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OBČINA GORENJA VAS – POLJANE 
Poljanska cesta 87 
4224 Gorenja vas 
 
Datum: 25. 10. 2010 
 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE GORENJA VAS – POLJANE 
 
 
OBRAZLOŽITEV REBALANSA  PRORAČUNA  IN ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O 
PRORAČUNU OBČINE GORENJA VAS – POLJANE ZA LETO 2010 
 
 
I. UVOD 
 
Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane je na 19. redni seji dne 17.12.2009 sprejel Odlok 
o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 
108/2009) z dne 28.12.2009 in Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gorenja vas 
– Poljane z dne 1.6.2010, ki je bil objavljen v Uradnem list RS, št. 47/2010 z dne 11.6.2010. 
 
Razlogi za pripravo drugega rebalansa proračuna 
 
Prišlo je do nekaterih sprememb tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani po 
določenih proračunskih postavkah, kar je razvidno v splošnem in posebnem delu proračuna.  
Predlog rebalansa proračuna je ponovno uravnoteženje proračuna z že realiziranim in 
ocenjenim  obsegom prihodkov in odhodkov ter prejemkov in izdatkov proračuna.  
 
 
II. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
PRIHODKI REBALANSA PRORAČUNA 
 
V predlaganem rebalansu proračuna je zmanjšanje celotnih prihodkov v primerjavi z 
veljavnim proračunom v višini  394.261,00  EUR 
 
Spremembe po posameznih skupinah prihodkov pa so naslednje: 
 

 
NEDAVČNI PRIHODKI  
 
Nedavčni prihodki  so zmanjšani za 111.685,00 EUR. 
 
Spremembe po posameznih skupinah so naslednje: 
 - Prihodki od komunalnih prispevkov so zmanjšani v višini 90.000,00 EUR. 
-  Prihodki od prispevkov občanov za ceste so zmanjšani v višini 27.500,00 EUR, ker se     
   prenesejo v naslednje leto. 
-  Prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora (renta) so povečani  v višini    
   5.815,00 EUR glede na izdano odločbo.   
     
KAPITALSKI PRIHODKI so kumulativno zmanjšani v višini  43.111,00 EUR. 
Pričakujemo manjše prihodke od prodaje poslovnih prostorov in od prodaje zemljišč v 
Gospodarski coni Todraž, saj v letošnjem letu ni pričakovati realizacije v obsegu, kot je bila 
planirana. 
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TRANSFERNI PRIHODKI so kumulativno zmanjšani v višini 239.465,62 EUR.  
Od tega je: 
- povečanje sredstev Ministrstva za šolstvo in šport za OŠ Jelo Janežič, ki smo jih dobili za 

preteklo leto v višini 1.644,29 EUR, 
- povečanje sredstev iz naslova naravnih nesreč v višini 40.807,54 EUR na podlagi v 

oktobru podpisane pogodbe o sofinanciranju sanacije ceste Volča – Lom z Ministrstvom 
za okolje in prostor, 

- zmanjšanje sredstev ministrstva za kmetijstvo gospodarstvo in prehrano za izgradnjo 
gozdnih cest v višini 5.584,54 EUR, 

- zmanjšanje državnih sredstev za projekt Porečje Sora v višini 180.011,56 EUR zaradi 
prenosa v naslednje leto, 

- zmanjšanje prihodkov s strani sredstev Vlade RS iz EU sredstev pri projektu obnova 
vaškega centra v višini 67.060,81 EUR zaradi nepriznavanja vseh stroškov, 

- zmanjšanje sredstev s strani Vlade RS iz EU sredstev za izgradnjo obnovljivih virov 
energije v višini 51.000,00 EUR zaradi prenosa v naslednja leta, 

- povečanje sredstev ministrstva za kmetijstvo gospodarstvo in prehrano za otroško igrišče 
na Hotavljah v višini 1.773,46 EUR in 

- povečanje sredstev s strani Vlade RS po 21. členu v višini 19.966,00 EUR. 
  
 
ODHODKI REBALANSA PRORAČUNA 
 
V okviru proračunskega uporabnika 04 Občinska uprava in oddelki se spreminjajo 
naslednja področja in proračunske postavke: 
 
Na področju 04 skupne administrativne službe in splošne javne službe se spremenita 
naslednji postavki: 
 
- 200 Podblegaške novice 
Sredstva se povečajo zaradi povečanja obsega posameznih številk. 
 
- 902 Obveščanje in promocija občine 
Sredstva se povečajo zaradi povečanih stroškov obveščanja in promocije občine. 
 
- 954 Medobčinski inšpektorat 
Sredstva se povečajo glede na realizacijo v letošnjem letu. 
 
- 743 Mednarodno sodelovanje občin- Pobratenje 
Sredstva smo zmanjšali glede na realizacijo. 
 
- 613 Kulturni dom Lučine – tekoči izdatki 
 Sredstva smo zmanjšali glede na realizacijo. 
 
- 724 Tekoči izdatki za poslovne prostore (RŽV) 
Sredstva smo zmanjšali glede na realizacijo. 
 
- 921 Druge finančne naložbe 
Sredstva smo povečali v višini 27.406,00 EUR za povečanje naložbe v STC Stari vrh. 
   
Na področju 06 lokalne samouprave se spremenita  naslednji postavki: 
 
- 0010 Plače in dodatki 
Del stroškov plač uprave smo prenesli na režijski obrat. 
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- 002 Izdatki za blago in storitve 
Sredstva smo povečali zaradi višjih stroškov. 
 
- 0050 Nakup opreme 
Sredstva so zmanjšana, saj do konca leta 2010 ni predviden nakup dodatne nove opreme za 
delovanje občinske uprave. 
 
- 519 Tekoče vzdrževanje opreme in vozil 
Sredstva smo zmanjšali glede na manjšo realizacijo kot je bila planirana. 
 
Na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva se je spremenila postavka: 
 
- 614 Sofinanciranje zavetišča za živali (Horjul) 
Sredstva na postavki se povečajo glede na realizacijo v letošnjem letu. 
 
Na področju 12 pridobivanje in distribucija energetskih surovin se spremenijo 
postavke: 

 
- 488 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika - jav. razsvetljava, el. omrežje 
Predvidena so sredstva za dodatno omarico za priključitev na stanovanjskem objektu Strel. 

 
- 060 Obnovljivi viri energije projekt REAL - EU 
Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije smo prenesli v leto 2011. 

 
- 618 Lokalna energetska Agencija – EU 
Sredstva se zmanjšajo, saj v leto 2010 ni predvideno sofinanciranje delovanja Lokalne 
energetske agencije Gorenjske. 

 
Na področju 13 prometne infrastrukture in komunikacije se spremenijo naslednje 
postavke: 
  
- 452 Zimska služba 
Sredstva smo zmanjšali glede na snežne razmere v letu 2009. 
 
- 503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi 
Sredstva smo zmanjšali glede na predvideno realizacijo v letošnjem letu. Sredstva se 
porabijo za izvedbo jeklene varnostne ograje v Svislarjevi grapi. Del sredstev se porabi za 
asfaltacijo občinske ceste Hotavlje - Slajka 
 
- 482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika - ceste 
Sredstva smo zmanjšali, ker v letu 2010 ni bilo realizacije. 
 
- 492 Urejanje novih sosesk Vršajn – ceste 
Sredstva se povečajo zaradi povečanega obsega del na pripravi cestišča za fino asfaltiranje 
in prenesenih obveznosti iz prejšnjega leta. 
 
- 511 Cestni program-posebni razvojni problemi 
Sredstva smo povečali in se porabijo za sanacijo usada v Smoldnem, izvedbo cestnih ovir v 
Sovodnju, asfaltiranje in predpripravo v Podobenu. Del sredstev se porabi za asfaltacijo 
občinske ceste Hotavlje - Slajka. 
 
- 515 Investicijski nadzor na cestah 
Razpoložljiva sredstva se zmanjšajo zaradi nižje realizacije. 
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- 522 Obnova LC Poljane – Javorje - Zapreval 
Sredstva se povečajo zaradi izdelave projektne dokumentacije rekonstrukcije LC Javorje - 
Zapreval. 
 
- 532 Nežkova brv 
Sredstva na postavki smo zmanjšali, ker v letu 2010 še ni bil objavljen javni razpis za izbiro 
izvajalca za adaptacijo Neškove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi. Javni razpis za adaptacijo 
se bo izvedel ob koncu leta 2010 tako, da bo glavnina stroškov v letu 2011. 
 
- 600 Rekonstrukcija LC Trata 
Sredstva na postavki smo povečali za dokončno poplačilo stroškov izvedbe rekonstrukcije 
LC. 
 
- 731 Izgradnja I. etape Gorenjske panoramske ceste 
Sredstva na postavki smo zmanjšali, ker je investicijska vrednost manjša kot je bilo prvotno  
predvideno. 
 
- 507 Neprometna signalizacija 
Sredstva se zmanjšajo glede na predvideno porabo. 
 
- 529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane 
Na postavki se zagotovijo dodatna sredstva za ureditev neustreznih prometnih razmer ob 
šolskem objektu in igrišču pri OŠ Poljane. 
 
- 560 Ureditev Gorenjevaškega trga – drugi stroški  
Sredstva na postavki smo povečali zaradi plačila priklopa elektrike na javno elektro omrežje, 
nabava cerade za pokritje fontane ter izvedba napisa na fontano v Gorenji vasi. 
 
- 739 Ureditev vaškega jedra Poljane 
Sredstva na postavki se znižajo zaradi nižjih stroškov izdelave idejne zasnove ureditve 
vaškega jedra Poljane ter nižjih stroškov nabave otroških igral, ki so umeščeni na zelenici v 
centru Poljan. 
 
- 744 Pločniki in javna razsvetljava Hotovlja - Predmost 
Sredstva smo zmanjšali, ker v letu 2010 ne bo izvedena ureditev pločnikov. 
 
- 610 Krožišče Gorenja vas 
Sredstva se povečajo zaradi spremenjenega in povečanega obsega del in dodatnih naročil, 
ki so potekala v sklopu izgradnje krožnega križišča.  
 
Na področju 14 gospodarstva se spremenijo naslednje postavke: 

 
- 622 LEADER – projekti 
Sredstva so namenjena projektu »Ujemimo sonce«. Tekom izvajanja promocijskih, 
izobraževalnih in svetovalnih aktivnosti  nam je uspelo  spodbuditi veliko interesentov na 
območju EU Škofja Loka, da so ob mentorstvu Gradbenega inštituta sami izdelali sončne 
sprejemnike oz. v samogradnji vzpostavili delovanje 24 solarnih sistemov v individualnih 
hišah. 

 
- 708 Sofinanciranje, regij. Projektov 
Sredstva smo zmanjšali, ker letos ni bil razpisan projekt Regionalni marketing.  
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- 709 Regionalni razvojni p. Gorenjske 2002-2006, 2007-2013 
Sredstva smo zmanjšali na osnovi kasneje podpisane Pogodbe o izvajanju nalog 
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju razvojne regije v obdobju 2007-
2013. 
 
- 700 Rupnikova linija 
Sredstva smo znižali glede na trenutno realizacijo in predvideno porabo do konca leta.  

 
- 746 Brezmejna doživetja kulturne dediščine – CULTH:EX CAR-GOR 
Sredstva se znižajo glede na trenutno stanje projekta, sredstva pa se prenesejo v naslednje 
leto. 

 
- 752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev 
Sredstva na postavki se povečajo zaradi predvidenega nakupa nepremičnine »Pri 
Topličarju«.  

 
Na področju varovanja okolja in naravne dediščine se spremeni postavka: 

 
- 868 Vzdrževanje vodotokov v občini 
Sredstva na postavki se povečajo zaradi izvedenih dodatnih del pri sanaciji opornega zidu 
struge vodotoka Ločivnica (na odseku ob Mercatorju). 
 
Na področju 16 prostorsko planiranje in komunalna dejavnost se spremenita naslednji 
postavki: 

 
- 551 Urbanistična dokumentacija 
S sprejetjem Občinskega prostorskega načrta se je povečala izdelava Lokacijskih informacij 
za gradnjo. 

 
- 554 Občinski prostorski načrt 
Za izvedbeni del Občinskega prostorskega načrta je bilo potrebno izdelati dodatne karte 
namenske rabe prostora.  
 
- 601 Tekoči izdatki za poslovne prostore 
Izdatki so bili manjši od predvidenih.  
 
- 606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj 
Sredstva so se prenesla iz postavke 601 zaradi nepredvidenih stroškov pri prenovi 
stanovanj. 
 
- 607 Najemnina za stanovanje (Deisingerji) 
Še vedno je v teku pravdni postopek za povrnitev uporabnine družini Deisinger, ki je vložila 
odškodninski zahtevek, saj v mediacijskem postopku med strankama ni bila sklenjena 
poravnava. 
 

 
Na področju zdravstva  so spremenjene naslednje postavke: 

 
- 304 Investicijsko vzdrževanje (ZD Gorenja vas) 
Sredstva na postavki se znižajo in prenesejo v naslednje leto. 

 
- 301 Zdravstveno varstvo občanov 
Sredstva na postavki se znižajo glede na trenutno realizacijo in pričakovano porabo do 
konca leta. 
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- 303 Mrliško ogledna služba 
Sredstva na postavki se povečajo, ker so se vsa  razpoložljiva sredstva že porabljena, 
oziroma smo že presegli trenutni veljavni proračun. 
 

 
Na področju 18 kulture in nevladnih organizacij se spremenijo naslednje postavke: 
 
- 211 Šubičeva hiša  
Sredstva se znižajo glede na trenutno realizacijo in pričakovano porabo do konca leta. Del 
sredstev se prenese na postavko 217 (projekt – Rojstna hiša slikarjev Šubicev). 
 
- 215 Nakup solastniškega deleža (Visoko) 
Sredstva se povečajo zaradi stroškov, ki so nastali zaradi menjave lastniških deležev z 
občino Žiri. 
 
- 216 Kulturni dom Gorenja vas 
Sredstva so namenjena izdelavi projektne in razpisne dokumentacije za Kulturni dom v 
Gorenji vasi. Projekta dokumentacija je namenjena za statično sanacijo nosilne konstrukcije 
stavbe. Razpisna dokumentacija pa pripravi za sodelovanje na javnem razpis za 
soinvestiranje v statično sanacijo, fasado in zunanjo ureditev stavbe Kulturnega doma v 
Gorenji vasi. 
 
- 217 Rojstna hiša slikarjev Šubicev 
Odprli smo novo postavko, ker smo se prijavili na Javni razpis za ukrep 323 Ohranjanje in 
izboljševanje dediščine podeželja. Na razpis smo prijavili restavratorsko-konservatorska 
dela, nakup in montažo opreme, potrebne za postavitev zbirke, in ureditev spremljajočih 
prostorov muzeja v objektu kulturne dediščine Šubičeva rojstna hiša. Nekaj stroškov v zvezi 
s projektom je nastalo s pripravo in izvedbo naložbe in se štejejo kot upravičeni splošni 
stroški. Del sredstev smo prenesli iz postavke 211 (Šubičeva hiša). 
 
- 150 Športno prireditveni prostor Hotavlje 
Gre za zmanjšanje sredstev zaradi varčevalnih ukrepov, dela pa se prenesejo v naslednje 
leto. 
 
- 157 Športno igrišče Sovodenj 
Sredstva se zmanjšajo in izvedba investicije se prenese v naslednje leto, saj je bil javni 
razpis za pridobitev državnih sredstev objavljen šele v drugi polovici leta. Na podlagi 
uspešne kandidature ter pridobitve državnih sredstev je predhodno potrebno izvesti tudi javni 
razpis za izbiro izvajalca del. 
 
- 158 Otroško igrišče na Hotavljah – Leader projekt 
Investicija na otroškem igrišču je zaključena.  
 
- 740 Športno igrišče Dobrava 
Gre za zmanjšanje sredstev zaradi zamude pri pridobivanju idejne zasnove, ki bo po 
pridobitvi dana v nadaljnje usklajevanje krajanom. 
 
Na področju 19 izobraževanja se spremenijo postavke: 
 
- 053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini 
Sredstva na postavki se povečajo, zaradi odprtja novih oddelkov vrtca na Dobravi. 
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- 054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine  
Sredstva na postavki se ustrezno znižajo, pričakovana je nižja poraba sredstev, nižji stroški 
doplačil programov vrtcev za tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini, vključeni pa so 
v vrtce v drugih občinah.   
  
- 057 Nakup opreme 
Sredstva na postavki se znižajo, ker nekateri načrtovani nakupi opreme do konca leta ne 
bodo izvedeni. 
 
- 058 Investicijsko vzdrževanje in obnove – VVE 
Sredstva na postavki se znižajo, ker nekatera načrtovana  investicijska vzdrževanja v tem 
letu ne bodo izvedena. 
 
- 101 OŠ Ivan Tavčar 
Sredstva na postavki se znižajo, ker je pričakovati, na podlagi trenutne realizacije, da bo 
poraba sredstev nižja od planirane. 
 
- 102 OŠ Poljane 
Sredstva na postavki se znižajo, ker je pričakovati, na podlagi trenutne realizacije, da bo 
poraba sredstev nižja od planirane. 
 
- 116 Nakup opreme – OŠ IT Gorenja vas 
Sredstva na postavki se znižajo, ker nekateri načrtovani nakupi opreme do konca leta ne 
bodo izvedeni. 
 
- 126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ 
Sredstva na postavki se znižajo na podlagi trenutne realizacije. 
 
- 105 Prevozi otrok v šolo 
Sredstva na postavni se povečajo, saj je na podlagi pogodb sklenjenimi med Občino in 
prevozniki (razpis) preračunano, da bo poraba večja od planirane. 
 
Na področju socialnega varstva se spremenijo naslednje postavke: 
 
- 263 Enkratni denarni prispevek za novorojenčke v občini 
Sredstva na postavki se povečajo zaradi povečane rodnosti – število novorojenčkov je večje, 
kot je bilo planirano. 
 
- 252 Splošni in posebni zavodi 
Sredstva na postavki se povečajo zaradi povečane potrebe po domskem varstvu starejših 
oseb.    
 
- 257 Javna dela - plače in drugi izdatki zaposlenim 
Sredstva se povečajo, ker je poraba večja od planirane (sofinanciranje javnih del je zakonsko 
določeno) 
 
- 268 Preprečimo osamljenost LEADER – EU 
Sredstva za projekt Preprečimo osamljenost niso bila porabljena in se delno prenesejo v leto 
2011. 
 
- 259 Subvencioniranje stanarin 
Sredstva na postavki se ustrezno zmanjšajo glede na število vlog. 
 
- 261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami  
Sredstva na postavki se znižajo na podlagi realizacije. 
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Na področju 22 servisiranje javnega dolga se spremeni postavka: 
 
- 916 Plačila obresti od kreditov 
Sredstva smo zmanjšali zaradi manjših stroškov obresti. 
 
Na področju 23 intervencijski programi in obveznosti se spremeni postavka: 
 
- 514 Cestni program – plazenje, naravne nesreče 
Sredstva na postavki smo zmanjšali glede na realizacijo.    
 
- 524 Odprava poplav – plazenje, naravne nesreče 
Sredstva na postavki se zmanjšajo, saj bo del stroškov izvedbe gradbenih del za odpravo 
posledic neurja na javni poti Volča – Lom, zapadel v plačilo v prihodnjem letu. 
 
  
V okviru proračunskega uporabnika 05 Režijski obrat se spreminjajo naslednja 
področja in proračunske postavke: 
 
Na področju 06 lokalne samouprave se spremenita  naslednji postavki: 
 
- 0015 Plače, dodatki in premije KDPZ – RO 
 Del stroškov plač uprave smo prenesli na režijski obrat. 
  
 
Na področju 12 pridobivanja in distribucije energetskih surovin se spremenijo 
naslednje postavke: 
 
- 713 Gospodarska cona Todraž II. Faza – kabel. + el. sistem 
Sredstva na postavki smo zmanjšali glede na predvideno realizacijo. 
 
 
Na področju 13 prometa, prometne infrastrukture se spremenijo naslednje postavke: 
 
- 717 Gospodarska  cona Todraž II. Faza – cesta 
Sredstva na postavki so povečana zaradi večjega obsega del pri načrtovanih investicijah 
(ureditev križišča regionalne ceste z cesto v GC Todraž, ureditev platoja). 
 
 
Na področju 15 varovanje okolja in naravne dediščine se spremenijo naslednje 
postavke:  
 
- 404 Zbirni center vzdrževanje 
Znižanje sredstev je zaradi načrtovanih manjših potreb za tekoče vzdrževanje. 
 
- 409 Ekološki otoki-investicije 
Znižanje sredstev zaradi pričakovanih nižjih stroškov za ureditev ekoloških otokov (Predmost 
in Delnice) ter manjših potreb po zamenjavi/nakupu novih zabojnikov. 
 
- 462 Komunalni odpadki, zbiranje in odvoz 
Znižanje sredstev zaradi pričakovanih manjših stroškov od načrtovanih. Sortiranje odpadkov 
pred odlaganjem se še ne izvaja, odvoz se še vedno izvaja na deponijo Ostri vrh pri Logatcu. 
 
- 463 Zbirni center – investicija 
Povečanje zaradi višjih stroškov za ureditev dela nadstrešnice za potrebe prostorov za 
komunalna dela (selitev iz Gidorja) od načrtovanih.     
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- 417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški) 
Znižanje zaradi zamika izvedbe odkupa zemljišča in zamika pri izvajanju projekta. Pogodba s 
SVLR je podpisana šele konec oktobra 2010, zato izvedba aktivnosti projekta odstopa od 
terminskega plana.  
 
- 464 Tekoče vzdrževanje odvajanje odpadne vode 
Obnova črpališča Poljane je prestavljena na pomlad 2011, zato se znesek sredstev na PP 
ustrezno zmanjša. 
 
- 490 Urejanje novih sosesk Vršajn – kanalizacija 
Sredstva na postavki smo zmanjšali zaradi zaključene investicije. 
             
- 497 Kanalizacija in ČN Javorje EU 
Znižanje sredstev je zaradi spremembe terminskega plana gradnje v leto 2011. Sredstva so 
namenjena za nakup zemljišč, izdelavo vloge in študij ter projektno dokumentacijo 
kanalizacije Javorje.     
 
- 711 Gosp. Cona Todraž II. Faza – kanalizacija 
Sredstva smo zmanjšali, ker v letu 2010 ne bo prišlo do realizacije. 
 
- 721 Gospodarska cona Dobje – kanalizacija EU 
Postavka se je zmanjšala, saj bodo stroški manjši  od planiranih. 
 
- 850 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore-občina GVP-EU 
Znižanje sredstev zaradi spremembe terminskega plana: zamik začetka gradnje ČN Gorenja 
vas. Javni razpis za posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas je v teku. Izvajalec še ni 
izbran.  Razpisna dokumentacija za kanalizacijo Trebija-Gorenja vas je v zaostanku zaradi 
pomanjkanja človeških virov ter težav pri najemu kompetentnih tujih virov in stroškov zanje. 
 
- 853 Kanalizacija in ČN Poljane 
Razpoložljiva sredstva smo zmanjšali skladno s predvideno realizacijo za izvedbo hišnih 
priključkov in predpripravo terena za asfaltiranje. 
 
- 857 Male čistilne naprave 
Znižanje zneska sredstev na višino odobrenih sredstev za vloge, ki smo jih prejeli na 
izvedeni javni razpis. 
 
- 861 Porečje SORE – ČN Gorenja vas – EU 
Znižanje sredstev (neupravičeni stroški) zaradi spremembe terminskega plana: zamik 
začetka gradnje ČN Gorenja vas. Javni razpis za posodobitev in razširitev ČN Gorenja vas je 
v teku. Izvajalec še ni izbran.   
 
- 870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna) 
Sredstva smo zmanjšali glede na pobrana vodna povračila in odločbo države. 
 
 
Na področju 16  prostorsko planiranje se spremenijo naslednje postavke:  
 
- 553 Kataster komunalnih naprav 
Sredstva na postavki se zmanjšajo, ker ni bilo predvidene realizacije – posodobitve 
programa za kataster ( protok ). 
 
- 729 Gospodarska cona  Dobje (odkupi, urejanje zemljišč, rušitev) EU 
Povečana sredstva so namenjena izvedbi dodatnih del v GC Dobje (izvedba poljske poti). 
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-  406 Obnova vodovodov Gorenja vas 
Znižanje sredstev je zaradi načrtovanih nižjih stroškov od planiranih. 
 
-  407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval 
Znižanje sredstev je zaradi načrtovanih nižjih stroškov od planiranih, ker se bo planirana 
ureditev UV dezinfekcije  izvedla v letu 2011. 
Sredstva so namenjena za ureditev dezinfekcije z UV napravo ter pridobitev projektne 
dokumentacije za ureditev dezinfekcije vode (pogoj za priklop na el. omrežje). 
 
- 408 Vodovodni sistem Fužine 
Znižanje sredstev je zaradi načrtovanih nižjih stroškov od planiranih. 
 
- 415 Oskrba s pitno vodo v porečju Sore-projekt občina GVP-EU 
PP je vsebinsko in terminsko usklajena s pričakovanim terminskim planom gradnje. Projekt 
je iz plana A prestavljen v plan B Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture (OP ROPI). 
 
- 467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa - Slajka 
Sredstva so se na postavki povečala zaradi večjih vzdrževalnih stroškov (popravilo UV 
dezinfekcije,… ). 
 
- 720 Gospodarska cona Dobje – vodovod EU 
Sredstva se prerazporedijo na postavke znotraj GC Dobje. 
 
- 737 Vodovod Trebija – Gorenja vas – Todraž 
Sredstva so se na postavki povečala zaradi večjih vzdrževalnih stroškov. 
 
 
V okviru proračunskih uporabnikov 11,12,13,14,151,16 – KS so naslednje spremembe: 
 
KS GORENJA VAS 
 
Področja 02, 04 in 13 
Na postavki 45112 Tekoče vzdrževanje drugih objektov, področje 13 sredstva ne 
zadostujejo, zato smo jo povečali, in sicer smo prenesli: 

 1.000 € iz postavke 00411 Izdatki za blago in storitve, področje 06  in  
      30 € iz postavke 00414 Plačilni promet, bančna provizija, področje 02. 

 
 
KS POLJANE 
 
Področji 07 in 18 
Postavka 08221 Kulturni dom Poljane – lastna dejavnost se zmanjša za 320 €, ta sredstva 
pa se prenese na novo postavko 03021 Protipožarna varnost (investicijsko vzdrževanje, 
transfer gasilskim društvom itd). 
 
Področje 13 
Črta se postavka 04521 Obnove cest (LC+JP) – lastna dejavnost v višini 27.500 € ter se za 
enak znesek zmanjšajo prihodki iz naslova prispevka krajanov za obnove cest. Zaradi 
dogovorjenih sprememb kriterijev za obnovo JP in LC, ki veljajo od leta 2010 in so enotni za 
celo občino, v letu 2010 ne bo sredstev iz naslova prispevkov krajanov za obnovo cest. 
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KS LUČINE 
 
Področji 13 in 06 
Iz področja 13, postavka 5364 Tekoče vzdrževanje LC + JP se prenese 400 € na področje 
06, postavka 00441 Izdatki za blago in storitve, kjer primanjkuje sredstev. 
 

KS SOVODENJ 
 
Področji 13 in 16 
Iz področja 16, postavka 45862 Investicijsko vzdrževanje in obnova infrastrukture 
(pokopališče) se prenese 2.919,51 €, nova postavka 45861 Investicijsko vzdrževanje in 
obnova cestne infrastrukture, področje13. Sredstva bodo porabljena za novo avtobusno 
hišico na Hobovšah. 
 
 
III. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
 
V računu finančnih terjatev in naložb se poveča naložba v STC Stari vrh v višini 27.406,00 
EUR. 
 
 
IV. RAČUN FINANCIRANJA 
 
V okviru računa financiranja pa ni sprememb. 
 
  
V. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
V okviru načrta razvojnih programov prilagamo popravljen načrt razvojnih programov glede 
na spremembe v rebalansu II. proračuna za leto 2010.   
 
 
 
Pripravila:                                                                          
Branka Srša                                                                            
 
 

Predlagatelj – župan 
Milan Čadež               

 


