan, ki izpolnjujejo pogoje glede gostote poselitve 
za opremo z javno kanalizacijo. 

Stanje projekta 

Projektna dokumentacija je izdelana. Vloga za dodelitev sredstev EU je vložena in izdana je Odločba o dodelitvi 
sredstev za skupino projektov "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore"  

Razpisna dokumentacija za posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas je izdelana, potrjena s strani MOP in SVLR, 
razpis je objavljen, odpiranje ponudb je izvedeno. Vložen je zahtevek za revizijo. 
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Razpisna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije Trebija-Gorenja vas je v pripravi. Trenutno se pripravljajo še 
tehnične specifikacije. Razpisni dokumentaciji za nadzor sta v izdelavi. Razpisna dokumentacija za informiranje in 
obveščanje javnosti je izdelana in v fazi objave. Izgradnja kanalizacije in ČN se v letu 2010 še ni pričela. 

84 - Obv. pog. študije na komunalnem področju 
Namen in cilj 

Namen je ureditev dokumentacije programa komunalnega opremljanja za komunalno in cestno infrastrukturo 
skladno z zahtevami Zakona o prostorskem načrtovanju. 

Cilj je pravočasna zagotovitev programa komunalnega opremljanja za izgradnjo kanalizacije in vodovodov. 

Stanje projekta 

Vrednost investicije komunalne infrastrukture vodovoda in kanalizacije še ni znana. Razpisna dokumentacija še ni 
izdelana in izvajalec še ni izbran. 

85 - Tekoče vzdrževanje odpadne vode 
Namen in cilj 

Namen in cilj sta zagotavljanje obratovanja obstoječe kanalizacije . 

Stanje projekta 

Obstoječa kanalizacija Gorenja vas in Poljane sta izgrajeni. Posamezni odcepi kanalov se še dograjujejo. Nadzor nad 
obratovanjem in vzdrževanje se zagotavlja z najemom storitev. V letu 2011 se namerava obnoviti opremo 
obstoječega črpališča Ločivnica. 

87 - Kanalizacija in ČN Gorenja vas 
Namen in cilj 

V naslednjih letih so bodo priključevali objekti v ostalih naseljih (Vršajn. Hotavlje), skladno z izgradnjo novih 
kanalov. Del sredstev bo namenjen za sanacijo ostalih objektov na kanalizaciji. 

88 - Kanalizacija in ČN Poljane 
Namen in cilj 

Namen investicije je izgradnja hišnih priključkov za priklop kanalizacijskega sistema na čistilno napravo Poljane. 

Stanje projekta 

V teku je izgradnja hišnih priključkov, ki bo predvidoma zaključena do leta 2014. 

89 - Male čistilne naprave 
Namen in cilj 

Namen je pomoč občanom pri ureditvi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz objektov, ki se nahajajo na 
območjih, ki do konca leta 2015 (2017) ne bodo opremljena z javno kanalizacijo.  

Cilj je sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav skladno s Pravilnikom o dodeljevanju nepovratnih 
finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Gorenja vas-Poljane. 

Stanje projekta 

Letni razpis: V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav v občini gorenja vas-Poljane se objavi razpis. 

Dodelitev sredstev: Nepovratna sredstva se v okviru razpoložljivih sredstev dodeli vlagateljem, ki izpolnjujejo 
zahteve iz razpisa. 

99 - Gospodarska cona Todraž II: faza - kanalizacija 
Namen in cilj 

Namen investicije je izgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema na območju naselij Gorenja vas, Hotavlje, 
Podgora, Trebija. 
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Stanje projekta 

Začetek investicije je predviden v letu 2011 in se bo nadaljevala v letu 2012 in 2013. 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

40 - Vzdrževanje vodotokov v občini 
Namen in cilj 

Namen je sanacija poškodovanih odsekov na določenih obstoječih vodotokih v občini. 

Stanje projekta 

V letu 2012 se bo nadaljevala izvedba sanacije poškodovanih odsekov na določenih obstoječih vodotokih v občini. 
 

138 - Oskrba s pitno vodo v porečju Sore-projekt občina GVP-EU 
Namen in cilj 

Namen je posodobitev in izgradnja vodovodnih sistemov Trebija-Gorenja vas-Todraž, Trebija-Podgora, Poljane in 
Lučine. 

Cilji so vezani vezani na pridobitev sredstev EU za posodobitev in izgradnjo navedenih vodovodov v obsegu: 
izgradnja 15,4 km vodovodnih cevi, izgradnja petih vodohranov (Trebija, Gorenja vas, Poljane, Todraž in Lučine), 
ureditev dezinfekcije vode (Trebija, Lučine in Gorenja vas), posodobitev zajetij Trebija in Poljane ter izgrdanja dveh 
novih zajetij za vodovodni sistem Lučine. 

Stanje projekta 

Vloga in izdaja odločbe za pridobitev sredstev kohezijskega sklada: Vloga za pridobitev sredstev iz kohezijskega 
sklada za projekt "Oskrba s pitno vodo v porečju Sore" je bila na MOP vložena v aprilu 2008. Ker je presegala 
indikativno vrednost, je bila vloga novelirana in v juliju 2009 vložena na MOP . S posredniškim telesom (MOP) in 
organom upravljanja (SVLR) je bilo izvedenih več sestankov s katerimi smo skušali pospešiti aktivnosti na projektu. 
Na zahtevo MOP smo izvedli recenzijo vse projektne dokumentacije in pisno argumentirali njihove zahteve glede 
izvedbe izgradnje (rumena/rdeča knjiga) ter ločenih postopkov javnih naročil po posamezni občini. V septembru 
2010 smo bili s strani MOP obveščeni, da vsi projektni, glede na nove kriterije, ne izpolnjujejo zahtev za pridobitev 
sredstev in da je projekt uvrščen na listo B projektov vključenih v OP ROPI. 

Razpisna dokumentacija: Pripravljamo tehnične specifikacije za razpis za izgradnjo vodovoda Trebija-Podgora in 
odcepov vodovodov, ki so v skupni trasi s kanalizacijo Trebija-Gorenja vas. Razpisna dokumentacija bo skupna za 
razpisno dokumentacijo za kanalizacijo Trebija-Gorenja vas. 

Izgradnja: V letu 2011 se načrtuje izgraditi povezovalne cevovode Hotavlje-Gorenja vas, odcep vodovoda na 
Hotavljah, ter odcep vodovoda v Podgori. Glede na stanje vloge, se gradnja namerava izvesti v letu 2011 z lastnimi 
sredstvi. Za leto 2012 se načrtuje gradnja ostanka vodovoda Trebija-Podgora, vključno s črpališčem in vodohranom 
in transportnega cevovoda Trebija Podgora. 

141 - Vodovodni sistem Podvrh.Zapreval-neupravičeni str. 
Namen in cilj 

Povezano z št. 96 (PP 411) 

Namen projekta je zagotovitev zadostne oskrbe s kakovostno pitno vodo za uporabnike naselij Podvrh, Četena 
Ravan in Zapraval. 

Cilj je izgradnja zajetja, črpališča vodohrana in povezovalnih cevodovdov v dolžini 4,371 km. 

Stanje projekta 

Povezano z št. 96 (PP 411) 

Projektna dokumentacija: izdelani (PGD in PZI) in pridobljeno gradbeno dovoljenje. 

Pridobitev sredstev ESRR: izdelana investicijska dokumentacija (IP in študije), vloga in z SVLR je v oktobru 2010 
že bila podpisana pogodba o sofinanciranju projekta.Razpisna dokumentacija za gradnjo in nadzor je v izdelavi. 
Izgradnja se načrtuje v letu 2011 in 2012. 
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78 - Porečje Sore (vodooskrba) 
Namen in cilj 

Povezano z št. 138 (PP 415) 

Namen je posodobitev in izgradnja vodovodnih sistemov Trebija-Gorenja vas-Todraž, Trebija-Podgora, Poljane in 
Lučine. 

Cilji so vezani vezani na pridobitev sredstev EU za posodobitev in izgradnjo navedenih vodovodov v obsegu: 
izgradnja 15,4 km vodovodnih cevi, izgradnja petih vodohranov (Trebija, Gorenja vas, Poljane, Todraž in Lučine), 
ureditev dezinfekcije vode (Trebija, Lučine in Gorenja vas), posodobitev zajetij Trebija in Poljane ter izgrdanja dveh 
novih zajetij za vodovodni sistem Lučine. 

Stanje projekta 

Povezano z št. 138 (PP 415) 

Vloga in izdaja odločbe za pridobitev sredstev kohezijskega sklada: Vloga za pridobitev sredstev iz kohezijskega 
sklada za projekt "Oskrba s pitno vodo v porečju Sore" je bila na MOP vložena v aprilu 2008. Ker je presegala 
indikativno vrednost, je bila vloga novelirana in v juliju 2009 vložena na MOP . S posredniškim telesom (MOP) in 
organom upravljanja (SVLR) je bilo izvedenih več sestankov s katerimi smo skušali pospešiti aktivnosti na projektu. 
Na zahtevo MOP smo izvedli recenzijo vse projektne dokumentacije in pisno argumentirali njihove zahteve glede 
izvedbe izgradnje (rumena/rdeča knjiga) ter ločenih postopkov javnih naročil po posamezni občini. V septembru 
2010 smo bili s strani MOP obveščeni, da vsi projektni, glede na nove kriterije, ne izpolnjujejo zahtev za pridobitev 
sredstev in da je projekt uvrščen na listo B projektov vključenih v OP ROPI. 

Razpisna dokumentacija: Pripravljamo tehnične specifikacije za razpis za izgradnjo vodovoda Trebija-Podgora in 
odcepov vodovodov, ki so v skupni trasi s kanalizacijo Trebija-Gorenja vas. Razpisna dokumentacija bo skupna za 
razpisno dokumentacijo za kanalizacijo Trebija-Gorenja vas. 

Izgradnja: V letu 2011 se načrtuje izgraditi povezovalne cevovode Hotavlje-Gorenja vas, odcep vodovoda na 
Hotavljah, ter odcep vodovoda v Podgori. Glede na stanje vloge, se gradnja namerava izvesti v letu 2011 z lastnimi 
sredstvi. Za leto 2012 se načrtuje gradnja ostanka vodovoda Trebija-Podgora, vključno s črpališčem in vodohranom 
in transportnega cevovoda Trebija Podgora. 

96 - Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh- Zapreval - EU 
Namen in cilj 

Namen projekta je zagotovitev zadostne oskrbe s kakovostno pitno vodo za uporabnike naselij Podvrh, Četena 
Ravan in Zapraval. 

Cilj je izgradnja zajetja, črpališča vodohrana in povezovalnih cevodovdov v dolžini 4,371 km. 

Stanje projekta 

Projektna dokumentacija: izdelani (PGD in PZI) in pridobljeno gradbeno dovoljenje.  

Pridobitev sredstev ESRR: izdelana investicijska dokumentacija (IP in študije), vloga in z SVLR je v oktobru 2010 
že bila podpisana pogodba o sofinanciranju projekta. Razpisna dokumentacija za gradnjo in nadzor je v izdelavi. 
Izgradnja se načrtuje v letu 2011 in 2012. 

98 - Vodovod Trebija - Gorenja vas - Todraž 
Namen in cilj 

Namen investicije je obnova skupnega cevovoda z občino Škofja Loka, in sicer do Gorenje vasi ( gre za vodovod fi 
250 mm). 

Stanje projekta 

Obnova se bo pričela izvajati v letu 2011 in bo zaključena v letu 2012. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

139 - Poslovilni objekti Stara Oselica-vzdrževanje 
Namen in cilj 

Namen in cilj je urejanje poslovilnega objekta za namen njegove izgradnje. 
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Stanje projekta 

Poslovilni objekt Stara Oselica je izgrajen. Zanj je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Sredstva so namenjena 
potrebnemu vzdrževanju in urejanju objekta. 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

42 - Oprema za zdravstveni dom Gorenja vas 
Namen in cilj 

Planirana so sredstva za nakup opreme Zdravstvenega doma v Gorenji vasi. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

148 - Kulturni dom Gorenja vas 
Namen in cilj 

Namen investicije je ureditev fasade in okolice kulturnega doma Gorenja vas. 

Stanje projekta 

V pripravi je dokumentacija za prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev 
evropskih sredstev. V letu 2012 je predvidena izvedba del. 

150 - Rojstna hiša slikarjev Šubicev 
Namen in cilj 

V septembru 2010 smo se prijavili na Javni razpis za ukrep 323 Ohranjanje in izboljševanje didiščine podeželja, ki 
prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih 
območjih. Najvišja stopnja pomoči znaša do 85 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %. Namen naložbe je izvedba 
sanacije restavratorsko - konzervatorskih del, nakup in montaža opreme, potrebne za postavitev zbirke, in ureditev 
spremljajočih prostorov muzeja v objektu kulturne dediščine Šubičeva rojstna hiša. V ustreznem deležu se uredi tudi 
pripadajoča okolica objekta z vrtom. 

Stanje projekta 

Projekt smo prijavili na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, rezultate še čakamo. 

44 - Kulturni dom Lučine 
Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za dokončno ureditev okolice Kulturnega doma Lučine. 

Stanje projekta 

V letu 2012 je predviden zaključek investicije. 

47 - Knjižnica I.T. Škofja Loka-obnove in vzdrževanje, oprema 
Namen in cilj 

Načrtujejo se sredstva za  obnove, vzdrževanje knjižnic na območju Občine Gorenja vas – Poljane ter nakup opreme 
( računalniki, oprema za rastave, cd-player za otroke…). 

48 - Šubičeva hiša 
Namen in cilj 

V letu 2011 so sredstva planirana za odkup umetniškega materiala, rezbarska in kiparska orodja ter profesionalnih 
pripomočkov, ki so jih v letih 1772 - 1976 uporabljali umetniki iz družine Šubic.  
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18059001 - Programi športa 

51 - Špotrno igrišče  Sovodenj 
Namen in cilj 

Cilj projekta je ureditev večnamenskega športnega igrišča pri PŠ Sovodenj, vključno z ureditvijo osvetlitve, 
dostopnih poti do igrišča in postavitev objekta, v katerem bo prostor za garderobe in sanitarije. 

Stanje projekta 

V letu 2012 je predviden zaključek investicije. 

53 - Športno igrišče Dobrava 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za dokončanje potrebne dokumentacije in pripravljalna dela. Cilj investicije je ureditev 
primernih rekreativnih površin v kraju Dobrava, ki bo namenjeno vsem krajnom. 

Stanje projekta 

V letu 2012 je predvidena dokončna pridobitev vse potrebne dokumentacije ter začetek pripravljalnih del. 

18059002 - Programi za mladino 

54 - Mladinski center na Gori (skavti) 
Namen in cilj 

Cilj investicije je ureditev mladinskega centra, ki bo služil izvajanju večdnevnih aktivnosti različnih društev in 
mladinskih skupin. 

Stanje projekta 

V letu 2011 je predvidena pridobitev dokumentacije za oddajo vloge na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano v okviru Ukrepa obnova in razvoj vasi. 

50 - Športno prireditveni prostor Hotavlje 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za dokončanje potrebne dokumentacije in ureditev lastniških razmerij. 

Cilj investicije je ureditev primernih rekreativnih površin v kraju Hotavlje, ki bo namenjeno vsem krajanom. 

Stanje projekta 

V letu 2012 je predvidena ureditev lastniških razmerij z lastniki zemljišč ter dokončna pridobitev vse potrebne 
dokumentacije. 

19029001 - Vrtci 

55 - Nakup opreme vrtci 
Namen in cilj 

Predvidena so sredstva za nakup potrebne opreme v vrtcih v občini; 

56 - Investicijsko vzdrževanje in obnove VVE 
Namen in cilj 

Sredstva na postavki so predvidena za investicijsko vzdrževanje in obnove v vrtcih v občini;   
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19039001 - Osnovno šolstvo 

59 - Investicijsko vzdrževanje in obnove -OŠ Poljane PŠ Javorje 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovam OŠ Poljane in PŠ Javorje. V letu 2011 se bodo menjavala okna na 
PŠ Javorje, v bodoče pa je planirano še obnova igrišča pri PŠ Javorje. 

60 - Nakup opreme - OŠ IT Gorenja vas 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena vsakoletnemu nakupu opreme na OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas in Pš Sovodenj in PŠ 
Lučine. Sredstva se dodelijo na podlagi predloga, ki ga poda šola občini. 

62 - Nakup opreme OŠ Poljane, POŠ Javorje 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena vsakoletnemu nakupu opreme na OŠ Poljane in PŠ Javorje. Sredstva se dodelijo na podlagi 
predloga, ki ga poda šola občini. 

63 - Oprema in inv. vzdrževanje za OŠ Jelo Janežič 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena nakupu opreme, vzdrževanju in obnovi OŠ Jela Janežiča . V letu 2011 so sredstva namenjena 
zamenjavi strehe na šoli. 

64 - Telovadnica Gorenja vas - novogradnja 
Namen in cilj 

Namen investicije je izgradnja nove športne dvorane-telovadnice v Gorenji vasi. 

Stanje projekta 

V letu 2012 je predvidena izdelava potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

66 - Nakup opreme za pouk Glasbena šola Škofja Loka 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za nakup glasbenih inštrumentov in drugih osnovnih sredstev v zvezi z izvedbo pouka. Izbor 
nakupa glasbenih inštrumentov in potrebnih osnovnih sredstev bodo določali na sejah učiteljskega zbora glede na 
potrebo in prioriteto. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

152 - Sred. za izd. projektne dok. za izg. varovanega doma v Kranju 
Namen in cilj 

Sredstva so namenjena izgradnji varovanega doma Kranj kot enote zavoda Hrastovec Trata v Kranju. Občine bodov 
v načrt razvojnih programov vključile projekt izgradnje varovanega doma, v predlog proračuna 2011 pa vključijo 
sredstva za financiranje izdelave projektne dokumentacije, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja. Stroške si 
delijo po ključu prebivalcev. Delež, ki ga prispeva Občina Gorenja vas-Poljane v letu 2011 je 5.641,00 €. 
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20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

67 - Varna hiša 
Namen in cilj 

Sredstva posamezne občine so namenjena za ureditev prostorskih pogojev za delovanje varne hiše in se delijo 
sorazmerno glede na število prebivalcev v občini. 

 


