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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 
101/13) in 114. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13 in 48/15) je 
občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na …. redni seji dne ……….. sprejel 
 

 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 

OBČINE GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2016 

 
 

1. člen 
 
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016, ki zajema vse 
prihodke in odhodke proračuna občine Gorenja vas - Poljane. 
 

2. člen 
 
Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016 obsega: 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV: 

 

Skupina/podskupina kontov Realizacija 2016 v 

EUR brez centov 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     9.271.864 

    TEKOČI PRIHODKI (70+71)      7.731.882 

70 DAVČNI PRIHODKI      5.497.858 

     700 Davki na dohodek in dobiček 4.938.991 

     703 Davki na premoženje 394.314 

     704 Domači davki na blago in storitve                                                                    151.929 

     706 Drugi davki 12.624 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.234.024 

     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 195.056 

     711 Takse in pristojbine 4.557 

     712 Denarne kazni 62.306 

     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 29.564 

     714 Drugi nedavčni prihodki 1.942.541 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 297.101 

     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 74.000 

     721 Prihodki od prodaje zalog 0 

     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
sredstev 223.101 

73 PREJETE DONACIJE 1.615 

     730 Prejete donacije iz domačih virov 1.615 

     731 Prejete donacije iz tujine 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.218.895 

     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.209.731 

     741 Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev              
            proračuna evropske unije 9.164 

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 22.371 
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     786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 0 

     787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 22.371 

  

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 8.707.429 

40 TEKOČI ODHODKI 2.486.888 

     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 464.224 

     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 68.866 

     402 Izdatki za blago in storitve 1.857.889 

     403 Plačila domačih obresti 17.909 

     409 Rezerve 78.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.534.357 

      410 Subvencije 88.403 

      411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.873.898 

      412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 175.809 

      413 Drugi tekoči domači transferi 396.247 

      414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.471.453 

     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.471.453 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 214.731 

     431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 169.639 

     432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 45.092 

  

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) 564.435 

      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  

  

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

  

IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 23.713 

     KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752)  

  

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 10.000 

     DELEŽEV (440+441+442)  

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

10.000 

     440 Dana posojila 10.000 

     441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

  

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 13.713 

      KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)  

  

C. RAČUN FINANCIRANJA  

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

50 ZADOLŽEVANJE 0 
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     500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 195.799 

55 ODPLAČILA DOLGA 195.799 

  

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 

RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  382.349 

  

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) - 195.799 

  

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. – VIII. – IX = - III.) - 564.435 

  

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH – 31.12. 

PRETEKLEGA LETA 911.377 

 
 

            D.  PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE na dan 31.12.2016 znaša 21.604,10 EUR. 
 
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna so prenesena v rezervni sklad. 
 
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter 
bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna in so objavljeni na spletni strani Občine 
Gorenja vas - Poljane. 
 

3. člen 
 

Stanje sredstev na računih po zaključnem računu proračuna v višini 1.293.446,13 EUR je preneseno v 
proračun občine za leto 2017 kot sredstva na računih. 
 

4. člen 
 
V okviru prihodkov proračuna so zajeti prihodki in odhodki krajevnih skupnosti. 
 

5. člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016 se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka: …………..  
Gorenja vas, dne ……….   

OBČINA GORENJA VAS -POLJANE                                
ŽUPAN 

MILAN ČADEŽ, l.r. 
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3. OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA  

 
UVOD – ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 

OBČINE 

 
Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna občine so:  
 
Tretji odstavek 62. člena in 96. – 99. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 
101/13); v nadeljevanju: ZJF, podlaga za sprejem zaključnega računa proračuna občine je 98. člen 
Zakona o javnih financah, 
 
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 
(Uradni list RS št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10; v nadaljevanju: Navodilo),  
 
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16; v 
nadaljevanju Pravilnik o EKN), 
 
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), 
  
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 in 60/10- popr. 
104/2010, 104/2011 in 86/2016), 
 
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list 
RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15), 
 
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu 
(Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13), 
 
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list 
RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/2015), 
 
Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s 
prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list 
RS, št. 41/07, 81/09, 95/11 in 109/13)  ter  
 
Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09). 
 
 

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 

SPREJEM PRORAČUNA ZA LETO 2016 

 
Občina pripravi proračun na podlagi navodil, ki jih dobimo od Ministrstva za finance (MF). Hkrati nas 
ministrstvo seznani z navodili in z globalnimi makroekonomskimi okvirji razvoja Slovenije.  
 
Sredstva za plače so bila načrtovana v skladu z navedenimi navodili MF in varčevalnimi ukrepi po 
Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki veljajo že od 01.06.2012 ter glede na sistematizacijo 
delovnih mest po kadrovskem načrtu. V izračunu so bile upoštevane predvidene plače zaposlenih ter 
povečanje sredstev za dodatek za delovno dobo.  
Pri izplačilih plač za leto 2016 smo upoštevali dejansko stanje in tudi dodatne ukrepe oziroma 
spremembe ZUJF-a od leta 2013 dalje.  
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Materialne stroške smo planirali v nujnem obsegu glede na preteklo leto.  
 
Pri vrednotenju predvidenih nalog smo v predlogu proračuna upoštevali kvantitativna izhodišča 
Ministrstva za finance o možnem povečanju obsega sredstev za javno porabo občin, realizacijo 
odhodkov proračuna za leto 2015 ter predvidene spremembe in dopolnitve v financiranju določenih 
segmentov javne porabe občine. 
 
Odlok o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2016 je bil sprejet na 8. redni seji občinskega 
sveta dne 28.12.2015 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 104/2015. 
 
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016 je bil sprejet 
  -  prvič na 11. redni seji občinskega sveta dne 16.6.2016 in je stopil v veljavo dne 28.6.2016 (Ur. list 
RS, št. 45/2016 z dne 27.6.2016), 
  -  drugič na 12. redni seji občinskega sveta dne 13.10.2016 in je stopil v veljavo dne 22.10.2016 (Ur. 
list RS, št. 66/2016 z dne 21.10.2016). 
 
Sprejeta rebalansa proračuna sta bila uskladitev proračuna oziroma ponovno uravnoteženje 
proračuna glede na medletne spremembe financiranja in sofinanciranja iz državnega proračuna ter 
novonastalimi potrebami na odhodkovni strani proračuna.  
 
Za občino se je proračunsko leto zaključilo 31. decembra 2016. To pomeni, da so med prihodki zajeti 
samo tisti prejemki, ki so bili na enotni zakladniški račun vplačani v obdobju od 1.1. do 31.12.2016 ter 
med odhodke tisti izdatki proračuna, ki so bili do 31.12.2016 izplačani iz enotnega zakladniškega 
računa proračuna občine v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). 

 

 

POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA 

 
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa občinskega proračuna za leto 2016 je pripravljena 
v skladu z Zakonom o računovodstvu. V njej so zajeti vsi prejemki in vsi izdatki za financiranje nalog, 
ki jih v skladu z Ustavo in zakonom opravlja občina in so bili vplačani v občinski proračun oziroma 
izplačani iz občinskega proračuna v obdobju od 1.1. do 31.12.2016. 
 

Prihodki in prejemki občine in krajevnih skupnosti (brez prejetih posojil) so bili realizirani v višini 

9.271.864,15 EUR, odhodki in izdatki občine in krajevnih skupnosti pa v višini 8.707.429,39 EUR 
(brez danih posojil).  

Razlika med prihodki  in odhodki  je pozitivna in znaša 564.434,76 EUR. 

 

Planiranih lastnih prihodkov KS je bilo 66.879,00 EUR, realiziranih pa 57.404,34 EUR.  
 

Davčni prihodki (konti 70) so bili realizirani v višini 5.497.858,39 EUR, kar je 101,95 % v primerjavi z 
veljavnim proračunom. V to skupino spadajo: dohodnina, davek na premoženje, nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča, davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, davek na promet 
nepremičnin, davek na dobitke od iger na srečo, okoljska dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest…).  
 
Prihodki iz naslova okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda so bili porabljeni za projekte:  
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Porečju Sore, Porečje Sore-ČN Gorenja vas, GC Todraž II.faza 
– kanalizacija, čiščenje odpadnih voda-hišni priključki, Kanalizacija in ČN Gorenja vas ter Poljane, Male 
čistilne naprave-sofinanciranje ter Kanalizacija G.vas-Tabor,Dol.Dobrava,Dobravšce. Del prihodkov 
(15.122,60 EUR) iz naslova okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda pa se prenese v 
prihodnje leto.  
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Nedavčni prihodki (konti 71) so bili realizirani v višini 2.234.023,48 EUR, to je 132,58 % glede na 
veljavni proračun. 
Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od obresti, najemnin in zakupnin, podeljenih koncesij, taks, 
denarnih kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev. Sem sodijo tudi drugi nedavčni prihodki, kot so 
prihodki režijskega obrata (vodarina, grobarina, smetarina…), komunalni prispevki, prispevki občanov 
za ceste, zamudne obresti, nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jederskega objekta 
(renta) in drugo. 
 

Kapitalski prihodki (konti 72) so bili realizirani v višini 297.101,20 EUR, kar je 48,29 % glede na 
veljavni proračun. Realizirani prihodki vsebujejo: kupnino v višini 74.000 EUR za prodajo enega od 
občinskih stanovanj, kupnino v višini 81.680,00 EUR za prodajo zemljišča v GC Dobje (Polycom 
d.o.o.), kupnino v višini 18.360,00 EUR za prodajo zemljišča v GC Todraž (Transport Bogataj d.o.o.) 
ter druge prodaje (menjave) zemljišč v višini 52.547,80 EUR. Izvedeni sta bili tudi menjava zemljišč pri 
obratu Jelovice v Gorenji vasi (v višini 32.513,40 EUR) in menjava zemljišč za staro šolo v Gorenji vasi 
(bivši Gidor, v višini 38.000,00 EUR). Nižja realizacija je zaradi neizvedene prodaje v GC Dobje 
(Mravlja) in zemljišča ob obvoznici (za slednje bo prihodek v letu 2017). 
 

Donacije od pravnih in fizičnih oseb (konti 73) znašajo 1.615,40 EUR. Od tega znašajo 125,40 EUR 
prejete donacije Gorenjskega glasa d.o.o. za izvedbo prireditve »Od vasi do vasi Tavčarjeva pot drži« 
in za otvoritev Pohodniškega kroga OGVP, ostalih 1.490,00 EUR pa so donacije, ki sta jih dobili KS 
Gorenja vas in Sovodenj od domačih pravnih in fizičnih oseb za izvedbo raznih prireditev. 
 

Transferni prihodki (konti 74) so bili realizirani 98,35% v primerjavi z veljavnim proračunom. To so 

sredstva države in EU v znesku 1.218.894,47 EUR za sofinanciranje investicij.  
 
V letu 2016 smo za investicije prejeli sredstva v naslednji višini: 
 

1. Evropska sredstva (EU) 9.163,57 EUR (konto 741):      

       184,05  EUR,  za projekt Oskrba s pitno vodo v Porečju Sore, od Ministrstva za   
                             kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano, preko vodilnega partnerja projekta     
                             (Občine Škofja Loka) 

     8.979,52 EUR,  za projekt obnovljivi viri energije REAAL od Švicarske konfederacije preko 
                             BSC. 
 

2. Sredstva državnega proračuna 1.209.730,90 EUR (konto 740): 
 636.188,00 EUR   finančne izravnave, prejeto od Ministrstva za finance, 

 177.227,00 EUR   po 21. členu ZFO (za investicijsko vrzdrževanje cest-preplastitve), prejeto 
                             od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

 256.242,81 EUR   za plaz Laze, prejeto od Ministrstva za okolje in prostor, 

   77.290,07 EUR   za sanacijo ceste Karlovc-Budl-Žirovski vrh, prejeto od Ministrstva za okolje 
                             in prostor, 

     2.213,25 EUR   od Zavoda za gozdove RS, kot sofinanciranje za spravilo poškodovanega 
      drevja zaradi žleda in lubadarja 

   16.296,00 EUR   za investicije na področju gasilstva od Ministrstva za obrambo; 

          32,49 EUR  slovenska udeležba za projekt Oskrba s pitno vodo v Porečju Sore, od  
                             Ministrstva za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano, preko vodilnega partnerja  
                             projekta (Občine Škofja Loka); 

     4.938,20 EUR   za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest od Ministrstvo za kmetijstvo,  
       gozdrastvo in prehrano; 

   19.642,20 EUR   za prevoze otrok v šolo od občin Žiri in Dobrova-Polhov Gradec 

   19.660,88 EUR   so druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo, kot so 
                             sredstva za družinskega pomočnika in subvencioniranje stanarin. 
. 
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3. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij (konti 78) znašajo 22.371,22 EUR. To so še 
preostala sredstva za sofinanciranje projekta Brezmejna doživetja kulturne dediščine - CULTH:EX 
CAR-GOR, ki se je izvajal v letu 2011. 

 
 
Namenski prihodki so razvidni iz naslednje tabele: 
 
REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA V LETU 2016

Naziv prejemka Sprejeti Veljavni Ostanek Realizacija PU P.P. Naziv izdatka Znesek porabe Prenos v 

proračun 

2016

proračun 

2016

preteklih 

let
2016

namenskih 

sredstev

prihodnje 

leto

Požarna taksa 16.000,00 16.000,00 0,00 16.296,00 04 357 Nakup gasilske opreme 16.296,00

Skupaj 16.296,00

Turistična taksa 4.000,00 5.000,00 0,00 7.930,89 04 222 Dvorec Visoko 7.930,89

Skupaj 7.930,89

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 10.000,00 9.000,00 0,00 9.320,06 04 504 Gozdne ceste (pristojbina +MKGP) 9.320,06

Državna sredstva MKGP - sofinanc.vzdrž. gozdnih cest 5.000,00 5.000,00 0,00 4.938,20 04 504 Gozdne ceste (pristojbina +MKGP) 4.938,20

Sklad kmet.zemljišč in gozdov - koncesijska dajatev 0,00 0,00 0,00 4.705,51 04 504 Gozdne ceste (pristojbina +MKGP) 4.705,51

Skupaj gozdne ceste 18.963,77

Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda 118.400,00 118.400,00 0,00 133.117,86 05 493 Porečje Sore (odvajanje in čiščenje odpad. voda) 18.534,68  * 15.122,60

05 711 Gosp.cona Todraž II.faza - kanalizacija 2.999,04

05 759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki 40.181,35

05 852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas 16.000,00

05 853 Kanalizacija in ČN Poljane 7.253,86

05 857 Male čistilne naprave 4.430,12

05 861 Porečje Sore - ČN Gorenja vas 1.935,71

05 872 Kanalizacija G.vas-Tabor,Dol.Dobrava,Dobravšce 26.660,50

Skupaj 117.995,26

Nadomestilo zaradi omejene rabe prostora (renta RŽV) 782.162,71 456.845,98 0,00 802.887,67 04 511 Cestni program - posebni razvojni problemi 280.002,45

04 568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom 152.279,90

04 514 Cestni program - plazenje, naravne nesreče 99.911,11

04 524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče 270.694,21

Skupaj 802.887,67

Sredstva za investicije v javno infrast.(21. člen ZFO) 174.952,00 177.227,00 0,00 177.227,00 04 573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve 177.227,00

Skupaj 177.227,00

Sredstva EU za investicije 0,00 0,00 0,00 9.163,57 04 060 Obnovljivi viri energije REAAL 8.979,52

05 415 Oskrba s pitno vodo v Porečju Sore 184,05

Skupaj 9.163,57

Sredstva države za investicije 554.000,00 338.373,47 0,00 333.565,37 05 415 Oskrba s pitno vodo v Porečju Sore 32,49

04 524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče 333.532,88

Skupaj 333.565,37

Druga prej. sred. za tekočo porabo iz drž. Proračuna 30.000,00 30.000,00 0,00 21.874,13 04 266 Družinski pomočnik 19.385,85

04 259 Subvencioniranje stanarin 275,03

04 ZGS-spodbuda za spravilo lubadark 2.213,25

Skupaj 21.874,13

Komunalni prispevek 295.000,00 352.700,00 0,00 486.079,30 04 522 Obnova LC Poljane-Javorje-Zapreval 61.834,53

04 572 Parkirišča Hotavlje 29.445,21

04 529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane 135.122,32

04 624 Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas 22.812,92

04 735 Prometna ureditev Hotavelj 94.777,68

04 744 Pločniki in javna razsvetljava Hotovlja-Predmost 17.860,93

04 565 Ureditev ceste Suhi dol - Lučine (sofin.občine) 8.451,33

04 569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine) 42.080,00

04 524 Odprava poplav- plazenje, naravne nesreče 73.694,38

Skupaj 486.079,30

Omrežnina Režijskega obrata 90.600,00 109.500,00 0,00 126.534,82 05 409 Ekološki otoki-investicije 16.235,43

05 406 Obnova vodovoda Gorenja vas 3.514,06

05 419 Vodovodni sistem Lučine 9.184,20

05 422 Vodovod Zarobar - Hlavče njive - Brda 16.270,17

05 467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka 11.802,50

05 479 Porečje SORE - vodooskrba 11.068,79

04 222 Dvorec Visoko 58.459,67

Skupaj 126.534,82

Opomba:

* Okoljaska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda se iz leta 2016 prenese v leto 2017 v višini 15.122,60€.  
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Odhodki občine so znašali 8.707.429,39 EUR. Vključujejo tudi odhodke krajevnih skupnosti iz 
naslova lastne dejavnosti v višini 60.259,50 EUR, in sicer po posameznih namenih in postavkah.  
 

Tekoči odhodki (konti 40) v znesku 2.486.887,63 EUR vsebujejo: izdatke za blago in storitve, plače 
in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, plačila obresti od posojil, 
rezervo oz. splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za tiste nepredvidene izdatke, ki pri 
oblikovanju proračuna še niso bili znani ter proračunsko rezervo občine, ki se oblikuje po zakonu. 
 

Tekoči transferi (konti 41) v znesku 2.534.357,00 EUR vsebujejo:  

 subvencije za spodbujanje turističnih programov in promocijskih aktivnosti ter druge subvencije,  

 sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih, 

 transfere posameznikom in gospodinjstvom: sredstva za pomoč družini ob rojstvu otroka,  

zagotavljanje socialne varnosti za telesno in duševno prizadete, regresiranje prevozov v šolo, 

doplačila šole v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, 

subvencioniranje vrtcev, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in 

gospodinjstvom,   

 transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam (društvom, humanitarnim organizacijam,  

gasilski zvezi,...),  

 drugi tekoči domači transferi: zdravstveno zavarovanje brezposelnih, tekoči transferi v javne 

zavode v naši občini (sredstva za plače, prispevke in materialne stroške). 

Investicijski odhodki (konti 42) v znesku 3.471.453,15 EUR vsebujejo izdatke za nakup in gradnjo 
osnovnih sredstev. 
 

Investicijski transferi (konti 43) v znesku 214.731,61 EUR vsebujejo investicijske transfere pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (kmetijstvo, male čistilne naprave) in investicijske 
transfere proračunskim uporabnikom. 
 
 

POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
V računu finančnih terjatev in naložb (konti 440) smo v letu 2016 nakazali depozit - posojilo Razvojni 
agenciji Sora v višini 10.000,00 EUR, ki vodi kreditno shemo za razvoj obrti in podjetništva, da bi 
omogočili podjetnikom na območju naše občine najem ugodnejših kreditov. V letu 2016 je bilo 
omogočeno podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ugodno kreditiranje preko 
Razvojne agencije Sora, saj so bila podeljena 3 posojila (1 kratkoročno in 2 dolgoročni posojili). 
V letu 2016 pa smo od Razvojne agencija Sora prejeli tudi vračilo depozita v višini 23.713,46 EUR 
(konti 750), ki ga je RAS za namene kreditne sheme vezala na Deželni banki Slovenije d.d.. 
 
V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2016 ni bilo realizacije prodaje kapitalskega deleža (delež v 
Bioenergetiki Todraž). 
 
 

POJASNILA K IZKAZU FINANCIRANJA 
 
V računu financiranja (konti 500, 550) je prikazano zadolževanje in odplačilo dolga občine.  
V letu 2016 je imela občina najete dolgoročne kredite pri:  
- poslovni banki NLB d.d. (za investicijo v telovadnico z zunanjim športnim igriščem pri OŠ Poljane),  
- poslovni banki Sparkasse d.d. (za kanalizacijo in vodooskrbo v Porečju Sore),   
- Eko skladu (Banki Koper) (za energetsko obnovo in rekonstrukcijo Kulturnega doma Gorenja vas). 
Dodatnega zadolževanja v letu 2016 ni bilo.  
 



10 
 

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKEGA OBRATA  
 
 
 

1 Splošno 

 
S 1.1.2002 je bil ustanovljen režijski obrat (RO) po 17. členu Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Ur.list RS; št.32/93 in 30-98-1224). Z njegovo ustanovitvijo lahko Občina Gorenja vas – Poljane z 
dovoljenjem Davčnega organa 100% poračunava davek na dodano vrednost od dejavnosti RO, tudi od 
investicij. Pogoj je ločena računovodska evidenca in ločene fakturne knjige.  
 
Kot prihodki od poslovanja režijskega obrata se izkazujejo vsi prihodki, ki jih režijski obrat doseže z 
zaračunavanjem svojih storitev kupcem/občanom, poleg tega pa še del sredstev proračuna, ki je po 
posameznih programih predviden za delo režijskega obrata. Sredstva proračuna so namenjena 
investicijskemu delu režijskega obrata.  
 
Razlika med prihodki in odhodki režijskega obrata se zagotavlja iz sredstev javnih financ. 
 

Ločena računovodska evidenca se vodi po načelu denarnega toka in po načelu zaračunane 

ralizacije.  
 
 

2   Evidenca po načelu denarnega toka  

 
Po načelu denarnega toka se vodi evidenca RO po proračunskih postavkah v sklopu proračunskega 
računovodstva, in sicer v posebnem delu proračuna, kamor je režijski obrat vključen kot proračunski 
uporabnik 05 (PU 05), stroškovno mesto 008. 

 

 

3   Evidenca po načelu zaračunane realizacije 

 
V skladu z zakonodajo je za režijski obrat zagotovljena še posebna – dodatna računovodska evidenca, 
in sicer po načelu zaračunane realizacije kot velja za gospodarske družbe. Ta evidenca je tudi podlaga 
za izračun cen storitev gospodarskih javnih služb (GJS), ki se zaračunavajo uporabnikom na podlagi 
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Ur.l. RS 87/2012).  
 
V okviru te evidence je razmejevanje prihodkov in odhodkov javne službe režijskega obrata doseženo 
z evidentiranjem le - teh na evidenčnih stroškovnih mestih (SM 009***) in ustreznih analitičnih kontih 
(konti skupine 46 - zaračunani odhodki  in 76- zaračunani prihodki). 
 
V nadaljevanju je tabela, ki prikazuje prihodke in odhodke RO po načelu zaračunane realizacije in v 
kateri so v ločeni koloni prikazane GJS, katerih storitve se zaračunavajo uporabnikom, to je: oskrba s 
pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki. 
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Tabela:   Prihodki in odhodki Režijskega obrata Občine Gorenja vas – Poljane po načelu zaračune  

                realizacije  (ločeno: vsi, GJS, ostali) 

 

 

Konto Celotni RO

GJS (oskrba s 

pitno vodo, 

odvajanje in 

čiščenje, 

ravnanje z 

odpadki) Ostalo

1.    PRIHODKI - skupaj 1.078.872,08 1.044.196,55 34.675,53

1.1  Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 681.262,92 651.008,19 30.254,73

- prihodki od prodaje storitev RO - kanalščina

760001,760002,760006,

760007,760008 138.043,34 138.043,34 0,00

- prihodki od prodaje storitev RO - ravnanje z odpadki (smetarina) 760003 249.178,14 249.178,14 0,00

- prihodki od prodaje storitev RO - drugi 760000 33.284,09 3.029,36 30.254,73 *

- subvencija Občine za omrežnino od odvajanja odpadnih voda 760012 55.457,46 55.457,46 0,00

- subvencija Občine za omrežnino od čiščenja odpadnih voda 760015 4.720,23 4.720,23 0,00

- prihodki iz nepovratnih sredstev za kanalizacijo in ČN  (v višini 

amortizacije, ki odpade na nepovrtna sredstva) 760020 200.579,66 200.579,66 0,00

1.2  Prihodki od prodaje blaga in materiala 397.609,16 393.188,36 4.420,80

- prihodki o prodaje materiala  RO - vodarina 

761000-761003,       

761006-761008 176.511,27 176.511,27 0,00

- prihodki o prodaje materiala  RO - drugi 761004 11.642,18 7.221,38 4.420,80 **

- prihodki iz nepovratnih sredstev za vodovod (v višini amortizacije, 

ki odpade na nepovratna sredstva) 761020 209.455,71 209.455,71 0,00

Odhodki 1.342.096,86 1.148.377,28 193.719,58

- stroški materiala 460 65.393,16 63.631,65 1.761,51 ***

- stroški storitev 461 382.732,73 344.864,56 37.868,17 ****

- stroški dela 464 96.974,36 96.974,36 0,00

- amortizacija 462 796.996,61 642.906,71 154.089,90 *****

Izid = presežek odhodkov nad prihodki -263.224,78 -104.180,73 -159.044,05  
 

Opombe za kolono »Ostalo«  
  *      znesek 30.254,73 EUR so prihodki od grobarin, ki jih Občina pobira za krajevne skupnosti in od najemnin za vežice St. Oselica,    
         Poljane, Leskovica in drugih najemnin (OŠO). 

**     znesek 4.420,80 EUR so v glavnem prihodki od prodanih zabojnikov gospodinjstvom in pravnim osebam. 
***    znesek 1.761,51 EUR: so stroški pomožnega materiala in elelektrike pokopališč Stara Oselica, Poljane, Leskovica (ki so v  
        posesti Občine in ne KS). 
****  znesek 37.868,17 EUR: so subvencije občanom za male čistilne naprave; stroški zabojnikov za odpadke, ki se prodajo  
        občanom; grobarine, ki so na eni strani strošek na drugi pa prihodek. 
***** znesek amoritzacije 159.044,05 je amortizacija odprtega širopasovnega omrežja (OŠO), poslovilnih vežic, kotlovnice itd. 

 
 

 Obrazložitev prihodkov in odhodkov režijskega obrata iz zgornje tabele 

 

Prihodki v višini 1.078.872,08 EUR so: 

 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev v znesku 681.262,92 EUR: 
- najemnine poslovilnih vežic, 
- prihodki od najemnin grobov, 
- prihodki od smetarine  
- prihodk od kanalščine, 
- prihodki od čiščenja in praznenja greznic, 
- prihodki od subvencije za omrežnine odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 
- prihodki od prodaje zabojnikov, materiala in odpadkov,  
- kot prihodek RO oz. GJS se upoštevajo tudi nepovratna sredstva za kanalizacijo v višini 

obračunane amortizacije, ki se nanaša  na investicije, ki so sofinacirane iz nepovratnih 
sredstev (SRS 10.8 in SRS 13.3). Po ustnem mnenju Računskega sodišča, ki je v letu 2016 izvajalo revizijo 

poslovanja za leto 2015, je tako tudi pravilno (pisnega poročila revizije še ni).    
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 Prihodki od prodaje materiala in blaga v višini 397.609,16 EUR: 
- prihodki iz naslova vodarine,                               
- prihodki od prodaje materiala: prodaja odpadkov Dinosu (papir, pločevina, jeklo), Gorenju 

(kovine),  Salamonu (papir), Zeosu (strošek priprave odpadne elektronske opreme), 
Komteksu (papir), Saubermacherju (papir),                

- kot prihodek RO oz. GJS se upoštevajo tudi nepovratna sredstva za vodovode  v višini 
obračunane amortizacije, ki se nanaša na investicije, ki so sofinacirane iz nepovratnih 
sredstev (SRS 10.8 in SRS 13.3). Po ustnem mnenju Računskega sodišča, ki je v letu 2016 izvajalo revizijo 

poslovanja za leto 2015, je tako tudi pravilno (pisnega poročila revizije še ni).       

 

Odhodki v višini 1.342.096,86 EUR so: 

 Stroški materiala v znesku 65.393,16 EUR: 
- električna energija za objekte režijskega obrata (vodohranov in prečrpovalnih postaj 

vodovodov, klorinatorskih postaj, črpališč kanalizacije, čistilnih naprav, zbirnega centra 
Todraž, poslovilnih vežic), 

- drug pomožni material in drobni inventar. 
 

 Stroški storitev v znesku 382.732,73 EUR: 
- odvoz smeti in deponiranje, 
- vzdrževanje zbirnega centra in ekoloških otokov,  
- vzdrževalna dela na čistilnih napravah in kanalizaciji,  
- vzdrževalna dela na vodovodih, 
- zdravstveni nadzor pitne vode,  
- stroški telemetrije, varovanja 
- urejanje katastrov komunalnih naprav,  
- vzdrževanje poslovilnih vežic, 
- prenakazila najemnin za grobove krajevnim skupnostim, 
- zavarovalne premije za komunalno infrastrukturo itd.. 
 

 Stroške dela v znesku   96.974,36 EUR (plače, prispevki in drugi stroški dela), in sicer je 
upoštevan samo tisti del, ki se nanaša na izvajanje tistih gospodarskih javnih služb, ki se 
zaračunavajo uporabnikom. 
 

 Amortizacija v znesku 796.996,61 EUR: amortizacija objektov in opreme režijskega obrata 
(vodovoda, kanalizacije, čistilnih naprav, zbirnega centra Todraž, poslovilnih vežic).  
 

Presežek odhodkov nad prihodki RO je 263.224,78 EUR in se pokriva iz sredstev javnih financ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 

Poročilo o ukrepih za uravnoteženje proračuna 

 
V letu 2016 nismo izvajali posebnih ukrepov za uravnoteženje proračuna. 
 
Nismo ustavili prevzemanja obveznosti, nismo podaljševali rokov plačil in nismo ustavili 
prerazporejanja proračunskih sredstev. 
 
V skladu z 41. členom ZJF nismo imeli novih obveznosti, ki bi bile v proračunu nenačrtovane. 
 
Sprememb neposrednih uporabnikov med letom nismo imeli. 
 
Z rebalansom smo ponovno uravnotežili proračun, in sicer: 
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2016 je bil sprejet 
  -  prvič na 11. redni seji občinskega sveta, dne 16.6.2016 in je stopil v veljavo dne 28.6.2016 (Ur. list 
RS, št. 45/2016 z dne 27.6.2016), 
  -  drugič na 12. redni seji občinskega sveta, dne 13.10.2016 in je stopil v veljavo dne 22.10.2016 (Ur. 
list RS, št. 66/2016 z dne 21.10.2016). 
Sprejeta rebalansa proračuna sta bila uskladitev proračuna oziroma ponovno uravnoteženje proračuna 
glede na medletne spremembe financiranja in sofinanciranja iz državnega proračuna ter novonastalimi 
potrebami na odhodkovni strani proračuna. 
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PRORAČUN  2016 - PRERAZPOREDITVE SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE (P.P. 951) PO SKLEPU ŽUPANA 

ZA OBDOBJE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Dat. 

dokum./ 

sklep

Vr. 

dok.

Št. sklepa Podr. PP Podr. PP Znesek 

prenosa

Kumul.           

posamez. 

postavke

Opis dokumenta / razlog prerazporeditve Št.dok.

1.jan.16 PLAN 2016 25.000,00

140,00

23.dec.16 PRE 0030-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0203 007 Nadzorni odbor 140,00 Na p.p. 007 ni bilo planiranih dovolj sredstev, zato 

prenos iz p.p. 951

150,26

11.jan.16 PRE 0001-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 204 Prosl.,prired.,obč.priz. 150,26 Praznovanje veselega decembra 1503490

85,40

6.sep.16 PRE 0019-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 1803 222 Dvorec Visoko 85,40 Košnja ob poti in okrog Tavčarjeve grobnice 1602294

500,00

31.mar.16 PRE 0004-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 703 401 Oprema za zašč.in reš. 500,00 Dotacija društvu Gorske reševalne službe Šk.Loka 216048

2.600,43

11.jan.16 PRE 0001-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 1302 412 Urejanje javnih površin 2.600,43 Izdelava 3x15 kom zastav na drogu 1503822

0,86

14.dec.16 PRE 0029/2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 2302 514 Cestni program-

plaz.,naravne nesreče

0,86 Na p.p. 514 ni bilo planiranih dovolj sredstev, zato 

prenos iz p.p. 951

21.360,26

31.mar.16 PRE 0004-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 250,00 Dotacija Združenju veteranov vojne za Slovenijo 

Šk. Loka

216043

31.mar.16 PRE 0004-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 1.077,00 Pomoč pri izvedbi 36.športno rekreacijskih iger 

Športne zveze Šk. Loka

1600209

31.mar.16 PRE 0004-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 250,00 Dotacija Floorball zvezi Slovenije 1600676

31.mar.16 PRE 0004-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 150,00 Dotacija Združenju Turističnih kmetij Slovenije 216098

12.maj.16 PRE 0009-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 427,00 Org. in izvedba aktivnosti z "Mini Planico" ob 

sprejemu Eme Klinec

1600799

29.jun.16 PRE 0010-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 500,00 Fin. spodbuda STC - za soorganizacijo poletne 

sezone na Starem vrhu

216279

29.jun.16 PRE 0010-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 600,00 Dotacija Karate klubu Ronin 216274

29.jun.16 PRE 0010-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 363,07 Transfer OŠ Poljane - za nakup majic za državno 

tekmovanje "Kaj veš o prometu"

216211

29.jun.16 PRE 0010-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 300,00 Dotacija za nov prapor Lovski družini Gor.vas 216198

29.jun.16 PRE 0010-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 3.154,00 OŠ Poljane in OŠ Gor.vas-najem telovadnice za 

Košarkarski klub Gorenja vas

1503546

, 

15035642.avg.16 PRE 0015-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 5.000,00 Kosmač Anton, tekač-maratonec (den. pomoč ob 

posebni priložnosti)-uvrstitev v olimpijsko 

reprezentanco (OI Rio 2016)

216355

2.avg.16 PRE 0015-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 988,20 Banem šport d.o.o.: Kolesarske hlače - za 

kolesarki krog OGVP

1602001

2.avg.16 PRE 0015-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 183,00 Gorenjski glas d.o.o.: oglas v glasilu Loške novice 1601947

2.avg.16 PRE 0015-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 1.085,80 Zidarstvo Marko Božnar s.p.: Izkop in izdelava 

temelja za drog zastav (Podgora, Hotovlja)

1601912

2.avg.16 PRE 0015-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 244,00 Gorenjski glas d.o.o.: oglas v glasilu Kranjčanka 1601821

6.sep.16 PRE 0019-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 800,00 Dvodnevni promocijski izlet v Beljak - najem 

prostora

216387

6.sep.16 PRE 0019-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 45,00 Prevod zloženke "Poljanska dolina" v italjanščino 1602308

6.sep.16 PRE 0019-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 658,80 Tisk zloženk "Poljanska dolina" (slo., nem., it.) 1602280

6.sep.16 PRE 0019-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 3.294,00 90 kolesarskih hlač - za kolesarski krog OGVP 1602266

6.sep.16 PRE 0019-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 57,37 Prevod zloženke "Poljanska dolina" v nemščino 1602259

6.sep.16 PRE 0019-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 575,55 Promocijske majice "Poljanska dolina" 1602059

28.okt.16 PRE 0022-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 652,80 AP Frelih-prevoz oseb na relaciji G.vas-Beljak-

G.vas (dvodnevni promocijski izlet)

1602421

28.okt.16 PRE 0022-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 366,00 Oblikovanje zloženke "Poljanska dolina" 1602479

28.okt.16 PRE 0022-2016 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 338,67 prevoz stojnic na relaciji Gor.vas - Beljak - G.vas 1602734

SKUPAJ PRERAZPOREDITVE IZ P.P 951 OD 01.01.16 - 31.12.16 24.837,21 24.837,21

SKUPAJ P.P. 951-PRORAČUN 25.000,00

NEPORABLJENA SREDSTVA NA P.P. 951 162,79  
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PRORAČUN 2016 - PRERAZPOREDITVE SREDSTEV MED  POSTAVKAMI   V OKVIRU PODROČJA 

ZA OBDOBJE 01.01.2016-31.12.2016 v skladu s 5. čl.Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane

Prerapored. iz področja:                                     Prerazpored. na področje:

Dovoljen obseg 

prerazporeditve  

(5. čl. Odloka)

Podr. P.P. Naziv postavke Podr. P.P. Naziv postavke 

20% REBALANS 

II 2016

Datum 

predloga 

prerazpored

Znesek 

prerazpor.

Kumulativa

področja

Sklep 

št. PU

1804 912 Spomeniki II.svet.vojne 1804 913 Spomeniki zamolčanim žrtvam 24.11.2016 0,20 0026 01

Skupaj področje 18, PU 01-Rebalans II 2016 2.100 420,00 0,20

0403 601 Tekoči izdatki za poslovne prostore 0403 603 Pridob., nakup in prenova posl. prostorov 28.07.2016 736,90 0014 04

Skupaj področje 04, PU 04-Rebalans II 2016 111.435 22.287,00 736,90

0603 002 Izdatki za blago in storitve 0603 0050 Nakup opreme 06.05.2016 2.000,00 0008 04

0603 0010 Plače in dodatki in premija KDPZ 0603 002 Izdatki za blago in storitve 24.11.2016 4.000,00 0026 04

Skupaj področje 06, PU 04-Rebalans II 2016 490.786 98.157,23 6.000,00

0703 401 Oprema za zaščito in reševanje 0703 402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje 11.11.2016 506,09 0024 04

0703 403 Materialne rezerve 0703 402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje 11.11.2016 150,00 0024 04

0703 356 Najemnine GD 0703 402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje 11.11.2016 500,00 0024 04

Skupaj področje 07, PU 04-Rebalans II 2016 99.668 19.933,60 1.156,09

1104 667 Gozdne vlake 1102 678 Sofin. invest. v kmet.gosp. 19.07.2016 2.917,28 0013 04

1102 668 Dopolnilne dejav. na kmetijah 1102 678 Sofin. invest. v kmet.gosp. 19.07.2016 2.500,00 0013 04

Skupaj področje 11, PU 04-Rebalans II 2016 146.780 29.356,00 5.417,28

1302 452 Zimska služba 1302 507 Prom.+neprom.sig., oprema 17.02.2016 22.000,00 0002 04

1302 511 Cestni program-posebni razv.problemi 1302 507 Prom.+neprom.sig., oprema 31.03.2016 1.571,00 0005 04

1302 400 Kolesarske steze 1302 739 Ureditev vaškega jedra Poljane 15.04.2016 60,00 0006 04

1302 511 Cestni program-posebni razv.problemi 1302 507 Prom.+neprom.sig., oprema 06.05.2016 3.189,32 0008 04

1302 535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP 1302 569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava 28.04.2016 41.800,00 0007 04

1302 621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC 1302 412 Urejanje javnih površin 14.07.2016 1.000,00 0012 04

1302 535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP 1302 412 Urejanje javnih površin 28.07.2016 7.263,88 0014 04

1302 569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava 1302 627 Obvoznica Gorenja vas 28.07.2016 884,50 0014 04

1302 569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava 1302 529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane 28.07.2016 884,50 0014 04

1302 569 Ureditev RC Gorenja vas - Dobrava 1302 624 Ureditev parkirišč ob obvoznici Gor.vas 11.08.2016 2.000,00 0016 04

1302 563 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi 1302 735 Prometna ureditev Hotavelj 22.08.2016 4.400,00 0017 04

1302 572 Parkirišča Hotavlje 1302 735 Prometna ureditev Hotavelj 22.08.2016 1.600,00 0017 04

1302 112 Promet.ured. od OŠ I.Tav. - nadst.Blata 1302 562 Tekoče vzdrževanje cest. razsvetljave 22.08.2016 1.400,00 0017 04

1302 511 Cestni program-posebni razv.problemi 1302 5010 Redno vzdrževanje LC 17.10.2016 1.600,00 0020 04

1302 511 Cestni program-posebni razv.problemi 1302 507 Prom.+neprom.sig., oprema 17.10.2016 2.500,00 0020 04

1302 412 Urejanje javnih površin 1302 735 Prometna ureditev Hotavelj 17.10.2016 5.500,00 0020 04

1302 624 Ureditev parkirišč ob obvoznici Gor.vas 1302 507 Prom.+neprom.sig., oprema 04.11.2016 1.400,00 0023 04

1302 565 Ureditev ceste Suhi dol - Lučine 1302 507 Prom.+neprom.sig., oprema 04.11.2016 1.100,00 0023 04

1302 5010 Redno vzdrževanje LC 1302 511 Cestni program-posebni razv.problemi 11.11.2016 16.650,00 0024 04

1302 535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP 1302 511 Cestni program-posebni razv.problemi 11.11.2016 15.800,00 0024 04

1302 535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP 1302 568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom 16.11.2016 4.000,00 0025 04

1302 400 Kolesarske steze 1302 412 Urejanje javnih površin 16.11.2016 7.300,48 0025 04

1302 522 Obnova LC Poljane-Javorje-Zapreval 1302 511 Cestni program-posebni razv.problemi 16.11.2016 30.000,00 0025 04

1302 522 Obnova LC Poljane-Javorje-Zapreval 1302 5010 Redno vzdrževanje LC 28.11.2016 3.900,00 0027 04

1302 572 Parkirišča Hotavlje 1302 522 Obnova LC Poljane-Javorje-Zapreval 14.12.2016 800,00 0029 04

Skupaj področje 13, PU 04 Rebalans II 2016 1.905.521 381.104,18 178.603,68

1402 702 Pospeševanje razvoja-programi RAS 1402 709 Reg.razvoj.prog.Gorenjske 2014-2020 07.03.2016 65,84 0003 04

1403 752 Raziskave vrelca Toplice in promet. ured. 1403 758 Pospeševanje razvoja turizma 19.07.2016 10.004,00 0013 04

Skupaj področje 14 - PU 04-Rebalans II 2016 208.364 41.672,78 10.069,84

1605 606 Prid.,nakup in prenova obč.stan. 1602 554 Občinski prostorski načrt 15.04.2016 3.000,00 0006 04

1603 426 Vodovodi-subvencija omrežnine 1602 552 Geodetske storitve 04.11.2016 890,00 0023 04

1603 426 Vodovodi-subvencija omrežnine 1602 606 Prid.,nakup in prenova obč.stan. 04.11.2016 9.110,00 0023 04

1602 551 Urbanistična dokumentacija 1602 606 Prid.,nakup in prenova obč.stan. 24.11.2016 400,00 0026 04

1602 554 Občinski prostorski načrt 1605 602 Tekoče vzdrž. stanovanj 23.12.2016 932,45 0030 04

Skupaj področje 16, PU 04-Rebalans II 2016 118.000 23.600,00 14.332,45

1702 304 Zdravstveni dom Gorenja vas 1702 310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas 28.11.2016 4.350,00 0027 04

Skupaj področje 17 - PU 04- Rebalans II 2016 143.050 28.610,00 4.350,00

1803 220 Knjižnica Gorenja vas 1803 224 Statična sanacija KD Gorenja vas 07.03.2016 10.000,00 0003 04

1803 222 Dvorec Visoko 1803 221 Vzdrževanje športnih objektov 31.03.2016 4.000,00 0005 04

1803 220 Knjižnica Gorenja vas 1803 224 Statična sanacija KD Gorenja vas 12.05.2016 10.000,00 0009 04

1803 220 Knjižnica Gorenja vas 1803 224 Statična sanacija KD Gorenja vas 04.07.2016 4.000,00 0011 04

1803 220 Knjižnica Gorenja vas 1805 158 Otroško igrišče na Hotavljah 28.07.2016 450,00 0014 04

1805 226 Kopališče Škribovc Trebija 1803 613 Kulturni dom Lučine - tekoči izdatki 11.08.2016 700,00 0016 04

1803 220 Knjižnica Gorenja vas 1803 224 Statična sanacija KD Gorenja vas 06.09.2016 754,00 0019 04

1803 208 Knjižnica I. Tavčarja Šk. Loka 1803 210 Knjižnica I.T. Šk.L. - obnove in vzd., opr. 28.11.2016 2.565,45 0027 04

1803 208 Knjižnica I. Tavčarja Šk. Loka 1803 210 Knjižnica I.T. Šk.L. - obnove in vzd., opr. 08.12.2016 632,75 0028 04

1805 226 Kopališče Škribovc Trebija 1803 159 Območna srečanja kult. skupin 14.12.2016 20,00 0029 04

Skupaj področje 18, PU 04 - Rebalans II 2016 673.757 134.751,49 33.122,20  
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1903 125 Telovadnica Gor.vas-novogradnja 1903 113 Inv.vzd.+obnove-OŠ Polj.+PŠ Jav. 15.04.2016 9.500,00 0006 04

1903 132 Energetska sanacija PŠ Javorje 1903 113 Inv.vzd.+obnove-OŠ Polj.+PŠ Jav. 19.07.2016 3.900,00 0013 04

1903 748 Obnova PŠ Lučine 1903 117 Invest.vzdrž. in obnove- IT G.vas (OŠ+PŠ) 02.09.2016 12.000,00 0018 04

1903 125 Telovadnica Gor.vas-novogradnja 1903 117 Invest.vzdrž. in obnove- IT G.vas (OŠ+PŠ) 02.09.2016 20.000,00 0018 04

1902 053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini 1903 117 Invest.vzdrž. in obnove- IT G.vas (OŠ+PŠ) 02.09.2016 21.801,24 0018 04

1903 117 Invest.vzdrž. in obnove- IT G.vas (OŠ+PŠ) 1903 113 Inv.vzd.+obnove-OŠ Polj.+PŠ Jav. 04.11.2016 1.650,00 0023 04

1903 117 Invest.vzdrž. in obnove- IT G.vas (OŠ+PŠ) 1903 125 Telovadnica Gor.vas-novogradnja 04.11.2016 2.000,00 0023 04

1903 117 Invest.vzdrž. in obnove- IT G.vas (OŠ+PŠ) 1902 054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine 04.11.2016 10.000,00 0023 04

1903 117 Invest.vzdrž. in obnove- IT G.vas (OŠ+PŠ) 1902 054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine 16.11.2016 10.000,00 0025 04

1903 122 OŠ Jelo Janežič 1903 123 Nakup opreme in inv.vzdr.,OŠ J. Janežič 28.11.2016 1.305,52 0027 04

1903 117 Invest.vzdrž. in obnove- IT G.vas (OŠ+PŠ) 1903 125 Telovadnica Gor.vas-novogradnja 08.12.2016 8.400,00 0028 04

1903 117 Invest.vzdrž. in obnove- IT G.vas (OŠ+PŠ) 1903 125 Telovadnica Gor.vas-novogradnja 14.12.2016 720,00 0029 04

1902 054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine 1902 053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini 23.12.2016 2.600,00 0030 04

Skupaj področje 19, PU 04 - Rebalans II 2016 1.966.582 393.316,44 103.876,76

2004 252 Spl. in pos. soc. zavodi 2004 269 Medgeneracijski center Gorenja vas 15.04.2016 40.000,00 0006 04

2004 302 Pogrebni str. nepremožnih 2004 266 Družinski pomočnik 08.12.2016 744,32 0028 04

2004 260 Zdravstvena letovanja 2004 269 Medgeneracijski center Gorenja vas 08.12.2016 680,00 0028 04

2004 259 Subvencioniranje stanarin 2004 258 Enkratne denarne pomoči 23.12.2016 872,79 0030 04

Skupaj področje 20, PU 04 - Rebalans II 2016 428.467 85.693,48 42.297,11

2302 514 Cestni program-plaz.,naravne nesreče 2302 524 Odp.poplav-plaz.,naravne nesreče 14.07.2016 2.000,00 0012 04

2302 524 Odp.poplav-plaz.,naravne nesreče 2302 514 Cestni program-plaz.,naravne nesreče 11.11.2016 5.401,42 0024 04

Skupaj področje 23, PU 04 - Rebalans II 2016 1.031.661 206.332,22 7.401,42

1502 404 Zbirni center-vzdrževanje 1502 420 Zbiranje in kompost. bioloških odpadkov 31.03.2016 2.000,00 0005 05

1502 404 Zbirni center-vzdrževanje 1502 409 Ekološki otoki - investicije 15.04.2016 5.000,00 0006 05

1502 861 Porečje Sore - ČN Gorenja vas 1502 493 Porečje Sore (odvaj. In čišč. odpad.voda) 12.05.2016 4.000,00 0009 05

1502 462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz 1502 409 Ekološki otoki - investicije 22.08.2016 2.000,00 0017 05

1502 759 Čišč.odpad.voda-hišni priključki 1502 852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas 27.10.2016 4.000,00 0021 05

1502 857 Male čistilne naprave 1502 853 Kanalizacija in ČN Poljane 11.11.2016 3.600,00 0024 05

1502 404 Zbirni center-vzdrževanje 1502 409 Ekološki otoki - investicije 16.11.2016 100,00 0025 05

1502 404 Zbirni center-vzdrževanje 1502 409 Ekološki otoki - investicije 28.11.2016 663,00 0027 05

1502 462 Komunalni odpadki-zbiranje,odvoz 1502 405 Zapiranje deponije Draga 14.12.2016 1.001,00 0029 05

Skupaj področje 15 - PU 05- Rebalans II 2016 613.727 122.745,35 22.364,00

1603 615 Poslovilni objekt Stara Oselica-vzdržev. 1603 531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje 31.03.2016 500,00 0005 05

1603 616 Poslovilni objekt Leskovica-vzdrževanje 1603 531 Poslovilni objekt Poljane - vzdrževanje 31.03.2016 500,00 0005 05

1606 750 Gospodarska cona Dobje 1603 737 Vodovod Trebija-Gor.vas-Todraž 04.07.2016 5.800,00 0011 05

1606 750 Gospodarska cona Dobje 1603 406 Obnova vodovoda Gorenja vas 04.07.2016 352,52 0011 05

1603 467 Vodovod St. Oselica-Svislarska g.-Slajka 1603 418 Prenos zasebnih vodovodov na občino 22.08.2016 4.000,00 0017 05

1603 454 Pregledi in analize vode 1603 418 Prenos zasebnih vodovodov na občino 22.08.2016 1.500,00 0017 05

1603 495 Vodovod Poljane 1603 422 Vodovod Zarobar-Hl. Njive-Brda 22.08.2016 4.000,00 0017 05

1603 408 Vodovodni sistem Fužine 1603 406 Obnova vodovoda Gorenja vas 17.10.2016 2.500,00 0020 05

1603 737 Vodovod Trebija-Gor.vas-Todraž 1603 495 Vodovod Poljane 17.10.2016 1.000,00 0020 05

1606 750 Gospodarska cona Dobje 1603 467 Vodovod St. Oselica-Svislarska g.-Slajka 27.10.2016 7.214,00 0021 05

1603 737 Vodovod Trebija-Gor.vas-Todraž 1603 467 Vodovod St. Oselica-Svislarska g.-Slajka 16.11.2016 3.500,00 0025 05

1603 418 Prenos zaseb. vodovodov na občino 1603 422 Vodovod Zarobar-Hl. Njive-Brda 16.11.2016 6.513,70 0025 05

1603 407 Vodovod.sist. Delnice-Podpreval 1603 495 Vodovod Poljane 28.11.2016 800,00 0027 05

1603 467 Vodovod St. Oselica-Svislarska g.-Slajka 1603 406 Obnova vodovoda Gorenja vas 28.11.2016 1.000,00 0027 05

1603 422 Vodovod Zarobar-Hl. Njive-Brda 1603 406 Obnova vodovoda Gorenja vas 28.11.2016 1.600,00 0027 05

Skupaj področje 16 - PU 05-Rebalans II 2016 407.896 81.579,20 40.780,22

SKUPAJ PRERAZPOREDITVE MED OSTALIMI POSTAVKAMI 470.508,15 470.508,15  
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3. 2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2016 

 
Poraba proračunskih sredstev se izvršuje na podlagi veljavnega proračuna, to je zadnji sprejeti 
proračun za leto 2016 s prerazporeditvami, ki jih sprejme župan. 
 
Posebni del zaključnega računa proračuna se deli na: 
- proračunske uporabnike (PU), 
- programsko klasifikacijo (PK), 
- proračunsko postavko (PP), 
- konto. 
 

Delitev proračunskih uporabnikov (PU) t.i. institucionalna klasifikacija prikazuje kdo porablja 
proračunska sredstva. Proračun občine Gorenja vas - Poljane se deli na sledeče proračunske 
uporabnike: 

 Občinski svet 

 Nadzorni odbor 

 Župan 

 Občinska uprava in oddelki 

 Režijski obrat in 

 Krajevne skupnosti 
 
Največja poraba sredstev je pri proračunskem uporabniku občinska uprava z oddelki. Vse investicije, ki 
so splošnega občinskega pomena, se vodijo pri tem uporabniku. Drugi večji uporabnik je režijski obrat, 
v katerem se vodijo investicije povezane s komunalno infrastrukturo predvsem na področju varovanja 
okolja (zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, oskrba z vodo, urejanje pokopališč in 
pogrebna dejavnost). Ostalo so manjši uporabniki. 
 

Programska klasifikacija (PK) prikazuje kje oz. za kaj se porabijo javna sredstva. 
 

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti 
ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področje uporabnika. V nadaljevanju 
sledi obrazložitev posameznih proračunskih postavk. Proračunske postavke se delijo na ekonomsko 
klasifikacijo, ki je temeljna struktura proračuna in je določena s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Prikazuje kaj se plačuje iz javnih 
sredstev. Podroben prikaz porabe po navedenih kriterijih je prikazan v prilogi v posebnem delu 
zaključnega računa proračuna za leto 2016. 

 

01 OBČINSKI SVET 

 

01 POLITIČNI SISTEM 
 

003 Občinski organi – OS 
Občinski svet se je v letu 2016 sestal na petih rednih sejah. Na sejah je občinski svet obravnaval ali 
odločal o ključnih vprašanjih občine. Prav tako so se na sejah sestajali področni odbori ter komisije. 
Sredstva za delo občinskih organov so bila porabljena za sejnine članov občinskega sveta, sejnine 
članov odborov in komisij ter druge stroške občinskih organov (potni stroški in materialni stroški). 
 

904 – 908 in 915  Financiranje političnih strank 
Sredstva so porabljena v skladu z zakonskimi določbami o financiranju političnih strank. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 

200 Podblegaške novice 
Načrtovana sredstva so bila porabljena za pripravo 10-ih številk občinskega glasila Podblegaške 
novice (honorarji za uredniško delo in pripravo člankov, lektoriranje, tisk, oblikovanje, fotografiranje in 
raznos) ter za tisk ene številke glasila Vaščan, ki ga izdaja Krajevna skupnost Poljane. 
 

902 Obveščanje in promocija občine 
Načrtovana sredstva so bila porabljena za obveščanje občanov in promocijo občine v Gorenjskem 
Glasu, na Radiu Sora in Radiu Gorenc. Del sredstev smo namenili promociji pohodništva in 
kolesarjenja, in sicer za izplačilo sejnin članom komisij, izdelavo vpisnih kartončkov, zemljevidov, tabel, 
predalnikov, žigov ter nagrad ob zaključku aktivnosti. Izdelani so bili tudi občinski koledarji, letne 
brošure izvedenih projektov, ovratni trakovi, zloženke za Stari vrh in predlog izletov po Poljanski dolini. 
Antonu Kosmaču smo izplačali denarno nagrado ob uvrstitvi na OI v Riu, Gregorju Stanoniku pa 
nagrado za posebne dosežke na gasilskih tekmovanjih. Sredstva so bila namenjena tudi za uporabo 
obeh telovadnic za košarkarje, vzdrževanje občinske spletne strani in sofinanciranje športno-
rekracijskih iger v Škofji Loki. 

 

903 Razpisi in objave 
Porabljena sredstva so bila namenjena objavi sprejetih občinskih predpisov v Uradnem listu Republike 
Slovenije.  
 

204  Proslave in prireditve ter občinska priznanja 
Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo praznovanj ter prireditev v občini: osrednja 
občinska proslava ob kulturnem prazniku - 8. februar, Dan državnosti – 25. junij ter občinski praznik – 
23. november. Izvedli smo tudi odmevno prireditev Od vasi do vasi Tavčarjeva pot drži, ki je 
vključevala tudi odprtje Sokolskega doma. Del sredstev smo namenili tudi za sofinanciranje Pravljične 
dežele Gorajte, prireditve Jerbas domačih, materinskega dneva v Leskovici, balinanja v utrdbi na 
Golem vrhu, prireditve Petje v maju na Visokem ter sponzorstvo Mednarodne gorsko hitrostne dirke 
Lučine.  

 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 

954 Medobčinski inšpektorat  
V Medobčinskem inšpektoratu občin Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka in Žiri, so kljub ukinitvi še v 
letu 2016 še vedno nastajali stroški v zvezi z nekdanjim vodjem inšpektorata, ki mu je bilo v začetku 
avgusta 2016 dokončno prekinjeno delovno razmerje vkljčno z odjavo od zavarovanj, na osnovi česar 
so mesečni stroški prenehali nastajati, še vedno pa tečejo pritožbeni postopki. 
 

956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika  
Sredstva so se namenila za delovanje medobčinskega inšpektorata s sedežem na Vrhniki, h kateremu 
je občina pristopila v letu 2016.  
Sredstva so se namenila še za poravnavo sorazmernega dela obveznosti iz naslova tekočih upravnih 
in strokovnih nalog ter materialnih stroškov občini Vrhnika, ki za potrebe medobčinskega inšpektorata 
navedene naloge izvaja.  
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

912 Spomeniki II. svetovne vojne 
Sredstva so bila v celoti porabljena za vzdrževanje in urejanje spomenikov II. svetovne vojne.  
 

913 Spomeniki zamolčanim žrtvam 
Sredstva so bila porabljena za nakup nagrobnih sveč in cvetja za zamolčane žrtve. 

 

02 NADZORNI ODBOR 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

007 Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor se je v letu 2016 sestal na treh rednih sejah, na katerih je obravnaval Zaključni račun 
proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za preteklo leto (2015), sprejel program dela za tekoče leto 
(2016) in pripravil program dela in finančni načrt za leto 2017.   
 
Poleg tega je skladno s programom dela za leto 2016 opravil še posamezne področne nadzore, in 
sicer: podrobni pregled poslovanja KS Trebija, pregled poslovanja STC Stari vrh, pregled tekočega 
poslovanja Šubičeve hiše, pregled investicije Plaz Laze. O tem je bilo izdelano skupno poročilo, ki je 
bilo predstavljeno tudi občinskim svetnikom na 12. redni seji dne 13. 10. 2016.  
  
Sredstva so bila porabljena za sejnine članom nadzornega odbora, za potne stroške ter za 
izobraževanje dveh članov NO (seminar).  

 

03 ŽUPAN 

 

01 POLITIČNI SISTEM 

 

006 Občinski organi – župan, podžupana 
Sredstva so bila porabljena za plačo župana za poklicno opravljanje funkcije (z vsemi prispevki za 
socialno varnost) ter za regres za dopust, regres za prehrano med delom, povračilo stroškov za prevoz 
na delo in z dela, za potne stroške v službeni namen, materialne stroške in reprezentanco.  

 

04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

012 Stroški plačilnega prometa 
Zajemajo: stroške storitev plačilnega prometa in vodenja računov Upravi RS za javna plačila; stroške 
negativnih obresti od stanj sredstev na računih (Banka Slovenije) in od nočnih depozitov Občine, 
krajevnih skupnosti, OŠ Gorenja vas in OŠ Poljane (Gorenjska banka); stroške vzdrževanja stanj 
evidenc vrednostnih papirjev (Alta invest).  
 

013 Davek na nepremičnine 
Sredstva so se namenila za urejanje evidenc in plačil NUSZ.  

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

008 Investicijsko vzdrževanje zgradb in obnova poslovnih prostorov  
Sredstva so bila porabljena za nakup novega pohištva, stolov, tehnične opreme in tekoče investicijsko 
vzdrževanje poslovnih prostorov občinske uprave na lokaciji Sokolskega doma v Gorenji vasi.   
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601 Tekoči izdatki za poslovne prostore 
Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov upravljanja poslovnih prostorov po pogodbi z SPO 
d.o.o. Škofja Loka, podjetjem za upravljanje nepremičnin, stroške zavarovanja poslovnih prostorov ter 
tekoče stroške (elektrika, ogrevanje).   
Del sredstev je bilo porabljenih tudi za električno energijo šole Leskovica. 
 

603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov 
Sredstva so se namenila za ureditev lastniških razmerij pretvornika Slajka. 
 

631 Sokolski dom-dvorana – tekoči stroški 
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje velike in male dvorane s pripadajočimi prostori v 
Sokolskem domu Gorenja vas in sicer za električno energijo, ogrevanje, čiščenje in ostali tekoči 
stroški. 

 

724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV) 
Postavka zajema tekoče odhodke poslovnih prostorov (upravna stavba) na območju RŽV, kot so 
stroški ogrevanja, zavarovanja, požarnega varstva ter manjših popravil in vzdrževanja.  
 

921 Druge finančne naložbe  
Na tej postavki so prikazana sredstva za dano posojilo Razvojni agenciji Sora, v višini 10.000,00 EUR, 
ki vodi kreditno shemo za razvoj obrti in podjetništva, da se omogoči podjetnikom na območju naše 
občine najem ugodnejših kreditov. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0010  Plače, dodatki in premija KDPZ 
Na tej postavki so plače zaposlenih v občinski upravi vključno z dodatkom za delovno dobo, vsi 
prispevki za socialno varnost ter drugi izdatki zaposlenih (regres za prehrano med delom, regres za 
letni dopust, povračilo stroškov za pot na delo in z dela). Pri plačah in izdatkih zaposlenih smo 
upoštevali osnovne in  dodatne ukrepe po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).   
V skladu s kadrovskim načrtom in sistematizacijo delovnih mest je bilo v občinski upravi zaposlenih 
deset uslužbencev (brez zaposlenih v režijskem obratu in brez župana).  
 

002 Izdatki za blago in storitve 
Odhodki za materialne stroške vsebujejo stroške pisarniškega materiala, strokovne literature, 
časopisov, revij, strokovnega izobraževanja, poštne storitve, računalniške storitve, telefonske storitve, 
stroške elektronskega poslovanja, prevoz v službene namene, stroške varstva pri delu in požarne 
varnosti, stroške reprezentance, stroške drobnega inventarja, stroške odvetniško pravnih storitev, 
stroške izvedene notranje revizije, stroške vzdrževanja programske opreme.  
 

0050 Nakup opreme 
Sredstva so bila porabljena za posodobitev računalniške strojne, programske, mrežne opreme, 
telefonijo in druge opreme potrebne za delovanje občinske uprave. 
 

011 Vzdrževanje prostorov za delovanje občinske uprave 
Sredstva so bila porabljena za ogrevanje, električno energijo, zavarovanje, čistila, storitev čiščenja, 
varovanje objekta in prenosa signala v nadzorni center izvajalca storitve varovanja objekta za začasne 
prostore občinske uprave v 2. nadstopju upravne stavbe RŽV v Todražu in na lokaciji Sokolskega 
doma v Gorenji vasi. 

 

519 Tekoče vzdrževanje opreme in vozil 
Sredstva so bila porabljena za gorivo, zavarovanje ter tekoče vzdrževanje kombiniranega tovornega 
vozila namenjenega komunalnemu urejanju okolja. 
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

 

401 Oprema za zaščito in reševanje 
Sredstva so se v letu 2016 namenila za sofinanciranje delovanja Društva gorske reševalne službe 
Škofja Loka, za nakup predpisane opreme za ekipo prve pomoči ter Radioklubu Marmor Hotavlje za 
sofinanciranje nakupa opreme. 

 

402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo regijske vaje zaščite in reševanja »Ruševina Gorenjske 2016« 
v Občini Gorenja vas – Poljane. 
 

351 Gasilska društva  
Dejavnost gasilskih društev obsega financiranje vzdrževanja vozil in opreme, vzdrževanja UKV naprav, 
dotacije na osnovi kategorizacije in točkovanja o dejavnosti prostovoljnih GD, stroški tekmovanj, 
dejavnosti operative (skupne operativne naloge članov) občinskega poveljstva, stroškov intervencij v 
občinah, dejavnost gasilske mladine, članic in veteranov po društvih, vzdrževanje gasilskih objektov, 
servisiranje, vzdrževanje in nabava reševalne in zaščitne opreme v skladu s kategorizacijo in 
operativnimi načrti v požarnih, elementarnih in drugih nesrečah. Vključeno je tudi vzdrževanje gasilskih 
domov. Vključena so tudi sredstva za refundacijo nadomestila plač za odsotno operativno članstvo na 
intervencijah in na izobraževanju. Med dejavnost gasilskih društev spada tudi izvajanje preventivnih 
nalog in ukrepov za preprečevanje nastanka požarov ter preventivna vzgoja v mesecu oktobru, 
mesecu požarnega varstva. Sredstva so bila nakazana Gasilskemu društvu Škofja Loka kot tekoči 
transfer.  

 

352  Gasilska zveza Škofja Loka  
Zaposleni opravljajo servisno službo za vzdrževanje gasilske tehnike in opreme za gasilska društva ter 
vsa strokovna, tehnična in finančna dela s področja spremljanja in izvajanja zakonodaje. V proračunu 
so bila zagotovljena sredstva za strokovno in servisno službo – plače zaposlenih in druge stroške dela 
zaposlenih, prispevke delodajalca z davkom na izplačane plače, materialne stroške za zaposlene po 
ključu, dogovorjenim za vse štiri občine na škofjeloškem. Sredstva so bila porabljena v načrtovanem 
znesku.   
 

353  Preventivna dejavnost (Gasilci) 
Preventivna dejavnost vključuje izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje požarov.  Zagotavlja 
se financiranje preventivne dejavnosti gasilskih društev, občinskih poveljstev GZ ter pregledi v bivalnih, 
delovnih in naravnih okoljih, vzdrževanje in servisiranje gasilskih aparatov za GD in občane ob požarih, 
preventivne in druge aktivnosti v oktobru – mesecu požarne varnosti, preventivno vzgojo mladine v 
GD, šolah ter vrtcih, pregledi odvzemališč požarne in pitne vode, hidrantnih omrežij ter drugih nalog za 
preprečevanje požarov in drugih nesreč. Sredstva so bila porabljena v planiranem obsegu. 
 

354  Izobraževanje gasilskih kadrov 
Splošno in dopolnilno izobraževanje in usposabljanje članov v GD, občinskih poveljstev, operativnih 
gasilskih enot ter za posamezna posebna ukrepanja ob požarih, elementarnih nesrečah, v skladu s 
kategorizacijo. 
Usposabljanje operativnih gasilskih enot je v Republiškem centru za zaščito in reševanje na Igu pri 
Ljubljani. Sredstva so bila porabljena za zgoraj omenjeni namen v načrtovanem obsegu. 

 

355  Zavarovanje operativnih članov, opreme 
Sredstva so bila porabljena za  zavarovanje operativnih gasilcev, opreme in gasilskih vozil GD. 

 

356  Najemnine GD  
S te postavke smo poravnali povračila stroškov najemnine, ki jo plačuje Gasilsko društvo Gorenja vas, 
ki edino od vseh sedmih GD nima lastnih prostorov. 
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357  Gasilska oprema 
V letu 2016 je občina sofinancirala nadgradnjo gasilske avtocisterne PGD Gorenja vas. 
 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

 

517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Sredstva so se namenila za servis koles ter test električnih koles v času tedna mobilnosti, za nakup in 
graviranje pokalov za občinsko prvenstvo Kolo, za varovanje otrok v prometu v prvih dneh šole, za 
izvedbo občinskega prvenstva Kolo, obnovo talnih prometnih znakov na cestišču pred šolami v občini, 
za sofinanciranje programa Jumicar v izvedbi osnovnih šol ter sejnine in potne stroške članov SPV.  

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

 

678 Sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva 
Skladno z veljavnim proračunom so bila sredstva razdeljena na osnovi prispelih vlog. Sredstva so bila 
razdeljena 80 upravičencem, ki so izvedli nakup kmetijske mehanizacije oz. za urejanje kmetijskih 
zemljišč. Občina je tako sofinancirala nakup 2 cistern za gnojevko, 4 obračalnike, 3 balirke, 3 
zgrabljalnike, 16 gorskih kosilnic in druga kmetijska mehanizacija. Sredstva so bila namenjena tudi 6 
investicijam v urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije), ostala dela pa so se nanašala na druge 
naložbe in opremo v kmetijska gospodarstva (naložbe v hlevsko opremo, sofinanciranje izgradnje 
novega gospodarskega poslopja…). 
 
Občina je sofinancirala tudi nakup gozdarske mehanizacije (6 vitlov, 4 gozdarske prikolice, 2 cepilnika 
drv, 4 zaščitne opreme). 

 

684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 
Predmet javnega razpisa, ki ga je občina za ta namen objavila prvič v letu 2012, je sofinanciranje 
aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih 
ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje 
gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, 
postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, 
katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu 
trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.  

 
Na javni razpis so se prijavile tri lovske družine, in sicer LD Sovodenj, LD Poljane in LD Gorenja vas. 
Višina razdeljenih sredstev je  bila 1.636,28 evrov. 

 

609 Delovanje LAS-a pri RAS-u 
Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov delovanja Lokalne akcijske skupine loškega pogorja  
po pogodbi in za izdelavo razvojne strategije LAS Loškega pogorja za obdobje 2014-2020. 

 

668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
Glede na sprejeti proračun so bila sredstva porabljena skladno z objavljenim razpisom. Na razpis se je 
prijavil en nosilec dopolnilne dejavnosti. 
 

675 Območni program razvoja podeželja - RAS 
Skladno s podpisano pogodbo o Zasnovi podeželjskega razvojnega jedra je Razvojna agencija Sora, 
d.o.o. program v celoti realizirala.  

 

679 Sofinanciranje izobraževanja kmetov, posameznikov in društev 
Skladno z javnim razpisom je občina sredstva namenila delovanju 6 društev in združenj, ki delujejo na 
področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter za tehnično pomoč Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Kranj. Skupno je bilo za ta namen izplačano 6.150,30 evrov. 
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614 Sofinanciranje zavetišča za živali 
Skladno z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje oskrbe 
najdenih zapuščenih živali. V letu 2016 je občina financirala oskrbo mačk in psov, najdenih na območju 
občine. 

 

504 Gozdne ceste (pristojbina + MKGP) 
Načrtovana sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje gozdnih cest po planu Zavoda za 
gozdove RS. Področje vzdrževanje gozdnih cest je bilo realizirano v višini razpoložljivih sredstev iz 
proračuna. 

 

667 Gozdne vlake  
Glede na sprejeti proračun so bila sredstva porabljena skladno z objavljenim razpisom. 
Občina je sofinancirala izgradnjo oz. rekonstrukcijo 4 gozdnih vlak. 
 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

 

060 Obnovljivi viri energije projekt REAAL – EU 
Sredstva na postavki niso bila porabljena, saj dodatni stroški vodenja projekta niso nastali.  

 

630 Energetsko upravljanje javnih stavb 
Sredstva so bila namenjena izvajanju energetskega menedžmenta (Lokalna energetska agencija 
Gorenjske). 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

412 Urejanje javnih površin 
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje javnih površin v Gorenji vasi in Poljanah, urejanje 
trga Ivana Regna, krožišča Gorenja vas, nabavo zaščitne opreme, za opravljanje poletnih del preko 
študentskega servisa ter druga vzdrževalna dela in nabavo vozila ter opreme za komunalna delavca 
zaposlena na občini. Del sredstev je bilo porabljenih za nakup tovornega vozila za komunalne delavce. 

 

452 Zimska služba 
Sredstva so se porabila za izvedbo zimske službe v zimski sezoni 2015/2016 na občinskih cestah. 

 

5010 Redno vzdrževanje LC 
Sredstva na tej postavki so se namenila za redna letna vzdrževalna dela na občinskih cestah, izvedena 
je bila košnja trave na 250 km občinskih cest in manjša sanacijska dela (krpanje asfalta, ostala 
popravila poškodb vozišča, obnovo talnih označb, čiščenje prepustov,…). Sredstva so bila namenjena 
tudi za sofinanciranje grbin na Fužinah in v Podgori in sofinanciranje čistilnih akcij krajevnih skupnosti. 

 

503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo cestnih varnostnih ograj na lokacijah KS Javorje (Murave, 
Žetina, v malnu) in KS Gorenja vas (Žirovski vrh, Krnice). 

 

523 Material za tekoče vzdrževanje 
Sredstva so bila porabljena za nakup hladne asfaltne mešanice ter peska in soli za posipanje 
pločnikov. 

 

535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP 
Sredstva so bila porabljena za odkupe ali zamenjave zemljišč ter spremljajoče stroške (cenitve, 
overitve pogodb in sestava ZK predlogov) za potrebe ureditve lastništva lokalnih cest in javnih poti, 
skladno z vsakokratnimi sklepi občinskega sveta s področja prometa z zemljišči in skladno s sklepom o 
razpolaganju z nepremičnim premoženjem občine, sprejetim sočasno s proračunom oziroma 
rebalansom proračuna občine za leto 2016. 
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563 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi 
Sredstva so bila porabljena za javno dražbo nakupa zemljišča za dostop do Fortunove brvi.  

 

400 Kolesarske steze 
V letu 2016 smo nadaljevali pripravljalne aktivnosti umeščanja kolesarske steze Hotavlje – Kopačnica, 
poplačan je bil del izdelane idejne zasnove ter pridobljen del zemljišč. 
 

511 Cestni program – posebni razvojni problemi  
Namenjena sredstva so se porabila za izvedbo gradbenih del priprave ceste na Trebiji za asfltiranje, 
manjša popravila cete na Žirovnskem vrhu, izdelavo kamnite zložbe v Leskovici, asfaltirane II. faze 
ceste Trebija – St. Oselica in nasutje bankin, izdelavo kamnitega zidu ob cesti Kopačnica – Podpleče, 
pripravo na asfaltiranje in asfaltiranje na 900m odseku ceste Suša – Žetina, rekonstrukcijo križišča v 
Srednjem Brdu (prevoznost za avtobus), sanacijo plazu na cesti Volča – Malenski vrh ter plačilo 
projektne dokumentacije in recenzije za projekt Uvoz Topos-Jeram. 
 

522 Obnova LC Poljane – Javorje – Zapreval 
Sredstva so bila porabljena za pripravo investicijske in projektne dokumentacije za sanacijo LC 
Zapreval – Poljane na lokaciji med Dolenčicami in Volčo. Del sredstev je bil porabljen tudi že v okviru 
izvedbe projekta sanacije LC po pogodbi z izbranim izvajalcem, nadaljevanje in dokončanje investicije 
na cca 500 metrov dolgem odseku se planira v letu 2017. 
 

568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom 
Z menjavo zemljišč z Jelovico je bilo v letu 2016 pridobljeno še zadnje zemljišče na trasi predvidene 
nove ceste do Zdravstvenega doma Gorenja vas. Sredstva so bila porabljena tudi za nakup zemljišča, 
potrebnega za ureditev zadrževalnika meteorne vode, skladno s sprejetim OPPN. Del sredstev pa je 
bil porabljen tudi za izgradnjo novega parkirišča ter dostopne ceste mimo Zdravstvenega doma. 
 

572 Parkirišča Hotavlje 
Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča na Hotavljah (pri Tesnarju) za kasnejšo ureditev 
parkirišča Hotavlje.  
 

573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve 
Sredstva so bila porabljena za širitev 400 m odseka LC Prelesje – Zadobje, izvedbo sanacije 4 usadov 
na cesti Vršajn - Hlavče Njive, preplastitev 1000 m LC Kopačnica, zamenjavo asfalta v Podgori in 
Fužinah, sanacijo podpornega zidu in 40 m ceste v Predolah, sanacijo 70 m ceste v Muravah in 
sanacijo 500 m LC Sovodenj – Javorjev Dol. 
 

112 Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata 
Sredstva niso bila porabljena, zato se je izvedla prerazporeditev glavnine sredstev na drugo postavko.  

 

507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema 
Sredstva so bila porabljena za nakup in popravilo prometne signalizacije (prometni znaki in barvanje 
talnih označb za modre cone), izdelavo katastra prometnih znakov, nakup vrtalnega stroja za 
postavitev znakov in nakup prikazovalnika hitrosti Vi vozite. 
 

529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne PZI dokumentacije in izvedbo del novega mostu čez 
Ločivnico v centru Poljan. Manjši del sredstev je porabljen za ureditve priklopov meteorne kanalizacije 
na novozgrajeno meteorno kanalizacijo vzdolž ulice ob Šubičevi hiši. Nekaj sredstev je porabljenih za 
dokončanje hortikulturnih ureditev o objektu Šubičeva hiša v Poljanah. 

 

571 Avtobusna postaja Sovodenj 
Sredstva so bila porabljena za delno plačilo projekta PZI Avtobusnega postajališča Sovodenj. 
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621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC 
Sredstva so bila namenjena za nakup prometnega varnostnega ogledala pri AP Gorenja vas. 

 

624 Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas 
Sredstva so bila porabljena za nakup in montažo otroškega igrišča in izgradnjo kolesarskega poligona 
Širm pri parkiriščih ob obvoznici Gorenja vas. 
 

628 Ureditev vaškega jedra Hotavlje 
Sredstva so bila porabljena za ureditev obeležja Luki Pintarju v naselju Hotavlje.  
 

735 Prometna ureditev Hotavelj 
Sredstva so se porabila za izdelavo pločnika, obnova lokalne ceste in preplastitve na Hotavljah, odsek 
Šupc – križišče za Slajko, v dolžini 500 m.  
 

739 Ureditev vaškega jedra Poljane 
Sredstva so se namenila za poplačilo osnutka zasnove ureditve vaškega jedra, ki je še v fazi dokončne 
priprave. 

 

744 Pločniki in javna razsvetljava Hotovlja – Predmost 
Sredstva na postavki so bila v letu 2016 porabljena za odkupe potrebnih zemljišč pred izvedbo 
projekta.   
 

562 Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave 
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine za vaški trg 
Gorenja vas, krožišče in obvoznica Gorenja vas in gospodarsko cono Todraž in Dobje. 
 

565 Ureditev ceste Suhi dol – Lučine (sofin.občine) 
Sredstva so bila porabljena za dokončanje 100 m odseka ceste skozi Lučine v skladu s sofinancerskim 
sporazumamo z DRSI. 
 

569 Ureditev RC Gorenja vas – Dobrava (sofin.občine) 
Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč za izvedbo projekta. 
 

627 Obvoznica Gorenja vas 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne naloge za DRSI za RC Obvoznica – Vršajn. Ostala 
sredstva niso bila porabljena, saj ureditev lastniških razmerij skladno s podpisanim sofinancerskim 
sporazumamom izgradnje obvoznice v letu 2016 še ni bila zaključena. 
 

14 GOSPODARSTVO 

 

702 Pospeševanje razvoja – programi RAS 
Sredstva namenjamo sofinanciranju projekta »Spodbujanje podjetništva na Loškem«, ki zajema  
podjetniške krožke za osnovnošolce, žensko podjetništvo in podjetništvo za mlade. Sofinanciramo 
delovanje energetsko svetovalne pisarne, ki jo je v letu 2016 obiskalo 6 naših občanov in delovanje 
kreditne sheme.  
 
Kreditna shema Razvojne agencije Sora d.o.o. je nudila podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah dolgoročne kredite za obdobje do desetih let in možnostjo moratorija na odplačilo glavnice 
do enega leta. Obrestna mera dolgoročnih kreditov je znašala 6M EURIBOR + 1,95% p.a. Dolgoročni 
krediti so se dodeljevali za:  

– nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,  

– nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter  

– nakup opreme in kmetijske mehanizacije.  
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Poleg omenjenih kreditov so ciljne skupine lahko koristile tudi kratkoročne kredite za obdobje do enega 
leta. Obrestna mera le - teh  je znašala 1,80% p.a. fiksno nominalno. Sredstva kratkoročnih kreditov je 
bilo moč prejeti za financiranje tekočega poslovanja.  
V letu  2016 je kredite prejelo 6 prosilcev v skupni vrednosti 140.000 EUR, od tega so bili 3 – je 
 kratkoročni krediti in 3 – je  dolgoročni krediti. Za občino Gorenja vas – Poljane pa so podatki sledeči: 

- 1 kratkoročni kredit v vrednosti 20.000,00 EUR ter 

- 2 dolgoročna kredita v skupni vrednosti 55.000,00 EUR. 
 
Občina je namenila sredstva za organizacijo Tedna obrti in podjetništva na Loškem in sofinancirala 
izvedbo samostojnega dogodka v okviru projekta 14. Teden podeželja na Loškem. Projektne aktivnosti 
so bile usmerjene v povezovanje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev hrane. Podprli smo projekt  
Povečanje lokalne prehranske samooskrbe, ki je nadaljevanje vsebine projekta Povezovanje lokalnih 
pridelovalcev hrane škofjeloškega območja in projekta Šolska malica. Izhajamo iz trenutnega stanja v 
lokalnem okolju, kjer je lokalno pridelana hrana občasno že na šolskih jedilnikih, z namenom, da 
obstoječo prakso dobav lokalne hrane nadgradimo ter zagotovimo čimbolj tekoč proces dobavljanja 
loklane hrane v javne zavode (šole, vrtce). 
  
Občina je za te ukrepe Razvojni agenciji Sora namenila 14.014,12 evrov.  

 

705 Subv. razvoja drobnega gospodarstva - ukrepi občine 
Občina je v letu 2016 skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna 
za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini (Ur.l. RS, št. 52/14) sofinancirala ukrep 
zaposlovanja oz. samozaposlovanja (10 vlog). Pet (5) subvencij je bilo namenjeno sofinanciranju 
promocije izdelkov in storitev doma in v tujini, ena (1) vloga se je nanašala na subvencioniranje 
poslovnega načrta.  
Skupaj je bilo za te namene izplačano za 21.833,22 evrov sredstev.  

 

708 Sofinanciranje regijskih projektov 
Sredstva smo namenili za sofinanciranje nalog Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske v 
skladu s pogodbo za leto 2016, v katero je vključenih vseh 18 gorenjskih občin. V letu 2016 so izdali 
ponatis kataloga Okusi Gorenjske, zgibanke Aktivnosti v naravi, zemljevida Map of family adventures 
in Familienerlebnisse ter Motoristične karte. Izdali so tudi Koledar prireditev na Gorenjskem. Predstavili 
so se v Ljubljani na celodnevnem dogodku Točka zate pod naslovom Aktivno in zdravo po Gorenjski 
ter na Barcolana Villagio v Trstu na eni od stojnic STO Slovenija. Izvedene so bile 3 delavnice na temo 
blagovne znamke, organizirana študijska tura članov RDO Gorenjska in šolanje za uredništvo spletnih 
strani. Na spletni strani Slovenske Alpe je bila izvedena oglaševalska kampanja Zima na Gorenjskem.  

 

709 Regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013, 2014 - 2020 
Sredstva so bila namenjena tehnični pomoči za izvajanje regionalnega razvojnega programa 
Gorenjske (RRP Gorenjske 2007-2013, 2014-2020).  

 

700 Rupnikova linija 
Sredstva so bila porabljena za konserviranje gradiva in izvajanje preventivne konservacije na muzejski 
zbirki v utrdbi na Golem vrhu, plačilo sejnin članov komisije, za ponatis vstopnic za ogled, ureditev 
parkirišča pod utrdbo na Hrastovem griču, izdelavo miz in klopi pred utrdbo na Golem vrhu ter plačilo 
stroškov elektrike in najem sanitarij pred utrdbo. 
 

727 Projekti, študije na področju turizma 
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje turističnih projektov, ki jih skladno s pogodbo izvaja RAS 
Škofja Loka, oddelek Turizem, in sicer za promocijske akcije v medijih, tiskovinah, na sejmih, borzah in 
prireditvah, sodelovanje pri nacionalnih projektih (Pohodništvo v Sloveniji), za delovanje Centra 
domače in umetnostne obrti, izdelavo mesečnih koledarjev prireditev, posodobitev spletnih strani 
Turizma Škofja Loka, vzdrževanje obstoječih kolesarskih poti, ponatis Pohodne karte na Škofjeloškem 
in krovnega promocijskega kataloga za škofjeloško območje. Sofinancirali smo tudi organizacijo ter 
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izvedbo Dnevov turizma na Loškem ter otroško prireditev Dan prijateljstva na Visokem. Sofinancirali 
smo oblikovanje in sistem upravljanja z blagovno znamko turistične destinacije Škofjeloško. 
 
Del sredstev smo RAS-u namenili tudi za izvedbo projekta »Stara hišna imena«, katerega vodilo je 
bilo, da se ohrani dediščina in narečni govor, ki kaže svoje posebnosti tudi pri izražanju hišnih imen, da 
se prepreči izginotje starih hišnih imen in da se razširi njihova uporaba. V lanskem letu so popisali 
hišna imena za vasi Četena Ravan, Gorenja in Dolenja Ravan, Krivo Brdo, Jarčje Brdo, Mlaka nad 
Lušo, Gorenja in Dolenja Žetina, Podvrh, Zapreval, Jazbine, Malenski Vrh, Delnice, Podobeno, 
Gorenje in Dolenje Brdo, Zakobiljek, Lom nad Vočo, Volča, Lovsko Brdo in Hlavče Njive. Skupaj je bilo 
popisanih preko 270 hišnih imen, ki jih domačini poznajo oz. uporabljajo že več kot 60 let. Po 
preverjanju imen v zgodovinskih virih in pri domačinih so zbrane podatke objavili v spletnem leksikonu, 
izdali brošuro in izdelali označevalne glinene tablice z napisanimi hišnimi imeni. 
 

752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev 

Sredstva smo namenili za plačilo električne energije, vodnega povračila za leto 2015 in zavarovalne 
premije. Del sredstev je bilo porabljenih tudi za popravilo poškodovanih kabin in vlomljenih vrat 
brunarice.  

 

753 Smučišče STC Stari Vrh – investicijski izdatki 
Sredstva so bila porabljena za subvencioniranje delovanja smučišča Stari vrh v obliki naknadnih 
vplačil.  

 

755 Turistična društva 
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev v občini na osnovi 
Pravilnika o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas – Poljane in 
objavljenega razpisa. Sredstva smo razdelili devetim društvom. 
 

758 Pospeševanje razvoja turizma 
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje splošnih stroškov Turizma Škofja Loka in DUO centra, in 
sicer po delitveni bilanci med občinami škofjeloške upravne enote.  

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

 

881 Kanalizacija – subvencija omrežnine 
Sredstva so se namenila za subvencioniranje cen omrežnin odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda.  
 

868 Vzdrževanje vodotokov v občini 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo dvojih pocinkanih stopnic v reko Soro v Gorenji vasi.  
 

882 Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan 
Sredstva so se namenila za nakupe zemljišč in pridobitev projektne dokumentacije za povečanje 
poplavne varnosti na območju Poljan. 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

552 Geodetske storitve 
Sredstva so bila porabljena za geodetske odmere lokalnih cest in javnih poti.  

 

551 Urbanistična dokumentacija 
Sredstva so bila porabljena zlasti za inforamacijsko podporo za izdelavo lokacijskih informacij, ki pa ne 
štejejo več kot pogoj za posege v prostor v primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato število 
izdanih lokacijskih informacij upada.  
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554 Občinski prostorski načrt 
Sredstva so bila porabljena poplačilo sprememb in dopolnitev OPN.  Stroški zajemajo spremembe 
OPN na podlagi usklajevanja predloga na osnovi drugih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora, 
usklajevalne sestanke z nosilci urejanja prostora (ARSO, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za 
kmetijstvo), sodelovanje na občinskih svetih, odborih, javnih obravnavah in priprava končnega 
usklajenega predloga. Sredstva so se namenila tudi za uskladitev baze podatkov NUSZ s 
spremembami OPN. 

 

426 Vodovodi – subvencija omrežnine 
Sredstva niso bila porabljena, ker tovrstnih subvencij ni bilo. 

 

602 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov 
Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov upravljanja stanovanjskih prostorov, obratovalnih  
stroškov (ogrevanje), sodni stroški pri izterjavah in stroške zavarovanja.  

 

606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj 
Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju stanovanjskih prostorov v lasti občine. 
Obnovljali smo stanovanja št. 3 in 13 na naslovu Sestranska vas 15, menjali okna, vgradili toplotno 
izolacijo zadnjega stropa ter naredili nujna vzdrževalna dela v stanovanjih na naslovu Sestranska vas 
54 (stari ZD GVS) in naredili odkup kuhinje v stanovanju v PS Sovodenj. 
 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

304 Zdravstveni dom Gorenja vas 
Sredstva so bila porabljena za dokončno ureditev novega vhoda z zaključkom del na delu odstranjene 
klančine in dokončanju fasade po odstranitvi klančine. 

 

305 Izdatki za tekoče vzdrževanje  
Sredstva so bila porabljena za namen tekočega vzdrževanja ZP Gorenja vas (ogrevanje, upravljanje, 
čiščenje skupnih prostorov, zavarovalna premij…) ter za stroške v zvezi z delovanjem sistema 
požarnega javljanja in predpisanega vzdrževanja novovgrajenega dvigala v objekt.  
 

310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas 
Sredstva so bila porabljena za obnovo prostorov nove pediatrične ambulante Polhek v ZD Gorenja vas 
in sicer za izdelavo projektne dokumentacije, gradbena dela, zaključna gradbena dela, nakup notranje 
opreme in oznak. 
 

308 Preventivno zdravstveni programi 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo akcije »Čisti zobki«.  
 

301 Zdravstveno varstvo občanov  
Sredstva so bila namenjena plačilu prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja, za osebe brez 
prejemkov, prejemnike socialne pomoči, priznavalnin ter osebe, ki niso zavaroovane iz drugega 
naslova in imajo stalno prebivališče v Občini Gorenja vas – Poljane. Za mesec november 2016 je 
občina npr. plačala osnovno zdravstveno zavarovanje 53-im občanom, število zavarovancev se 
mesečno spreminja. Znesek zavarovanja je v letu 2016 znašal 30,81 EUR mesečno za posameznega 
zavarovanca. 
 

303 Mrliško ogledna služba  
V primerih zdravnikove napotitve na obdukcijo, plača stroške občina, za kar so se sredstva namenila 
tudi v letu 2016. Za našo občino mrliško ogledno službo izvajajo zdravstveni dom Škofja Loka ter 
zasebni zdravniki.  
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

202 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk. Loka – knjige  
Za nakup knjig, neknjižnega gradiva in serijskih publikacij so se Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka  
mesečno izplačevala sredstva, skladno s planom, sprejetim proračunom ter podpisano pogodbo.  

 

208 Knjižnica Ivana Tavčarja Šk. Loka – dejavnost  
Sredstva so se namenila za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke, za premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za materialne stroške, skladno z Odlokom o ustanovitvi 
javnega zavoda Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka ter podpisano pogodbo.  

 

159 Območna srečanja kulturnih skupin 

Sredstva so se, na podlagi sklenjene pogodbe ter ustreznih dokazil, namenila Javnemu skladu RS za 
kulturne dejavnosti, Območna izpostava Škofja Loka, ki vsako leto organizira območna srečanja 
plesnih skupin, pevskih zborov, folklornih skupin, katerih se udeležujejo tudi občani Občine Gorenja 
vas – Poljane.  

 

201 Kulturna društva  
Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za programe kulturnih društev in skupin v občini, ki kandidirajo 
na javnem razpisu. Občina je v letu 2016 podpisala pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov in 
projektov s 16. upravičenimi izvajalci kulturnih programov. Kulturnim društvom so bila sredstva 
dodeljena na podlagi točkovanja po Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti.  

 

205 Kulturni dom Lučine 
Sredstva so bila porabljena za razna manjša vzdrževalna dela na objektu, obnova dela lesenega 
napušča in zamenjava stavbnega pohištva- okna. 
 

209 Vzdrževanje kulturnih objektov (cerkve, kapel…) 
Sredstva so se dodelila na osnovi javno objavljenega razpisa za dodelitev sredstev finančne pomoči 
lastnikom ali investitorjem pri prenovi kulturne dediščine na območju Občine Gorenja vas – Poljane za 
leto 2016. 
 

210 Knjižnica IT Škofja Loka - obnove in vzdrževanje, oprema 
Sredstva so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme (senčila, klima, vitrina, 
kalkulator, tiskalnik, uničevalec dokumnetov, miza dvosed, nagibne kocke…).  
 

211 Šubičeva hiša  
Sredstva smo namenili za nakup manjkajoče opreme v umetniškem apartmaju in trgovini z domačimi 
rokodelskimi izdelki. Za potrebe trgovine smo kupili tudi blagajno ter računalnik in tiskalnik, za lažjo in 
boljšo komunikacijo pa tudi prenosni telefon in anteno za ojačanje signala. Zbirko smo nadgradili z 
nakupom baročnega okvirja, sliko Alojza Šubica ter fresko in sliko na platnu za didaktične namene.   

 

220 Knjižnica Gorenja vas  
Sredstva so bila porabljena za pripravo PZI projektne dokumentacije za elektroinštalacije, za izdelavo 
potrebne PZI dokumentacije za notranjo opremo, izvedbo zaključnih gradbenih in elektroinštalacijskih 
del za pripravo novih prostorov knjižnice v mansardi objekta Sokolskega doma Gorenja vas. 

 

222 Dvorec Visoko 
Sredstva so bila namenjena za konservatorska dela v dvorcu in postavitev razstave Visoška domačija 
pripoveduje. Na kozolcu smo zamenjali ostrešje in namestili protivetrno zaščito. Zamenjalo in delno 
restavriralo se je vhodno stopnišče v dvorec, uredila pot do grobnice in izdelala projektna 
dokumentacija za njeno obnovo. Izdelan je bil konservatorski načrt za dvorec in gospodarski objekt ter 
zasnova celovite ureditve prometne in ostale gospodarske javne infrastrukture. V poletnih mesecih 
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smo ob vikendih uvedli prodajo vstopnic za ogled zbirk, zato je bilo potrebno kupiti blagajno, tablični 
računalnik in tiskalnik. Del sredstev smo namenili tudi za zamenjavo poročnega paviljona, za plačilo 
elektrike, vodarine, NUSZ, zavarovanja in stroške vzdrževanja dvorca ter okolice. Vzpostavili smo tudi 
protivlomni brezžični sistem varovanja dvorca.  

 

224 Statična sanacija KD Gorenja vas 
Sredstva so bila porabljena za pripravo potrebne PZI projektne dokumentacije za nakup nove notranje 
opreme, opreme razdelilne kuhinje in servisnega prostora, za dokončanje zaključnih gradbenih in 
inštalacijskih del, urejanje celostne informacijske podobe in usmerjevalne table koordinatorja za 
varnost in zdravje pri delu na gradbišču, plačilo PID projektne dokumentacije in čiščenje objekta pred 
začetkom uporabe. 
 

225 Šubičeva hiša – tekoči str.  
Sredstva so bila porabljena za redno tekoče vzdrževanje Šubičeve hiše v Poljanah. Namenili smo jih 
za plačilo stroškov ogrevanja, elektrike, komunale, dimnikarskih storitev, telefonskih in internet storitev, 
protipožarno interventne službe, za servis alarmnega sistema, redni pregled požarnega javljalca in 
sistema varnostne razsvetljave ter zavarovalne premije. Porabili smo jih za plačilo stroškov upravljanja 
in javnega dela, promocijskih objav, pogostitev ob odprtju razstav, za čiščenje ter ocvetličenje hiše. Del 
sredstev pa smo namenili za prenovo spletne strani in poplačilo interpretacijskega načrta za izvedbo 
sodobne muzejske interpretacije hiše.  

 

613 Kulturni dom Lučine – tekoči izdatki 
Sredstva so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije ter zavarovanje objekta. 
 

151 Izvajalci letnega programa športa –ŠD 
Na osnovi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas – Poljane, ki se 
sofinancirajo iz proračunskih sredstev in Programa športa v Občini Gorenja vas – Poljane za določeno 
leto, se v proračunu občine namenjajo finančna sredstva za izvajanje programov športa. Pravico do 
sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 
pravilniku. Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo 
le na osnovi kandidature na javnem razpisu. Komisija za šport pripravi letni program športa, izvede 
postopek razpisa in izbiro izvajalcev programov športa.  
V letu 2016 so bila sredstva namenjena za izvajanje programov športa in so se razdelila med 19 
občinskih društev oz. izvajalcev športnih programov.  

 

158 Otroško igrišče na Hotavljah 
Sredstva so se namenila za geodatsko odmero otroškega igrišča ter dokončno ureditev lastništva 
zemljišča na katerem je bilo pred leti urejeno otroško igrišče na podlagi podeljene stavbne pravice. 
 

221 Vzdrževanje športnih objektov 
Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov vzdrževanja športnega igrišča Trebija in 
Sovodenj, plačilo porabljene električne energije, zavarovanje, nakup opreme za tekoče vzdrževanje ter 
nakup in vgradnjo novih igral za Športni park Trebija. 
 

226 Kopališče Škribovc Trebija 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejne zasnove sanacije struge in revitalizacije opuščenega 
kopališča na Trebiji. 
 

223 Dejavnosti osnovnošolcev 
Sredstva na postavki so se v celoti, na podlagi javnega razpisa, namenila za sofinanciranje izven 
šolskih programov in projektov osnovnošolcev. Sofinancirali so se programi in projekti s področij, ki 
obsegajo ali zagotavljajo kakovostvo preživljanje prostega časa, neformalno izobraževanje, 
spodbujanje celostnega razvoja otrok, spodbujanje k strpnosti, nenasilju, spodbujanje kreativnega 
ustvarjanja, spodbujanje delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega 
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sodelovanja, spodbujanje zdravega aktivnega načina življanja mladih in preprečevanje različnih oblik 
odvisnosti.  
 

19 IZOBRAŽEVANJE 

 

051 OŠ Ivan Tavčar – PV  
Cilj programa potujočega vrtca je omogočiti predšolskim otrokom, ki niso vključeni v redni vrtec, 
povezovanje s svojimi vrstniki in vključevanje v socialno okolje. Sredstva so se namenila za plačilo 
stroškov dela zaposlenih. Program se je izvajal v vrtcu Zala v Gorenji vasi. 
 

052 OŠ Poljane – PV  
Cilj programa potujočega vrtca je omogočiti predšolskim otrokom, ki niso vključeni v redni vrtec, 
povezovanje s svojimi vrstniki in vključevanje v socialno okolje. Sredstva so se namenila za plačilo 
stroškov dela zaposlenih. Program se je izvajal v Vrtcu Agata v Poljanah. 

 

053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini  
V šolskem letu 2015/2016 je potekalo dnevno varstvo otrok v šestih oddelkih v Vrtcu Zala v Gorenji 
vasi, štirih oddelkih v vrtcu na Dobravi, dveh skupinah na Sovodnju, eni skupini v Lučinah in desetih 
oddelkih v Vrtcu Agata v Poljanah (Agata 7 oddelkov, Lovski dom 1,5 oddelka, PŠ Javorje 1,5 
oddelka).  
Občina je skladno z Zakonom o vrtcih in ZUPJS krila razliko med polno – ekonomsko  ceno programov 
in plačilom staršev, na osnovi odločb, ki jih je izdal CSD.  
Zagotavljala so se sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih, za 
materialne stroške ter stroške živil, skladno z normativi in standardi. Sredstva so se izplačevala 
mesečno, na podlagi računov in ustreznih prilog.  
Del sredstev je bilo porabljenih tudi za plačilo najemnin za prostore vrtca v Lovskem domu Poljane in 
prostore vrtca Dobrava. 

 

054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine  
Skladno s predpisi  je Občina Gorenja vas – Poljane dolžna kriti razliko med ceno programov in 
plačilom staršev tudi za tiste otroke, katerih starši imajo na območju Občine Gorenja vas – Poljane 
stalno prebivališče, otroke pa vključujejo v vrtce v drugih občinah. V letu 2016 je vrtce obiskovalo v 
povprečju 38 otrok iz naše občine, število otrok se spreminja skozi celo leto. Otroci so bili nameščeni v 
različnih vrtcih po Sloveniji.  
Sredstva so se izplačevala mesečno, na podlagi računov in ustreznih prilog.  
 

055 Didaktična sredstva  
Sredstva za nakup igrač in drugih pripomočkov za potrebe oddelkov predšolske vzgoje v vseh vrtcih v 
občini so se razdelila glede na število oddelkov. 
 

057 Nakup opreme za vrtce 
Sredstva so se namenila za nakup igral za enoto vrtca Javorje ter za industrijski pomivalni stroj za 
 

065 Prizidek vrtca Agata Poljane 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo IDP projektne dokumentacije za nov prizidek Vrtca Agata v 
Poljanah. Za izdelavo projektne dokumentacije je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. 
 

101 OŠ Ivan Tavčar  
Sredstva so bila porabljena za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke, in sicer za izvajanje 
dodatnih šolskih programov: varstvo vozačev, zdravstvena telesna vzgoja. Sredstva na postavki so se 
namenila tudi za materialne stroške, ki so vezani na uporabo prostorov in opreme šole. V šolskem letu 
2015/2016 je izobraževalna dejavnost potekala v 28 oddelkih (matična šola s podružnicama), s 591 
učenci. 
Del sredstev je bilo porabljenih tudi za plačilo ogrevanja telovadnice Lučine (skladno z dogovorom o 
delitvi stroškov ogrevanja med KS Lučine (50%) in OŠ Lučine (50%). 
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102 OŠ Poljane  
Sredstva so bila porabljena za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke, in sicer za izvajanje 
dodatnih šolskih programov: varstvo vozačev in zdravstvena telesna vzgoja. Sredstva na postavki so 
se namenila tudi za materialne stroške, ki so vezani na uporabo prostorov in opreme šole. V šolskem 
letu 2015/2016 je izobraževalna dejavnost potekala v 21 oddelkih (matična šola s podružnico), s 338  
učenci. 

 

106 Dodatne interesne dejavnosti  
Iz občinskega proračuna so se zagotovila sredstva za financiranje dodatnih interesnih dejavnosti na 
obeh šolah.  

 

107 Stroški tekmovanj  
Sredstva so se namenila za pokritje materialnih stroškov tekmovanj učencev na regionalni in državni 
ravni, in sicer za učence obeh šol.  

 

109 Raziskovalno delo  
Sredstva so bila v celoti porabljena za raziskovalne dejavnosti na šolah v občini. 
 

113 Investicijsko vzdrževanje in obnove – OŠ Poljane, PŠ Javorje  
Sredstva na postavki so se namenila za izolacijo podstrešja na PŠ Javorje, sanacijo stropa, za 
sanacijo posedene kanalizacije na OŠ Poljane, za ureditev ploščadi na igrišču vrtca PŠ Javorje, za 
izolacjo stropa in stene v LD Poljane, za montažo filtracije v jašku pred PŠ Javorje, za vgradnjo 
dodatnih grelnih teles in nadgradnjo el.instalacij v LD Poljane.  
 

117 Investicijsko vzdrževanje in obnove – Ivan Tavčar G. vas (OŠ + PŠ) 
Sredstva so se namenila za zamenjavo notranjih vrat in podbojev na PŠ Lučine.  
 

120 Nakup opreme – OŠ Poljane, PŠ Javorje  
Sredstva so se namenila za izdelavo ograje za zaščito nasada na OŠ Poljane.   

 

122 OŠ Jelo Janežič  
Občina Gorenja vas – Poljane je kot soustanovitelj javnega zavoda OŠ Jelo Janežič (15,59 %) iz 
proračuna občine namenila sredstva za izvajanje nadstandardnega programa (logoped za govorno 
jezikovne težave, računalničar, jutranje varstvo, učitelj senzorne terapije ali logopedske terapije za 
učence z motnjami avtističnega spektra, administrativna dela), za kritje materialnih stroškov ter kritje 
izvedbe šolskih tekmovanj, kritje stroškov mednarodnega sodelovanja, športne dejavnosti, obravnave 
nevrofizoterapevta glede na realizacijo po občini, iz katere otrok prihaja. ...  
 

123 Nakup opreme in invest. Vzdrževanje, OŠ Jelo Janežič  
Sredstva so bila porabljena za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje na OŠ Jelo Janežiča 
(prenosnik, delavniški stolček, plastifikator, pirograf, šivalni stroj, brusilnik, projektor, magnetna tabla, 
varnostna omara, indukcijski kuhalnik…).  

 

125 Telovadnica Gorenja vas – novogradnja-projekti 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo geodetskih posnetkov, eleborata gradbene fizike PHPP, 
geološko poročilo, izdelavo PGD projektne dokumentacije, pridobivanje gradbenega dovoljena, plačilo 
komunalnega prispevka, izvedbo dela kanala pri zadrževalniku meteronih voda in izdelavo 
investicijskih programov za pridobivanje nepovratnih sredstev Eko slada in Fundacije za šport.  
 

126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ  
Sredstva so se namenila za sodelovanje osnovnih šol s šolami v tujini ter za mednarodne projekte.  
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131 OŠ Antona Janše Radovljica 
Glede na veljavno zakonodajo in sklenjeno pogodbo o sofinanciranju OŠ Antona Janše Radovljica, so 
se sredstva na postavki namenila za delež materialnih stroškov glede na število učencev ter za 
sofinanciranje logopeda.  
 

748 Obnova PŠ Lučine 
Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbenega načrta za teraso vrtca Lučine. 
 

103 Glasbena šola Šk. Loka – materialni stroški in ljudski instrumenti  
Občina Gorenja vas – Poljane je kot soustanovitelj javnega zavoda Glasbena šola Škofja Loka iz 
občinskega proračuna krila del razlike med prihodki in odhodki po finančnem planu šole ter sredstva za 
najemnino Puštalskega gradu.  
 

111 Jobstov sklad  
Sredstva za sofinanciranje glasbenega izobraževanja nadarjenih učencev iz socialno šibkejših družin 
ter za poletne glasbene šole, niso bila realizirana, saj ni bilo predloženih ustreznih vlog.  

 

124 Nakup opreme za pouk Glasb. šole Šk. Loka – instr.  
Sredstva so se namenila za nakup opreme – glasbenih instrumentov za potrebe izvedbe pouka. Izbor 
nakupa glasbenih inštrumentov in potrebnih osnovnih sredstev so določali na učiteljskem zboru glede 
na potrebe in prioriteto.  

 

105 Prevozi otrok v šolo  
Občina je skladno s predpisi zagotavljala sredstva za prevoze učencev osnovne šole v šolo in domov.  
Občina je imela sklenjene pogodbe o prevozu z dvema prevoznikoma avtobusa in 10-imi prevozniki 
kombijev. Kljub številnim prevoznikom še vedno ni mogoče zagotoviti organiziranega prevoza vsem 
učencem, zato je je imela občina v letu 2016 sklenjene pogodbe tudi s 3-mi starši, ki sami izvajajo 
prevoze v šolo. 
 

108 Doplačila za šolo v naravi   
Iz občinskega proračuna se je sofiancirala izvedba zimskih šol v naravi, poletnega športnega tabora, 
učenja plavanja v 3. razredu, CŠOD, planinskega tabora, najema plavalnega bazena, in sicer za OŠ 
Poljane in OŠ Ivana Tavčarja.   
 

20 SOCIALNO VARSTVO 

 

263 Enkratni denarni prispevki za novorojenčke v občini 
Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Gorenja vas – Poljane je bil sprejet v 
oktobru leta 2006. Pomoč, v višini 208,64 evrov, je namenjena staršem ob rojstvu otroka in se je v letu 
2016 podelila 107 novorojenčkom iz naše občine. 
 

266 Družinski pomočnik 
Občina je skladno z Zakonom o socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za delno plačilo 
izgubljenega dohodka družinskega pomočnika osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh 
življenjskih potreb. V letu 2016 so se iz občinskega proračuna zagotavljala potrebna sredstva 4   
družinskim pomočnikom, ki so nudili pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju ter težko gibalno 
oviranim osebam.  
 

252 Splošni in posebni socialni zavodi  
Občina je iz proračuna, na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Škofja Loka, oskrbovancem 
iz naše občine doplačevala ali v celoti plačevala oskrbnine v socialnih zavodih. Ob koncu leta 2016 je 
občina doplačevala domsko oskrbo za 21 oskrbovancev v 14 različnih domovih oz. zavodih po 
Sloveniji. Število oskrbovancev se spreminja tekom leta. Skupno je občina za ta namen v letu 2016 
izplačala 167.842,30 evrov. 
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257 Javna dela - plače in drugi izdatki zaposlenim 
V letu 2016 so se zagotavljala sredstva za delno sofinanciranje plač za delavko po programu javnih del 
za področje socialnega varstva, in sicer za program »Družabništvo in spremljanje«, ki ga je izvajal 
Center slepih in slabovidnih Škofja Loka ter za eno osebo, ki je bila vključena v program »Socialno 
vključevanje posebej ranljivih skupin«, ki ga je izvajal Varstveno delovni center (plačilo decembrskega 
računa za leto 2015). 

 

262 Pomoč na domu 
Stroški storitve pomoči na domu so sestavljeni iz stroškov strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 
(stroški se v celoti krijejo iz proračuna občine) in stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov 
(stroške krijejo uporabniki in občina). Število uporabnikov pomoči na domu se tekom leta spreminja, ob 
koncu leta 2016 je storitev pomoč na domu koristilo 17 uporabnikov. V letu 2016 je bilo za ta namen 
porabljenih 27.225,37  evrov. 
S 1.7.2015 je bil izveden prenos izvajanja socialno varstvene storitve pomoč na domu z dosedanjega 
izvajalca, Centra za socialno delo Škofja Loka, na novega izvajalca, Center slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka. 
Cena storitve je subvencionirana s strani občine in prispeva, v skladu z zakonodajo, najmanj polovico 
sredstev k celotnim stroškom storitve. Izračunana ura storitve za uporabnika je 5,42 EUR. 

 

258 Enkratne denarne pomoči 
Sredstva so bila porabljena za izplačevanje enkratnih denarnih socialnih pomoči občanom s stalnim 
prebivališčem v Občini Gorenja vas – Poljane, ki so tako pomoč potrebovali in na naslov občine oddali 
vlogo. Sredstva so se dodelila na podlagi Odloka o dodeljevanju denarne socialne pomoči.  
V letu 2016 je bilo dodeljenih 30 enkratnih denarnih socialnih pomoči, v skupni višini 14.872,79 evrov. 

 

259 Subvencioniranje stanarin 
Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin na osnovi vlog naših občanov. V letu 2016 smo  
subvencionirali najemnino 2 upravičencema, ki sta vložila vlogo na CSD.  
 

260 Zdravstvena letovanja  
Občina vsako leto sofinancira letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok iz občine, katerega se 
udeležuje vse več otrok. Otroci so se udeležili letovanja na Debelem Rtiču, v Savudriji ter v Novigradu. 
Organizacija letovanj poteka preko Območnega združenja RK Škofja Loka in Pineste d.o.o.. V ta 
nemen je bilo iz proračuna izplačanih 1.849,40 evrov. 

 

264 Varna hiša – dejavnost  
Gorenjske občine skladno s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša zagotavljajo sredstva za 
dejavnost varne hiše, in sicer določen delež sofinanciranja dejavnosti s strani občin. Sredstva občin, 
namenjena za dejavnost, se delijo sorazmerno glede na število prebivalcev v posamezni občini.  

 

302 Pogrebni stroški nepremožnih  
Sredstva na postavki v letu 2016 niso bila porabljena, saj tovrstnih potreb ni bilo. 

 

253 Humanitarne organizacije in društva 
Sredstva so se namenila za sofinanciranje programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti, 
in sicer na podlagi objavljenega razpisa. Osnova za razpis in sofinanciranje je Pravilnik o vrednotenju 
programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti. Sredstva so se razdelila med 22 
humanitarnih društev oz. organizacij, v katerih so vključeni občani Občine Gorenja vas – Poljane.  
 

261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami 
Sredstva so bila porabljena za prevoze in spremstvo telesno in duševno prizadetih oseb. 
 



36 
 

269 Medgeneracijski center Gorenja vas 
Sredstva so bila porabljena za realizacijo menjalne pogodbe z PGD Gorenja vas, notarske storitve, 
geodetske storitve in izdelavo PGD projektne dokumentacije.  
 

890 Dnevni center (Šent) 
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov najemnine, za delovanje dnevnega centra Šent za 
potrebe občanov s težavami v duševnem zdravju in druge težje zaposljive osebe, na osnovi podpisane 
pogodbe.  

 

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 

916 Plačila obresti od kreditov 
V letu 2016 so bile plačane pripadajoče obresti od najetih dolgoročnih kreditov;  
- poslovni banki NLB d.d. (za investicijo v telovadnico z zunanjim športnim igriščem pri OŠ Poljane), v 
višini 456,29 EUR,  
- poslovni banki Sparkasse d.d. (za kanalizacijo in vodooskrbo v Porečju Sore), v višini 14.957,97 
EUR,  
- Eko skladu (Banki Koper) (za energetsko obnovo in rekonstrukcijo Kulturnega doma Gorenja vas), v 
višini 2.494,33 EUR.  
 

920 Odplačila dolgoročnih kreditov 
V skladu z amortizacijskimi načrti, smo odplačali del kreditov (glavnic): 
- poslovni banki NLB d.d. (za investicijo v telovadnico z zunanjim športnim igriščem pri OŠ Poljane), v 
višini 62.593,92 EUR, 
- poslovni banki Sparkasse d.d. (za kanalizacijo in vodooskrbo v Porečju Sore), v višini 103.448,28 
EUR, 
- Eko skladu (Banki Koper) (za energetsko obnovo in rekonstrukcijo Kulturnega doma Gorenja vas), v 
višini 29.756,44 EUR. 
 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 

952 Obvezna proračunska rezerva 
Obvezna proračunska rezerva je bila oblikovana v načrtovanem obsegu, in sicer v znesku 78.000,00 
EUR. Oblikovanje in poraba (zmanjšanje) obvezne proračunske rezerve je razvidna iz priložene tabele 
na strani 16 (»Poročilo o porabi obvezne proračunske rezerve (sklad), za obdobje od 01.01.2016 do 
31.12.2016«). 
 

514 Cestni program – plazenje, naravne nesreče 
Sredstva so se porabila za izvedbo sanacije plazu na cesti Volča – Malenski Vrh, delno sanacijo usada 
Žun, čiščenje padajočih skal v Hotovlji, sanacije manjših usadov v Studorju, Volaki in Leskovici, 
izvedbo sanacije 4 usadov na cesti Vršajn – Malenski Vrh in pregled meteorne kanalizacije na plazu 
Laze. 

 

524 Odprava poplav – plazenje, naravne nesreče 
Sredstva so bila porabljena za PZI projektno dokumentacijo v zvezi s predvideno sanacijo LC Poljane – 
Bukov vrh v zgornjem delu proti Kremeniku in Vinharjem, za izvedbo še dodatnih opornih zidov v 
spodnjem delu Hotovlje, za izdelavo varnostnih ograj na omenjenem odseku ceste, sanacijo 4 odsekov 
v Žirovskem vrhu, sanacijo plazu na JP Dolenčice, zaključna dela na plazu Laze ter manjša popravila 
zaradi neurij. 
 

951 Splošna proračunska rezervacija 
Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena v višini 24.837,21 EUR, in sicer za namene, ki v 
proračunu niso bili planirani ali niso bili planirani v zadostni višini. Sredstva so bila prenešena na 
različne postavke v proračunu, odvisno od namena porabe, kar je razvidno iz priloge v tabeli na strani 
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13 (»Proračun 2016 - prerazporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije (p.p. 951) po sklepu 
župana, za obdobje od 01.01.2016 do 31.12.2016). 
 
 
 

05 REŽIJSKI OBRAT 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0015 Plače, dodatki in premije KDPZ – RO 
Za režijski obrat je zasedenih osem delovnih mest po kadrovskem načrtu in sistematizaciji delovnih 
mest. Odhodki vsebujejo: plače zaposlenih v režijskem obratu, dodatek za delovno dobo, vse 
prispevke za socialno varnost, druge izdatke zaposlenih (regres za prehrano med delom, regres za 
letni dopust in povračilo stroškov za pot na delo in z dela).  

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 

713 Gospodarska cona Todraž II. faza – kabelski in elektro sistem 
Sredstva v letu 2016 na postavki niso bila porabljena, saj ni bilo stroškov z vzdrževanjem kabelskega 
sistema. 
 

717 Gospodarska cona Todraž II. faza – cesta 
Sredstva na tej postavki v letu 2016 niso bila porabljena. Ureditev manjkajoče javne razsvetljave ob 
cesti v Bačne je predvidena v prihodnjih letih. 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

 

404 Zbirni center – vzdrževanje 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov električne energije, goriva, posodobitve opreme za 
videonadzor, vzdrževanje, delo preko študentskega servisa, zavarovanj in izpolnjevanje zahtev za 
varnost pri delu in požarno varstvo. 
 
Prihodki so iz naslova oddaje zbirnega centra v najem in iz naslova prodaje surovin (papir, železo, 
aluminij, odpadna električna in elektronska oprema (kritje dela stroškov zbiranja s strani sheme 
ZEOS). 

 

405 Zapiranje deponije Draga 
Sredstva so bila porabljena za »upravljanje deponije v zapiranju« (monitoring, okoljska dajatev, 
deratizacija, električna energija, voda in delo). Storitev upravljanja je izvajala Loška Komunala. Strošek 
občine Gorenja vas-Poljane znaša 8,4 % skupnih stroškov.  

 

409 Ekološki otoki - investicije 
Sredstva so bila namenjena za zamenjavo iztrošenih zabojnikov in namestitev dodatnih oz. večjih 
zabojnikov, opremo postajališč z zabojniki za ločeno zbiranje, izgradnjo treh novih ekoloških otokov  
(Gorenja vas in Trebija) ter izdelavo tabel glede prepovedi odlaganja odpadkov (Poljane).  
 

420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov 
Zbiranje in kompostiranje je obvezna storitev za objekte, ki nimajo urejenega hišnega kompostnika. 
Sredstva PP so bila porabljena za stroške zbiranja bioloških odpadkov, odvoza v kompostarno ter 
stroške kompostiranja.  
 

424 Zabojniki za gospodinjstva  
Sredstva so bila porabljena za nakup zabojnikov za zbiranje odpadkov. Vsi zabojniki so namenjeni 
prodaji.  
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462 Komunalni odpadki - zbiranje, odvoz 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov,  
predelave ostanka komunalnih odpadkov (do maja 2016), ločeno zbranih frakcij na ekoloških otokih 
(embalaža, steklo, papir), zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico, zbiranja in oddaje vseh 
zbranih odpadkov v zbirnem centru, nabavo vreč ter druge operativne odhodke. 

 

480 Komunalni odpadki - deponiranje 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov odlaganja obdelanega ostanka komunalnih 
odpadkov ter kosovnih na deponijah. 
 

681 Prevoz komunalnih odpadkov 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje dela stroškov prevoza ostanka komunalnih odpadkov. 
Povezano z PP 462 Komunalni odpadki - zbiranje, odvoz.  
 

682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov 
Stroški so povezani z obdelavo ostanka komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov pred odlaganjem. 
 

417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški) 
Sredstva so bila porabljena za ureditev meje po posegu. Novih priklopov ni bilo. 
 

456 Obv., pog., študije na komunalnem področju - odpadne vode 
Stroški niso nastali, ker ni bilo tovrstnih potreb. 

 

464 Tekoče vzdrževanje - odvajanje odpadne vode 
Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje obratovanja javnih kanalizacijskih sistemov (Poljane in 
Gorenja vas): električna energija, vzdrževanje, nadzor, čiščenje zamašenih kanalov in črpališč, redna 
vzdrževalna dela na opremi, zavarovanje ter plačilo bančnih in podobnih storitev. Stroške smo znižali 
zaradi manjšega najema storitev oz. večjega izvajanja v lastni režiji. 

 

481 Čiščenje odpadne vode (ČN) 
Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje ČN Gorenja vas in Poljane, čiščenje in obdelavo mulja 
in grezničnih vsebin iz drugih malih komunalnih čistilnih naprav oz. greznic v občini, nakup potrošnega 
materiala, pokrivanje stroškov električne energije, vzdrževanje telemetrije za nadzor nad 
obratovanjem, prevozom in oddajo odvečnega mulja, zavarovanje, varstvo pri delu in požarno varstvo.  
 

493 Porečje Sore (odvajanje in čiščenje odpadnih voda) 
Sredstva so bila porabljena za financiranje neupravičenih stroškov povezanih z izgradnjo novega 
primarnega kanala kanalizacijskega sistema Trebija-Gorenja vas, koordinacijo projekta Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v porečju Sore s strani RAS-a oz. strokovna pomoč pri izdelavi končnega 
poročila, geodetske storitve, izdelavo GIS podlog za končno poročilo, izdelavo potrebne projektne 
dokumentacije, plačilo gradbenih del pri manjših obnovah in vzpostavitvi prvotnega stanja zemljišč ter 
ostalih stroškov povezanih z izgradnjo novega kanalizacijskega sistema. 
 

711 Gospodarska cona Todraž II. faza – kanalizacija 
Sredstva so bila porabljena za razna investicijska vzdrževalna dela. 
 

759 Čiščenje odpadnih voda – hišni priključki 
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo oziroma sofinanciranje izgradnje hišnih priključkov do 
objektov, ki so se v letu 2016 priključili na novo zgrajeno kanalizacijo, in sicer za izgradnjo hišnih 
priključkov, daljših od 15 metrov.  
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852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas 
Sredstva so se namenila za izgradnjo sekundarnega voda za objekta Dolenja Dobrava 31 in 23 in 
sekundarnega voda za objekta Trata 76 in 78. 

 

853 Kanalizacija in ČN Poljane 
Sredstva so se namenila za izvedbo sekundarnega voda Predmost zgoraj 8.2 in priključitev objekta 
Hotovlja 68 (več kot 15 m). 

 

857 Male čistilne naprave 
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje izgradnje 5 malih čistilnih naprav na osnovi uspešne 
prijave na javni razpis.  

 

861 Porečje SORE – ČN Gorenja vas 
Sredstva so bila porabljena za nakup opreme in naprav za zagotavljanje nemotegega delovanja ČN 
Gorenja vas, manjše obnove in nadgradnje inštalacij. 
 

869 Okoljska dajatev od odpadnih voda 
Sredstva niso bila porabljena, ker razlike okoljske dajatve ni bilo.  

 

870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna) 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje razlike med zneskom vodnih povračil (akontacije) in 
zneskom prejetih plačil za vodni prispevek. 
 

872 Kanalizacija Gor.vas-Tabor, Dol. Dobrava, Dobravšce 
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo dela fekalne kanalizacije na Dolenji Dobravi, odsek Mrzlk – 
Sivc. Z izgradnjo kanalizacije smo opustili in odstranili črpališča na Mrzlk.  
 

874 Kanalizacija Javorje - kanali 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov električne energije, zavarovanja, vzdrževanja in 
telemetrije. 
 

875 Kanalizacija Javorje – ČN Dolenčice in ČN Četena Ravan 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov električne energije, odvoz mulja, vzdrževanje, 
monitoringe in poročili za leto 2016, telemetrijo in zavarovanje. 
 

877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov odvoza in čiščenja vsebin iz greznic.  

 

878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov odvoza in čiščenja vsebin iz MKČN.  
 

879 Ocene obratovanja MKČN 
Sredstva so bila porabljena za nakup standarda (SIST EN 12566-3). 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

553 Kataster komunalnih naprav 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje programa PROTOK – nadgradnja programa.  
 

406 Obnova vodovoda Gorenja vas 
Sredstva so bila porabljena za vodovod v Gorenji vasi, Dolenji Dobravi, Hotavljah ter Podgori 
(vzdrževalna dela na vodovodu in električno energijo za črpališča, skladno po HACCP mapi. Opravljen 
je bil letni servis hidravličnih ventilov in klorne postaje ter izvedena obnova sekundarnega vodovoda v 
Gorenji vasi, odsek Sestranska vas-Trata v dolžini 120 metrov. 
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407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval 
Sredstev so bila porabljena za električno energijo ter za vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu 
Delnice - Podpreval in vzdrževalna dela na napravi UV-dezinfekcija vode (menjava filtra ter žarnice), 
skladno po HACCP mapi. 
 

408 Vodovodni sistem Fužine 
Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje vodovodnega sistema Fužine, skladno po HACCP 
mapi.    

 

416 Vodovodni sistem Podvrh – Zapreval - neupravičeni str. 
Sredstva so bila prerazporejena na drugo proračunsko postavko.  
 

418 Prenos zasebnih vodovodov na občino 
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo dela sekundarnega omrežja na vodovodnem sistemu Podvrh 
– Zapreval, odsek vikendi. 

 

419 Vodovodni sistem Lučine 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo PZI projektne dokumentacije. 
 

422 Vodovod Zarobar – Hlavče Njive - Brda 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje vodovodnega sistema Zarobar – Hlavče njive – Brda, 
skladno po HACCP mapi. Del sredstev se je porabilo za asfaltiranje dela javne poti pri Zarobarju, v 
dolžini 150 m (nad zajetjem vode).  
 

423 Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval - obratovanje 
Sredstva so bila porabljena za električno energijo za črpališče Bohinčev mlin in vodohran Podvrh. 
Opravljen je bil letni servis hidravličnih ventilov, klorne postaje ter za vzdrževanje vodovodnega 
sistema Podvrh - Zapreval.  
 

425 Javni vodovodi – skupni stroški  
Sredstva so bila porabljena za obnove in vzdrževanje priključkov na javni vodovod ter redno menjavo 
vodovodnih števcev. 
 

427 Sofinanciranje zasebnih vodovodov 
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje enega vodovoda (prijava na javni razpis). 
 

454 Pregledi in analize vode 
Sredstva so bila porabljena za strokovni nadzor pitne vode, ki obsega odvzem vzorcev pitne vode, 
terenski ogled objektov za zajem, zbiranje in distribucijo pitne vode, pripravo mnenj k poročilom in 
izdelavo letnega poročila o zdravstveni ustreznosti pitne vode za javne vodovode v občini.  
 

467 Vodovod Stara Oselica – Svis. grapa - Slajka 
Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov električne energije in zavarovanja črpališča pitne vode na 
vodovodu Stara Oselica – Slajka ter za redno vzdrževanje objektov in naprav skladno s planom 
HACCP. Del sredstev je bilo porabljenih za menjavo treh mehanskih z hidravličnimi ventili za 
uravnavanje tlaka.  
 

479 Porečje SORE – vodooskrba 
Sredstva so bila porabljena za financiranje neupravičenih stroškov operacije Oskrbe s pitno vodo v 
porečju Sore, in sicer dodatno naročena gradbena dela in strojno inštalacijska dela pri obnovah stari 
vodovodov in objektov, geodetskih storitev, izdelavo GIS podlog za končna poročila, nakup potrebnih 
zemljišč za objekte, priključnih taksa za priključitev na elektro omrežje, gradnjo nadzornega sistema ter  
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koordinacijo projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sore s strani RAS-a (pomoč pri izdelavi končnih 
poročil). 
 

495 Vodovod Poljane 
Sredstva so bila porabljena za električno energijo vodnega črpališča Poljane ter za vzdrževalna dela 
na vodovodu Poljane skladno s planom HACCP.   
 

608 Vodovodni sistem cona Todraž 
Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške porabe elektrike in zavarovanja za črpališče v GC 
Todraž ter za materialne in vzdrževalne stroške na vodovodu (menjava hidranta, vgradnja dveh 
ventilov ter odprava okvare vodovoda v coni Todraž ).  
 

737 Vodovod Trebija-Gorenja vas – Todraž 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje klorinatorske postaje na Trebiji, vzdrževanje postaje, 
kontrola prisotnosti klora v vodi. Del sredstev se je porabilo za obnovo dela vodovoda v Podgori  in 
Trebiji zaradi prevezave na javno vodovodno omrežje.  Opravljen je bil letni servis hidravličnih ventilov, 
klorne postaje 
 

469 Najemnina grobov - prenakazila na KS 
Sredstva grobarin so bila prenakazana krajevnim skupnostim, ki so upravljavke pokopališč. 
 

531 Poslovilni objekt Poljane – vzdrževanje 
Sredstva so bila porabljena za električno energijo, zavarovanje, sesalec, vzdrževanje in potrošni 
material.  

 

615 Poslovilni objekt Stara Oselica - vzdrževanje 
Sredstva so bila porabljena za električno energijo, zavarovanje ter potrošni material.  
 

616  Poslovilni objekt Leskovica - vzdrževanje 
Sredstva so bila porabljena za električno energijo, vzdrževanje gasilnikov in zavarovanje. 
 

623  Poslovilni objekt Lučine 
Sredstva na postavki niso bila porabljena, saj projektna dokumentacija še ni izdelana. 
 

750  Gospodarska cona Dobje  
Sredstva v letu 2016 so bila porabljena za izdelavo geološko geomehanskega poročila. Ostala 
sredstva niso bila porabljena, saj s strani občine ni bil izveden načrtovani odkup zemljišča, zato 
posladično tudi ni bil izveden javni razpis za pridobitev novih investitorjev za gradnjo v coni.  

 

 

 

11 KS GORENJA VAS 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

00414 Plačilni promet, bančna provizija 
Za plačilo računov UJP za vodenje podračuna KS je bilo porabljenih 9,42 EUR. 
 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 

01012 Stroški praznovanj – lastna dejavnost KS 
Sredstva, ki smo jih pridobili z donacijami, so bila porabljena za praznovanje veselega decembra v 
Gorenji vasi, za obdaritev otrok ter za okrasitev centra.  
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9171 Stroški praznovanj 
Sredstva 3.261,00 EUR, dobljena iz občinskega proračuna, smo v celoti porabili za obdaritev otrok za 
Miklavža, ki jo organizira KS in za novoletno okrasitev.  

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA  

  

00411 Izdatki za blago in storitve  
Sredstva, dobljena iz občinskega proračuna  (5.490,62 EUR), smo porabili za: nagrado predsedniku/ci 
KS  vključno s potnimi stroški, sejnine in potne stroške za člane sveta KS, reprezentanco, telefon, 
materinski dan v Leskovici, plačilo storitev, novoletne voščilnice in druge stroške v okviru veselega 
decembra, poštnino, pisarniški material in električno energijo. 

 

01011 Izdatki za blago + storitve – last. dej. KS Gorenja vas    
Na tej postavki je bilo porabljenih 423,59 EUR za potrebe delovanja KS.  

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

5361 Tekoče vzdrževanje LC + JP  
Za tekoče vzdrževanje cest in javnih poti ter za čiščenje po zimski službi smo porabili vsa sredstva, 
dobljena iz občinskega proračuna (38.472 EUR). 

 

5021 Odročni kraji 
Sredstva, dobljena iz občinskega proračuna,  so v celoti  (6.643 EUR) porabljena za asfaltiranje 
LC4696041 Selo-Zabrežnik (Žirovski vrh). 

 

5371 Obnova LC + JP (investicije) 
Na tej postavki je bilo porabljenih 101.465,29 EUR, del sredstev, to je v višini 2.725,51 EUR je ostalo 
neporabljenih in se prenašajo v leto 2017. Gre za zadržna sredstva po pogodbi z izvajalcem 
asfaltiranja KPL in bodo izplačana po uspešni primopredaji del in odpravi eventuelnih pomanjkljivosti. 
S porabljenimi sredstvi so bile izvedene asfaltacije in sanacije asfaltov na JP Selo-Zabrežnik, JP 
Volaka-Jereb, JP Leskovica-Lajše-Robidnica- odcep Novaki-Krnice, JP Kopačnica-Planina, JP Suša-
Jelovica, JP Volaka-Leskovica, JP Hotavlje-Kopačnica, JP Hotavlje-Podgora.   
 

45112  Vzdrževanje drugih objektov 
Za vzdrževanje drugih komunalnih objektov (javna razsvetljava, parkirišča, mostovi, druge javne 
komunalne površine in naprave) smo porabili 20.758,00 EUR, in sicer: za električno energijo javne 
razsvetljave 11.903,98 EUR, za vzdrževanje javne razsvetljave v Gorenji vasi in Dolenji Dobravi tekoče 
vzdrževanje 5.703,29 EUR, za vzdrževanje drugih objektov in javnih površin 3.150,73 EUR. 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 

04911 Vzdrževanje pokopališč – lastna dejavnost KS 
Za vzdrževanje pokopališča v Gorenji vasi je bilo porabljenih 6.316,61 EUR, in sicer: za odvoz smeti 
2.738,16 EUR, za tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališča  2.501,67 EUR, za električno energijo 
632,37 EUR, za nakup električnega radiatorja za vežico v Gorenji vasi 87,66 EUR, za potrošni material 
356,75 EUR. 
Za vzdrževanje pokopališča v Leskovici je bilo porabljenih 1.511,96 EUR, in to: za odvoz smeti 971,95 
EUR, za tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališča pa 540,01 EUR. 
 
Sredstva so bila pridobljena iz naslednjih virov:  

 7.649,97 EUR od najemnin za mrliško vežico Gorenja vas ter od najemnin in zakupnin za 
grobove  v Gorenji vasi,  

 1.533,98 EUR od najemnin za grobove v Leskovici. 
Navedena sredstva niso bila porabljena v celoti, ostanek se prenaša v leto 2017. 
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18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 

08213 Transfer za počitniške dejavnosti – lastna dejavnost  
Župniji Trata -  Gorenja vas, smo nakazali 150,00 € za izvedbo oratorija. 

 
 
 

KS POLJANE 

 

02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

00424  Plačilni promet-bančna provizija – KS Poljane 
Postavka zajema račune UJP za vodenje podračuna. 
 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE 

9172  Stroški praznovanj – KS Poljane 
Sredstva smo namenili za obdaritev otrok za Miklavža, ki ga organizira Kulturno društvo Poljane in KS 
Poljane ter za novoletno okrasitev centra Poljan in delno Srednje vasi.  
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

00421  Izdatki za blago in storitve – KS Poljane 
Sredstva smo v celoti porabili za pisarniški material, električno energijo, telefon, poštnino ter druge 
stroške: reprezentanca, oblikovanje in lektoriranje Vaščana, material, delno za nagrado predsednika 
ter delno za plačilo tajniških storitev v KS. 
 

01021  Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost KS Poljane 
Sredstva smo porabili predvsem za pokrivanje stroškov dejavnosti KS, ker sredstva na postavki 00421 
niso zadostovala, in sicer za plačilo električne energije, telefona, poštnine, splošni in posebni material 
in storitve (voščilnice, okrasitev, pisarniški material…), za stroške reprezentance ter za delno plačilo 
nagrade za predsednika ter delno za plačilo tajniških storitev v KS. 
 

00422 Vzdrževanje prostorov za delovanje KS – KS Poljane  
Pokrivali smo stroške dela po podjemni pogodbi (čiščenje pisarne KS). 
 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

03021 Protipož. varnost (inv. vzdr., transfer gas. dr. itd.) – lastna dejavnost KS Poljane 
Sredstva na postavki niso bila porabljena, ni bil nakazan transfer gasilcem za njihovo dejavnost.  
 

13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

5362  Tekoče vzdrževanje LC in JP – KS Poljane  
Sredstva smo porabili za tekoče vzdrževanje vseh lokalnih cest in kategoriziranih javnih poti, ki jih 
vzdržuje KS Poljane, skladno z Odlokom o občinskih cestah.  
 

5022 Odročni kraji – KS Poljane 
Sredstva so se porabila za utrjevanje na cesti (vgradnja drobljenca) Stržinar – Premetovc.  

 

5372  Obnova LC in JP (invest.) – KS Poljane  
Sredstva smo porabili za  priprave in asfalterska dela Lužar – Kopišar, za utrjevanje na cesti Stržinar – 
Premetovc. Zadržana sredstva za asfaltiranje so bila prenesena v leto 2017.   

 

45122  Tekoče vzdrževanje drugih objektov – KS Poljane 
Sredstva smo porabili za vzdrževanje drugih komunalnih objektov (javno razsvetljavo, parkirišča, 
mostovi, druge javne komunalne površine in naprave), in sicer za tekoče vzdrževanje (košnja, urejanje 
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gredic, nasaditev, urejanje okolice, obrezovanje grmovnic…), električno energijo ter delno za plačilo po 
podjemni pogodbi (čiščenje javnih površin -pobiranje smeti, čiščenje AP, urejanje parka).  
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

04921  Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost KS Poljane 
Sredstva so se namenila za odvoz smeti, plačilo električne energije ter za druge stroške tekočega 
vzdrževanja in urejanja pokopališča v Poljanah ter za delo preko podjemne pogodbe.  
 

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 
08221   Kulturni dom Poljane – lastna dejavnost KS Poljane  
Sredstva so se porabila za električno energijo, zavarovalne premije, za kurilno olje,  za plačila po 
podjemni pogodbi za čiščenje prostorov, čistilni material, elektro material ter tekoče vzdrževanje 
(beljenje, servis gasilnikov, predelava pohištva, odstranjevanje PVC poda, brušenje in pleskanje vrat).   
 

19  IZOBRAŽEVANJE 

 
09221  Transferi šolam – lastna dejavnost KS Poljane  
Transfer smo namenili za pomoč pri organizaciji tekmovanja BICIKL na OŠ Poljane, za pomoč pri 
izvedbi valete ter za pomoč pri izvedbi zimske šole v naravi.  
 

 
 

KS JAVORJE 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

00434 Plačilni promet, bančna provizija – KS Javorje  

Sredstva smo namenili za plačilo provizije  UJP za vodenje podračuna. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE 

9173 Stroški praznovanj – KS Javorje 

Sredstva smo porabili za obdaritev otrok  za Miklavža, od 1. do 10. leta starosti. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

00431 Izdatki za blago in storitve – KS Javorje  

Iz postavke smo krili stroške za delovanje KS, in sicer: pisarniški material, električno energijo, 

poštnino, stroške reprezentance, nagrado tajniku po pogodbi o delu in nagrado predsedniku, vključno 

s potnimi stroški, skladno s  Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in 

nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter 

članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.  

01031  Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost KS Javorje  

Nekaj sredstev smo porabili za plačilo voščilnic.  

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

5363 Tekoče vzdrževanje LC in JP – KS Javorje  

Sredstva so se v deloma porabila za tekoče vzdrževanje vseh lokalnih cest in javnih poti, ki jih 

vzdržuje KS Javorje, skladno z Odlokom o občinskih cestah (izdelava talnih oznak, ureditev drenaže, 

nasutje, popravila cest…).  
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04531 Obnove cest (LC+JP) – lastna dejavnost KS Javorje  

Sredstva na postavki so ostala neporabljena.  

 

5023 Odročni kraji – KS Javorje  

Sredstva smo porabili za rekonstrukcijo ceste Murave – Hleviše.  

 

5373 Obnova LC in JP (invest.) – KS Javorje  

Sredstva s postavke so se večinoma prenesla v leto 2017, za poplačilo asfalterskih del (zamujanje 

izvajalcev). Nekaj sredstev je bilo porabljenih za investicijska dela na cesti Javorje – Murave, za 

dokončanje del na javni razsvetljavi Javorje – Murave.  

 

45132 Tekoče vzdrževanje drugih objektov – KS Javorje  

Sredstva smo namenili za tekoče vzdrževanje drugih komunalnih objektov (javne razsvetljave, 

parkirišča, druge javne komunalne površine in naprave) in sicer za električno energijo in drugi 

material ter najem zemljišča za parkirišče. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

04931 Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost KS Javorje  

Sredstva so se namenila za odvoz smeti, za tekoče vzdrževanje (spravilo grmovja, prestavitev 

spomenikov…), za obnovo obzidja pokopališča ter ureditev prostora za ekološke odpadke. 

 

19  IZOBRAŽEVANJE 

09231  Transfer šolam – lastna dejavnost KS Javorje  

Sredstva so bila porabljena za nakup igrač in majic za PŠ Javorje.  

 
 
 

KS LUČINE 

 

02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

00444  Plačilni promet-bančna provizija – KS Lučine 

Sredstva te postavke smo namenili za plačilo provizije UJP za vodenje podračuna. 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPOLOŠNE JAVNE STORITVE 

9174   Stroški praznovanj – KS Lučine 

Sredstva smo namenili za obdaritev otrok za Miklavža in za pokritje stroškov praznovanja ob 

materinskem dnevu. 

 

00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Lučine 

Sredstva smo namenili za nakup plina za KD Lučine.  

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

00441  Izdatki za blago in storitve – KS Lučine  

Stroški na tej postavki zajemajo pisarniški material, telefon, poštnino. Pogodbeno delo tajnika ter 

nagrada za predsednika, je bila izplačana skladno s  Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah 

pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 

sveta  in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 
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13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

5364  Tekoče vzdrževanje LC in JP – KS Lučine  

Sredstva so bila v celoti porabljena za tekoče oz. redno vzdrževanje vseh lokalnih cest, ki jih 

vzdržuje KS Lučine, skladno z Odlokom o občinskih cestah. 

 

04541 Obnove cest (LC + JP) – last.dej. KS Lučine  

Sredstva na postavki so se porabila za investicijska dela na cesti v Prelesju.  

 

5024  Odročni kraji – KS Lučine  

Sredstva na postavki so se porabila za investicijska dela na cesti v Prelesju.  

 

5374  Obnove LC + JP (invest.) – KS Lučine  

Sredstva na postavki so se porabila za investicijska in asfalterska dela na LC Lučine – Zadobje ter za 

investicijska dela na cesti Vrbane-Črnogorc.  

 

45142 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - KS Lučine  

Sredstva smo porabili za druge komunalne objekte (javno razsvetljavo, parkirišča, mostovi, druge 

javne komunalne površine in naprave), in sicer za tekoče vzdrževanje in električno energijo.  

 

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

06341  Vzdrževanje drugih objektov – vodovodi – last.dej. KS Lučine  

Sredstva na postavki so se namenila za tekoče vzdrževanje vaškega vodovoda Lučine ter za 

električno energijo.   

 

04941  Vzdrževanje pokopališča – last.dej. KS Lučine 

Sredstva na postavki so se namenila za plačilo komunalnih storitev (smeti) ter za tekoče vzdrževanje.  

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

08241   Kulturni dom – lastna dejavnost KS Lučine  

Na tej postavki smo planirana sredstva porabili za pokritje stroškov električne energije, za popravilo 

električne karnise in lamelne zaveze. 

 

08243 Transfer cerkvi – lastna dejavnost KS Lučine  

Sredstva so se kot transfer župniji namenila za nakup orgel.  

19  IZOBRAŽEVANJE  

09241 Transfer šolam – lastna dejavnost KS Lučine  

Sredstva v višini 200,00 EUR so se namenila za plačilo športnih aktivnosti v športnem centru, ki so se 

jih udeležili učenci PŠ Lučine.  

 
 
 

KS TREBIJA 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

00454 Plačilni promet, bančna provizija – KS Trebija 

Stroški se nanašajo za plačilo provizije UJP za vodenje podračuna. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE 

9175 Stroški praznovanj – KS Trebija 

Sredstva smo namenili za obdaritev otrok za Miklavža. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

00451 Izdatki za blago in storitve za dejavnost KS – KS Trebija  

Sredstva smo porabili za delovanje KS, in sicer za: telefon, poštnino, pisarniški material, 

zavarovalno premijo in plačilo tajnice preko študentskega servisa.   

 

01052 Izdatki za blago in storitve-lastna dejavnost KS – lastna dej. KS Trebija  

Sredstva na postavki niso bila porabljena.  

 

00452 Vzdrževanje prostorov za delovanje KS – KS Trebija 

Sredstva so se namenila za uporabo prostora v gasilskem domu za leto 2016. 

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

5365 Tekoče vzdrževanje LC in JP – KS Trebija  

Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje vseh lokalnih cest in javnih poti, ki jih 

vzdržuje KS Trebija, skladno z Odlokom o občinskih cestah. 

 

5025 Odročni kraji – KS Trebija  

Sredstva so se porabila za gradnjo prepusta in sanacijo JP Topličar – Mlinar.  

 

5375 Obnove LC in JP – KS Trebija  

Sredstva s postavke so se večinoma prenesla v leto 2017, za poplačilo asfalterskih del (zamujanje 

izvajalcev). Nekaj sredstev je bilo porabljenih za gradnjo prepusta Topličar – Mlinar.  

 

45152 Tekoče vzdrževanje drugih objektov – KS Trebija  

Sredstva so se porabila za komunalne objekte (javno razsvetljavo, parkirišča, mostovi, druge 

javne komunalne površine in naprave), in sicer za tekoče vzdrževanje in električno energijo. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

04951 Tekoče vzdrževanje pokopališča – lastna dej.KS Trebija  

Sredstva so se porabila za stroške  komunalnih storitev odvoza smeti. 

 
 
 

KS SOVODENJ 

 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

00464 Plačilni promet – bančna provizija – KS Sovodenj 

Sredstva smo porabili za plačilo računov UJP za vodenje podračuna. 

  

04 SKUPNE ADMINISTRATINE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

01062 Stroški praznovanj – lastna dejavnost KS Sovodenj 
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Sredstva smo porabili za plačilo računov za obdaritev otrok za  Miklavža. 

 

9176 Stroški praznovanj – KS Sovodenj 

Sredstva smo porabili za plačilo računov za obdaritev otrok za  Miklavža od dopolnjenega enega leta 

do dopolnjenega 10. leta. 

  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

00461 Izdatki za blago in storitve – KS Sovodenj  

Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo pisarniškega materiala, električne energije, 

telefona, poštnine in izplačilo nagrade predsedniku sveta KS, plačilo tajnice po podjemni pogodbi in 

sejnin za člane sveta. Pri izplačilu teh stroškov  smo se držali pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 

teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov. 

 

01061 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost KS Sovodenj 

Sredstva so bila delno porabljena za plačilo stroškov zavarovanja, za stroške telefona, poštnine, za 

plačilo tajnici KS po podjemni pogodbi in nagrade predsedniku sveta KS, ker na postavki 00461 ni bilo 

dovolj proračunskih sredstev za ta namen.   

  

00462 Vzdrževanje prostorov za delovanje KS – KS Sovodenj  

Sredstva smo namenili plačilu računov za najemnino PGD Sovodenj za poslovni prostor KS Sovodenj, 

ki se nahaja v gasilskem domu Sovodenj. 

 

13 PROMET, PROMETNA  INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

5366 Tekoče vzdrževanje LC in JP – KS Sovodenj  

Sredstva se bila porabljena za plačila računov tekočega vzdrževanja LC in JP po seznamu skladno z 

odlokom o občinskih cestah. 

 

04561 Obnove cest (LC in JP) - lastna dejavnost KS Sovodenj 

Zbrana sredstva smo porabili za rekonstrukcijo odcepa JP Stata.  

 

5026 Odročni kraji – KS Sovodenj  

Sredstva na postavki niso bila porabljena, prenesla so se v leto 2017, zaradi zamujanja asfaltiranja 

cest.  

 

5376 Obnova LC in JP (invest.) – KS Sovodenj 

Sredstva so se namenila za izdelavo propusta JP Oblak-Čeh, za pripravljalna dela pred asfaltacijo St. 

Oselica - Ermanovec, LC Javorjev Dol, JP Stata. Nekaj sredstev iz postavke je bilo preneseno v leto 

2017 za poplačilo stroškov asfaltiranja.    

 

45162 Tekoče vzdrževanje drugih objektov – KS Sovodenj 

Sredstva so se  porabila za plačilo računov za vzdrževanje raznih komunalnih objektov ter  za plačilo 

električne energije javne razsvetljave. 

 

45861 Inv. vzdrž. + obnove cest.infrastr. – KS Sovodenj 

Sredstva so se namenila za izdelavo kozolčka z okvirjem za tablo.  

  

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

06361 Vzdrževanje drugih objektov (vodov.) - lastna  dejavnost KS Sovodenj  
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Sredstva vodarine smo porabili za pokritje stroškov električne energije, zavarovalnih premij, 

tekočega vzdrževanja vodovoda (vzorčenje vode, za sistem oddaljenega nadzora in krmiljenja 

dezinfekcije) in za druge stroške. 

 

45866  Inv. vzdrž. in obnove infrastr. (vodovodi) – KS Sovodenj  

Sredstva smo porabili za vzdrževalna dela na vodovodu Sovodenj (za sistem oddaljenega nadzora in 

krmiljenja dezinfekcije) in stroške priključevanja.  

 

04961 Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost KS Sovodenj 

Sredstva smo porabili za tekoče vzdrževanje pokopališča v Novi Oselici. Pokrili smo stroške elektrike, 

odvoza smeti, zavarovalne premije, sadik rož-za pokopališče ter za plačilo stroškov urejanja 

pokopališča. 

 

45862  Inv. vzdrž. in obnove infrastr. (pokopališče) – KS Sovodenj 

Sredstva so se namenila za obnovo zidu na pokopališču v Novi Oselici in za popravilo razsvetljave v 

vežici v Novi Oselici.  

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

08261 Kulturni dom – lastna dej. KS Sovodenj 

Sredstva smo porabili za pokritje stroškov električne energije, za nakup kurilnega olja za dvorano, za 

tekoče vzdrževanje (nakup čistil) ter za plačilo stroškov dela gospodarja v kulturni dvorani po 

podjemni pogodbi.  

 

45865 Nakup, gradnja, vzdrž. kult.objektov – KS Sovodenj 

Sredstva so bila porabljena za nakup novega projektorja, platna.    

 
Sredstva smo namenili plačilu računov za najemnino PGD Sovodenj za poslovni prostor KS Sovodenj, 
ki se nahaja v gasilskem domu Sovodenj. 
 
 

3.3.  OBRAZLOŽITEV  NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
V nadaljevanju navajamo nekaj osrednjih projektov, ki so bili delno ali v celoti realizirani: 

 obnova, rekonstrukcija in adaptacija odsekov lokalnih cest, ki se nadaljujejo v naslednjih letih, 

 sanacije usadov na lokalnih cestah, nakup prometne signalizacije in ureditev neprometne 
signalizacije, 

 obnova ceste Karlovc-Budl-Žirovski vrh (po neurju 2014), 

 postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta, 

 ureditev parkirišča pri Zdravstveni postaji Gorenja vas, 

 prenova prostorov Pediatrične ambulante v ZP Gorenja vas, 

 rekonstrukcija mostu čez Ločivnico v Poljanah, 

 prometna ureditev Hotavelj, 

 nakup zemljišč za predvidena parkirišča Hotavlje, 

 nakup dela zemljišč za ureditev RC Gorenja vas - Dobrava (sofin. občine), 

 projektna dokumentacija za izvedbo ukrepov za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore 
na območju Poljan, 

 knjižnica Gorenja vas, 

 medgeneracijski center Gorenja vas, 

 uvajanje oziroma razvoj turističnih lokacij in produktov: Rupnikova linija, dvorec Visoko, Kulturni 
center slikarjev Šubic, Leader projekt: »Stara hišna imena«, občinska pohodna pot.  
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3.4. BILANCA STANJA IN OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 

 

v EUR (brez centov)

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001 45.763.588 46.807.152

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE

002 64.940 64.754

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 53.863 50.520

02 NEPREMIČNINE 004 42.855.931 42.021.901

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 8.280.003 7.280.481

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 3.988.962 3.785.548

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 

SREDSTEV

007 1.386.575 1.062.470

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 396.974 820.970

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 135.924 149.637

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 8.041.298 8.357.813

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 2.478.346 2.758.372

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 610 98

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 1.293.175 925.263

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 239.109 247.909

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA

017 37.311 50.268

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 42 62

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 216.115 763.788

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 691.984 770.984

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0

C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 48.241.934 49.565.524

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 30.080 30.080

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034 1.338.230 2.003.042

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 48.181 46.325

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 401.164 483.083

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 9.785 9.453

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA

039 257.241 256.794

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 174.934 195.799

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 1.363 1.660

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 445.562 1.009.928

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)

044 46.903.704 47.562.482

90 SPLOŠNI SKLAD 045 45.669.934 46.857.552

91 REZERVNI SKLAD 046 21.604 27.233

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 339.572

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 829.816 1.004.750

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 12.519

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA

056 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 382.350 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ (001+012+023) 060 48.241.934 49.565.524

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 30.080 30.080

na dan 31.12.2016

Členitev 

skupine 

kontov Naziv skupine kontov

Oznaka 

za AOP

Znesek

Bilanca stanja
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OBRAZLOŽITVE BILANCE STANJA 

 

 
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev ob koncu 
obračunskega obdobja. Na aktivni strani bilance stanja so prikazani podatki o neopredmetenih in 
opredmetenih osnovnih sredstvih, terjatvah – kratkoročnih in dolgoročnih, na pasivni strani pa so 
podatki o splošnem in rezervnem skladu ter o obveznostih – kratkoročnih in dolgoročnih. Na kontih 
izvenbilančnih evidenc so prikazani podatki o spornem premoženju iz premoženjsko delitvene bilance 
(Vlaganja v Peks in Javno pravobranilstvo Gorenjske).  
 
Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni 
vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna ni znana. 
Nabavna vrednost se sestoji iz nakupne cene, povečane za morebitne davke, stroške prevzema in 
druge neposredne stroške. 
 

Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 

31.12.2016 je znašalo 37.189.392,04 EUR, od tega:  

 

-          neopredmetena dolgoročna sredstva 11.076,63 EUR (računalniški programi), 

-          opredmetena osnovna sredstva 37.178.315,41 EUR, ki so razdeljena na: 
- zemljišča v znesku: 4.185.566,37 EUR 
- zgradbe in investicije v znesku: 30.390.361,91 EUR, 
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v znesku: 2.602.387,13 EUR. 

 

Nabavna vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 

spremenila za + 1.037.630,10 EUR. Pri  tem znašajo povečanja zaradi novih nabav 1.742.569,57 

EUR, zmanjšanja pa 704.941,47 EUR. 

 

Povečanja nabavne vrednosti so bila naslednja: 
 

-    Povečanja neopredmetenih osnovnih sredstev je znašalo 1.674,37 EUR. 
 

-    Povečanje zemljišč je znašalo 264.607,84 EUR, in to za: 
nakup zemljišč od PGD Gorenja vas (menjalna pogodba) 51.779,66 EUR 

nakup zemljišča od Pavla Pintarja (za nadaljnjo menjavo) 45.537,81 EUR 

nakup zemljišč za parkirišče na Hotavljah (Lonec, Cerar)          29.445,21 EUR 

nakup zemljišč za JP do zdravstvenega doma (menjalna pogodba z 
Jelovico) 

23.732,91 
EUR 

nakup zemljišča za zadrževalnik meteorne vode skaldno z OPPN 18.315,00 EUR 

nakup zemljišč za povečanje poplavne varnosti Poljan 17.782,85 EUR 

nakup zemljišča, kjer poteka JP Žabja vas – Predmost  15.799,00 EUR 

nakup zemljišča na Trebiji, kjer poteka del javne poti 8.732,50 EUR 

nakup zemljišča, kjer je že otroško igrišče Hotavlje 7.000,00 EUR 

nakup zemljišča na Dolenji Dobravi (za nadaljnjo menjavo) 5.800,00 EUR 

nakup zemljišč za ceste v občini  (LC Poljane-Gabrška gora, LC Poljane-
Bukov vrh, JP Četena Ravan-Podvrh, JP Trebija) in vodovode 

37.639,90 
EUR 

nakup zemljišča za na Trebiji za prečrpovalno postajo  3.043,00 EUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

-  Povečanje drugih nepremičnin je znašalo 976.764,67 EUR, in to: 
Sokolski dom, sanacija 83.790,64 EUR 

Objekti dvorca Visoko 110.283,36 EUR 

Poslovni prostori 22.022,87 EUR 

Stanovanja (menjava oken in uskladitve z upravljavcem stanovanj 
SPO) 

37.296,45 EUR 

Zdravsteni dom Gorenja vas – prenova  pediatrične ambulante (brez 
opreme) 

50.231,76 EUR 

Vodovodi 95.949,54 EUR 

ČN in kanalizacija v občini 104.848,67 EUR 

Prometna ureditev Poljane (most čez Lovivnico) 109.345,93 EUR 

Pločniki na Hotavljah 99.640,11 EUR 

Ceste Sovodenj-Javorjev Dol-Ledine 87.217,70 EUR 

Cesta LC Trebija-St.Oselica 78.166,79 EUR 

Cesta Suša-Dolenja Žetina (Domačejkar) 49.072,26 EUR 

Cesta Poljane –Bukov vrh-Lučine (zgornji ustroj)  15.218,12 EUR 

Cesta Lipan-Tesnar, zgornji ustroj (Hotavlje) 7.919,11 EUR 

Zgornji ustroji na ostalih cestah 5.540,44 EUR 

Javna razsvetljava 6.226,23 EUR 

Druge nabave in korekcije  13.994,69 EUR 

 

 

- Povečanje investicij, ki so še v teku v znesku, 255.447,72 EUR, in to: 
Telovadnica Gor.vas  59.231,40 EUR 

Visoko, obnova gosp.poslopja 25.808,10 EUR 

Knjižnica Gorenja vas 29.170,39 EUR 

Cesta za zdravstveni dom 87.445,73 EUR 

Kolesarske steze 3.169,90 EUR 

Vodovodni sistem Lučine  7.814,20 EUR 

Pločniki Lučine - Suhi  Dol 8.451,33 EUR 

Kanalizacija Tabor-Gor.vas-Dol.Dobrava-Dobravšce 26.004,76 EUR 

Ostalo  8.351,91 EUR 

 

 

- Povečanje opreme, drobnega inventarja in drugih opredmetenih osnovnih sredstev znaša    

244.074,97 EUR in zajema: nakup pohištva za Sokolski dom (za prostore občinske uprave, za 
dvorano, malo dvorano, servisni prostor in malo kuhinjo); nabavo opreme za pediatrično 
ambulanto; nabavo opreme vodovoda, kanalizacije, čistilnih naprav in črpališč; dograditev strežnika 
in UPS napajalnika ter druge računalniške in programske opreme; nadzorni protivlomni sistem za 
za zbirni center Todraž in za dvorec Visoko; nakup snežne freze, nakladalne klančine, vrtalnika, 
prikazovalnika hitorsti, linijskega laserja;  2 kom pocinkane stopnice;  opremo igrišča Trebija,  
igrišča pod Sokolskim domom in kosilnico za športno igrišče Sovodenj; nakup in montažo visokih 
droov z zastavo za Poljane in Trebijo; mize in klopi za Rupnikovo linijo; nadzorni sistem za 
prečrpovalno postajo; nakup računalniške opreme opreme in starinskih predmetov za dvorec 
Visoko in za Štefanovo hišo. 

 

Zmanjšanje nabavne vrednosti dolgoročnih sredstev in opredmetenih OS znaša 704.941,47 

EUR, in to:  

-   1.488,85 EUR pri neopredmetenih sredstvih, ki pomeni izločitev zastatelih in neuporabnih 
računalniških programov. 

- 81.081,00 EUR pri zemljiščih: izločitev zaradi menjave po menjalni pogodbi s PGD Gorenja vas in 

Stanonik Markom, pri čemer bo Občina zemljišča pridobljena od PGD namenila javni uporabi, Gasilsko 
društvo pa bo na zemljiščih pridobljenih od Občine zgradilo nov gasilski dom; izločitev zemljišč po menjalni 
pogodbi z Mitjem Ferlanom v Predmostu zaradi pridobiteve zemljišč preko katerih poteka kategorizirana javna 
pot oziroma preko katerih se bo uredila nova javna pot ter zemljišče na katerih se bodo izvedli protipoplavni 
ukrepi v naselju Predmost;  izločitev zaradi menjave po menjalni pogodbi z Jelovico Škofja Loka zaradi 
ureditve poti do Zdravstven postaje Gorenja vas.  
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- 581.710,77  EUR pri zgradbah, ki pomeni delno izločitev vrednosti starega Kulturnega doma Partizan 

Gorenja vas zaradi energetske in statične sanacije; delno izločitev nabavne vrednosti stanovanj in poslovnih 
prostorov zaradi zamenjave starih oken v starem zdravstvenem domu Gorenja vas in zaradi uskladitve 
vrednosti stanovanj z SPO; delne izločitve vrednosti vodovodov Trebija – Gorenja vas in Stara Oselica zaradi 
zamenjave iztrošenih ventilov in črpalke. 

-  40.660,85  EUR pri opremi in drobnem inventarju. Gre za izločitev neuporabne pisarniške opreme, 

zaradi prodaje; odpis dotrajanih igral športnega parka na Trebiji, invenurne odpise razne neuporabne opreme 
(pohištvo, računalniki, tiskalniki) in drobnega inventarja (zabojniki, stoli, prenosni telefoni). 
 

Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za leto 2016 znaša 

1.462.377,46 EUR. Pri obračunu je upoštevan pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in 
opredmetenih OS (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06-4831, 138/06 in 120/07; odslej pravilnik o odpisu).  
  

Stanje dolgoročnih finančnih naložb (konti 06) znaša 396.974,27 EUR. Vsebuje pa: delnice GB, 
CP, PID v vrednosti 65.722,74 EUR ter deleže v STC Stari vrh v vrednosti 282.174,60 EUR, RAS v 
vrednosti 1.591,91 EUR, Klavnico Škofja Loka v vrednosti 33.383,00 EUR, Radio Sora v vrednosti 
8.980,31 EUR, BSC, d.o.o. Kranj v vrednosti 113,97 EUR in Bioenergetiko Todraž v vrednosti 5.007,74 
EUR.  
 

Stanje dolgoročno danih posojil in depozitov (konto 074) znaša 135.923,48 EUR. Razvojna 
agencija Sora vodi kreditno shemo, ki jo je prevzela od Medobčinskega sklada za razvoj obrti in 
podjetništva. V letu 2016 je bilo dano novo posojilo v višini 10.000,00 EUR,  vrnjen pa smo dobili del 
depozita, ki ga je RAS vezala pri Deželni banki Slovenije, in sicer znaša vračilo 23.713,46 EUR.  
 

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje (konti 091, 093) znašajo 8.041.297,74 EUR. Prejemniki 
teh sredstev so javni zavodi (OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, OŠ Poljane, OŠ Jela Janežiča Škofja 
Loka, Glasbena šola Škofja Loka, Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Gorenjske lekarne Kranj, 
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Ljudska univerza Škofja Loka), katerih ustanoviteljica ali 
soustanoviteljica je občina Gorenja vas – Poljane. 
 
Spremembe terjatev za sredstva, dana v upravljanje, so v letu 2016 naslednje: 
- povečanje je znašalo  93.449,57 EUR (zajema nabavo opreme ter investicijsko vzdrževanje), 

- zmanjšanje je znašalo 409.965,26 EUR (zajema zmanšanja zaradi amortizacije in odpisov osnovnih 
sredstev: od tega za 149.324,30 EUR pri OŠ Gorenja vas,  za 221.497,11 EUR pri OŠ Poljane, za 39.143,85 
EUR pa pri ostalih zavodih). 

 

Stanje sredstev na računih proračuna:  

 Blagajna                            610,13 EUR, 

 Dobroimetje na računih v znesku 1.293.175,41 EUR, od tega: 
- denarna sredstva na EZR                     321.571,31 EUR, 
- obvezna proračunska rezerva                 21.604,10 EUR 
- kratkoročni depozit pri banki                 950.000,00 EUR.   

 

Stanje terjatev (konti 12) v znesku 239.109,17 EUR zajema: terjatve režijskega obrata za komunalne 
storitve v znesku 91.078,72 EUR, terjatve za komunalni prispevek 56.751,10 EUR, terjatve za vodno 
povračilo 5.700,94 EUR, terjatve občine za stanarine in ostale storitve v znesku 83.213,96 EUR in 
terjatve za turistično takso 2.364,45 EUR. Za dvomljive in sporne terjatve potekajo postopki izterjave.  

 

Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 140) v znesku 122,14 

EUR so terjatve za komunalne storitve do neposrednih uporabnikov proračuna države. 
 

Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 141) v znesku 

37.188,76 EUR so: terjatev režijskega obrata do Občine v znesku 8.879,09 EUR iz naslova subvencije 
omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter komunalnih storitev (smeti, voda, kanalščina), 
terjatve do krajevnih skupnosti za komunalne storitve v znesku 2.277,24 EUR, terjatve za komunalne 
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storitve do OŠ  v znesku 3.405,71 EUR, terjatve do krajevnih skupnosti v znesku 22.486,70 EUR za 
stanje sredstev na računih in terjatve do EZR-ja v višini 140,02 EUR za presežek, ki bo v letu 2017 
prenesen na transakcijski račun občine s posebnim sklepom župana.   

 

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 160) so terjatve za zamudne obresti od nepravočasno 
plačanih komunalnih stroritev občanov v višini 42,00 EUR.   
 

Druge kratkoročne terjatve (konti 17) v znesku 216.115,39 EUR zajemajo:  terjatve za nadomestilo 
za omejeno rabo prostora (renta RŽV) v višini 77.976,33 EUR, terjatve do DURS Škofja Loka za NUSZ 
v višini 137.890,06 EUR, terjatve za vstopni DDV za november 2016 v višini 249,00 EUR (ki ga je 
FURS nakazala 16.01.2017). 
 

Neplačani odhodki (konti 18) v višini 691.983,54 EUR predstavljajo prehodni konto za prejete 
tekoče in investicijske obveznosti, ki še niso plačane zaradi upoštevanja zakonitega plačilnega roka 30 
dni, obveznosti za plače, družinskega pomočnika in prispevke zdravstvenega zavarovanja 
brezposelnih.  
 

Aktivne časovne razmejitve (konti 19) v znesku 0,07 EUR zajemajo terjatev do države za prisojbino 
za gozdne ceste. 
 
Občina Gorenja vas – Poljane nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje. 
 

Kratkoročnih obveznosti za prejete predujme in varščine (konti 20) ni. 
 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 21) v višini 48.181,02 EUR so obveznosti za plače in  
za povračila stroškov do zaposlenih (prevoz, prehrana, kilometrine) za december 2016 ter obveznosti 
za plače družinskega pomočnika za december 2016, ki so bile poravnane v januarju 2017. 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (konti 22) v znesku 401.164,48 EUR so obveznosti iz 
naslova tekočih in investicijskih obveznosti z zapadlostjo v naslednjem letu.  
  
 
Največje odprte postavke na dan 31.12.2016 po dobaviteljih: 
                                                                                                                                        v evrih 
004392 - EKO d.o.o., Koroška cesta 14 125.295,92 

000060 - OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS, Trata 40 (tel.: 04 50 70 100) 103.472,60 

000062 - OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE, Poljane nad Škofjo Loko 100 (tel.: 04 507 05 00) 77.536,55 

000190 - BRADEŠKO JANEZ S.P., Zadobje 17 23.829,23 

003929 - TGM VIC, Jure Burnik, s.p., Koprivnik 34 20.189,80 

000065 - PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50 17.273,74 

000075 - KLEMENČIČ JAKOB S.P., Stara Oselica 44 (tel.: 04 518 00 10) 14.480,33 

000144 - VRTEC ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 1D 8.612,90 

001120 - AVTOPREVOZNIŠTVO MARTIN - VALENTINA FRELIH S.P., Goropeke 10 (tel.: 04 510-66-20) 8.452,70 

 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 23) v znesku 9.785,18 EUR zajemajo:  
5.000,00 EUR obveznost do Tritela d.o.o. za zadržana sredstva;  1.725,36 EUR obveznosti za plačilo 
prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih za december 2016, plačanih v januarju 2017;  
1.017,75 EUR obveznosti po podjemni pogodbi za najemnino vrtca na Dolenji Dobravi; 170,07 EUR 
prispevek za KAD ter 1.872,00 EUR obveznosti za DDV za mesec december 2016 in z rokom plačila 
januar 2017. 
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Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (konti 24) v znesku 

257.241,12 EUR so: obveznosti do zavodov, osnovnih šol, vrtcev  237.589,22 EUR, obveznosti do 
krajevnih skupnosti 1.293,76 EUR iz naslova grobarin, ter obveznosti do države za takso za 
obremenjevanje vode 17.901,67 EUR in za  vodno povračilo  456,47 EUR.  
 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja (konti 26) znašajo 1.362,73 EUR in so obresti od kreditov.  
 

Kratkoročni del dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v plačilo v letu 2017, znaša 174.933,80 EUR 
(NLB 41.729,08 EUR, Eko sklad 29.756,44 EUR in banka Sparkasse 103.448,28 EUR). 

 

Neplačani prihodki v znesku (konti 28) v znesku 445.561,85 EUR zajemajo: neplačane davčne 
prihodke za NUSZ v znesku 137.890,06 EUR; neplačano turistično takso 2.364,45 EUR; presežek 
obresti EZR-ja v višini 140,02 EUR; neplačane prihodke za rento RŽV v višini 77.976,33 EUR; 
fakturirane in še neplačane prihodke iz naslova komunalnih in drugih storitev ter zahtevkov v višini 
227.190,99 EUR. 

 

Splošni sklad (konti 90) po ugotovitvi rezultata v znesku 46.052.283,27 EUR izkazuje znesek 
lastnih virov sredstev, in sicer:  
90     

sklad za neopredmetena in opredmetena dolgoročna sredstva 37.189.392,05 EUR 

sklad za finančne naložbe 396.974,27 EUR 

sklad za dana posojila  135.923,48 EUR 

sklad za sredstva dana v upravljanje  8.041.297,74 EUR 

sklad za drugo (stanje na računih + razlike pri pretvorbi 1.293.446,12 EUR 

splošni sklad financiranja (obveznost za najeta posojila) -1.004.750,39 EUR 

Skupaj 46.052.283,27 EUR 

 
 
Sklad za drugo 1.293.446,12 EUR pomeni ostanek sredstev konec leta 2016 (konto 9009), ki se 
prenaša v leto 2017. Od tega znašajo sredstva občine 1.270.575,82 EUR, lastna sredstva krajevnih 
skupnosti pa 22.870,30 EUR. V ostanku 31.12.2016 so zajeta tudi namenska sredstva iz naslova 
okoljske dajatve za odvajanje odpadnih voda v višini 15.122,60 EUR. 
Ugotovljeni ostanek sredstev na računih se upošteva pri proračunu oziroma pri rebalansu proračuna 
občine za leto 2017 ter v finančnih načrtih krajevnih skupnosti za leto 2017. 
 

Rezervni sklad (konto 910) 31.12.2016 znaša 21.604,10 EUR.  Predstavlja začetno stanje 
rezervnega sklada 1.1.2016 v višini 27.232,70 EUR, oblikovanje proračunske rezerve med letom v 
višini 78.000,00 EUR ter zmanjšanje v letu 2016 v višini 83.628,60 EUR za sredstva, ki so bila v 
glavnem porabljena za ureditev meteornih voda pod Šubičevo hišo v Poljanah ter za plaz Laze in pri 
PŠ Sovodenj. 
 

Izvenbilančna evidenca v višini 30.080,30 EUR vsebuje evidenco premoženja po delitveni bilanci: 
Javno pravobranilstvo Gorenjske 140,51 EUR in blagovne rezerve – vlaganja v Peks  29.939,79 EUR. 
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Dolgoročne finančne obveznosti 1.004.750,39 EUR so obveznosti do bank za najete kredite, kar je 
prikazano v spodnjih tabelah. 
 
STANJE ZADOLŽITVE OBČINE GORENJA VAS - POLJANE

Banka Namen zadolžitve Ročnost odplačila

Pri obrok 

zapade v 

plačilo 

Obrestna 

mera Znesek v € Odplačano

Stanje na dan 

31.12.2016

NLB

Izgradnja nove telovadnice 

pri OŠ Poljane 10 let 15.9.2007

1 m EURIBOR + 

0,90% letno 625.939,00 584.209,92 41.729,08

EKO sklad (Banka Koper) KD Gorenja vas 8 let 31.1.2015

3 M 

Euribor+1,5% 

letno 238.051,44 59.512,88 178.538,56

Sparkasse, d.d.

Kanalizacija in vodooskrba v 

Porečju Sore do 10 let (116 obrokov) 1.12.2014

3 M 

Euribor+1,75% 

letno 1.000.000,00 215.517,25 784.482,75

Skupaj zadolženost 1.863.990,44 859.240,05 1.004.750,39

GIBANJE ZADOLŽITVE OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 

Banka Namen zadolžitve Stanje 1.1.2016 povečanje

zmanjšanje-

odplačilo

Stanje na 

dan 

31.12.2016

NLB

Izgradnja nove telovadnice 

pri OŠ Poljane 104.323,00 0,00 62.593,92 41.729,08

EKO sklad (Banka Koper) KD Gorenja vas 208.295,00 0,00 29.756,44 178.538,56

Sparkasse, d.d.

Kanalizacija in vodooskrba v 

Porečju Sore 887.931,03 0,00 103.448,28 784.482,75

Skupaj 1.200.549,03 0,00 195.798,64 1.004.750,39

KRATKOROČNI DEL DOLGOROČNIH POSOJIL

Banka Namen zadolžitve 31.12.2016 kratk. del dolgoročni del

NLB

Izgradnja nove telovadnice 

pri OŠ Poljane 41.729,08 41.729,08 0,00

EKO sklad (Banka Koper) KD Gorenja vas 178.538,56 29.756,44 148.782,12

Sparkasse, d.d.

Kanalizacija in vodooskrba v 

Porečju Sore 784.482,75 103.448,28 681.034,47

SKUPAJ 1.004.750,39 174.933,80 829.816,59  
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3.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA   

      ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE GORENJA VAS – POLJANE 2016 

 

3.5.1 Uvod in razkritje računovodskih pravil 

 

3.5.1.1. Uvod 
Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine Gorenja vas - Poljane (v 
nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva 
sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. 
 
EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira 
denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem 
EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v 
Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev 
sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi 
zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri 
poslovnih bankah. 
 

3.5.1.2 Razkritja računovodskih pravil 
Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema 
enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 02275) za leto 
2016 izdelani samostojni računovodski izkazi.  
 

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: 
a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo 

proračunu pripadajočega dela presežka;  

b) v tokovih pa se ne izkažejo:  

- nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na 
poslovne banke in 

- navidezne nočne vloge: to so  navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj 
podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in predstavljajo navidezno 
združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v 
nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO). 
 

3.5.2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema 

          EZRO 

 

3.5.2.1.  Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah  
Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO 
in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2016 

znaša 441.036,07 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
predstavlja Tabela 1. 

 

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah 31.12.2016  

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje  

Denar na računu EZRO 0 

Nočni depoziti (konto 111000) 441.036,07 EUR 

Skupaj 441.036,07 EUR 
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3.5.2.2.    Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO  
Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva 
zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO 
enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: 
 

Denarna sredstva 
v knjigi EZRO 

= 
Stanje računa EZRO 
pri Banki Slovenije 

= Stanje ZP + 
 stanj podračunov 
PU EZRO 

 
Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske 
uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.  

 

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31.12.2016 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine (obč.organi + KS)      365.127,09 EUR 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine (šole)        75.768,96 EUR 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)      440.896,05 EUR 

4. Zakladniški podračun občine -    440.896,05 EUR 

5. EZRO (5. = 3. + 4.)                 0,00 EUR 

 

3.5.2.3.    Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  
ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.  
(V primeru, da obstajajo zapadle terjatve ali obveznosti, je potrebno dodati pojasnilo.) 
 
Stanje nezapadlih obveznosti znaša 441.036,07 EUR (konti skupine 24) in je sestavljeno: 

 iz obveznosti ZP do PU za vloge v višini EUR 440.896,05 in  

 iz obveznosti za obresti od stanja podračunov PU v višini  0,00 EUR, 

 iz obveznosti do proračuna občina za letni presežek v višini 140,02 EUR. 
 
Stanje nezapadlih terjatev je 0,00 EUR.  

3.5.3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev 

spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 

 

3.5.3.1.Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 

 

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) 

Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 

7102 Prihodki od obresti  
(tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 327,63 EUR 

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 
(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim 
v sistem EZR) 

187,61 EUR 
 

4029 Drugi operativni odhodki 
(tj. morebitni stroški)  

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema 
EZR preteklega leta 447,49 EUR 

 Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema 
EZRO  -307,47 EUR 
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3.5.3.2.    Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO 
Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah 
predstavlja Tabela 4. 

 

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO  

Vrsta računa Stanje na dan 
31. 12. 2016 
(1) 

Stanje na dan 
31. 12. 2015 
(2) 

Sprememba stanja 
denarnih sredstev 
(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU 98.637,93 EUR 101.520,42 EUR    - 58.185,12 EUR 

ZP 342.258,12 EUR 925.262,58 EUR - 317.498,13 EUR 

EZRO 440.896,05 EUR 1.026.783,00 EUR - 375.683,25 EUR 

 

 

3.5.3.3.    Presežek upravljanja 
Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane 
stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. 
Pregled presežka upravljanja za leti  LLLL – 1 in LLLL prikazuje Tabela 5.  
 

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2015  in 2016 (v eurih) 

Leto Presežek upravljanja 

2015 447,49 EUR 

2016 140,02 EUR  

 
 
 
 

3.6.  POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 
 
 

3. 6. 1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega   

           uporabnika:  Navedene v uvodnem delu. 
 
 

3. 6. 2.   Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika: 
 
Dolgoročni cilji Občine Gorenja vas – Poljane so prikazani v razvojih programih, ki so sestavni del 
proračuna za leto 2016. 
 
 

3. 6. 3.   Letni cilji neposrednega uporabnika: 
 
Letni cilji občine so razvidni iz obrazložitev proračuna za leto 2016. Pri tem želimo izpostaviti temeljni 
cilj občine, ki je poleg izvajanja razvojih projektov, pomembnih za celotno občino in širšo regijo, skrbeti 
za enakomeren razvoj vseh delov občine glede na razdelitev po krajevnih skupnostih. Ker proračunska 
sredstva ne omogočajo, da bi naložbene projekte izvajali vsako leto v vsaki krajevni skupnosti, 
navedenemu cilju sledimo glede na daljše časovno obdobje večih zaporednih let.  

 
Temeljne ciljne usmeritve leta 2016, ki smo jih v letu 2016 tudi realizirali, se nanašajo na naslednje 
vsebinske sklope: 
 

 Glede na dejstvo, da je občina dolžna vzdrževati skoraj 380 kilometrov kategoriziranih lokalnih 
cest in javnih poti, smo letu 2016 prioritetno pozornost namenili investicijskemu vzdrževanju cest, 
ki mu preteklih letih zaradi investicij na drugih področjih ni bilo mogoče nameniti večjih sredstev.  
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Kot novost smo uvedli dvoletni program sanacij najbolj poškodovanih cestnih odsekov, ki smo jih 
določili v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. Izvedli smo dvoletno javno naročilo ter na polovici 
od 11 lokacij zaključili z deli. Prav tako smo po pridobitvi projektne dokumentacije in izvedbi 
javnega naročila začeli z obsežnejšimi deli na poškodovanih in plazovitih odsekih ceste Delnice – 
Javorje ter izvedli sanacijo ceste Budl - Žirovski vrh po poplavah v letu 2014, popoplavno sanacijo 
pa smo nadaljevali tudi na cestah Hotovlja, Vinharje in Kremenk. Izvedli smo tudi obnovo ceste 
skozi Hotavlje vključno z izgradnjo pločnikov, zaključili večleten projekt obnove ceste proti Stari 
Oselici in uredili daljši odsek ceste proti Suši ter v Podpleče. Preko cestnega programa krajevnih 
skupnosti smo tudi v ostalih pretežno višjeležečih odročnejših krajih nadaljevali z izpolnjevanjem 
cilja gradnje in rekonstrukcije cestne infrastrukture čimbolj enakomerno na območju celotne 
občine s ciljem ohraniti primerno kvaliteto življenja tudi v hribovitejših predelih občine in s tem 
ohraniti poseljenosti celotnega območja občine ter preko tega obenem ohranjanje obstoječe 
kulturne krajine.  
 

 Uspešno smo zaključili dve leti in pol trajajočo statično in energetsko sanacijo Sokolskega doma 
Gorenja vas, ki je bila delno financirana z nepovratnimi sredstvi Ekosklada. Prenovljeni objekt 
omogoča nove priložnosti trženja zaradi funkcionalne ureditve male in velike dvorane s 
spremljajočimi servisnimi prostori, v nadstropju so funkcionalno prenovljeni prostori občinske 
uprave, v drugem nadstopju pa bo nove prostore dobila krajevna knjižnica in fotomuzej. Z 
zaključkom te investicje smo zaključili niz energetskih sanacij javnih objektov v občini v preteklih 
letih, ko smo energetsko sanirali zravstveni dom, sokolski dom, Osnovno šolo Gorenja vas, pri 
Osnovni šoli Poljane pa smo uredili novo kotlovnico za obnovljive vire ogrevanja. 

 

 V letu 2016 smo nadaljevali delo na vseh temeljnih ravzojnih projektih s področja turizma, 
osredotičili pa smo se na nadaljnji razvoj dvorca Visoko, kjer so se nadaljevala restavratorska 
dela, odprte so bile tri nove razstave, obnovljeno je bilo vhodo stopnišče dvorca ter strešna kritina 
kozolca. Pripravili smo tudi konservatorski načrt za celovito obnovo vseh objektov dvorca ter 
elaborat strategije razvoja prometnic na kompleksu dvorca. Uspešno smo nadaljevali programski 
razvoj Šubičeve hiše in Rupnikove linije ter z drugimi projekti gradili prepoznavnost blagovne 
znamke Poljanska dolina, v okviru česar je bilo še zlasti odmevno odprtje občinskega pohodnega 
kroga. Na osnovi opravljenega dela smo pristopili k pripravi strokovnih podlag za nadgradnjo 
upravljanja turističnih potencialov občine v obliki javnega zavoda. 

 

 Ker je bilo leto 2016 zaznamovano z omejenimi možnostmi pridobivanja nepovratnih sredstev, saj 
razpisov za pridobitev nepovratnih evropskih investicijskih sredstev ni bilo objavljenih, smo se 
osredotočili zlasti na projektno pripravo dveh novih velikih investicij prihodnjega dvoletja, to sta 
gradnja telovadnice pri osnovni šoli Gorenja vas ter protipoplavne ureditve na območju Poljan. 
Obe investiciji, ki dosegata investicijsko vrednost preko 3,5 milijona evrov, zaznamujeta 
zahtevnost priprave projektne dokumentacije in pridobivanja virov finaciranja – pri obeh pa smo  v 
decembru 2016 dosegli odobritev sofinanciranja, s strani Ekosklada za telovadnico Gorenja vas in 
s strani vodnega sklada za protipoplavne ureditve Poljan.  

 

 S ciljem priprave na obe novi veliki investiciji je bilo za potrebe generiranja zadostih lastnih 
investicijskih sredstev izvajanje proračuna v letu 2016 varčevalno naravnano, zato smo ob koncu 
leta 2016 razpolagali s povečanim obsegom sredstev za investiranje v letu 2017.  

 

 Pri izvajanju vseh zgoraj naštetih ciljev smo se ravnali po načelu pravočasno pripraviti vse potrebne 
študije in projektno dokumentacijo, da bo ta na voljo za kandidiranje na razpise za sredstva iz 
evropskih skladov, s pomočjo katerih je možno učinkoviteje in obširneje izvajati zastavljene cilje. 
Soočamo pa se z izzivom izrazitega upadanja možnosti pridobivanja neporatnih sredstev, kar se 
občutno izraža tudi v krčenju pororačunskih sredstev. Ker dogovorjeno zmanjšanje fiksnih stroškov 
občin s strani pripravljalcev zakonodaje ni bilo zagotovljeno, se zmanjševanje razpoložljivih 
finančnih sredstev odraža zlasti v investicijskem delu zaključnega računa 2016 v razmerju s 
predodnimi leti. 
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3. 6. 4.   Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: 
 

Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v vsebinskem delu poročil o realizaciji 
posameznih projektov.  
 
Uspešno je bilo izvedenih več investicij, ki so bile v letu 2016 v celoti izpeljane v predvidenem obsegu. 
Za vse osrednje investicije so bila pridobljena nepovratna sredstva, kar je tudi omogočilo realizacijo 
večjega števila projektov in drugih aktivnosti. 
 
Občinska uprava je sočasno z delom na projektih tekoče izvajala naloge v smislu »servisa« občanom, 
ki se kaže predvsem v tekočem sprejemanju strank in telefonskih klicev vse delovne dni poln delovni 
čas, obveščanja občanov preko javnega glasila in spletnih strani ter drugih sredstev javnega 
obveščanja, pripravljenih odgovorih na pobude občanov. Povečal se je tudi obseg izdajanja različnih 
potrdil, projektnih pogojev in soglasij pri gradnjah, organizacijah prireditev, prometu z nepremičninami, 
ki ga izvajajo fizične osebe z zemljišči v naši občini. 
 
Občinska uprava nameni veliko časa in kadrovskih virov tudi za izvajanje razpisov za subvencije 
občanom in društvom, kjer je za transparentnost postopka, kot nujni pogoj za dodelitev sredstev 
potrebno pripraviti tako kvalitetne strokovne podlage, jih uskladiti s pristojnimi komisijami, pripraviti 
kvalitetno razpisno dokumentacijo, preveriti prispele vloge in jih točkovati, zagotoviti njihovo dopolnitev 
v primeru pomanjkljivosti, skleniti pogodbe za vsako dodeljeno subvencijo, preveriti skladnost 
izvedenega s končno predloženim poročilom, pri subvencioniranju malih komunalnih čistilnih naprav 
izvesti terenske oglede. Občinska uprava je v letu 2016 izvedla skupno osem tovrstnih razpisov. 
 
 

3. 6. 5.   Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju   

        programa dela: 
 
Pri izvajanju nalog in izvrševanju proračuna nismo zaznali nedopustnih ali nepričakovanih posledic. 

 
 

4. 6. 6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 

        poročila preteklega leta ali več preteklih let:  
 

Primerjava uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev med leti je le delno izvedljiva, saj se cilji vsaj v 
investicijskem delu iz leta v leto spreminjajo. Primerjava doseganja ciljev je vsaj v določenem delu 
razvidna tako iz obrazložitve izkazov kot tudi iz posebnega dela ter iz obrazložitev posameznih 
programov. Ker je leto 2016 zaznamoval sicer pričakovan, a radikalen upad nepovratnih sredstev, je 
tudi realizacija na odhodkovni strani v skupni višini 8.913.228,03 eur kar za dobro petino manjša od 
realizacije predhodnega leta.  
 
V letu 2016 se je zaradi navedenega znižala poraba sredstev za investicije glede na realizacijo 
predhodnih let, v primeru nadaljevanja trenda upada prihodkov občine nižjo investicijsko naravnanost 
delovanja občine pričakujemo tudi v prihodnjih letih. 
 
Leto 2016 se ponovno odlikuje glede visokega deleža realizacije veljavnega proračuna, ki je bila  
90,2%, kar odraža natančnost planiranja proračunskih prihodkov, učinkovitost pri njihovem 
pridobivanju in učinkovitost pri realizaciji zastavljenih programov in investicij. 
 
 

 3. 6. 7.  Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:  

 
Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. 
Zavedamo pa se, da se z izpopolnitvijo postopkov stopnja gospodarnosti in učinkovitosti lahko še 
poveča, kar je naš cilj za prihodnje proračunsko obdobje.  
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Gospodarnejšo porabo smo dosegali tudi v primerih, ko so ponudbene cene presegale zagotovljena 
sredstva in je občinska uprava skladno z zakonom izvajala dodatna pogajanja z izvajalci s ciljem 
znižanja ponudbenih vrednosti, pogajanja z izvajalci glede ponudbenih cen pa se izvajajo tudi v vseh 
ostalih primerih z nižjimi projektnimi vrednostmi, pri katerih javna objava ni potrebna.    
 
 

3. 6. 8.   Ocena notranjega nadzora javnih financ: 
 

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je razvidna iz Izjave o oceni notranjega 
nadzora javnih financ.  
 
Oceno o ustreznosti uveljavljenega načina notranjega nadzora je podala tudi neodvisna revizorska hiša 
v okviru izvajanja postopka rednega notranjega revidiranja. 
 
 

3. 6. 9.   Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: 

 
Kje cilji niso bili v celoti doseženi in iz katerih razlogov, je razvidno iz obrazložitev posebnega dela 
realizacije proračuna v letu 2016.  
 
Nekateri skupni razlogi za nerealizirane cilje so predvsem v težavah pri pridobivanju soglasij, 
dolgotrajnejših usklajevanjih pri pridobivanju služnostnih pravic ali pri pridobivanju potrebnih zemljišč, 
dolgotrajnejših usklajevanj optimalnih projektnih rešitev ali obsega investicije, dolgi postopki javnih 
naročil, nespoštovanje rokov pri pridobivanju projektne in druge dokumentacije. 
 
 

3. 6. 10.  Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja:  

 
Pozitivni učinki poslovanja so neposredno vidni v dvigovanju standarda na cestnem in komunalnem 
področju kot posledica investicij v to področje, kar vse izboljšuje kvaliteto življenja v lokalni skupnosti. 
Zniževanja javne porabe lokalne skupnosti zaradi energetskih sanacij javnih objektov bo prispevalo k 
gosporadnejšemu poslovanju v prihodnjih letih, investicije s področja zagotavljanja vseh področij 
storitev in oskrbe občanov v lokalnem gravitacijskem območju pa so prav tako prispevale k 
trajnostnemu razvoju kvalitete bivanja v občini, ki tudi z ureditvijo ključnih tegencionalih prometnic 
postaja vse bolj atraktivno okolje za bivanje in ustvarjanje novih delovnih mest. 
 
 
 

4. ZAKLJUČEK 
 
Občina Gorenja vas – Poljane je v proračunskem letu 2016 dosegla naslednje cilje: 
nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katera je zadolžena in odgovorna po zakonu 
ter prednostno financiranje investicij v teku. 
 
Dolgoročni cilji izhajajo predvsem iz načrta razvojnih programov, ki obsega dolgoročni načrt za obdobje 
štirih let. Odraz razvojno naravnanega proračuna in opravljenega dela je najbolj viden pri investicijah. 
Rezultat opravljenega dela je najbolj viden v realizaciji načrta razvojnih programov ter je že razložen po 
posameznih področjih realizacije investicijskih odhodkov.  
 
Notranje finančne kontrole, ki obsegajo predhodne kontrole, kontrole za odkrivanje in preprečevanje 
napak in kontrole, ki zmanjšujejo ostala tveganja, sta opravljala župan in svetovalka župana za 
proračun, finance in računovodstvo v skladu z Odlokom o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za 
leto 2016 in Revidera, d.o.o., Slovenska Bistrica.  
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Notranje revizijske službe nimamo organizirane. Letno revizijo poslovanja naše občine zagotavljamo z 
zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja. 
 
Premoženjska bilanca občine bo sestavljena iz bilance stanja občine in bilanc stanja krajevnih 
skupnosti in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina. 
 
Rok za predložitev premoženjskih bilanc na AJPES je 30.4.2017. 
 
 
 
 
Gorenja vas, 28. 2. 2017 
 
 
 
 
 
Pripravili:                                                                        Župan: 

Nada Dolinar                                                                           Milan Čadež 

Jana Kristan      

Elizabeta Rakovec             
 


