III. NAČRT RAZVOJ NIH PROGRAM OV

04 – OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI
04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
229 - Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov ( P.P.603)
Namen in cilj
Načrtovana sredstva so namenjena plačilu nadomestila za preneseno stavbno pravico za zemljišče na katerem stoji
TV antenski stolp na Slajki.
Stanje projekta
Upoštevajo se stroški obstoječe pogodbe.

3 - Inv.vzdrž.zgradbe in obnova posl.prostorov – Sokolski dom (P.P.008)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za izvedbo manjših vzdrževalni del.
Stanje projekta
Izvajajo se tekoča vzdrževalna dela.

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
4 - Nakup opreme (P.P. 0050)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za nakup novega prenosnega projektorja in potrebne pripadajoče opreme.
Stanje projekta
V pripravi je zbiranje ponudb.

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
277 - Oprema za zaščito in reševanje (P.P. 401)
Namen in cilj
Skladno s sprejetim Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega varstva za obdobje 2021
– 2025 se v letu 2022 namenijo sredstva za nakup nujno potrebne opreme za delovanje občinskega štaba za civilno
zaščito, ekip prve pomoči, poverjenikov ter ekipe za iskanje zasutih v ruševinah na podlagi Pravilnika o kadrovskih
in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite.
V okvir financiranja so zajeta tudi društva in pogodbene organizacije, ki opravljajo določene naloge zaščite,
reševanja in pomoči (Radioklub Poljanska dolina, Društvo gorska reševalna služba, Jamarsko društvo, Združenje
skavtov). V letih 2022 in 2023 je predvidena tudi ureditev skladišča opreme Civilne zaščite v Zdravstveni postaji
Gorenja vas.

Stanje projekta
Stroški so načrtovani skladno s sprejetim Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega
varstva za obdobje 2021 – 2025.
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07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
7 - Gasilska oprema (P.P. 357)
Namen in cilj
Občina sofinancira nabavo osebne in skupne zaščitne opreme za gasilce ter gasilska vozila skladno s planom
Občinskega gasilskega poveljstva.
Stanje projekta
Stroški so načrtovani skladno s sprejetim Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega
varstva za obdobje 2021 – 2025.

278 - Požarna taksa za Občinsko gasilsko poveljstvo občine Gorenja vas – Poljane (P.P.359)
Namen in cilj
Finančna sredstva z naslova požarne takse so v skladu s sklepom Vlade RS namenska sredstva in se lahko uporabijo
izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. V
letu 2022 se V letu 2022 se bo prejeta požarna taksa namenila za sofinanciranje nabave vozila PGD Poljane.
Stanje projekta
Stroški so načrtovani skladno s sprejetim Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarnega
varstva za obdobje 2021 – 2025.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
14 Nakupi in menjave zemljišč (P.P.563)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za poplačilo kupnin za potrebe odkupov zemljišč za lokalne ceste in javne poti ter za ostale
stroške v zvezi z izvedbo postopkov odkupov in menjav zemljišč.
Stanje projekta
Občina tekoče izvaja odkupe zemljišč na kategoriziranih cestah, kjer so še velike potrebe za urejanje lastništva.

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 stalna
vlaganja v obnove obstoječih cest.

186 - Kolesarske steze (P.P. 400)
Namen in cilj
Gre za projekt državnega in regijskega pomena, katerega cilj je povezati kolesarske in druge poti na območju občin
Gorenja vas – Poljane, Kranj, Medvode, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Odseki, ki so del državnih kolesarskih
povezav, bodo uvrščeni v NRP državnega proračuna.
Stanje projekta
Dogovor o sodelovanju med občinami, BSC Kranj in Ministrstvom za infrastrukturo je bil podpisan januarja 2018.
Do sedaj je bila pregledana obstoječa dokumentacija in projekti na temo kolesarskih poti, izvedeni so bili terenski
ogledi, zasnovana je bila trasa, zbrani so bili tudi podatki o lastništvu. Naročena je izdelava PZI za kolesarsko
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povezavo od občinske meje na Visokem do pokritega mostu na Hotavljah, projekt pa v zadnjem letu ni napredoval
zaradi zastoja postopkov na strani investitorja DRSI.

204 - Izgradnja ceste Zdravstveni dom in Blata (P.P. 568)
Namen in cilj
Sredstva so planirana za stroške dokumentacije povezane z izgradnjo nove dostopne ceste do zdravstvenega doma
ter novega naselja stanovanjskih hiš v Blatih.
Stanje projekta
Za izgradnjo nove dostopne ceste do zdravstvenega doma so odkupljena vsa potrebna zemljišča, projektna
dokumentacija je v začetni fazi priprave.

224 - Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve (P.P. 573)
Namen in cilj
Projekt je namenjen investicijski sanaciji najbolj dotrajanih odsekov občinskih cest. Vsaka krajevna skupnost je
predlagala najbolj dotrajane odseke cest, za katere je bilo izvedeno javno naročilo in izbran izvajalec za večletno
izvedbo gradbenih del.
Stanje projekta
Izvedena je dobra polovica investicij zastavljenega programa.

241 - Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gorenja vas (P.P. 53710)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za izvajanje manjših investicijskih vzdrževanj občinskih cest na območju krajevne skupnosti.
Stanje projekta
Občina vsakoletno objavi javno naročilo za izbiro izvajalca del investicijskega vzdrževanja in krpanja cestišč za
cestni program krajevnih skupnosti.

242 - Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane (P.P. 53720)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za izvajanje manjših investicijskih vzdrževanj občinskih cest na območju krajevne skupnosti.
Stanje projekta
Občina vsakoletno objavi javno naročilo za izbiro izvajalca del investicijskega vzdrževanja in krpanja cestišč za
cestni program krajevnih skupnosti.

243 - Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje (P.P. 53730)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za izvajanje manjših investicijskih vzdrževanj občinskih cest na območju krajevne skupnosti.
Stanje projekta
Občina vsakoletno objavi javno naročilo za izbiro izvajalca del investicijskega vzdrževanja in krpanja cestišč za
cestni program krajevnih skupnosti.

244 - Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine (P.P. 53740)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za izvajanje manjših investicijskih vzdrževanj občinskih cest na območju krajevne skupnosti.
Stanje projekta
Občina vsakoletno objavi javno naročilo za izbiro izvajalca del investicijskega vzdrževanja in krpanja cestišč za
cestni program krajevnih skupnosti.

245 - Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija (P.P. 53750)
Namen in cilj
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Sredstva se namenijo za izvajanje manjših investicijskih vzdrževanj občinskih cest na območju krajevne skupnosti.
Stanje projekta
Občina vsakoletno objavi javno naročilo za izbiro izvajalca del investicijskega vzdrževanja in krpanja cestišč za
cestni program krajevnih skupnosti.

246 - Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodenj (P.P. 53760)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za izvajanje manjših investicijskih vzdrževanj občinskih cest na območju krajevne skupnosti.
Stanje projekta
Občina vsakoletno objavi javno naročilo za izbiro izvajalca del investicijskega vzdrževanja in krpanja cestišč za
cestni program krajevnih skupnosti.

259 - Ureditev promet.infrastrukture in javnih površin Srednja vas ( P.P.581)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za poplačilo izdelane projektne dokumentacije za izvedbo javne razsvetljave in hodnika za
pešce ob regionalni cesti skozi Srednjo vas.
Stanje projekta
V usklajevanju so projektne rešitve.

272 - Most pri dvorcu Visoko (P.P.582)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo novega
mostu na lokaciji nekdanjega mostu za dvorec Visoko.
Stanje projekta
Projekt je fazi usklajevanja projektnih pogojev soglasodajalcev.

275 - Cesta Javorjev Dol (P.P.583)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za poplačilo obnove ceste Javorjev Dol.
Stanje projekta
Izvedena je glavnina gradbenih del.

276 - Obnova ceste Malenski Vrh (P.P.584)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za izvedbo dotrajane ceste Malenski Vrh.
Stanje projekta
Projekta dokumentacija je v pripravi.

75 - Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika-ceste (P.P. 482)
Namen in cilj
V skladu s sprejetim OPPN za izgradnjo stanovanjskih hiš v Dobenski Ameriki bo občina Gorenja vas - Poljane
komunalno opremila parcele. Sredstva so predvidena za izgradnjo kanalizacije na zadevnem območju.
Stanje projekta
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za izvedbo komunalne opreme, gradbena dela so v izvajanju.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
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149 - Avtobusna postajališča in pločniki ob RC (P.P. 621)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za popravilo poškodb in vzdrževanje avtobusnih postajališč v občini. Popravilo poškodb in
vzdrževanje avtobusnih postajališč se bo izvajalo tudi v prihodnjih letih.
Stanje projekta
Občina vsakoletno skladno s proračunskimi možnostmi zagotavlja sredstva za urejanje posamičnih avtobusnih
postajališč.

28 - Ureditev vaškega jedra Poljane ( P.P.739)
Namen in cilj
Občina je pred leti začela projekt urejanja vaškega jedra Poljane, ki pa je zastal zaradi ovir na strani pridobivanja
vodnogospodarskih soglasij zaradi ogroženosti zaradi poplav. Stanje se bo v letu 2021 po izvedbi protipoplavnih
ukrepov Poljane glede navedenega izboljšalo, kar bo omogočilo nadaljevanje pridobivanja dokumentacije in
zemljišč.
Sredstva se namenijo poplačilo v letu 2021 začetih del v vaškem jedru Poljane ter za pridobitev projektne
dokumentacije za dokončanje del.
Stanje projekta
V teku so gradbena dela prve faze ureditve vaškega jedra.

13029004 – Cestna razsvetljava
281 - Pametni prometni sistem Gorenjske (P.P.764)
Namen in cilj
Sredstva se nameni morebitni nadgradnji projekta pametni prometni sistem Gorenjske.
Stanje projekta
Izdelan je bil projekt skupne kandidature Gorenjskih občin na razpis za pametne skupnosti, prijava je bila oddana,
vendar je bil nato celoten razpis razveljavljen. V primeru objave ponovljenega razpisa se prouči možnost ponovnega
kandidiranja.

13029005 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
32 - Projekti, študije, odkupi na RC (P.P. 505)
Namen in cilj
Sredstva se rezervirajo za idejne zasnove rekonstrukcij regionalnih cestnih odsekov.
Stanje projekta
Občina v dogovoru z Direkcijo RS za infrastrukturo zagotavlja začetna sredstva za projektiranje regionalnih cestnih
odsekov s ciljem hitrejše izvedbe nujno potrebnih rekonstrukcij.

13029006 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
188 - Ureditev ceste Suhi dol – Lučine (P.P.565)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za stroške celovite rekonstrukcije ceste Suhi dol – Lučine.
Stanje projekta
Podpisana je gradbena pogodba za izvedbo del, izvedena je prva faza gradnje.
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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 zadevni projekt
sofinancira (izgradnjo pločnikov in avtobusnih postajališč ter odkup potrebnih zemljišč) po razdelilniku kot je
določen s sporazumom o sofinanciranju projekta.
Stanje projekta
Projekt je razdeljen na tri fazne odseke, pri čemer je v prvem in tretjem odseku investicija že realizirana, za drugi
odsek pa se izvajajo pripravljalne aktivnosti in odkupi zemljišč.

235 - Ureditev RC Gor.vas - Hotavlje (sofin. občine) (P.P. 574)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izdelave projekte dokumentacije projekta celovite rekonstrukcije državne
ceste Gorenja vas – Hotavlje.
Stanje projekta
V izdelavi je projekt za izdelavo PZI dokumentacije.

236 - Prometna ureditev Poljan - vzhodni del (P.P. 575)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za izdelavo projektne naloge in PZI projekta rekonstrukcije prometne ureditve vzhodnega
dela Poljan, ki predvideva izgradjo dveh novih izvozov iz regionalne ceste in celovito ureditev odseka Polycom –
Palir.
Stanje projekta
V pripravi je projektna dokumentacija.

254 - Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin. občine) (P.P. 577)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za stroške izgradnje RC Trebija – Sovodenj podpisani izvajalski pogodbi.
Stanje projekta
Prvi del investicije je izveden, asfaltiran je zgornji del novega odseka proti Hobovšam.

257- Krožno križišče Poljane (P.P. 580)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za poplačilo stroškov izgradnje krožnega križišča Poljane.
Stanje projekta
Investicija je v zaključni fazi odpravljanja pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisijskem pregledu.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
183 - Smučišče STC Stari vrh (P.P.753 )
Namen in cilj
Sredstva se nameni za sponzoriranje in subvencioniranje delovanja smučišča Stari vrh na podlagi Pravilnika o
spodbujanju razvoja podjetništa v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 19/17).
Stanje projekta
Aktivnosti se bodo pričele po sprejemu proračuna.
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37 - Rupnikova linija( P.P.700)
Namen in cilj
Sredstva bomo namenili za ureditev Škofovega bunkerja, za pohod po sledeh gradnje utrdb ter za najem parkirišča
pred utrdbo na Golem vrhu.
Stanje projekta
Izvaja se postopna ureditev objektov Rupnikove linije.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo
89 - Male čistilne naprave (P.P. 857)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav.
Stanje projekta
Občina vsako leto izvaja javne razpise za sofinanciranje malih čistilnih naprav.

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
233 - Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Polj. Sore na območju Poljan (P.P. 882)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za poplačilo izvedbe gradbenih del na projektu protipoplavne ureditve Poljan v letu 2022, za
katere je z Ministrstvom za okolje in prostor podpisan sporazum o sofinanciranju in v letu 2019 podpisana pogodba
z izvajalcem del.
Stanje projekta
Gradnja je v zaključni fazi.

252 - Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor ( P.P.883)
Namen in cilj
Projekt je namenjen pripravi nabora protipoplavnih ukrepov na območju obeh Sor.
Stanje projekta
Izdelana je idejna zasnova projekta.

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 2021 nadaljevala.

16029003 – Občinski prostorski načrt
206 - Občinski prostorski načrt (P.P.554)
Namen in cilj
Občina Gorenja vas – Poljane je v letih 2017-2021 izvajala postopek drugih sprememb občinskega prostorskega
načrta. Od oktobra 2021 dalje poteka postopek tretjih sprememb OPN, sredstva se v letu 2022 zagotovi za prvo fazo
navedenih sprememb OPN.
Stanje projekta
Priprava novega prostoskega načrta je v začetni fazi.
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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
232 - Prenova prostorov v ZD Gorenja vas (P.P. 310)
Namen in cilj
Namen je zagotoviti sredstva za tekoče izvajanje potrebnih obnov starega dela objekta.
Stanje projekta
V zadnjih letih so bila izvedena obsežna obnovitvena dela zunanjih pročelij zdravstvenega doma, obnove je
potrebno nadaljevati tudi v notranjih prostorih.

41 - Zdravstveni dom Gorenja vas (P.P.304)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za nujna vzdrževalna dela v objektu zdravstveni dom.
Stanje projekta
Vršijo se tekoča vzdrževalna dela.

18039005 – Drugi programi v kulturi
196 - Dvorec Visoko ( P.P. 222)
Namen in cilj
Sredstva se prednostno namenijo za pripravo in realizacijo načrta krajinske arhitekture.
Stanje projekta
Obnova pritlične etaže dvorca je zaključena, prav tako glavnina obnovitvenih del v kleti.

285 - Obnova Visoške domačije – 3.faza (P.P. 229)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za obnovo gospodarskega poslopja pri dvorcu Visoko, za kar so bila pridobljena nepovratna
sredstva ministrstva za kulturo. Srestva se nameni za obnovo strehe, stavbnega pohištva, fasade in obnovitvena dela
notranjosti kletne obokane etaže.
Stanje projekta
Izdelana je projektna dokumentacija, odobrena so nepovratna sredstva, v teku je javno naročilo.

287 - Obnova šole Leskovica (P.P. 231)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za pripravo projektne dokumentacije za obnovo šole Leskovica.
Stanje projekta
Izdelana je idejna zasnova.
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44 - Kulturni dom Lučine (P.P. 205)
Namen in cilj
Namen je zagotoviti sredstva za tekoče izvajanje potrebnih vzdrževalnih del na objektu.
Stanje projekta
Na objektu se vsakoletno izvedejo manjša potrebna vzdrževalna dela.

48 - Šubičeva hiša (P.P. 211)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena za pripravo projekta za umestitev wc-jev v podstrešnem večnamenskem prostoru.
Stanje projekta
V izdelavi je projektna dokumentacija.

18059001 – Programi športa
225 - Kopališče Škribovc Trebija (P.P. 226)
Namen in cilj
Sredstva so predvidena za postopno urejanje kopališča.
Stanje projekta
V letu 2020 je bil izveden osrednji sklop ureditve kopališča.

280 - Obvodne ureditve (P.P. 228)
Namen in cilj
Sredstva se nameni za obnovo in oživitev kopališč ob reki Sori, prednostno se sredstva nameni za obnovo kopališča
Gorenja vas.
Stanje projekta
V pripravi je projektna dokumentacija.

286 - (NAD)gradimo ponudbo škofjeloškega (P.P. 230)
Namen in cilj
Sredstva se nameni za ureditev rekreacijskega središča Log pri Gorenji vasi, za namen česar je v pripravi
kandidatura za nepovratna sredstva CLLD (telovadnica v naravi, obvodne ureditve).
Stanje projekta
V pripravi je projektna dokumentacija.

19029001 – Vrtci
231 - Prizidek vrtca Agata Poljane (P.P. 065)
Namen in cilj
S projektom je predvidena zagotovitev manjkajočih prostorov za potrebe vrtčevskega varstva, osnovne šole Poljane
in ostalih pripadajočih prostorov (kabineti, shrambe, hodniki, sanitarije, strojnica,.…).
Stanje projekta
Gradnja je v sklepni fazi izvedbe.

19039001 – Osnovno šolstvo
178 - Obnova pri PŠ Lučine (P.P. 748)
Namen in cilj
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Sredstva so planirana za ureditev zunanje okolice z igriščem ob objektu PŠ Lučine.
Stanje projekta
Izveden je začasni nov dovoz do PŠ Lučine, v naslednjih letih pa je predvidena izvedba novega otroškega igrišča za
potrebe vrtca ter se zgradijo novi oporni zidovi za nivojske ločitve terena zunanje okolice šole.

227 - Rekonstrukcija PŠ Javorje (P.P.132)
Namen in cilj
Namen projekta je zagotoviti sodoben šolski kompleks za razvijajoči se šolski okoliš PŠ Javorje.
Stanje projekta
V začetni fazi priprave je projektna dokumentacija, izvajajo se postopki in preverjanja za pridobitev nepovratnih
sredstev, saj bo investicija po prvih ocenah znašala več milijonov evrov.

282 - Nadzidek OŠ Jela Janežiča (P.P.139)
Namen in cilj
Sredstva se nameni za izgradnjo nadzidka OŠ Jela Janežiča, ki jo bo financiralo pet občin: Škofja Loka, Gorenja vas
– Poljane, Medvode, Železniki in Žiri. Za investicijo so bila pridobljena nepovratna sredstva Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport v letih 2022 in 2023, in sicer v višini 765.305,42 eur (45,02% celotne investicije).
Občine bodo za financiranje izvedbe projekta prispevale manjkajoča sredstva za zapiranje finančne konstrukcije, in
sicer v višini 934.694,58 eur oz. 54,98% celotne vrednosti investicije.
Iz Investicijskega programa je razvidno, da je predvideno sofinanciranje investicije iz proračuna Občine Gorenja vas
– Poljane, in sicer v skupni višini 181.517,69 eur.
Stanje projekta
Za projekt je izdelana vsa tehnična dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, z dne 30. 4. 2019. Investicijo
bo vodila Občina Škofja Loka. Do konca leta 2021 bo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca.

20049006- Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
226 - Hiša generacij (P.P.269)
Namen in cilj
V partnerstvu s CSS Škofja Loka se izvaja gradnja hiše generacij za dnevno varstvo in začasno namestitev starejših.
Stanje projekta
Gradnja poteka od sredine leta 2021 dalje.

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 sanacijo plazov in usadov na občinskih cestah. Sanacija plazov se izvaja po prioritetnem
seznamu (kategorija ceste, količina prometa, aktivnost plazine,…).
Stanje projekta
Izdelan je obsežen seznam plazov in usadov, ki se zvaja po prioritetnem vrstnem redu.
Stran 10 od 13

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, izbran je izvajalec del.

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
Občina tekoče izvaja vzdrževanje in izboljšave ureditev ekoloških otokov.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo
142 - Kanalizacija Javorje (neupravičeni str.) (P.P. 417)
Namen in cilj
Sredstva so planirana za dokončanje izvedbe hišnih kanalizacijskih priključkov v naseljih Javorje, Dolenčice,
Murave in Četena Ravan.
Stanje projekta
Glavnina priključkov je izvedenih, v naslednjih letih se zgradi še preostale priključke.

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
Postopna gradnja priključkov poteka od leta 2016 dalje in se bo izvajala tudi v prihodnjih letih. Večji del
priključkov je že zgrajenih, ostajajo še posamični.

265 - Urej.novih sosesk Dob.Amerika - kanalizacija (P.P. 486)
Namen in cilj
V skladu s sprejetim OPPN za izgradnjo stanovanjskih hiš v Dobenski Ameriki bo občina Gorenja vas - Poljane
komunalno opremila parcele. Sredstva so predvidena za izgradnjo kanalizacije na zadevnem območju.
Stanje projekta
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za izvedbo komunalne opreme, v teku je izvedba del.

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 prihodnjih letih.
Stran 11 od 13

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 naslednjih letih.

16039001 - Oskrba z vodo
162 - Vodovodni sistem Lučine (P.P. 419)
Namen in cilj
Namen je zagotoviti sredstva za nujno vzdrževanje vodovoda v naselju Lučine in s tem zagotoviti nemoteno
vodovodno oskrbo za lokalne prebivalce.
Stanje projekta
Tekoče se izvajajo dela vzdrževanja obstoječega vodovoda.

177 - Vodovod Todraž -Lučine in Vršajn – Brda-EU ( P.P.428)
Namen in cilj
Namen investicije je zagotoviti obnovo obstoječega vodovoda ter nove vodne vire za vodovod Lučine, ki se ga
poveže z vodovodom Todraž, ter obnoviti in izboljšati kapaciteto vodovoda Hlavče Njive – Brda z navezavo na
Vršajn, kar bi zagotovilo dodatni vodni vir za podsistem Gorenja vas. Obnovi in opremi z daljinskim spremljanjem
se tudi vse vdohrane navedenih sistemov ter zgradi nova črpalšča.
Stanje projekta
Pridobljena je projektna dokumentacija, gradbena dovoljenja, odobrena so nepovratna sredstva, izvedena javna
naročila, podpisane gradbene pogodbe, v teku je prva faza gradnje.

264 - Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod ( P.P. 487)
Namen in cilj
skladu s sprejetim OPPN za izgradnjo stanovanjskih hiš v Dobenski Ameriki bo občina Gorenja vas - Poljane
komunalno opremila parcele. Sredstva so predvidena za izgradnjo vodovoda na zadevnem območju.
Stanje projekta
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za izvedbo komunalne opreme, v teku je izvedba del.

279 - Vodovod Kopačnica – Gorenja vas ( P.P. 765)
Namen in cilj
Namen je ureditev vodooskrbe na območju Kopačnice.
Stanje projekta
V pridobivanju je projektna dokumentacija.

78 - Porečje Sore (vodooskrba) ( P.P. 479)
Namen in cilj
Sredstva so namenjena stroškom dokončanja prevezav iz starega na novozgrajeni vodovod ter dograditev novih
odsekov na območju Gorenje vasi, Poljan in Hotavelj.
Stanje projekta
Glavnina del je izvedena, izvesti je manjše dodatne odseke in prevezave.

Stran 12 od 13

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
156 - Poslovilni objekt Lučine ( P.P.623)
Namen in cilj
Namen je pridobiti potrebno dokumentacijo za gradnjo poslovilnega objekta Lučine.
Stanje projekta
Nova lokacija je umeščena v OPN.

179 - Poslovilni objekt Javorje (P.P.626)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za nakup zemljišč in pripravo projekta.
Stanje projekta
Pred nadaljevanjem realizacije projekta je potrebno izvesti odkupe zemljišč.

253 - Obnova obzidja in parkirišča – pokopališča St. Oselica ( P.P.632)
Namen in cilj
Sredstva se namenijo za gradnjo parkirišča pri poslovilnem objektu Stara Oselica.
Stanje projekta
Izbran je izvajalec del.

Stran 13 od 13

