
 

III. NAČRT RAZVOJNIH 

PROGRAMOV 
 

4039003 - 0Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoţenjem 

Investicijsko vzdrţevanje in obnova poslovnih objektov (P.P. 008) 

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. 

07039002 - Protipoţarna varnost 

Nakup gasilske opreme (P.P. 357) 

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 

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrţevanje občinskih cest 

Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi ( P.P. 563) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za izdelavo projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI rušitev in novogradnja Fortunove brvi 

čez reko Soro v Gorenji vasi.  

Cilj projekta je rušitev in novogradnja Fortunove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi.  

Stanje projekta 

V letu 2012,  je predvidena izdelava projektne dokumentacije in v letu 2013 in 2014 izvedba del.  

13029002 - Investicijsko vzdrţevanje in gradnja občinskih cest 

Cestni program-posebni razvojni problemi ( P.P. 511) 

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. 

Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas (P.P. 624) 

Namen in cilj 

Sredstva se v letu 2012 namenijo za odkupe potrebnih zemljišč za ureditev parkirišč ob obvoznici ter v prihodnjih 

letih za izgradnjo in ureditev parkirišč ob obvoznici sočasno s projektom izgradnje obvoznice Gorenja vas.  
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13029004  - Cestna Razsvetljava  

Javna razsvetljava – Javorje, Hotavlje, Hotovlja ( P.P. 559) 

Namen in cilj 

Sredstva se namenijo za izgradnjo javne razsvetljave v naseljah Hotavlje, odcep Kumer – Nanda, Javorjah in 

Hotovlji.  

Cilj projekta je dokončanje izgradnje javne razsvetljave v naseljih Hotavlje, Javorje in Hotovlji.  

Stanje projekta 

V letu 2012,  je predvidena izgradnja javne razsvetljave v naseljih Hotavlje, Javorje in Hotovlji. V letu 2013 pa v 

naselju Dolenja Dobrava.  

 

13029003 – Urejanje cestnega prometa 

Parkirišče pri cerkvi v Lučinah ( P.P. 512) 

Namen in cilj 

Namen in cilj investicije je ureditev zadostnih parkirnih prostorov v Lučinah. 

Stanje projekta 

V letu 2012 je predvidena dodatna razširitev parkirišča v Lučinah v smeri proti cerkvi. 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

Avtobusna postajališča od RC ( P. P. 621) 

Namen in cilj 

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

Izboljšanje prometne varnost  udeleţencev v primestnem prometu in osnovnošolskih prevozov. 

Spodbuda za uporabo javnih prometnih sredstev. 

Stanje projekta 

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

občini. 

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 in za odkup zemljišča za pločnik.  

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

Stanje projekta 

V letu 2012 se bo pridobila projektna dokumentacija PZI ter delni odkup zemljišča za pločnik. V letu 2013, 2014 in 

2015 bo sledil dokončni odkup zemljišča ter izgradnja pločnika skozi naselje Hotavlje. 

Ureditev vaškega jedra Poljane (P.P. 739) 

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. 
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Pločniki Hotovlja ( P.P. 744) 

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 in ureditev lastniških razmerij. 

14039001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

LEADER (O) ŢIVELA KULTURA (P.P. 625) 

Namen in cilj 

Pri projektu »(O)ţivela kultura!« kot projektni partnerji sodelujejo Občina Ţiri, Muzejsko društvo Ţelezniki in 

Občina Gorenja vas – Poljane. Povezali smo se z namenom, da bi na treh lokacijah (Muzej Ţiri, Štefanova hiša – 

domačija slikarjev Šubicev v Poljanah in Muzej Ţelezniki) razvili enoten koncept kulturnih centrov in se skupno 

predstavili. Osnovni cilj projekta je oţivitev in ohranitev kulturne dediščine rodbine slikarjev Šubic z nadgradnjo in 

oţivitvijo umetniške in kulturne dejavnosti v obliki ţivega kulturnega centra. Glavne aktivnosti so: postavitev 

muzejskih zbirk, priprava interaktivnih vsebin, priprava programov delavnic, izdelava celostne grafične podobe in 

promocijskega materiala, izdelava skupne spletne strani. Projekt je 85% sofinanciran iz sredstev Leader. 

Stanje projekta 

V letu 2012 je predviden razvoj programov kulturnih centrov. 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Kulturni dom Gorenja vas ( P.P. 216) 

Namen in cilj 

Namen investicije je zagotoviti statično sanacijo objekta, ureditev strehe, fasade, odvodnavanje meteornih in 

pobočnih vod  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 predviden začetek izvedbe del. 

18059001 - Programi športa 

Športno prireditveni prostor Hotavlje ( P.P. 150) 

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. 

18039003 Ljubiteljska kultura    

Knjiţnica Gorenja vas ( P.P.220) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za pripravo potrebne projektne dokumentacije in sprememba namembnosti prostorov za 

namen knjiţnice. 



 

Stran 4 od 5 

Stanje projekta 

V letu 2012 je predvidena ureditev prvega nadstropja Zadruţnega doma in pripadajočih vhodov ter izdelava vse 

potrebne dokumentacije. 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Telovadnica Gorenja vas – novogradnja ( P.P. 125) 

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. 

 

23029002  Posebni programi pomoči v primerih nesreč 

Cestni program – plazenje, naravne nesreče ( P.P. 514) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena za sanacijo plazov in usadov na občinskih cestah. Sanacija plazov se bo izvajala po prioriteti. 

Stanje projekta 

V letu 2012  in naprej se bo nadaljevalo s sanacijo plazov in usadov v občini. 

 

Odprava poplav – plazenje, naravne nesreče ( P. P. 524) 

Namen in cilj 

Sredstva so namenjena pripravi elaboratov za odpravo poplav na področju občine in za sanacijo naravnih nesreč –

odprava poplav. 

Stanje projekta 

V letu 2012 se bo med drugim nadaljevala sanacijo ceste proti Zakobiljku. 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Kanalizacija Tabor ( P.P. 872) 

Namen in cilj 

Sredstva so v letu 2012 namenjena izdelavi projektne dokumentacije PGD in PZI. 

Cilj projekta je izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije v ulici Tabor v Gorenji vasi.  

Stanje projekta 

V letu 2012 se bo v celoti pripravila projektna dokumentacija PGD in PZI izgradnje fekalne in meteorne 

kanalizacije v Tabru. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Porečje Sore - kanalizacija-sekundarni vodi (neup. str.) ( P.P. 734) 

Namen in cilj 

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

Podgora, Trebija. Ureditev je povezana z zahtevami Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode 2005-2017. 

Stanje projekta 

Začetek investicije je predviden v letu 2011. Gradnja bo potekla v obdobju 2011-2013. 
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Odvajanje in čiščenje odp. vode v porečju Sore-Občina GVP-EU (P.P. 850) 

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 in drugih malih komunalnih čistilnih naprav. 

Cilj investicije so: 858 PE dodatnega prebivalstva, ki bo priključeno na javno kanalizacijo; kapaciteta ČN Gorenja 

vas 3100 PE; 6,94 km dolţine novo zgrajene kanalizacije s 4 črpališči. 

Stanje projekta 

Projektna dokumentacija je izdelana. Vloga za dodelitev sredstev EU je vloţena 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. Vloţen 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. 

Kanalizacija in ČN Gorenja vas ( P.P. 852) 

Namen in cilj 

V naslednjih letih so bodo priključevali objekti v ostalih naseljih (Vršajn. Hotavlje), skladno z izgradnjo novih 

kanalov in ciljem, da se na javno kanalizacijsko omreţje priključijo vsi objekti, za katere takšna moţnost obstaja. 

Del sredstev bo namenjen za sanacijo ostalih objektov na kanalizaciji in redna vzdrţevalna dela. 

 

16039001  -  Oskrba z vodo 

Oskrba s pitno vodo v porečju Sore-projekt občina GVP-EU ( P.P. 415) 

Namen in cilj 

Namen je posodobitev in izgradnja vodovodnih sistemov Trebija-Gorenja vas-Todraţ, Trebija-Podgora, Poljane in 

Lučine. Ureditev je povezana z izpolnjevanjem zahtev Pravilnika o oskrbi s pitno vodo in Pravilnika o pitni vodi. 

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, Todraţ 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 vloţena v aprilu 2008. Ker je presegala 

indikativno vrednost, je bila vloga novelirana in v juliju 2009 vloţena 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 z 

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. 


