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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 
14/13-popr., 101/13, 55/15 ZFisP in 13/18) in 114. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni 
list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na …. redni seji dne 
……….sprejel 
 
 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2021 

 
 

1. člen 
 
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Gorenja vas - Poljane za leto 2021, ki zajema vse 
prihodke in odhodke proračuna občine Gorenja vas - Poljane. 
 

2. člen 
 
Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 obsega: 
 

  

  

Skupina/podskupina kontov 
Realizacija               
2021 v EUR               
brez centov 

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
  I. S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78) 10.932.844 

      TEKOČI PRIHODKI  (70+71) 9.191.666 

70   DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)      7.453.245 

700   DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 6.729.246 

703   DAVKI NA PREMOŽENJE 571.403 

704   DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 152.596 

706   DRUGI DAVKI 0 

71   NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714) 1.738.421 

710   UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA  195.915 

711   TAKSE IN PRISTOJBINE 7.876 

712   GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  40.050 

713   PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 32.775 

714   DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.461.806 

72    KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722) 188.020 

720   PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 162.966 

721   PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 

        

722   
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN 
NEOPREDMETENIHSREDSTEV 

25.054 

73     PREJETE DONACIJE  (730+731) 990 

730   PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  990 

731   PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 

        

74     TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)    1.552.167 

740   TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.546.727 
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741   
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 

5.440 

78     PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787) 0 

786   OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 0 

        

787   PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 0 

        

  II. S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43) 11.594.481 
40    TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409) 2.848.901 

400   PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 551.257 

401   PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 88.858 

402   IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  2.095.903 

403   PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 11.945 

409   REZERVE 100.939 

41   TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413) 2.937.942 

410   SUBVENCIJE 162.922 

411   TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.954.114 

412   TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 190.743 

413   DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  630.163 

414   TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 

        

42      INVESTICIJSKI ODHODKI  (420) 5.700.764 

420   NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 5.700.764 

43   INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432) 106.873 

431   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM 82.125 

432   INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 24.747 

  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) -661.637 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   

75 IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752) 

32.156 

750   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  32.156 

751   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  0 

        

752   KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 

        

44 V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  (440+441) 

0 

440   DANA POSOJILA 0 

        

441   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB  0 

  VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.) 

32.156 

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A   

50 VII. ZADOLŽEVANJE  (500) 0 
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500   DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 

        

55 VIII. ODPLAČILA  DOLGA  (550) 326.653 

550   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  326.653 

  IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 
RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.) 

-956.134 

  X. NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.) -326.653 

  XI. NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.) 661.637 

  XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA 
LETA 

1.486.817 

 
 
            D.  PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE na dan 31.12.2021 znaša 14.127,45 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 530.682,69 EUR je preneseno v 
proračun občine za leto 2022 kot sredstva na računih. 
 

4. člen 
 
V okviru celotnega proračuna Občine Gorenja vas - Poljane so zajeti prihodki in odhodki krajevnih 
skupnosti. 
 

5. člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 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, 

14/13 - popr., 101/13, 55/15 ZFisP, 96/15 ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 - odl. US); 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, 84/16, 75/17, 
82/18 in 79/19, 10/21 in 203/21; v nadaljevanju Pravilnik o EKN), 

 
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 ZUE; 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. 
104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21) v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil),  

 
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list 

RS, št. 134/03, 34/04, 13/05,114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 
82/18), 

- 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 100/15), 
 
- Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine (Uradni list RS, 

št. 76/20 in 82/20 – popr.; v nadaljevanju: Pravilnik EZR).  
 
 
 

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 
SPREJEM PRORAČUNA ZA LETO 2021 
 
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 Zakonu za uravnoteženje 
javnih financ (ZUJF), ki veljajo od 29.12.2020 dalje ter glede na Zakon o ukrepih na področju plač in 
drugih stroškov dela v javnem sektorju (ZUPPJS2021), ki je veljal za posamezna področja tudi v letu 
2021 (regres za letni dopust, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, jubilejne nagrade, delovna 
uspešnost in nadomestila plače) in glede na sistematizacijo delovnih mest po kadrovskem načrtu. V 
izračunu so bile upoštevane predvidene plače zaposlenih in povečanje sredstev za dodatek za delovno 
dobo ter ukrepi v zvezi zadnjimi sporazumi med vlado in sindikati javnega sektorja ter dogovora o 
plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju. 



6 
 

 
 
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 2020 ter predvidene spremembe in dopolnitve v financiranju določenih 
segmentov javne porabe občine. 
 
Odlok o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 je bil sprejet na 12. redni seji 
občinskega sveta dne 10.12.2020 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 191/2020.  
 
Odlok o spremembi Odloka o proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2021 je bil sprejet: 
-  prvič na 15. redni seji občinskega sveta, dne 10.6.2021 in je vstopil v veljavo dne 25.6.2021( Ur. list 
RS, št. 100/2021, z dne 24.6.2020), 
- drugič na 16.redni seji občinskega sveta, dne 7.10.2021 in je vstopil v veljavo dne 9.10.2021( Ur. list 
RS,št. 162/2021. 
 
 
Sprejeta rebalansa 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 2021. To pomeni, da so med prihodki zajeti 
samo tisti prejemki, ki so bili na enotni zakladniški račun vplačani v obdobju od 1.1. do 31.12.2021 ter 
med odhodke tisti izdatki proračuna, ki so bili do 31.12.2021 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 2021 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 31.12.2021. 
 
Prihodki in prejemki občine in krajevnih skupnosti (brez prejetih vračil danih posojil ter zadolževanja) 
so bili realizirani v višini 10.932.843,72 EUR, odhodki in izdatki občine in krajevnih skupnosti (brez 
danih posojil, povečanj kapitalskih deležev in odplačila dolga) pa v višini 11.594.480,74 EUR.  
 
Razlika med prihodki  in odhodki  je negativna in znaša - 661.637,02 EUR. 
 
Planiranih lastnih prihodkov KS je bilo 52.455,70 EUR, realiziranih pa 59.749,03 EUR. 
 
Davčni prihodki (konti 70) so bili realizirani v višini 7.453.245,00 EUR, kar je 101,84% 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: 
čiščenje odpadnih voda - hišni priključki dograditev kanalizacije Hotovlja, Dobenska Amerika in Trata 
Gorenja vas, ter tekoče vzdrževanje odvajanje odpadne vode. Okoljska dajatev zaradi odvajanja 
odpadnih voda se je že iz leta 2019 prenesla v leto 2020 (v višini: 171.799,24 EUR) ter iz leta 2020 v 
leto 2021 za 48.238,83 EUR. V leto 2022 se prenaša namenski prihodek v skupni višini 151.801,10 
EUR. 
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Nedavčni prihodki (konti 71) so bili realizirani v višini 1.738.421,44 EUR, to je 110,26 
% glede na veljavni proračun. 
Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od obresti, najemnin in zakupnin, podeljenih koncesij, taks, 
glob in drugih denarnih kazni,nadomestilo za degredacijo in uzurpacijo prostora, 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 188.020,00 EUR, kar je 45,73% glede na 
veljavni proračun. Realizirani prihodki vsebujejo:  

- kupnino v višini 162.966,00 EUR od prodaje treh občinskih stanovanj, 
  - kupnino v višini 24.890,00 EUR od prodaje oziroma menjave stavbnih zemljišč fizičnim osebam ter, 
  - kupnino v višini 164,00 EUR od prodaje (menjave) kmetijskih zemljišč fizičnim osebam. 
 
Donacije od pravnih in fizičnih oseb (konti 73) znašajo 990,00 EUR. Gre za donacije, ki sta jih dobili 
KS Gorenja vas in Sovodenj od domačih pravnih in fizičnih oseb za obdaritev otrok Miklavža in 
zbornika. 
 
Transferni prihodki (konti 74) so bili realizirani 63,32 % v primerjavi z veljavnim proračunom. To so 
sredstva v znesku 1.552.167,26 EUR, in sicer od države in prejeta sredstva iz držav.proračuna iz 
sredstev EU za izvedbo skupno kmetijske in ribiške politike 2014 - 2020. 
 
V letu 2021 smo za investicije in tekočo porabo prejeli sredstva in sicer: 

1. Sredstva iz državenga proračuna iz sredstev (EU) za izven skupne kmet. in ribiške pol. v višini    
5.440,00 EUR (konto 741101) in sicer za projekt E-nostavno na kolo   

  
 

2. Sredstva državnega proračuna v višini 792.996,64 EUR (konto 740001), in sicer: 
 

•      1.360,00 EUR za projekt E-nostavno na kolo prejeto iz strani Agencija Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja; 

• 300.000,00 EUR za Prizidek vrtca Agata; prejeto iz sredstev Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport; 

•      1.946,94 EUR za IT opremo ekip mobilnih enot NMP v ZD Škofja Loka, prejeto iz Ministrstva 
za zdravje, 

• 21.003,43 EUR za investicijo na področju gasilstva, prejeto iz Ministrstva za obrambo; 

• 143.412,73 EUR za investicijo sanacija plazov Malenski Vrh, prejeto iz Ministrstva za okolje in 
prostor; 
325.273,54 EUR za investicijo prireditveni prostor Poljane, prejeto iz Ministrstva za kulturo 
 
 

 
3.Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženosti razvitosti občin v višini   
647.076,00 EUR (konto 740019), in sicer: 

Sredstva za finančno izravnavo po ZFRO, prejeta iz Ministrstva za finance 
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4.Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (91.065,13 EUR) 
vključujejo: 

•    1.250.11 EUR letnega nadomestila iz naslova gospodarjenja z državnimi gozdovi (od poseka 
in prodaje lesa iz državnih gozdov) od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano;                      

•  43.314,15 EUR    sredstva za poplačilo stroškov Covid - 19, prejeto iz Ministrstva za finance  

•    4.268,81 EUR    refundacije subvencije tržnih najemnin od Ministrstva za okolje in prostor; 

•  13.639,11 EUR  sredstva za družinskega pomočnika od Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve. 

• 11.029,40 EUR    sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest od Ministrstva za kmetijstvo,  
                   gozdarstvo in prehrano; 

• 17.563,55 EUR     sofinanciranja delovanja medobčinskega inšpektorata od Ministrstva za  
javno upravo; 
 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov v višini 15.589,49 EUR, in sicer od: 

• Občine Žiri, Občine Dobrova – Polhov Gradec ter občine Škofja Loka, za refundacije šolskih 
prevozov.  
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Namenski prihodki so razvidni iz naslednje tabele: 
       REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA V LETU 2021

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

proračun 

2021

proračun 

2021

preteklih 

let
prihodek 2021

namenskih 

sredstev

prihodnje 

leto

Požarna taksa 20.000,00 20.000,00 0,00 21.003,43 04 357 Nakup gasilske opreme                                     21.003,43

Skupaj 21.003,43 0,00

Turistična taksa 8.000,00 10.000,00 0,00 11.200,45 04 222 Dvorec Visoko                                                                       11.200,45

Skupaj 11.200,45 0,00

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 22.275,00 23.000,00 4.418,89 16.155,68 04 504 Gozdne ceste (pristojbina +MKGP) 18.857,31 1.717,26

Državna sredstva MKGP - sofinanc.vzdrževanja gozdnih cest 6.000,00 6.000,00 0,00 11.029,40 04 504 Gozdne ceste (pristojbina +MKGP)                                         11.029,40

Skupaj gozdne ceste 29.886,71

MKGP - koncesijska dajatev za gospodarjenje z  divjadjo 1.700,00 1.700,00 96,14 1.700,00 04 684 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 1.708,09

Skupaj 1.708,09 88,05

MKGP - letno nadomest. iz naslova gospodar. z državnimi gozdovi 1.000,00 1.000,00 0,00 1.250,11 04 5010 Redno vzdrževanje LC 1.250,11

Skupaj 1.250,11 0,00

Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda 107.051,00 117.613,00 171.799,24 120.289,98 05 759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki                                 18.112,56

05 486 Urej.novih sosesk Dob. Amerika - kanalizacija                        21.882,54

05 852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas                                               27.689,67

05 853 Kanalizacija in ČN Poljane                                                     71.493,35

05 417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški)                                1.110,00

Skupaj 140.288,12 151.801,10

Nadomestilo zaradi omejene rabe prostora (renta RŽV) 372.804,15 372.804,15 0,00 353.655,19 04 573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve                            260.458,26

04 53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Gorenja vas         93.196,93

Skupaj 353.655,19 0,00

Sredstva iz drž.pror. iz sredstev EU za investicije 5.440,00 5.440,00 0,00 5.440,00 04 578 Projekt E-nostavno na kolo - Realizacija v letu 2020 5.440,00

Skupaj 0,00

Sredstva države za investicije 582.408,64 995.166,35 792.996,64 04 524 Plazovi Malenski Vrh                                                  143.412,73 0,00

04 578 Projekt E-nostavno na kolo -  Realizacija v letu 2020 1.360,00

04 065 Prizidek vrtca Agata Poljane                                       300.000,00

04 312 IT opremo ekip mobilnih enot NMP v ZD Škofja Loka     1.946,94

04 739 Prireditveni prostor tisočletne Poljane                                                      325.273,54

04 357 Nakup gasilske opreme                                              21.003,43

Skupaj 792.996,64

Druga prej. sred. za tek. porabo iz drž.pror. 44.000,00 80.187,64 0,00 91.065,13 04 259 Subvencioniranje stanarin 4.268,81

(sredstva za družin.pomoč., inšpektorat, subv.stanarin) 04 266 Družinski pomočnik 13.639,11

04 956 Medobčinski inšpektorat Vrhnika 17.563,55

04 0010 Covid  dodatki za delo v posebnih pogojih - zaposleni 13.453,97

05 0015 Covid  dodatki za delo v posebnih pogojih - zaposleni 26.760,50

04 006 Covid  dodatki za delo v posebnih pogojih - zaposleni 3.099,68

04 5010 Nadomestilo za upravljanje gozdov 1.250,11

Skupaj 80.035,73

Komunalni prispevek 140.000,00 160.000,00 0,00 206.672,48 04 53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Javorje      46.072,00

04 53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Trebija        29.041,89

04 53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Sovodenj     30.808,05

04 53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Lučine          21.898,38

04 53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.)-KS Poljane 78.852,16

Skupaj 206.672,48 0,00

Prihodki od najemnin (poslovnih prostorov in stanovanj občine) 89.957,00 93.957,00 0,00 116.392,82 04 603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov 31.653,84

04 310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas 84.738,98

Skupaj 116.392,82 0,00

Opomba:

* Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda se je iz leta 2019 prenesla v leto 2020 (v višini 171.799,24 €). Iz leta 2020 v leto 2021 se zmanjša (v višini 48.238,83€) tako, da se v  leto 2022 prenese ostanek preteklih let znesek 151.801,10€.

skupaj prenos v leto 2022: 153.606,41

 
 
 
 
Odhodki občine so znašali 11.594.480,74 EUR. Vključujejo tudi odhodke krajevnih skupnosti iz 
naslova lastne dejavnosti v višini 71.401,95 EUR, in sicer po posameznih namenih in postavkah.  
 
Tekoči odhodki (konti 40) v znesku 2.848.901,38 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. 
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Tekoči transferi (konti 41) v znesku 2.937.942,40 EUR vsebujejo:  

• subvencije (v kmetijstvu, za spodbujanje turističnih programov in promocijskih aktivnosti ter 

druge subvencije);  

• 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 5.700.764,31 EUR vsebujejo izdatke za nakup in gradnjo 
osnovnih sredstev. 
 
Investicijski transferi (konti 43) v znesku 106.872,65 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 ( na kontu 440)  v letu 2021 nismo več vplačevalli v depozit - 
posojila Razvojni agenciji Sora.  
 
V letu 2021 pa smo od Razvojne agencija Sora prejeli tudi vračilo depozita v višini 32.156,00 EUR 
(konto 750), ki ga je RAS za namen kreditne sheme, v preteklih letih vezala na Gorenjski banki d.d.  
 
V računu finančnih terjatev in naložb (konto 441) v letu 2021 ni bilo planiranih in ne realiziranih 
povečanj kapitalskih deležev in finančnih naložb.  
 
 
POJASNILA K IZKAZU FINANCIRANJA 
 
V računu financiranja (konti 500, 550) je prikazano zadolževanje in odplačilo dolga občine. 
 
Na dan 31.12.2021 je imela občina tako iz preteklih let najete dolgoročne kredite pri:  

- poslovni banki Sparkasse d.d. - za kanalizacijo in vodooskrbo v Porečju Sore,   
- Eko skladu (Banki Intesa Sanpaolo d.d.) - za energetsko obnovo in rekonstrukcijo Kulturnega 

doma Gorenja vas,  
- banki Intesa Sanpaolo d.d. - za izgradnjo dvorane za kulturne, družbene in športne aktivnosti 

Gorenja vas ter, 
- banki Sparkasse d.d.- za izgradnjo prizidka vrtca Agata Poljane. 
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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 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40). 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 
realizacije.  
 
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 (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17).  
 
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 zaračunane  
                realizacije  (ločeno: vsi, GJS, ostali)  - leto 2021 
 

Konto

Za celotni režijski 

obrat (RO)

Gospodarske 

javne službe 

(GJS)

Ostalo (kar ne 

gre v izračun cen 

uporabnikov)

Oznake za 

pojasnila

Prihodki 1.292.517,54 1.260.673,61 31.843,93

1.1  Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 837.373,25 807.016,48 30.356,77

- prihodki od prodaje storitev RO - kanalščina (vključno z omrežnino) 760001, 760002, 760006 218.036,36 218.036,36 0,00

- prihodki od prodaje storitev RO - ravnanje z odpadki (smetarina) 760003 317.875,61 317.875,61 0,00

- prihodki od prodaje storitev RO - drugi

760000, 760004, 

760007,760008 73.174,03 42.817,26 30.356,77 *

- subvencija Občine za omrežnino od odvajanja odpadnih voda 760012 19.187,94 19.187,94 0,00

- subvencija Občine za omrežnino od čiščenja odpadnih voda 760015 20.621,27 20.621,27 0,00

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

amoritizacije, ki odpade na nepovrtna sredstva) 760020 188.478,04 188.478,04 0,00 +++

1.2  Prihodki od prodaje blaga in materiala 455.144,29 453.657,13 1.487,16

- prihodki o prodaje materiala - vodarina

761000-761010 brez 

761004 in 761009 228.855,35 228.855,35 0,00

- prihodki o prodaje materiala - drugi 761004 17.432,15 15.944,99 1.487,16 **

- prihodki iz nepovratnih sredstev za vodovod (v višini amoritizacije, ki 

odpade na nepovratna sredstva) 761020 208.856,79 208.856,79 0,00 +++

Odhodki 1.397.185,13 1.205.231,29 191.953,84

- stroški materiala 460 64.003,72 61.406,05 2.597,67 ***

- stroški storitev 461 402.027,77 360.868,52 41.159,25 ****

- stroški dela 464 133.388,46 133.388,46 0,00

- amortizacija 462 797.187,31 648.990,39 148.196,92 *****

- drugi stroški 465 577,87 577,87 0,00

POSLOVNI IZID REŽIJSKEGA OBRATA -104.667,59 55.442,32 -160.109,91

Opombe:

Obrazložitev kolone "Ostalo"

*      znesek 30.356,77 EUR so v glavnem prihodki od grobarin, ki jih Občina pobira za krajevne skupnosti in od najemnin za vežice St. Oselica, Poljane, Leskovica

       in od drugih najemnin

**     znesek 1.487,16 EUR so v glavnem prihodki od prodanih zabojnikov gospodinjstvom in pravnim osebam

***   znesek 2.597,67 EUR: so stroški pomožnega materiala in elelektrike pokopališč Stara Oselica, Poljane, Leskovica (ki so v posesti Občine in ne KS)

****  znesek 41.159,25 EUR so: so v glavnem stroški pokopališč (grobarine, ki so hkrati strošek in prihodek; zavarovalne premije …).

***** znesek amortizacije 148.196,92 EUR zajema: AM odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO),  poslovilnih vežic, toplovoda, kotlovnice itd. 

Obrazložitev prihodkov iz naslova nepovratnih sredstev +++

To je v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 10.8 in SRS 13.3) in  po ustem mnenju Računskega sodišča (revizija v letu 2016 za leto 2015)

je tako tudi pravilno (imamo tudi pisno poročilo revizije).  

REALIZACIJA 2021

Kot prihodek režijskega obrata (RO) oz. gospodarskih javnih služb (GJS) se upoštevajo tudi nepovratna sredstva za investicije GJS, in sicer v višini obračunane amortizacije, ki odpade na nepovratna 

sredstva. 

PRIHODKI IN ODHODKI REŽIJSKEGA OBRATA 2021

ločeno za GJS in ostalo, kar ne gre v izračun cen, ter poslovni izid za celoten RO po zaračunani realizaciji

 
 
Obrazložitev prihodkov in odhodkov Režijskega obrata 
 
Prihodki v višini 1.292.517,54 EUR so: 

• Prihodki od prodaje proizvodov in storitev v znesku 837.373,25 EUR: 
- najemnine poslovilnih vežic, 
- prihodki od najemnin grobov, 
- prihodki od smetarine,  
- prihodki od kanalščine, 
- prihodki od čiščenja in praznenja greznic, 
- prihodki od subvencije za omrežnine odvajanja in čiščenja odpadnih voda, 
- 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 



13 
 

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. 
 

• Prihodki od prodaje materiala in blaga v višini 455.144,29 EUR: 
- prihodki od vodarine                                
- prihodki od prodaje materiala    
- prihodki od prodaje zabojnikov, materiala in odpadkov              
- prihodki  iz naslova  nepovratnih sredstev za vodovode  v višini obračunane amortizacije, ki 

se nanaša na investicije, ki so sofinacirane iz nepovratnih sredstev (SRS 10.8 in SRS 13.3).  
 
Odhodki režijskega obrata v višini 1.397.185,13 EUR vsebujejo: 

• Stroške materiala v znesku 64.003,72 EUR: 
- električna energija za objekte režijskega obrata,  
- drug pomožni material in drobni inventar. 

 

• Stroške storitev v znesku 402.027,77 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,  
- urejanje katastrov komunalnih naprav,  
- vzdrževanje poslovilnih vežic, 
- prenakazila najemnin za grobove krajevnim skupnostim, 
- zavarovalne premije za komunalno infrastrukturo itd.. 
 

• Stroške dela v znesku 133.388,46 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 797.187,31 EUR: amortizacija objektov in opreme režijskega obrata.  
 

• Drugi stroški v znesku 577,87 EUR pa predstavljajo splošne (posredne) proizvajalne stroške. To 
so stroški, ki nastajajo na tistih stroškovnih mestih, ki jih ni mogoče povezati z nastajajočimi 
poslovnimi učinki in sicer predstavljajo 6 % stroškov amortizacije računalniške opreme. 

 
Presežek odhodkov nad prihodki RO je 104.667,59 EUR in se pokriva iz sredstev javnih financ.  
 
Poročilo o ukrepih za uravnoteženje proračuna 
 
V letu 2021 nismo izvajali posebnih ukrepov za uravnoteženje proračuna. 
 
Nismo ustavili prevzemanja obveznosti in nismo ustavili prerazporejanja proračunskih sredstev. 
 
V skladu z 41. členom ZJF nismo imeli novih obveznosti, ki bi bile v proračunu nenačrtovane.  
 
V proračun 2021 so bili vključeni novi nenačrtovani namenski prejemki, in sicer prejemek s strani 
Ministrstva za okolje in prostor za odpravo posledic naravne nesreče za obnovo občinske cestne s 
sanacijo plazov na doseku občinske ceste Malenski Vrh – Gorenje Brdo. 
Sprememb neposrednih uporabnikov med letom nismo imeli. 
 
Z rebalansom proračuna smo medletno dvakrat ponovno uravnotežili proračun, in sicer je bil Odlok o 
spremembi Odloka o proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2021 sprejet na 15. redni seji 
občinskega sveta 10. junija 2021 in je stopil v veljavo dne 25. 6. 2021 (Ur. list RS, št. 100/2021, z dne 
24. 6. 2021) in na 16. redni seji občinskega sveta 7. oktobra 2021, ki je stopil v veljavo dne 9. 10. 2021 
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(Ur. list RS, št. 162/2021, z dne 8. 10. 2021). Sprejeti rebalans proračuna je bil uskladitev proračuna 
oziroma ponovno uravnoteženje proračuna glede na medletne spremembe financiranja in 
sofinanciranja iz državnega proračuna ter novonastalimi potrebami na odhodkovni strani proračuna. 
 
PRORAČUN  2021 - PRERAZPOREDITVE SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE (P.P. 951) PO SKLEPU ŽUPANA 

ZA OBDOBJE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Dat. 

dokum./ 

sklep

Vr. 

dok.

Št. sklepa Podr. PP Podr. PP Znesek 

prenosa

Kumul.           

posamez. 

postavke

Opis dokumenta Št.dok.

PLAN 2021 35.000,00

2.000,00

19.avg.21 PRE 0016-2021 2303 951 Sploš.pror.rez. 1103 614 Sofinanciranje zavet. za živali 2.000,00 Sofin. oskrbe zapuščenih mačk v OGVP (na p.p. 

614 ni bilo planiranih dovolj sredstev)

2101667

17.318,50

18.jan.21 PRE 0001-2021 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 11.468,00 Tisk Gorenjevaškega zbornika 2003063

29.dec.21 PRE 0031-2021 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 450,00 Ureditev spomenika NOB v Poljanah 2102510

13.okt.21 PRE 0020-2021 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 598,00 Snemanje intervjuja z g.županom 2101980

28.okt.21 PRE 0021-2021 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 1.830,91 Objava tristranskega članka v reviji Demokaracija 2102165

29.dec.21 PRE 0031-2021 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 506,30 Ovratni trakovi z napisom Poljanska dolina 500 

kom

2102717

29.dec.21 PRE 0031-2021 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 323,30 Prozorne nalepke za avtomobile z napisom 

Poljanska dolina 500 kom

2102716

13.okt.21 PRE 0020-2021 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 244,00 Oglaševanje na radiu Gorenc, za koncert lepa si 

Slovenija 

2101986

29.dec.21 PRE 0031-2021 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 1.342,00 Fotografiranje Poljanske doline z dronom 2102603

13.okt.21 PRE 0020-2021 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 159,65 Prireditev Lepa si Slovenija na Visokem 2102124

29.dec.21 PRE 0031-2021 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 396,34 Oblikovanje zloženke "Projekti občine Gorenja vas - 

Poljane v letu 2020

2102522

1.696,04

24.jun.21 PRE 0012-2021 2303 951 Sploš.pror.rez. 1804 912 Spomeniki II.svetovne vojne 1.696,04 Popravilo spomenika padlim borcem NOB v 

Leskovici

2101075

SKUPAJ PRERAZPOREDITVE IZ P.P 951 OD 01.01.21 - 31.12.21 21.014,54 21.014,54

SKUPAJ P.P. 951 - PRORAČUN 35.000,00

NEPORABLJENA SREDSTVA NA P.P. 951 13.985,46  
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REBALANS II 2021 - PRERAZPOREDITVE SREDSTEV MED  POSTAVKAMI   V OKVIRU PODROČJA 

ZA OBDOBJE 01.01.2021-31.12.2021 v skladu s 5. čl. Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane

Prerapored. iz področja:                                     Prerazpored. na področje:

Dovoljen obseg 

preraz. (5. čl. Odl.)

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

25% REBALANS II 

2021 Datum predloga prer.

Znesek 

prerazpor.

Kumulativa

področja Sklep št. PU

0403 204 Proslava in prireditve  ter občinska priznanja 0403 902 Obveščanje in promocija občine 28.10.2021 2.330,00 0021 01

0403 204 Proslava in prireditve  ter občinska priznanja 0403 902 Obveščanje in promocija občine 28.10.2021 670,00 0021 01

0403 204 Proslava in prireditve  ter občinska priznanja 0403 902 Obveščanje in promocija občine 24.11.2021 800,00 0025 01

0403 204 Proslava in prireditve  ter občinska priznanja 0403 902 Obveščanje in promocija občine 24.11.2021 1.700,00 0025 01

0403 204 Proslava in prireditve  ter občinska priznanja 0403 200 Podblegaške novice 28.12.2021 5,00 0030 01

0403 903 Razpisi in objave 0403 200 Podblegaške novice 28.12.2021 438,85 0030 01

Skupaj področje 04, PU 01 - REBALANS II 2021 105.799 26.449,74 5.943,85

0201 014 Strategija razvoja občine 0202 012 Stroški plačilnega prometa 17.11.2021 800,00 0023 04

Skupaj področje 02, PU 04 - REBALANS II 2021 23.430 5.857,50 800,00

0403 724 Izdatki za poslovne prostore ( RŽV) 0403 603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov 01.02.2021 1.600,00 0003 04

Skupaj področje 04, PU 04 - REBALANS II 2021 142.397 35.599,20 1.600,00

0603 002 Izdatki za blago in storitve 0603 0050 Nakup opreme 25.01.2021 300,00 0002 04

0603 0010 Plače in dodatki in premija KDPZ 0603 011 Vzdrž.prostorov za delovanje obč.uprave 19.08.2021 3.500,00 0016 04

0603 002 Izdatki za blago in storitve 0603 0050 Nakup opreme 10.05.2021 800,00 0009 04

Skupaj področje 06, PU 04 - REBALANS II 2021 566.979 141.744,70 4.600,00

0703 401 Oprema za zaščito in reševanje 0703 358 Gasilski domovi 28.12.2021 118,00 0030 04

0703 402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje 0703 358 Gasilski domovi 28.12.2021 3.532,92 0030 04

Skupaj področje 07, PU 04 -  REBALANS II 2021 230.041 57.510,36 3.650,92

1102 668 Dopolnilne dejav. na kmetijah 1102 678 Sofin. invest. v kmet.gosp. 14.07.2021 3.762,51 0015 04

1104 667 Gozdne vlake 1102 678 Sofin. invest. v kmet.gosp. 14.07.2021 2.000,00 0015 04

1102 678 Sofin. invest. v kmet.gosp. 1104 504 Gozdne ceste ( pristojbine+ MKGP) 17.11.2021 330,00 0024 04

1102 678 Sofin. invest. v kmet.gosp. 1103 614 Sofin. zavetišča za živali 17.11.2021 4.970,00 0024 04

1102 679 Sofin. izobraž.kmetov,posameznikov in društev 1103 614 Sofinanciranje zavetišča za živali 23.04.2021 200,00 0008 04

1102 675 Območni program razvoja podeželja RAS 1102 609 Izvajanje loklanega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 27.12.2021 625,00 0029 04

Skupaj področje 11, PU 04 -  REBALANS II 2021 162.725 40.681,27 11.887,51

1302 511 Cestni program-posebni razvojni problemi 1302 507 Prom.+neprom.sig., oprema 01.02.2021 1.000,00 0003 04

1302 507 Prom.+neprom.sig., oprema 1302 505 Projekti, študije, odkupi na RC 09.12.2021 1.764,10 0028 04

1302 5010 Redno vzdrževanje LC 1302 452 Zimska služba 13.04.2021 13.588,00 0007 04

1302 583 Cesta Javorjev Dol 1302 452 Zimska služba 13.10.2021 7.135,00 0020 04

1302 573 Invest. vzdrževanje cest - preplastitve 1302 452 Zimska služba 13.05.2021 25.000,00 0010 04

1302 573 Invest. vzdrževanje cest - preplastitve 1302 452 Zimska služba 25.01.2021 108.885,53 0002 04

1302 511 Cestni program-posebni razvojni problemi 1302 507 Prom.+neprom.sig., oprema 25.01.2021 3.537,80 0002 04

1302 584 Obnova ceste Malenski Vrh 1302 452 Zimska služba 25.01.2021 24.000,00 0002 04

1302 573 Invest. vzdrževanje cest - preplastitve 1302 735 Prometna ureditev Hotavelj 17.02.2021 3.588,40 0004 04

1302 511 Cestni program-posebni razvojni problemi 1302 507 Prom.+neprom.sig., oprema 13.05.2021 1.600,00 0010 04

1302 573 Invest. vzdrževanje cest - preplastitve 1302 452 Zimska služba 16.06.2021 4.000,00 0011 04

1302 573 Invest. vzdrževanje cest - preplastitve 1302 452 Zimska služba 24.06.2021 42.500,00 0012 04

1302 535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP 1302 412 Urejanje javnih površin 25.08.2021 2.000,00 0017 04

1302 577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin.občine) 1302 739 Ureditev vaškega jedra Poljane 06.07.2021 66.573,89 0013 04

1302 577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin.občine) 1302 739 Ureditev vaškega jedra Poljane 06.07.2021 34.000,00 0013 04

1302 577 Ureditev RC Trebija - Sovodenj (sofin.občine) 1302 739 Ureditev vaškega jedra Poljane 06.07.2021 2.426,11 0013 04

1302 584 Obnova ceste Malenski Vrh 1302 739 Ureditev vaškega jedra Poljane 06.07.2021 18.000,00 0013 04

1302 511 Cestni program-posebni razvojni problemi 1302 739 Ureditev vaškega jedra Poljane 06.07.2021 30.000,00 0013 04

1302 573 Invest. vzdrževanje cest - preplastitve 1302 739 Ureditev vaškega jedra Poljane 06.07.2021 19.768,61 0013 04

1302 580 Krožno križišče Poljane 1302 739 Ureditev vaškega jedra Poljane 06.07.2021 36.000,00 0013 04

1302 535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP 1302 507 Prom.+neprom.sig., oprema 02.09.2021 9.800,00 0019 04

1302 535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP 1302 739 Ureditev vaškega jedra Poljane 06.07.2021 16.000,00 0013 04

1302 573 Invest. vzdrževanje cest - preplastitve 1302 583 Cesta Javorjev Dol 31.08.2021 59.775,00 0018 04

1302 573 Invest. vzdrževanje cest - preplastitve 1302 580 Krožno križišče Poljane 24.11.2021 3.600,00 0025 04

1302 573 Invest. vzdrževanje cest - preplastitve 1302 739 Ureditev vaškega jedra Poljane 03.12.2021 35.000,00 0026 04

1302 5010 Redno vzdrževanje LC 1302 523 Material za tekoče vzdrževanje 31.12.2021 61,02 0032 04

1302 573 Invest. vzdrževanje cest - preplastitve 1302 452 Zimska služba 27.12.2021 22.000,00 0029 04

Skupaj področje 13, PU 04 - REBALANS II  2021 3.374.742 843.685,47 591.603,46

1402 760 Olajšave za plačilo kom. prisp. - gospodarska dej. 1402 708 Sofinanc.regij.projekt 25.01.2021 2.301,00 0002 04

1403 753 Smučišče STC Stari vrh 1402 761 Javni zavod Poljanska dolina 17.11.2021 30.000,00 0023 04

Skupaj področje 14 - PU 04 - REBALANS II 2021 309.794 77.448,39 32.301,00

1504 883 Projekt zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor 1504 882 Ukrepi za pov.popl.var.Polj.Sore na območju Poljan 28.12.2021 401,00 0030 04

Skupaj področje 15 - PU 04 - REBALANS II 2021 466.246 116.561,60 401,00

1605 602 Tekoče vzdrž.stanovanj prostorov 1602 552 Pridobitev, nakup in prenova občin. stanovanj 28.12.2021 189,90 0030 04

Skupaj področje 16, PU 04 - REBALANS II 2021 92.825 23.206,19 189,90

1803 208 Knjižnica Ivan Tavčar 1803 210 Knjižnica IT Šk. Loka - obnove in vzdrževanja, oprema 14.05.2021 237,83 0010 04

1803 208 Knjižnica Ivan Tavčar 1803 210 Knjižnica IT Šk. Loka - obnove in vzdrževanja, oprema 03.12.2021 113,53 0027 04

Skupaj področje 18, PU 04 - REBALANS II 2021 322.038 80.509,52 351,36

1902 053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini 1902 054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine 17.11.2021 6.000,00 0023 04

1903 103 Glasbena šola Šk.Loka 1903 124 Nakup opreme za pouk Glasb.šole Šk.Loka 09.12.2021 2.934,05 0028 04

1906 105 Prevozi otrok v šolo 1902 058 Investicijsko vzdrževanje in obnove - VVE 16.03.2021 1.170,00 0006 04

1903 109 Raziskovalno delo 1903 101 OŠ Ivan Tavčar 03.12.2021 1.000,00 0026 04

1903 107 Stroški tekmovanj 1903 101 OŠ Ivan Tavčar 03.12.2021 500,00 0026 04

1903 106 Dodatne interesne dejavnosti 1903 101 OŠ Ivan Tavčar 03.12.2021 800,00 0026 04

1903 106 Dodatne interesne dejavnosti 1903 101 OŠ Ivan Tavčar 27.12.2021 181,28 0029 04

1906 108 Doplačila za šolo v naravi 1903 102 OŠ Poljane 27.12.2021 630,00 0029 04

1903 126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ 1903 102 OŠ Poljane 27.12.2021 234,39 0029 04

1903 120 Nakup opreme - OŠ Poljane POŠ Javorje 1903 102 OŠ Poljane 27.12.2021 982,16 0029 04

1903 106 Dodatne interesne dejavnosti 1903 102 OŠ Poljane 27.12.2021 1.020,00 0029 04

1902 054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine 1903 102 OŠ Poljane 27.12.2021 2.504,85 0029 04

1903 123 Nakup opreme in inv. vzdr., OŠ Jela Janežiča 1903 122 OŠ Jela Janežiča 13.10.2021 293,60 0020 04

Skupaj področje 19, PU 04 - REBALANS II 2021 3.476.088 869.021,88 18.250,33

2004 266 Družinski pomočnik 2004 252 Splošni in posebni socialni zavodi 17.11.2021 3.366,46 0024 04

2004 266 Družinski pomočnik 2004 252 Splošni in posebni socialni zavodi 31.12.2021 759,20 0032 04

2004 266 Družinski pomočnik 2004 259 Subvencioniranje stanarin 31.12.2021 808,77 0032 04

2004 890 Dnevni center (Šent) 2004 262 Pomoč na domu 27.12.2021 1.287,00 0029 04

2004 302 Pogrebni str. nepremožnih 2004 262 Pomoč na domu 27.12.2021 541,57 0029 04

2004 266 Družinski pomočnik 2004 252 Splošni in posebni socialni zavodi 31.12.2021 202,19 0033 04

Skupaj področje 20, PU 04 - REBALANS II 2021 431.946 107.986,47 6.965,19

1502 405 Zapiranje deponije Draga 1502 462 Komunalni odpadki - zbiranje, odvoz 19.08.2021 5.000,00 0016 05

1502 464 Tekoče vzdrž.odvajanje odpadne vode 1502 852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas 28.12.2021 4.000,00 0030 05

1502 456 Obv.pog.študije na kom.podr.-odpadna voda 1502 417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški) 13.04.2021 110,00 0007 05

1502 853 Kanalizacija in ČN Poljane 1502 759 Čiščenje odpadnih voda - hišni priključki 13.05.2021 11.000,00 0010 05

1502 852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas 1502 853 Kanalizacija in ČN Poljane 05.11.2021 5.000,00 0022 05

1502 875 Kanalizacija Javorje - ČN Dolenčice in Četena Ravan 1502 874 Kanalizacija Javorje- kanali 09.03.2021 115,00 0005 05

Skupaj področje 15 - PU 05 - REBALANS II 2021 620.272 155.068,02 25.225,00

1603 407 Vodovodni sistem Delnice - Podpreval 1603 495 Vodovod Poljane 19.08.2021 3.000,00 0016 05

1603 407 Vodovodni sistem Delnice - Podpreval 1603 737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž 19.08.2021 1.000,00 0016 05

1603 407 Vodovodni sistem Delnice - Podpreval 1603 608 Vodovodni sistem cona Todraž 19.08.2021 500,00 0016 05

1603 423 Vodovod. sist. Podvrh-Zapreval - obratovanje 1603 454 Pregledi in analize vode 19.08.2021 1.500,00 0016 05

1603 407 Vodovodni sistem Delnice - Podpreval 1603 406 Obnova vodovoda Gorenja vas 17.11.2021 2.500,00 0016 05

1603 429 Vodovodni sistem Lučine - vzdrževanje 1603 406 Obnova vodovoda Gorenja vas 17.11.2021 2.000,00 0024 05

1603 467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka 1603 495 Vodovod Poljane 17.11.2021 2.500,00 0024 05

1603 467 Vodovod Stara Oselica-Svislarska grapa-Slajka 1603 737 Vodovod Trebija-Gorenja vas-Todraž 17.11.2021 1.000,00 0024 05

1603 407 Vodovodni sistem Delnice - Podpreval 1603 406 Obnova vodovoda Gorenja vas 27.12.2021 151,30 0029 05

1603 487 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod 1603 870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna) 28.12.2021 1.725,00 0030 05

1603 418 Prenos zasebnih vodovodov na občino 1603 870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna) 31.12.2021 1.483,56 0034 05

Skupaj področje 16 - PU 05 - REBALANS II 2021 1.186.257 296.564,32 17.359,86

SKUPAJ PRERAZPOREDITVE MED OSTALIMI POSTAVKAMI 721.129,38 721.129,38  
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POROČILO O PORABI

OBVEZNE PRORAČUNSKE REZERVE (SKLAD), za obdobje od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

V proračunski sklad se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna tako, da znašajo ob koncu leta

največ 1,5 % vseh prejemkov proračuna. V letu 2021 je na p.p. 952:  100.938,69 EUR.

konto 910000

PP 952
Stanje 

01.01.2021

Zmanjšanje 

za naravne 

nesreče

Povečanje z 

oblikovanjem

Stanje 

31.12.2021

Stanje 01.01.2021 26.255,06

Oblikovanje rezerve 1-2 /2021 16.823,10

Oblikovanje rezerve 3/2021 8.411,55

Oblikovanje rezerve 4/2021 8.411,55

Oblikovanje rezerve 5-6/2021 16.823,10

Oblikovanje rezerve 7/2021 8.411,55

Oblikovanje rezerve 8/2021 8.411,55

Oblikovanje rezerve 9-10/2021 16.823,10

Oblikovanje rezerve 11-12/2021 16.823,19

SKUPAJ 26.255,06 113.066,30 100.938,69 14.127,45  
Zmanjšanje rezerve zaradi:

Rem Rent d.o.o. -  najemu kontejnerja, pred ZD Gorenja vas za preventivne preglede Covid pacientov 12/20 105,41

Rem Rent d.o.o. -  najemu kontejnerja, pred ZD Gorenja vas za preventivne preglede Covid pacientov 1/21 105,41

Barjans, obvladovanje čistoče, d.o.o. -  Barjans-dobava stroja za zamegljevanje Fogger in dezinfekcijsko 

sredstvo - (koronavirus)
3.399,52

Rem Rent d.o.o. -  najemu kontejnerja, stroški prevoza in odvoza kontejnerja, pred ZD Gorenja vas za 

preventivne preglede Covid pacientov 11/20
645,62

Barjans, obvladovanje čistoče, d.o.o. -  Barjans - merilne posodice za doziranje dezinfekcijskega sredstva za 

fogger (koronavirus)
6,34

Rem Rent d.o.o. -  najemu kontejnerja, pred ZD Gorenja vas za preventivne preglede Covid pacientov 2/21 105,41

Rem Rent d.o.o. -  najemu kontejnerja, pred ZD Gorenja vas za preventivne preglede Covid pacientov 3/21 105,41

Rem Rent d.o.o. -  najemu kontejnerja, pred ZD Gorenja vas za preventivne preglede Covid pacientov 4/21 105,41

Rem Rent d.o.o. -  najemu kontejnerja, pred ZD Gorenja vas za preventivne preglede Covid pacientov 5/21 105,41

Rem Rent d.o.o. -  najemu kontejnerja, pred ZD Gorenja vas za preventivne preglede Covid pacientov 6/21 105,41

Rem Rent d.o.o. -  najemu kontejnerja, pred ZD Gorenja vas za preventivne preglede Covid pacientov 7/21 105,41

Rem Rent d.o.o. -  najemu kontejnerja, pred ZD Gorenja vas za preventivne preglede Covid pacientov 8/21 105,41

Rem Rent d.o.o. -  najemu kontejnerja, pred ZD Gorenja vas za preventivne preglede Covid pacientov 9/21 105,41

Rem Rent d.o.o. -  najemu kontejnerja, pred ZD Gorenja vas za preventivne preglede Covid pacientov 10/21 105,41

Rem Rent d.o.o. -  najemu kontejnerja, pred ZD Gorenja vas za preventivne preglede Covid pacientov 11/21 105,41

971,29

Topos Hotavlje  - Strojna prestavitev avtobusne hišice Tesnar Hotavlja zaradi porušitve brežine potoka, z dne 

10.02.2021
140,30

Telekom storitve -11/20- plačilo telefonski storitev ZD Gorenja vas ( v času koronavirusa) 29,99

Telekom storitve -12/20- plačilo telefonski storitev ZD Gorenja vas ( v času koronavirusa) 29,99

Telekom storitve -1/21- plačilo telefonski storitev ZD Gorenja vas ( v času koronavirusa) 29,99

Telekom storitve -2/21- plačilo telefonski storitev ZD Gorenja vas ( v času koronavirusa) 29,99

Telekom storitve -3/21- plačilo telefonski storitev ZD Gorenja vas ( v času koronavirusa) 30,10

Telekom storitve -4/21- plačilo telefonski storitev ZD Gorenja vas ( v času koronavirusa) 29,99

Telekom storitve -5/21- plačilo telefonski storitev ZD Gorenja vas ( v času koronavirusa) 29,99

Telekom storitve -6/21- plačilo telefonski storitev ZD Gorenja vas ( v času koronavirusa) 29,99

Telekom storitve -7/21- plačilo telefonski storitev ZD Gorenja vas ( v času koronavirusa) 29,99

Telekom storitve -8/21- plačilo telefonski storitev ZD Gorenja vas ( v času koronavirusa) 29,99

Filip Klemenčič s.p. Sanacija cest po neurju september, KS Sovodenj 2.889,57

Geotrias, družba za geološki inženiring, d.o.o. -  Elaborat za sanacijo plazov na LC Gorenje Brdo - Malenski 

Vrh; med HŠ Malenski vrh
10.647,05

ČVD d.o.o. - Razkuževanje prostorov v Sokolskem domu v Gorenji vasi (Covid-19) 793,00

Edo Krek s.p. - Popravilo cest po neurju dne 18.05.2021 2.391,20

Gradbena mehanizacija Oblak Janez s.p.- izvedba sanacije plazov:

- Hleviše na LC Murave - Žetina po ponudbi z dne 15.01.2021

 - Smrtna grapa na LC Murave - Žetina po ponudbi z dne 15.01.2021 in

 - Plaz na JP do hiše Gorenja Žetina 14 po ponudbi št.: 05/2021.

32.319,67

Izvedba gradbenih del, ki so nastala kot dodatna in nepredvidena dela sanacije LC Murave  Žetina. 39.041,13

Ivan Šubic s.p. - izvedba gradbenih del za sanacijo opornega zidu pod cesto ob Volaščici v naselju Volaka 11.584,08

Gisa d.o.o. - sanacija cestnega cevnega prepusta na javni poti JP Lukač - v Lazu po neurju leta 2018 1.979,45

RKS Šk.Loka - donacija za nakup strešne kritine ob nesreči zaradi požara 1.877,39

Izdelava cestnih prepustov na LC100101 Sovodenj - Stara Oselica 2.815,76

Skupaj 26.255,06 113.066,30

Barjans, obvladovanje čistoče, d.o.o. - dobavo naprav za dezinfekcijo šolskih prostorov (OŠ IT Gorenja vas in OŠ Poljane) - 

(koronavirus)
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3. 2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 
2021 
 
Poraba proračunskih sredstev se izvršuje na podlagi veljavnega proračuna, to je zadnji sprejeti 
proračun za leto 2021 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 področja 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 2021. 
 
 

01 OBČINSKI SVET 

 
01 POLITIČNI SISTEM 
 
003 Občinski organi – OS 
Občinski svet se je v letu 2021 sestal na petih rednih sejah. Na sejah je občinski svet obravnaval ali 
odločal o ključnih vprašanjih občine. Sredstva so bila poleg sejnin članov občinskega sveta porabljena 
tudi za sejnine članov odborov in komisij ter druge stroške občinskih organov (potni stroški in materialni 
stroški). 
 
904 – 908  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 
Občina je v letu 2021 izdala deset številk javnega glasila Podblegaške novice. Z mesecem junijem 
2020 je na podlagi sklenjene pogodbe prevzel izdajateljske pravice za Podblegaške novice Gorenjski 
glas, ki je tako v celoti prevzel tudi vse stroške, povezane z izdajanjem glasila. 
Del sredstev je bil namenjen tudi za oblikovanje in 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, Radiu Gorenc in v drugih medijih. Del sredstev smo namenili promociji 
pohodništva in kolesarjenja, vzdrževanju poti ter za nagrade tistim, ki so aktivnosti zaključili.  
Izdelani so bili občinski koledarji, letne brošure izvedenih projektov in raznovrsten promocijski material. 
Del sredstev je bilo porabljeno tudi za pogostitve, fotografije naših krajev in znamenitosti ter novoletna 
darila. Financirali smo tudi koordinacijo in svetovanje pri projektu vključitve občine v Zeleno shemo 
slovenskega turizma. Za izjemne dosežke v smučarskih skokih smo nagradili odlični skakalki in naši 
sokrajanki, Emo Klinec in Niko Križnar. Prispevali smo tudi k izdaji knjige Visoški gospod, zbornika 
Gorenjevaško in Hotaveljsko skozi čas ter kataloga Medrug Polanci. 
 
903 Razpisi in objave 
Porabljena sredstva so bila namenjena objavi sprejetih predpisov občine v Uradnem listu Republike 
Slovenije.  
 
204  Proslave in prireditve ter občinska priznanja 
Zaradi epidemije koronavirusa so bila tudi v letu 2021 praznovanja in prireditve izvedena v okrnjeni 
obliki. Sredstva so bila namenjena za izvedbo svečane podelitve priznanj občinskim nagrajencem za 
leto 2020 in za praznovanje ob Dnevu državnosti. V počastitev 30. obletnice samostojnosti Slovenije je 
na Visokem potekal koncert Darje Gajšek z naslovom Lepa si Slovenija. Sofinancirali smo tudi izvedbo 
dogodka Slovenska bakla, ki združuje številne ljubitelje športa po vsej Sloveniji. 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
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 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.  
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
912 Spomeniki II. svetovne vojne 
Sredstva so bila  porabljena za vzdrževanje in urejanje spomenikov II. svetovne vojne, in sicer 75,63 
%. Ostala sredstva na postavki so se prenesla v naslednje leto.  
 
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 2021 sestal na treh rednih sejah in eni korespondenčni seji, na katerih je 
obravnaval Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za preteklo leto (2020) ter sprejel 
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program dela za tekoče leto 2021. O nadzoru dela občinske uprave v letu 2021 je bilo izdelano skupno 
poročilo, ki je bilo na redni seji predstavljeno tudi občinskim svetnikom.  
  
Sredstva so bila porabljena za sejnine članom nadzornega odbora, za potne stroške ter za 
izobraževanje članov NO (seminar).  
 

03 ŽUPAN 

 
01 POLITIČNI SISTEM 
 
006 Občinski organi – župan, podžupan 
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. Delno so 
bila sredstva porabljena tudi za plačilo podžupanu, ki je bil imenovan s sklepom dne 20.6.2019 in 
funkcijo opravlja nepoklicno. 
 

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, Zavoda Poljanska dolina ter OŠ Gorenja vas in OŠ Poljane (Gorenjska banka); 
stroške vzdrževanja stanj evidenc vrednostnih papirjev (BKS Bank).  
 
013 Davek na nepremičnine 
Do uvedbe davka na nepremičnine navedeno dajatev nadomešča nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča, v zvezi s katero je potrebno vsakoletno novelirati in dopolnjevati več vrst virov podatkov za 
pripravo evidenc za izvedbo odmere. Sredstva so se namenila tudi za podporo vodenja odmernega 
postopka, ki ga izvaja Finačni urad Kranj. 
 
014 Strategija razvoja občine  
Na postavki ni bilo realizacije, saj se strategija zaradi razmer epidemije, ki v prvi fazi vključuje izvajanje 
delavnic z občani, ni mogla pričeti izvajati. 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
008 Investicijsko vzdrževanje zgradbe in obnova poslovnih prostorov-Sokolski dom 
Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževanje objekta Sokolskega doma Gorenja vas, kar 
vključuje izvedbo elektro inštalacijskih del ter ureditev prostorov za Glasbeno šolo v pritličju objekta. 
 
601 Tekoči izdatki za poslovne prostore 
Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov upravljanja poslovnih prostorov po pogodbi z podjetjem 
Staneks d.o.o. in podjetjem SPO d.o.o. Škofja Loka. Del sredstev je bilo porabljenih za stroške 
zavarovanja poslovnih prostorov ter tekoče stroške (elektrika, ogrevanje, odpadki, itd.). Nekaj sredstev 
je bilo porabljenih tudi za električno energijo šole Leskovica. 
 
603 Pridobitev, nakup in prenova poslovnih prostorov 
Sredstva so bila porabljena za plačilo nadomestila za preneseno stavbno pravico skladno s sklenjeno 
pogodbo o stavbni pravici z lastnikom zemljišča na katerem stoji TV stolp na Slajki ter za nakup 
poslovnega prostora – bivše banke – v poslovno stanovanjskem objektu v Gorenji vasi. 
Del sredstev je bilo porabljenih za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela pri ureditvi poslovnega 
prostora v kletni etaži Sokolskega doma na naslovu Poljanska cesta 87. 
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631 Sokolski dom - dvorana – tekoči stroški 
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje velike in male dvorane Sokolskega doma in 
pripadajočih servisnih prostorov in sicer za zavarovanje, električno energijo, ogrevanje, čiščenje, 
predne periodične preglede vgrajene opreme in ostale tekoče stroške. 
 
724 Izdatki za poslovne prostore (RŽV) 
Postavka zajema tekoče odhodke poslovnih prostorov (upravna stavba) na območju RŽV, kot so 
stroški ogrevanja, zavarovanja, požarnega varstva, manjših popravil in vzdrževanja ter spremljajočih 
stroškov. 
 
921 Druge finančne naložbe  
Z letošnjim letom na tej postavki ni bilo realizacije, saj občine škofjeloškega območja do nadaljnjega ne 
prispevajo več sredstev za kreditno podjetniško shemo pri Razvojni agenciji Sora. Celoten obseg 
potrebnih sredstev po novem prispevajo banke. 
 
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,  redna delovna uspešnost, ter povračilo stroškov za pot na delo in z dela).  
V skladu s kadrovskim načrtom in sistematizacijo delovnih mest je bilo v občinski upravi zaposlenih 
devet 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 in vzdrževanja spletne strani občine, 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 opreme, kot so novi strežnik, 
spominska enota, prenosna diska za »cold back up«, stikalo, novi osebni računalniki in ekrani, nakup 
pametnih prenosnih telefonov s pripadajočo zaščitno opremo (zaščitna stekla, ovitki,…). 
 
011 Vzdrževanje prostorov za delovanje občinske uprave 
Sredstva so bila porabljena za ogrevanje, električno energijo, zavarovanje, čistila, storitev čiščenja, 
varovanje objekta, tekoče vzdrževanje naprave za javljanje požara ter druge opreme, za storitev 
varovanja objekta, letni pregled dvigala, tekoče vzdrževanje prezračevalne naprave, in za ostale 
vzdrževalne stroške poslovnih prostorov občinske uprave v Sokolskem domu Gorenja vas. 
 
519 Tekoče vzdrževanje opreme in vozil 
Sredstva so bila porabljena za gorivo, zavarovanje ter tekoče vzdrževanje kombiniranega tovornega 
vozila Iveco, namenjenega komunalnemu urejanju cest in javnih površin ter ekoloških otokov in 
traktorja Solis 90, namenjenega košnji cest. 
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
401 Oprema za zaščito in reševanje 
Sredstva so se v letu 2021 namenila za: 
- nakup osebne opreme za člane občinskega štaba Civilne zaščite, 
- nakup dodatnih pripomočkov za ekipi prve pomoči, 
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- nakup nove strehe šotora Civilne zaščite, ki je bila dotrajana, 
- servis AED za PGD Gorenja vas in  
- financiranje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah na podlagi 
sklenjenih Dogovorov opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči (Drustvo GRS Škofja Loka, 
Jamarsko društvo Gorenja vas, Radioklub Poljanska dolina in Združenje slovenskih katoliških skavtinj 
in skavtov). 
 
402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje 
Sredstva so se v letu 2021 namenila za poplačilo stroškov udeležbe članice štaba Civilne zaščite na 
izobraževanju »Odnosi z javnostmi« ter za izplačilo sejnin članom štaba Civilne zaščite. 
 
351 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev 
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 Gasilski zvezi 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.   
 
356  Najemnine GD  
Sredstva so bila porabljena za delno poravnavo povračila stroškov najemnine, do vključno meseca 
maja 2021, ko se je PGD Gorenja vas preselila v nove, lastne prostore gasilskega doma. 
 
357  Gasilska oprema 
V letu 2021 je bilo namenjenih 48.980 EUR za nakup opreme in sredstev, ki so nujna za uspešno in 
varno delo gasilcev na vajah, izobraževanjih in intervencijah. Oprema je bila nabavljena po merilih, ki 
jih je Gasilska zveza Slovenije pripravila za minimalno zagotavljanje sil in opremljenost po posameznih 
kategorijah gasilskih enot. Oprema je preverjena, tipizirana in ustreza tudi zahtevnim standardom in 
predpisani življenjski dobi. 
Poleg sredstev požarne takse je bilo še 4.000 EUR namenjenih za sofinanciranje nakupa gasilskega 
vozila GVM-1 za PGD Poljane, skupno 24.000 EUR. 
 
358  Gasilski domovi  
Sredstva so se namenila za: 
- sofinanciranje gradnje novega gasilskega doma Gorenja vas (izdelava elektroinštalacij in zunanje 
ureditve) v višini 47.156,12 EUR, ter izdelavo cenitvenega poročila in načrta za vpis stavbe v kataster 
stavb, ki se bodo upoštevala pri vrednotenju solastniškega deleža občine pri novozgrajeni stavbi 
gasilskega doma Gorenja vas ter 
- za nakup solastniškega deleža gasilskega doma Hotavlje, skladno višino sredstev občine za 
sofinanciranje gradnje gasilskega doma Hotavlje, to je 25.000 EUR. 
 

359 Požarna taksa za Občinsko gasilsko poveljstvo občine Gorenja vas - Poljane  
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V letu 2021 je bila prejeta požarna taksa namenjena sofinanciranju nakupa gasilskega vozila GVM-1 
za PGD Poljane. 
 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 
 
517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
V letu 2021 je bila, zaradi ukrepov ob epidemiji koronavirusa, izvedba načrtovanih aktivnosti SPV 
precej okrnjena. Sredstva so se tako namenila za varovanje otrok v prometu v prvih dneh šole, za 
izvedbo servisa koles v tednu mobilnosti, za nakup prometne signalizacije (dveh triopanov) ter sejnine 
in potne stroške članov SPV (SPV se je v letu 2021 sestal na treh sejah).  
 
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 upravičencem, ki so izvedli nakup kmetijske mehanizacije oz. za urejanje kmetijskih 
zemljišč. Občina je tako sofinancirala nakup 4- ih cistern za gnojevko, 6 obračalnikov, 8 zgrabljalnikov, 
14 gorskih kosilnic, 1 ovijalko za bale, 1 nakladalno prikolico in drugo kmetijsko mehanizacijo. Sredstva 
so bila namenjena tudi  investiciji v urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracija), ostala dela pa so se 
nanašala na druge naložbe in opremo v kmetijska gospodarstva (naložbe v hlevsko opremo, 
sofinanciranje izgradnje novega gospodarskega poslopja, rekonstrukcija gospodarskega poslopja, itd.). 
Za ta namen je bilo izplačano 66.859,79 EUR. Občina je sofinancirala tudi nakup gozdarske 
mehanizacije 11- im upravičencem (vitli, gozdarske prikolice, cepilniki drv, zaščitna oprema). Za ta 
namen je občina izplačala 11.967,23 EUR. Za vse investicije (kmetijske in gozdarske) je bilo 
upravičencem v letu 2021 izplačano 78.827,02 EUR.  
 
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 1.700 EUR. 
 
685 Subvencija plačila komunalnega prispevka kmetijske dejavnosti 
Sredstva niso bila porabljena, saj v letu 2021 ni bilo nobene vloge. 13. 6. 2020 je prenehal veljati 
dozdajšnji pravilnik, vse povezano z 227. členom ZUreP-2.  
 
609 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 
Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov delovanja Lokalne akcijske skupine loškega pogorja  
po pogodbi. 
 
668 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
Glede na sprejeti proračun so bila sredstva porabljena skladno z objavljenim razpisom. Na razpis sta 
se prijavila dva nosilca dopolnilne dejavnosti. Višina razdeljenih sredstev je znašala 1.237,49 EUR. 
 
675 Območni program razvoja podeželja - RAS 
Skladno s podpisano pogodbo o Delovanju podeželjskega razvojnega jedra je Razvojna agencija Sora, 
d.o.o., program realizirala v višini 2.968,00 EUR.  
 
679 Sofinanciranje izobraževanja kmetov, posameznikov in društev 
Skladno z javnim razpisom je občina sredstva namenila delovanju 8 društev in združenj, ki delujejo na 
področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Za ta namen je bilo izplačano 6.247,87 EUR. 
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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 2021 je občina financirala oskrbo mačk in psov, najdenih na območju 
občine GVP. Število najdenih mačk se vsako leto povečuje.  
 
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  
Na javni razpis se ni prijavil nihče, zato so bila sredstva prarzporejena na proračunsko postavo 678 za 
investicije v kmetijska gospodarstva. 
 
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 
630 Energetsko upravljanje javnih stavb 
Sredstva so bila namenjena izvajanju energetskega menedžmenta na podlagi pogodbe, sklenjene z 
Lokalno energetsko agencijo Gorenjske in za izdelavo energetskih izkaznic za tri stanovanja, ki so bila 
predmet prodaje. 
 
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, krožišča Poljane, nabavo zaščitne opreme, za opravljanje 
poletnih del preko študentskega servisa ter druga vzdrževalna dela  ter opreme za komunalna delavca 
zaposlena na občini. Del sredstev se je porabilo za obešanje zastav ob državnih praznikih na območju 
občine GVP ter dobavo zastav. Realizacija je bila izvedena v višini 87,80 %. 
 
452 Zimska služba 
Sredstva so se porabila za izvedbo zimske službe v zimski sezoni 2020/2021 na občinskih cestah. 
 
5010 Redno vzdrževanje LC 
Sredstva na tej postavki so se namenila za plačilo zavarovanja za komunalno vozilo Iveco in nakup, 
registracijo ter zavarovanje novega komunalnega Traktorja Solis 90 z mulčerjem na teleskopski roki 
Orsi RIO, vzdrževalna dela na občinskih cestah, kar zajema izvedbo krpanja cest z asfaltom, čiščenje 
brežin in materiala na cesti, nasipanje bankin, ureditve odvodnjavanja, izvedena je bila košnja trave na 
280 km občinskih cest, izvedeno čiščenje prepustov. Plačana je bila malica za delovne akcije. 
 
5015 Tekoče vzdrž. cest – KS Trebija  
Zaradi neizvedenega krpanja v KS v letu 2021 se sredstva v celoti prenesejo v leto 2022. 
 
5016 Tekoče vzdrž. cest - KS Sovodenj 
Zaradi neizvedenega krpanja v KS v letu 2021 se sredstva v celoti prenesejo v leto 2022. 
 
503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi 
Izvedba postavitve JVO je bila realizirana v avgustu 2021, ko se je postavilo ograje po planu, v KS 
Trebija in Sovodenj. 
 
523 Material za tekoče vzdrževanje 
Vsa sredstva so bila porabljena za nakup ter prevoz z kamionom za hladno asfaltno mešanico, gorivo 
in rezervne dele za koso. 
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535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP 
Sredstva so bila porabljena za odkupe ali zamenjave zemljišč ter spremljajoče stroške (cenitve, plačilo 
davka na promet nepremičnin, sodne takse, 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 z Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2021. 
 
563 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi 
Sredstva so bila v celoti porabljena za izgradnjo Fortunove brvi za pešce čez reko Soro v Gorenji vasi 
(izgradnja dveh pilotov na desnem bregu reke Sore, izdelava kovinske konstrukcije ter ureditev okolice 
z dostopom na brv). Del investicije se je porabilo za izdelavo PID-projekta izvedenih del ter pridobitev 
uporabnega dovoljenja. 
 
400 Kolesarske steze 
V letu 2018 je bil z Ministrstvom za infrastrukturo sklenjen dogovor o sodelovanju pri izvajanju projekta 
državnega in regijskega pomena »Načrtovanje in povezovanje kolesarskih in drugih poti na območju 
občin Gorenja vas – Poljane, Kranj, Medvode, Škofja Loka, Železniki in Žiri. 
Med omenjenimi občinami in BSC-jem pa je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju udeležbe občin pri 
načrtovanju in povezovanju kolesarskih in drugih poti na območju občin.  
Druga faza projekta, ki obsega ogled trase s predstavniki DRSI in javno predstavitev, s strani BSC ni 
bila izvedena, zato realizacije na tej postavki ni bilo. Nadaljne aktivnosti prevzema DRSI. 
 
482 Urejanje novih sosesk Dobenska Amerika - ceste 
Sredstva so bila porabljna za plačilo gradbenih del priprave širitve ceste na asfaltiranje ter plačilo 
projekta PZI za novi uvoz Dobje. 
 
511 Cestni program – posebni razvojni problemi  
Sredstva so se porabila za plačilo plačilo krpanja asfalta rednega letnega asfaltiranja, postavitev 
panelne ograje Strniša, dodatnega materiala za postavitev ograje za KS Gorenja vas in plačilo 
spremembe odloka o kategorizaciji cest. 
 
53710 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.) - KS Gor.vas 
Sredstva so se porabila za plačilo priprave in asfaltiranja občinskih cest po planu KS Gorenja vas in 
zalivanje razpor. Asfaltirani odseki so razvidni iz razpredelnice. 
 
53720 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.) - KS Poljane 
Sredstva so se porabila za plačilo izvedenih del priprave cesti in asfaltiranja 2021. Asfaltirani odseki so 
razvidni iz razpredelnice. 
 
53730 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.) - KS Javorje 
Sredstva so se porabila pripravo občinskih cest asfaltiranja in gradbena dela sanacije usada na Mlaki. 
 
53740 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.) - KS Lučine 
Sredstva so se porabila za plačilo asfaltiranja 2021. Asfaltirani odseki so razvidni iz razpredelnice. 
 
53750 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.) - KS Trebija 
Sredstva so se porabila za plačilo asfaltiranja 2021. Asfaltirani odseki so razvidni iz razpredelnice. 
 
53760 Obnova LC + JP + odročni kraji (invest.) - KS Sovodenj 
Sredstva so se porabila za plačilo priprave cest in asfaltiranje 2021. Asfaltirani odseki so razvidni iz 
razpredelnice. 
 

KS Naziv ceste 
Vrsta del (tip 
asfaltiranja) 

Dolžina asfaltiranja (m) 

Lučine LC100131 Bukov vrh - Lučine asfaltiranje 200 
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  JP600723 Odcep Podložar (Črnogorc) asfaltiranje 220 

Poljane JP600891 Predmost - Žabja vas asfaltiranje 300 

  JP601901 Hotovlja - Predmost asfaltiranje 380 

  JP600945 Hlavče Njive - Prelaze asfaltiranje 150 

  JP Kremenk asfaltiranje  70 

Sovodenj LC100101 Stara Oselica - Ermanovec asfaltiranje 120 

  JP600011 Grapa - Podčrtar - Stata asfaltiranje 200 

  JP600651 Žunar in JP600121 Hobovše krpanje asf. 150 

Trebija JP600121 Hobovše - Travnik asfaltiranje 650 

  JP po KS Trebija krpanje asf. 70 

Gorenja vas LC100081 Hotavlje - Malenski vrh (Suša) asfaltiranje 450 

  LC100091 Gorenja vas - Hlavče Njive asfaltiranje 450 

  JP Volaka asfaltiranje  200 

Občina LC100131 Bukov vrh - Lučine (Prelesje) asfaltiranje 720 

  LC401023 Poljane - Javorje - Zapreval asfaltiranje 400 

  LP100131 Poljane - Bukov vrh (Hotovlja) asfaltiranje 200 

  LC in LP po območju občine GVP krpanje asf. 120 

 Skupaj:  5.050 

 
Skupna dolžina asfaltiranja 2021 znaša 5.050 m. 
 
568 Izgradnja ceste Zdravstveni dom 
S projektiranjem odseka ceste se je pričelo ob koncu leta 2021, zaradi česar bodo poplačila del 
izvedena v letu 2022 
 
573 Investicijsko vzdrževanje cest - preplastitve 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo LC Zadobje – Prelesje v Prelesju in nad Kovkarjem, plačilo 
rednih asfalterskih del in za plačilo, projektov, elaboratov, ter za plačilo svetovalnih storitev za izvedbo 
javnih naročil. 

 
581 Ureditev prometne infrastrukture in javnih površin - Srednja vas  
V letu 2021 je se je nadaljevalo usklajevanje projekta s krajani, pri čemer finančni stroški niso nastali. 
 
582 Most pri dvorcu Visoko  
Sredstva so se namenila za izdelavo prve faze projektne dokumentacije za novopredvideni most do 
dvorca Visoko. 
 
583 Cesta Javorjev Dol 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo LC Sovodenj – Javorjev Dol. 
 
584 Obnova ceste Malenski Vrh 
Na postavki ni bilo realizacije, saj se obnova ceste v letu 2021 ni izvedla. 
 
507 Prometna in neprometna signalizacija, oprema 
Sredstva so bila porabljena za plačilo izvedbe talnih oznak, dobavo in postavitev prometnih znakov, 
prestavitev prikazovalnika v Lajše in nabavo novega prikazovalnika Hotavlje. 
 
621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC 
V letu 2021 so bila sredstva porabljena za izdelavo nadstrešnice Lučine in Fužine 2. 
 
735 Prometna ureditev Hotavelj 
Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena za izvedbo talnih označb, na odseku Šinkovec – Troha. 
Pleskanje talnih označb z enokomponentno protizdrsno modro barvo (pešpot) ter pleskanje talnih 
označb z enokomponentno belo barvo, s posipom steklenih kroglic (piktogram pešec).  
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739 Ureditev vaškega jedra Poljane 
Sredstva na postavki, ki so se v višini dobrih 325.000 EUR financirala z nepovratnimi sredstvi, so se 
namenila za projekt zagotovitve izvajanja prireditev na prostem, ki je vključeval tako raziskavo 
arheološkega najdišča kot ureditev okolice, ter tudi nabavo nove opreme za prireditve na prostem 
(prireditveni oder, ozvočenje, oprema za projekcijo s samostoječim projekcijskim platnom, stoli za 
prireditve), ki bo v upravljanju Zavoda Poljanska dolina. 
Sredstva so se namenila tudi za nakup etažnega dela objekta stare kmetijske trgovine, nakup 
opuščene trgovine Mercatror ter za pripravo projektne dokumentacije za kulturni dom Poljane. 
 
 
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. Del sredstev se 
je porabilo za obnovo javne razsvetljave na Hotavljah, odsek Kosmač – Kavčič – Podrobar (menjava 
starih sijalk z led lučmi).  
 
764  Pametni prometni sistem Gorenjske 
Zaradi razveljavitve razpisa, na katerega je občina kandidirala s konzorcijem ostalih gorenjskih občin, 
do realizacije projekta ni prišlo. 
 
505  Projekti, študije, odkupi na RC 
Sredstva so bila porabljena za plačilo GG elaborata za Uvoz Dobje. 
 
565 Ureditev ceste Suhi Dol – Lučine (sofin. občine)  
Sredstva so se porabila v skladu s sofinancerskim sporazumom z DRSI za izgradnjo RC Lučine – Suhi 
Dol. 
 
569 Ureditev RC Gorenja vas – Dobrava (sofin. občine) 
Sredstva so bila porabljena za odkup zemljišč za pločnik ob reginalni cesti na odseku druge faze 
obnove navedene ceste (Gorenja Dobrava – GC Todraž). 
 
574 Ureditev RC Gor. vas - Hotavlje (sofin.občine) 
Na tej postavki ni bilo realizacije. 
 
575 Prometna ureditev Poljan - vzhodni del 
Ker je prišlo do zamika realizacije projekta zaradi zakasnitve pri uvrščanju v finančni plan DRSI pri 
sofinanciranju izvoza za stari Polycom, je realizacija nižja od planirane. 
 
577 Ureditev RC Trebija – Sovodenj (sofin. občine)  
Realizacija je nižja od planirane, saj v letu 2021 pri obnovi ceste še ni prišlo do izvedbe del, ki jih po 
sporazumu o sofinanciranju financira občina. 
 
580 Krožno križišče Poljane  
Sredstva so se namenila za poplačilo drugega dela investicije v izgradnjo krožnega križišča Poljane. 
 
14 GOSPODARSTVO 
 
702 Pospeševanje razvoja – programi RAS 
Financiranje podjetniških programov na RAS 
Sredstva namenjamo sofinanciranju projekta »Spodbujanje podjetništva na Loškem«, ki zajema  
podjetniške krožke za osnovnošolce, izobraževanja za delujoča podjetja, promocijo podjetništva, 
žensko podjetništvo in podjetništvo za mlade. Sofinanciramo delovanje energetsko svetovalne pisarne, 
ki jo je v letu 2021 obiskalo 5 naši občanov. Sredstva se namenijo tudi za delovanje kreditne sheme 
Razvojne agencije Sora, v sodelovanju z občinami Škofja Loka, Žiri in Železniki ter Območno obrtno 
zbornico Škofja Loka, ki nudi podjetjem (mikro, mala in srednje velika podjetja) in nosilcem dopolnilnih 
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dejavnosti na kmetijah ugodno kreditiranje njihovih dejavnosti. V letu 2021 je bilo podeljeno 8 
kratkoročnih kreditov v skupni vrednosti 122.500,00 EUR.  Občina je namenila sredstva tudi za 
organizacijo projekta 19. Teden podeželja na Loškem ter za izvedbo Tedena obrti in podjetništva na 
Loškem. Občina je za te ukrepe Razvojni agenciji Sora namenila 10.129,11 EUR.  
 
705 Subv. razvoja drobnega gospodarstva - ukrepi občine 
Subvencije za podjetnike 
Občina je v letu 2021 skladno s Pravilnikom o spodbujanju razvoja podjetništva v občini Gorenja vas – 
Poljane (Uradni list RS., št. 19/17, 11/18 in 100/21) sofinancirala ukrep zaposlovanja oz. 
samozaposlovanja (17 vlog). Enemu upravičencu smo sofinancirali promocijo izdelkov in storitev doma 
in v tujini. Stroške za delovanje mladih podjetij smo sofinancirali enemu podjetniku. Skupaj je bilo za te 
namene izplačanih 19.578,08 EUR.  
 
708 Sofinanciranje, regij.proj. 
Pogodbo o financiranju vzpostavitve turističnega produkta »Gorenjsko kolesarsko omrežje« (GKO) je 
konec avgusta 2018 podpisalo 24 občin in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske kot izvajalec projekta.  
V letu 2021 so bila sredstva namenjena za nadgradnjo baze GIS na območju GKO, izobraževanja in 
delavnice, nadgradnjo standardizacije »kolesarjem prijazni ponudnik«, promocijo in upravljanje. Del 
sredstev pa smo porabili tudi za pripravo regijske digitalne strategije oz. akcijskega načrta za našo 
občino. 
 
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).  
 
760 Subvencija plačila kom.prisp. – gospodarska dej. 
V letu 2021 ni bilo izplačanih subvencij. 
 
700 Rupnikova linija 
Sredstva smo namenili za delno obnovo Škofovega bunkerja v Logu, kjer smo obnovili strelno lino, 
vhodna vrata ter vzpostavili podest v bunkerju. Izvedli smo tudi dve delovni akciji, kjer smo zapuščeno 
strelno lino ter obcestni kamen prepeljali v utrdbo na Golem vrhu, bunker pri pokopališču v Gorenji vasi 
pa smo obložili s kamenjem, s čimer smo prikazali, kako naj bi bil bunker v naravi dejansko kamufliran 
in prilagojen okolici. Udeleženci akcije so po zaključku del dobili okrepčilo. Sredstva so bila porabljena 
tudi za najemnino parkirišča pred utrdbo na Golem vrhu ter plačilo sejnin članom komisije. 
 
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 in 
prireditvah, za delovanje Centra domače in umetnostne obrti (center DUO), izdelavo mesečnih 
koledarjev prireditev. Sofinancirali smo tudi izvedbo strokovne ekskurzije za turistične ponudnike v 
okviru Dnevov turizma na Loškem. 
Del sredstev smo RAS-u namenili tudi za izvedbo projekta »Stara hišna imena«, katerega vodilo je, 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.  
Izdelana je bila tudi nova Strategija trajnostnega razvoja turizma za Škofjeloško območje 2022-2028. 
Sofinanciran pa je bil tudi rokodelski dogodek, ki ga je na Visokem organiziral DUO center, kjer so se 
predstavili različni rokodelci, z bogatim otroškim programom pa so poskrbeli tudi za najmlajše.  
Zaključen je bil tudi projekt Dvig kompetenc vodilnih destinacij in razvoj turistične ponudbe, v okviru 
katerega je bil na območju naše občine izdelan 3D model zunanjosti Dvorca Visoko, v kleti dvorca pa je 
bila vzpostavljena projekcijska soba, kjer si lahko ogledamo izseke iz filma Cvetje v jeseni, preberemo 
nekaj odlomkov iz omenjene povesti ter se naučimo nekaj o Tavčarjevem resničnem življenju in delu. 
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752 Raziskave vrelca Toplice in prometna ureditev 

Sredstva smo namenili za plačilo električne energije, zavarovalne premije ter izdelavo cenitvenega 
poročila za nadomestilo za stavbno pravico.  
 

753 Smučišče STC Stari vrh 
V letu 2021 subvencioniranje smučišča ni bilo izvedeno. 
 

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.  
Občina je v letu 2021 podpisala pogodbe o sofinanciranju turističnih dejavnosti z 8. društvi ter dodelila 
sredstva v skupni višini 8.963,45 EUR. 
 
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.  
 
761 Javni zavod Poljanska dolina 
Občina Gorenja vas – Poljane je v juliju 2017 ustanovila javni zavod »Zavod za turizem in kulturo 
Poljanska dolina«. Namen in poslanstvo zavoda je doseganje usklajene, kakovostne in celovite 
turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja, 
promocija in spodbujanje razvoja turizma in kulture ter usklajevanje in povezovanje turističnih 
ponudnikov na območju Občine Gorenja vas - Poljane. 
Sredstva smo namenili za delovanje javnega zavoda, ki poravnava tudi vse tekoče stroške Šubičeve 
hiše, Dvorca Visoko, utrdb Rupnikove linije ter športne dvorane, ker je po ustanovitvenem aktu zavod 
upravljalec navedenih objektov.  
 
762 Zelena shema 
Občina je v letu 2020 pristopila k projektu pridobitve mednarodnga certifikata zelene sheme na 
področju turizma, ki spodbuja trajnostni, okolju prijazen in dolgoročno vzdržen model razvoja turizma, 
kakršnega želimo spodbujati tudi v Poljanski dolini.  
Sredstva na postavki so bila v letu 2021 namenjena za članstvo v Zelenem omrežju, za vzdrževanje 
znaka Slovenia Green, članarino v konzorciju Slovenia Green, za predstavitev na njihovi spletni strani 
ter  koordinacijo in vodenje projekta. 
 
763 Prireditveni prostor Todraž 
Sredstav v višini 1.464,00 EUR so bila porabljena za izdelavo IDZ projektne dokumentacije za pomožni 
večnamenski objekt – montažni šotor. 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
857 Male čistilne naprave 
Sredstva so se namenila za sofinanciranje gadenj malih čistilnih naprav skladno z veljavnim 
pravilnikom in objavljenim javnim razpisom.  
 
881 Kanalizacija – subvencija omrežnine 
Sredstva so se namenila za subvencioniranje cen omrežnin za odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda skladnno s sklepom občinskega sveta.  
 
884 Kanalizacija – subvencija storitev 
Sredstva so se namenila za subvencioniranje cen storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda 
skladnno s sklepom občinskega sveta. 
 
868 Vzdrževanje vodotokov v občini 



29 
 

Izvedla so se manjša vzdrževalna dela obrežnih ureditev. 
 
882 Ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan 
V letu 2021 so se sredstva namenila za poplačilo zadnjega dela ukrepov za povečanje poplavne 
varnosti Poljanske Sore, ki so bila v letu 2021 tudi dokončno izvedena. 
 
883 Projekti zmanjšanja poplavne nevarnosti v porečjih Sor 
Izvajanje medobčinskega projekta poplavne varnosti v porečjih Sor se v letu 2021 ni nadaljevalo. 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
552 Geodetske storitve 
Sredstva so bila porabljena za geodetske odmere lokalnih cest in javnih poti v letu 2021.  
 
551 Urbanistična dokumentacija 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo dela stroškov objave Odloka o občinskem prostorskem načrtu. 
 
554 Občinski prostorski načrt 
Občina Gorenja vas - Poljane je v letu 2017 pričela s postopkom izdelave drugih sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega načrta, postopek pa se je zaključil v letu 2021. Sredstva so se 
namenila poplačilu stroškov dokumentacije in postopka zaključnega dela priprave občinskega 
prostorskega načrta. 
 
9170 Praznična okrasitev naselij 
V letu 2021 so bili izvedeni načrti celovite rešitve okrasitev središč v občini kakor tudi izvedba samih 
okrasitvenih elementov z montažo. 
 
602 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov 
Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov upravljanja stanovanjskih prostorov, stroškov 
zavarovanja, obratovalnih stroškov (ogrevanje, elektrika, itd.) in sodnih stroškov pri izterjavah. Del 
sredstva se je namenilo tudi za intervencijska dela v stanovanju na Sestranski vasi 14 ter vzdrževalna 
dela v stanovanjih na Sestranski vasi 15 in Sestranski vasi 54. 
 
606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj 
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje in upravljanje stanovanj ter poslovnih prostorov v 
lasti občine, ki jih po pogodbi upravlja SPO  d.o.o. Škofja Loka. 
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 
304 Zdravstveni dom Gorenja vas 
Sredstva so bila porabljena za razna manjša  vzdrževalna dela v  objektu.   
 
305 Izdatki za tekoče vzdrževanje  
Sredstva so bila porabljena za namen tekočega vzdrževanja ZP Gorenja vas (ogrevanje, upravljanje, 
čiščenje skupnih prostorov, periodični pregled dvigala, zavarovalne premije, itd.). 
 
310 Prenova prostorov v ZD Gorenja vas 
Sredstav so bila porabljena za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela pri ureditvi nove ginekološke in 
razvojne ambulante, ter dela skupnih prostorov v pritličju in nadstropju, za redni pregled im servisiranje 
požarne centrale, nadgradnjo vhodnih avtomatskih ter zaključno čiščenje obnovljenih površin v ZD 
Gorenja vas. 
 
301 Zdravstveno varstvo občanov  
Sredstva so bila namenjena plačilu prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja, za osebe brez 
prejemkov, prejemnike socialne pomoči ter osebe, ki niso zavarovane iz drugega naslova in imajo 
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stalno prebivališče v Občini Gorenja vas – Poljane, in sicer le za mesec december 2020 (plačilo v 
januarju 2021). 
Na osnovi novo sprejetega Zakona o finančni razbremenitvi občin so se z letom 2021 obveznosti 
plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavarovance iz 21. in 24. točke 15. člena 
ZZVZZ iz občin prenesle na državo. Za obvezno zdravstveno zavarovanje je bilo tako izplačano samo 
2.410,90 EUR.  
 
303 Mrliško ogledna služba  
Sredstva v višini 2.675,25 EUR so se porabila za plačilo stroškov mrliško ogledne službe in sodnih 
obdukcij v letu 2020 na osnovi prejetih računov, ki so zapadli v plačilo v januarju 2021. Glede na Zakon 
o finančni razbremenitvi občin (Ur. l. RS, št. 189/20), občine od 1.1. 2021 nimajo več obveznosti za 
plačilo in zalaganje sredstev za opravljanje mrliških ogledov, obdukcij in prevozov na obdukcije. Zakon 
v 4. členu določa, da ta sredstva zagotavlja državni proračun. 
 
312 IT oprema ekip mobilnih enot NMP v ZD Škofja Loka  
Sredstva v višini 3.253,56 EUR so bila porabljena za nabavo sodobne komunikacijske opreme za eno 
ekipo nujne medicinske pomoči v ZD Škofja Loka. 
 
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. V letu 
2021 je bilo izplačanih 16.000,00 EUR.  
 
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. V letu 2021 je bilo 
knjižnici izplačano 84.628,19 EUR.  
Na postavki so se namenila tudi druga sredstva za knjižnico v Gorenji vasi, ki so se izplačala direktno iz 
proračuna (stroški ogrevanja, elektrika, zavarovanje, čistilni material, druge storitve in material), v višini 
3.780,43 EUR.  
 
159  Območna srečanja kulturnih skupin 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Škofja Loka, vsako leto organizira območna 
srečanja plesnih skupin, pevskih zborov, folklornih skupin, katerih se udeležujejo tudi skupine iz Občine 
Gorenja vas – Poljane.  
Na postavki so bila predvidena sredstva za stroške omenjenih srečanj, vendar jim v letu 2021 zaradi 
pandemije korona virusa prireditev ni uspelo izvesti, zato sredstva na tej postavki niso bila porabljena. 
 
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 2021 podpisala pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov in 
projektov s 13. upravičenimi izvajalci kulturnih programov ter dodelila sredstva v skupni višini    
21.560,48 EUR. 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 manjša vzdrževalna dela kulturnega doma Lučine.  
 
209 Vzdrževanje kulturnih objektov (cerkve, kapel …) 
Razpis za sofinanciranje objektov kulturne dediščine v letu 2021 ni bil izveden. 
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210 Knjižnica IT Škofja Loka – obnove in vzdrževanje, oprema 
Sredstva v višini 2.751,53 EUR so bila namenjena za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme po 
deležih, skladno s finančnim načrton in podpisano pogodbo (računalnik, monitor, sigenca podpisne 
tablice, tiskalnik, Router, RFID čitalec).  
 
211 Šubičeva hiša  
Sredstva smo namenili za obnovo 18 oken in dveh balkonskih ograj.  
  
219 Vzdrževanje kulturnih objektov (kult. Domovi, spom. Sobe) 
Sredstva smo namenili Loškemu muzeju, ki je pripravil razstavo V. Simončiča v Šubičevi hiši, pripravil 
in izvedel 3 predavanja, in sicer o razvoju klekljane čipke na Loškem, predavanje o pivovarstvu in 
vinarstvu na Loškem ter predavanje o fotografiji Vlastja Simončiča in njegovi pedagoški vlogi. V veži 
Dvorca Visoko so postavili zvočno kuliso iz Cvetja v jeseni, ki obiskovalce sprejme ob prihodu. 
Ponatisnili so tudi zloženko v angleščini o Dvorcu Visoko in oblikovali ter natisnili dve tabli, ki 
dopolnjujeta zbirko visoške domačije.  
 
222 Dvorec Visoko 
Na postavki so bila planirana sredstva v višini 60.485,19 EUR. V letu 2021 je bilo realizirano 51.989,05 
EUR. Namenili smo jih za gradbena dela za pripravo pred končnim restavriranjem fasade na strani 
nekdanje kašče, za izdelavo zeliščnega vrta ob dvorcu, popravilo dostopne poti do kozolca, pripravo in 
ureditev prostora za projekcijo v kleti dvorca ter potrebno opremo za izvedbo digitalizacije na temo 
Cvetje v jeseni. Del sredstev je bil namenjen tudi za nakup manjkajoče gostinske opreme za kavarno in 
izdelavo vitrine za promocijsko gradivo. Sredstva smo porabili tudi za investicijsko dokumentacijo za 
projekt Obnova Dvorca Visoko, za izdelavo vloge na javni razpis Ministrstva za kulturo in za dopolnitev 
osnutka Načrta upravljanja spomenika Visoko.  
 
 
613 Kulturni dom Lučine – tekoči izdatki 
Sredstva so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije, varovanja in zavarovanja objekta. 
 
151 Izvajalci letnega programa športa –ŠD 

Na osnovi Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Gorenja vas – Poljane 
(Ur. list RS, št. 25/2019) 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 
odloku. Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na 
osnovi kandidature na javnem razpisu. Izbranim izvajalcem športnih programov se pošlje odločbe o 
dodelitvi sredstev ter sklene se pogodba o sofinanciranju športnih programov za določeno leto. V letu 
2021 je bilo sofinanciranih 19 izvajalcev športnih programov, v skupni višini 61.563,01 EUR.   

 
221 Vzdrževanje športnih objektov 
Sredstva so bila porabljena za plačilo tekočih stroškov vzdrževanja športnega igrišča Trebija in 
Sovodenj, in Lučine, plačilo porabljene električne energije, zavarovanje in izdelavo tekaških prog na 
območju naše občine. 
 
226 Koplališče Škribovc Trebija 
V letu 2021 na kopališču ni bilo izvedenih dodatnih ureditev. 
 
228 Obvodne ureditve 
Sredstva so se namenila za poplačilo zasnove ureditve rekreacijskega območja z ribnikom v Logu pri 
Gorenji vasi. 
 
223 Dejavnosti osnovnošolcev 
Sredstva na postavki so se na podlagi javnega razpisa porabila deloma; namenila so se za 
sofinanciranje poleti izvedenih izvenšolskih programov in projektov osnovnošolcev. Sofinancirali so se 
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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 sodelovanja, spodbujanje zdravega aktivnega načina življenja mladih in 
preprečevanje različnih oblik odvisnosti.  
 
19 IZOBRAŽEVANJE 
 
053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini  
V šolskem letu 2020/2021 je potekalo dnevno varstvo otrok v 6 oddelkih v Vrtcu Zala v Gorenji vasi, 4 
oddelkih v vrtcu na Dobravi, 2 skupinah na Sovodnju, 1 skupini v Lučinah ter v 7 oddelkih v Vrtcu Agata 
v Poljanah, v 1,5 oddelku v Lovskem domu in v 1,5 oddelku v Enoti na PŠ Javorje  – do 31. 12. 2021.  
Z dokončanjem investicije v Vrtec Agata se je s 1. 1. 2022 št. oddelkov v Vrtcu Agata spremenilo; 
varstvo poteka v 10 oddelkih v Vrtcu Agata in v 1,5 oddelku v Enoti na PŠ Javorje.    
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 ter za dodatno strokovno pomoč, spremljevalko.  
Na postavki je bilo skupaj realiziranih 1.326.053,07 EUR.  
 
 
 
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. Število vključenih otrok v vrtce izven 
občine se spreminja skozi celo leto (npr. september 2021: 33 otrok). Otroci so bili nameščeni v 16 
različnih vrtcih po Sloveniji. Sredstva so se izplačevala mesečno, na podlagi računov in ustreznih 
prilog. Del sredstev je bilo porabljenih tudi za plačilo drugih stroškov (dodatna strokovna pomoč).  
Realizacija na postavki je bila v višini 93.819,95 EUR.  
 
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 in bila realizirana v višini 5.320,00 EUR.  
 
057 Nakup opreme za vrtce 
Sredstva na postavki so se namenila za nakup klimatske naprave za Enoto Dobrava, v višini 5.042,26 
EUR.  
 
058 Investicijsko vzdrževanje in obnove - VVE 
S proračunom so bila sredstva predvidena za sanacijo strehe zunanje terase Vrtca Dobrava, vendar do 
realizacije ni prišlo.   
 
065 Prizidek vrtca Agata Poljane 
Sredstva so bila porabljena za gradbena, obrtniška in inštalacijska pri izgradnji novega prizidka Vrtca 
Agata v Poljanah, skladno s prevzetimi obveznostimi iz podpisane gradbene pogodbe. Sredstav so bila 
porabljena še za izdelavo projektne dokumentacije, strokovni nadzor nad inštalacijskimi deli, 
koorinatroraj za varnost in zdravje pri delu, preureditev javnega vodovoda pri objektu OŠ Poljane, 
zakoličbo komunalnih vodov, izdelavo investicijske dokumentacija in vloge za prijavo na razpis 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, nadzorni sistem za krmiljenje ogrevanja, priprava 
končnega poročila o energetskih ocenah in vrednotenju energijskih karakteristik za objek prizidka 
novega vrtca, manjša nepredvidena in dodatna dela, sanacije zalogovnika za sekance, stroške 
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požarne ureditve obstoječega dela vrtca in šole, povečanja NN priključne moči šole in vrtca, izvedbe 
meritev osvetlitve, zvočne izolacije in mikroklime in tehničnega pregleda. 
 
067 Terase – vrtec Sovodenj 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo meritev ozemljitve nove terase in pregleda kovinste 
konstrukcije s strani pooblaščene organizacije ter izdelavo končnega poročila.  
 
062  Subvencija otroškega varstva  
Sredstva na postavki so ostala neporabljena, saj ni prišlo do odločitve glede sprejema pravilnika o 
subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva.  
 
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 opremo šole. V šolskem letu 
2020/2021 je izobraževalna dejavnost potekala v 30 oddelkih (matična šola s podružnicama), s 624 
učenci. Realiziranih je bilo 86.881,28 EUR.  
Del sredstev (4.290,11 EUR) je bilo porabljenih tudi za plačilo ogrevanja telovadnice Lučine (skladno z 
dogovorom o delitvi stroškov ogrevanja med KS Lučine (50%) in OŠ Lučine (50%). 
 
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 opremo šole. V šolskem 
letu 2020/2021 je izobraževalna dejavnost potekala v 22 oddelkih (matična šola s podružnico), s 430 
učenci. Realiziranih je bilo 75.745,40 EUR.  
 
106 Dodatne interesne dejavnosti  
Iz občinskega proračuna so se zagotovila sredstva (760,00 EUR) za financiranje dodatnih interesnih 
dejavnosti na šolah, del sredstev je ostal nerealiziran zaradi covid situacije.  
 
107 Stroški tekmovanj  
Sredstva so se namenila za pokritje materialnih stroškov tekmovanj (2.441,29 EUR), in sicer za učence 
obeh šol.  
 
109 Raziskovalno delo  
Sredstva so se namenila za raziskovalne dejavnosti na šolah v občini, v višini 1.000,00 EUR. Del 
sredstev je bil med letom zaradi covid situacije prerazporejen.   
 
120 Nakup opreme – OŠ Poljane, PŠ Javorje  
Sredstva so se namenila za nakup fotokopirnega stroja, pihalnika in razkuževalnika rok; v skupni višini 
5.214,84 EUR.   
 
122 OŠ Jela Janežiča  
Občina Gorenja vas – Poljane je kot soustanovitelj javnega zavoda OŠ Jelo Janežič 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, računovodska 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. Realizacija na postavki je bila 
v višini 22.980,52 EUR.  
 
123 Nakup opreme in invest. vzdrževanje, OŠ Jela Janežiča 
Sredstva so bila porabljena za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje na OŠ Jelo Janežiča, in sicer 
po ključu delitve (računalniška oprema: računalniki, tiskalnik, strežnik; pisarniška oprema: regali, 
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varnostna omara in druga oprema: snemalne kamere, sesalnik, pomivalni stroj, zvočniki, koši; Izdelava 
DIIP, IP…).  
 
125 Telovadnica Gorenja vas – novogradnja-projekti 
Sredstva so bila porabljena za dodelavo lesene notranje opreme delilnice pijač ter zamenjavo kovinskih 
podbojev vrat za skladišče orodij.  
 
126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ  
Sredstva so se namenila za mednarodne projekte, v višini 565,61 EUR. Del sredstev je ostal 
nerealiziran zaradi covid situacije.  
 
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 in fizioterapevta, in sicer v višini 682,23 EUR.  
 
132 Rekonstrukcija PŠ Javorje 
Sredstva so se namenila za poplačilo stroškov idejne zasnove novopredvidene šole Javorje. 
 
136 CLLD projekt: Učilnice v naravi - šolski učni vrtovi 

V občini sta bila preteklo leto vzpostavljena dva šolska učna vrtova, eden pri OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas in drugi pri OŠ Poljane. Šole so imenovale mentorice učnih vrtov, ki skupaj z učenci skrbijo 
za vrtove. Občina je sredstva v višini 625,00 EUR namenila za izvedbo strokovnega predavanja za 
mentorice ter za ogled primera dobre prakse učnega vrta oziroma učnega poligona za samooskrbo.  

 
137 Zasebne OŠ 
Sredstva (912,74 EUR) so se namenila za izvedbo programa zasebne šole (materialni stroški 85%), v 
katero so bili v šolskem letu 2020/2021 vključeni trije učenci iz Občine Gorenja vas – Poljane, na 
osnovi sklenjene pogodbe. 
 
 748  Obnova pri PŠ Lučine 
V letu 2021 na tej postavki ni bilo realizacije. 
 
103 Glasbena šola Šk. Loka – materialni stroški in ljudski instrumenti  
Občina Gorenja vas – Poljane je kot soustanoviteljica javnega zavoda Glasbena šola Škofja Loka iz 
občinskega proračuna zagotavljala sredstva za materialne stroške, za najemnine Puštalskega gradu in 
druge prostore ter za povračila stroškov delavcem, in sicer v višini 20.894,95 EUR.  
Na postavki so se namenila tudi druga sredstva za Glasbeno šolo (za enoto v Gorenji vasi), ki so se 
izplačala direktno iz proračuna (čistilni material, zavarovanje, druge storitve in material), v višini 
2.889,50 EUR.  
 
111 Jobstov sklad  
V letu 2019 je bil sprejet Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in 
plesalcev – Jobstov sklad. V letu 2021 so bila sredstva razdeljena 4-im glasbenikom, v skupni višini 
855,50 EUR, na podlagi sprejetega pravilnika in javnega razpisa.   
 
124 Nakup opreme za pouk Glasb. šole Šk. Loka – instr.  
Sredstva so se namenila za nakup opreme: glasbenih instrumentov za potrebe izvedbe pouka in druge 
opreme, v višini 4.337,05 EUR. Izbor nakupa glasbenih inštrumentov in potrebnih osnovnih sredstev so 
določali na učiteljskem zboru glede na potrebe in prioriteto (pozavna, kornet, kitara, bas flavta, 
kljunasta tenor flavta, evfonij, klarinet, telefon, modul JN, Dokumnetarni sistem, omara z vratci in 
policami…).  
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134 CLLD projekt: Lokalno učno središče 
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov izobraževanja, ki jih Ljudska univerza izvaja v 
Sokolskem domu Gorenja vas. 
 
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.  
 
108 Doplačila za šolo v naravi   
Iz občinskega proračuna se je sofinacirala izvedba zimske šole v naravi na OŠ Poljane, učenje 
plavanja na obeh šolah, CŠOD na OŠ Poljane,  v skupni višini 3.879,00 EUR. Del sredstev je tako ostal 
nerealiziran zaradi covid situacije (ni bila izvedela zimska šola v naravi na Osnovni šoli Ivana Tavčarja, 
izvedena bo v letu 2022, za dve generaciji otrok; ni bilo stroškov najema bazena).  
 
20 SOCIALNO VARSTVO 
 
263 Enkratni denarni prispevki za novorojenčke v občini 
Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Gorenja vas – Poljane (Uradni list 
RS, št. 105/2006) je bil sprejet v oktobru leta 2006. Pomoč v višini 208,64 EUR je namenjena staršem 
ob rojstvu otroka in se je v letu 2021 podelila 95 novorojenčkom iz naše občine. Prispevek se izplača 
na podlagi predložene vloge staršev in izdane odločbe o upravičenosti do sredstev. V letu 2021 je bilo 
za ta namen porabljenih 19.820,80 EUR.  
 
266 Družinski pomočnik 
Občina je skladno z Zakonom o socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za delno plačilo 
izgubljenega dohodka družinskemu pomočniku, ki pomaga osebam, ki potrebujejo pomoč pri 
opravljanju vseh življenjskih potreb. V letu 2021 so se iz občinskega proračuna zagotavljala potrebna 
sredstva 3 družinskim pomočnikom, ki so nudili pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju ter 
težko gibalno oviranim osebam. Za ta namen je bilo v letu 2021 porabljenih 31.750,62 EUR. 
 
252 Splošni in posebni socialni zavodi  
Občina Gorenja vas - Poljane skladno s sprejeto zakonodajo krije stroške storitve institucionalnega 
varstva določenim občanom. Občina je dolžna doplačevati oz. plačevati socialnovarstvene storitve za 
svoje občane, ki sami finančno ne zmorejo kriti stroškov domske oskrbe. Nekaterim občanom je 
potrebno zagotoviti celotno plačilo oskrbnine, nekaterim pa samo doplačilo. Višino prispevka po uradni 
dolžnosti ugotovi pristojni center za socialno delo in izda odločbo. Občina je ob koncu leta 2021 
doplačevala domsko oskrbo za 21 oskrbovancev v 15 različnih domovih oz. zavodih po Sloveniji. 
Število oskrbovancev se med letom spreminja. Skupno je občina v letu 2021 za ta namen izplačala 
174.327,85 EUR.   
 
257 Javna dela - plače in drugi izdatki zaposlenim 
Iz proračuna za leto 2021 so se namenila sredstva (11.014,56 EUR) za delno sofinanciranje plač za 2 
delavca po programu javnih del za področje socialnega varstva, in sicer za program »Družabništvo in 
spremljanje« ter »Covid program«, ki ga je izvajal Center slepih in slabovidnih Škofja Loka. 
 
262 Pomoč na domu 
V Centru slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka storitev pomoči na domu, kot socialne oskrbe na 
domu, izvajajo za občane Občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Žiri in Železniki, ki tako v skladu z 
Zakonom o socialnem varstvu zagotavljajo mrežo javne službe za pomoč na domu in storitev tudi delno 
sofinancirajo. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in 
druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa 
se ne morejo oskrbovati in negovati sami, svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali nimajo 
možnosti. Upravičencem se tako z različnimi oblikami organizirane praktične pomoči in opravil vsaj za 
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določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali v drugi organizirani 
obliki.  
Storitev pomoč družini na domu se začne izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega 
zastopnika ter se prilagodi potrebam posameznega upravičenca. Obsega naslednje sklope opravil: 

• pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, 
hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih 
pripomočkov; 

• gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega 
obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z 
odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora; 

• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s 
sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o 
stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo. 

 
Na podlagi zvišanja stroškov dela je občinski svet potrdil zvišanje cene s 1. 6. 2018, ki znaša za 
uporabnika 5,80 EUR na uro.  
V skladu z dogovorom med Občino Gorenja vas - Poljane in Centrom slepih, slabovidnih in starejših, se 
storitev pomoč družini na domu uporabniku zaračunava po dejansko opravljenih urah in po potrjeni ceni 
s katero soglaša občina. Center slepih, slabovidnih in starejših mesečno opravlja obračun dejanskih 
stroškov storitve pomoč družini na domu. Stroške storitve za razliko od deleža, ki ga na podlagi 
potrjene cene izvajalec pridobi od uporabnikov, krije občina. 
 

Število uporabnikov pomoči na domu se tekom leta spreminja, ob koncu leta 2021 je storitev pomoč na 
domu koristilo 22 uporabnikov. V letu 2021 je bilo za ta namen porabljenih 47.828,57 EUR. 
 
271  Prevozi za starostnike – »PROSTOFER« 
Prostofer je prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati 
javnih in plačljivih prevozov. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe in 
brezplačne prevoze do javnih ustanov. Sredstva so bila namenjena za najem električnega osebnega 
vozila, s katerim se prevozi izvajajo ter za upravljanje in vzdrževanje polnile postaje za električna 
vozila. Nekaj sredstev se je namenilo tudi za letno vinjeto in zavarovalno premijo za voznike 
prostovoljce. 
 
258 Enkratne denarne pomoči 
Na osnovi Odloka o denarni socialni pomoči v Občini Gorenja vas – Poljane (Uradni list RS, št. 11/18) 
so vsako leto planirana sredstva za dodeljevanje in izplačevanje denarne socialne pomoči za občane s 
stalnim prebivališčem v občini, ki tako pomoč potrebujejo in izpolnjujejo pogoje skladno z odlokom. O 
višini sredstev za upravičenca odloči pristojni Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo, 
kateremu občina na podlagi sklepa odbora izda odločbo. V letu 2021 je bilo dodeljenih 23 enkratnih 
denarnih socialnih pomoči v skupni višini 16.513,23 EUR. 
 
259 Subvencioniranje stanarin 
Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin na osnovi vlog naših občanov. Konec leta 2021 
smo subvencionirali najemnino 8 upravičencem, ki so vložili vlogo na CSD, v skupni višini 10.808,77 
EUR. Realizacija v poseben delu proračuna ni vidna, ker se le te evidentirajo kot agentski posel, preko 
kontov stanja: konti skupine 14 – terjatve do države (MOP) in na drugi strani na obveznostih do končnih 
prejemnikov sredstev, na kontih skupine 23. Poslovni dogodki so se torej evidentirali na kontih bilance 
stanja in ne v Izkazu prihodkov in odhodkov, kot do sedaj, skladno z dopisom Ministrstva za finance z 
dne 23. 3. 2021. 
 

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.  
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302 Pogrebni stroški nepremožnih  
Sredstva v višini 1.091,10 EUR so bila porabljena za plačilo pogrebnih stroškov za eno pokojno osebo.  
 
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 sofinanciranje in objavo razpisa je Pravilnik o 
vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 67/18). 
Sredstva so se razdelila med 19 humanitarnih društev oz. organizacij, v katerih so vključeni občani 
Občine Gorenja vas – Poljane. Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker se določene aktivnosti zaradi 
omejitev v povezavi s COVID-19 niso izvedle. Na postavki je zato ostalo 80,67 EUR sredstev. 
 
254 OO Rdečega križa in KO RK  
Sredstva v višini 12.500,00 EUR so se namenila za sofinanciranje dejavnosti RKS – Območnega 
združenja Škofja Loka za sofinanciranje dejavnosti izvajalca (izdatki za blago in storitve, plače, prevoz, 
itd.) in programov (humanitarna, socialna in druga pomoč prebivalcem, program krajevnih organizacij in 
zdravstvene postaje, skupin za samopomoč, itd.) skladno s programom dela in finančnim planom za 
leto 2021. 
 
261 Varstvo oseb s posebnimi potrebami 
Sredstva so bila porabljena za prevoze in spremstvo telesno in duševno prizadetih oseb. 
 
269  Hiša generacij - Dnevni center in začasna namestitev 
Sredstav so bila porabljena za izdelavo in nadgradnjo PZI projektne dokumentacije skladno z 
zahtevami upravitelja objekta in za izvebo odklopa NN priključka objekta stare šole Gorenja vas. 
 
270  Medgeneracijski center Gor.vas – dejavnost  
V letu 2021 na tej postavki ni bilo realizacije. 
 
890 Dnevni center (Šent) 
Sredstva na postavki niso bila porabljena in so bila prerazporejena znotraj področja 20 socialno 
varstvo. 
 
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 
916 Plačila obresti od kreditov 
V letu  2021 so bile plačane pripadajoče obresti od najetih dolgoročnih kreditov, in sicer: 
-   poslovni banki Sparkasse d.d. (za kanalizacijo in vodooskrbo v Porečju Sore), v višini 5.737,80 EUR,  
-   Eko skladu (Banka Intesa Sanpaolo d.d.) (za energetsko obnovo in rekonstrukcijo Kulturnega doma 

Gorenja vas), v višini 408,00  EUR ter 
-   poslovni banki Intesa Sanpaolo d.d. (za izgradnjo telovadnice Gorenja vas), v višini 4.931,90 EUR, 
-   poslovni banki Sparkasse d.d. ( za izgradnjo prizidka vrtca Agata), v višini 558,61 EUR 
920 Odplačila dolgoročnih kreditov 
V skladu z amortizacijskimi načrti, smo odplačali del kreditov (glavnic): 
-  poslovni banki Sparkasse d.d. (za kanalizacijo in vodooskrbo v Porečju Sore), v višini 103.448,28 

EUR, 
-  Eko skladu (Banki Intesa Sanpaolo d.d.) (za energetsko obnovo in rekonstrukcijo Kulturnega doma 

Gorenja vas), v višini 29.756,44 EUR   
-  poslovni banki Intesa Sanpaolo d.d. (za izgradnjo telovadnice Gorenja vas), v višini 103.448,28 EUR  
-  poslovni banki Sparkasse d.d. ( za izgradnjo prizidka vrtca Agata), v višini 90.000,00 EUR 
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 
952 Obvezna proračunska rezerva 
Obvezna proračunska rezerva je bila oblikovana v načrtovanem obsegu, in sicer v znesku 100.938,69 
EUR. Oblikovanje in poraba (zmanjšanje) obvezne proračunske rezerve je razvidna iz priložene tabele 
na strani 17 (»Poročilo o porabi obvezne proračunske rezerve (sklad), za obdobje od 01.01.2021 do 
31.12.2021«). 
 
514 Cestni program – plazenje, naravne nesreče 
Sredstva so se porabila za poplačilo del na plazu Brebovnica in Jelovica, ter projektiranje plazov Suša 
in Zakobiljek. 
 
524 Odprava poplav – plazenje, naravne nesreče 
Sredstva so bila porabljena za sanacijo plazu Malenski vrh, ter ostalih manjših popravil usadov, 
kanalizacij in škode po neurjih 
 
951 Splošna proračunska rezervacija 
Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena v višini 21.014,54 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 
14 (»Proračun  2021 - prerazporeditve sredstev splošne proračunske rezervacije (p.p. 951) po sklepu 
župana, za obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2021). 
 
 

05 REŽIJSKI OBRAT 

 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
0015 Plače, dodatki in premije KDPZ – RO 
Za režijski obrat je zasedenih deset 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).  
 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  
 
717 Gospodarska cona Todraž II.faza – kabel.+ el.sistem 
Na postavki ni bilo realizacije, saj do predvidene izvedbe javne razsvetljave na območju GC Todraž v 
letu 2021 ni prišlo. 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
404 Zbirni center – vzdrževanje 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov električne energije, goriva, telekomunikacijskih 
storitev, vzdrževanje, delo preko študentskega servisa, zavarovanj, izpolnjevanje zahtev za varnost pri 
delu in požarno varstvo.  
 
Prihodki so 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 poplačilo stroškov dela in storitev po okoljevarstvenem dovoljenju za 
zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Draga za leti 2019 in 2020. Strošek občine Gorenja vas-
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Poljane je 8,24 % skupnih stroškov. Stroški so bili nižji od načrtovanih, ker investicija v izgradnjo male 
komunalne čistilne naprave ni bila izvedena.  
 
409 Ekološki otoki - investicije 
Nov ekološki otok ni bil zgrajen, ker nismo uspeli pridobiti soglasja. Kupljeni so bili pokrovi za popravilo 
kovinskih zabojnikov.  
 
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 iz gospodinstev (stroški zbiranja 
za dejavnost se vodijo na PP 462) in poplačilo stroškov obdelave. Cilji povezani z izvajanjem storitev 
so bili doseženi. 
 
424 Zabojniki za gospodinjstva  
Sredstva so bila porabljena za nakup zabojnikov za zbiranje odpadkov. Vsi zabojniki so bili namenjeni 
prodaji. Cilj zagotavljanja potrebne opreme za zbiranje komunalnih odpadkov in embalaže je bil 
dosežen. 
 
462 Komunalni odpadki - zbiranje, odvoz 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, 
ločeno zbranih frakcij na ekoloških otokih (embalaža, steklo, papir), zbiranja in oddaje vseh zbranih 
odpadkov v zbirnem centru, nabavo vreč, izdelavo označevalnih nalepk, oddajo nevarnih odpadkov  ter 
drugih operativnih odhodkov. Cilji povezani z izvajanjem storitev zbiranja komunalnih odpadkov so bili 
doseženi. 
 
480 Komunalni odpadki - deponiranje 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov povezanih z odlaganjem preostankov mešanih 
komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov.  
 
 
681 Prevoz komunalnih odpadkov 
Prevozi so se izvajali in so vključeni v PP 642. Drugi prevozi komunalnih odpadkov niso bili 
potrebni. Cilji povezani z izvajanjem storitev zbiranja komunalnih odpadkov so bili doseženi. 
 

682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov 
Stroški so povezani z obdelavo ostanka komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov pred odlaganjem.  
 
417 Kanalizacija Javorje ( neupravičeni stroški)  
Izgrajena sta bila dva hišna priključka v Javorjah.  
 
456 Obv.pog.,študije na kom.podr. – odpadne vode  
Tovrstne študije v letu 2021 niso bile izvedene, ker ni bilo 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. Stroški so bili nižji od 
načrtovanih, ker del preventivnih vzdrževalnih del ni bil izveden. Cilji povezani z rednim izvajanjem 
javne službe odvajanje komunalnih vod so dosežni.  
 
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. Nekoliko nižja 
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stroški so posledica predvsem manjše količine nastalega mulja in manjše količine izrednih vzdrževalnih 
del ter nižjih stroškov za električno energijo. 
 
486 Urej.novih sosesk Dob. Amerika – kanalizacija  
Sredstva so se namenila za plačilo gradbenih del kanalizacije od zaselka Dobenska Amerika do 
obstoječe kanalizacije Poljane. 
 
 
759 Čiščenje odpadnih voda – hišni priključki 
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo oziroma sofinanciranje izgradnje hišnih priključkov do 
objektov, ki so se v letu 2021 priključili na novo zgrajeno kanalizacijo, in sicer za izgradnjo hišnih 
priključkov, daljših od 15 metrov. 
 
852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas 
Sredstva so se namenila za izgradnjo treh hišnih priključkov, izdelavo manjkajočegakatastra 
kanalizacije Dobrava in Hotavlje, in izgradnjo sekundarnega kanala Trata – grapa Jehovc. 
 
853 Kanalizacija in ČN Poljane 
Sredstva so se namenila za izvedbo sekundarnega voda Hotovlja, izvedbo enega hišnega priključka 
sistema MKČN Poljane in ostala manjša popravila in dela na kanalizacijskem sistemu. 
 
869 Okoljska dajatev od odpadnih voda 
Doplačila okoljske dajatve v letu 2021 niso bila potrebna. 
 
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, telemetrijo in zavarovanje. 
 
877 Odvoz in čiščenje vsebin iz greznic 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov odvoza vsebin iz greznic in povezanih storitev.  
Storitve smo izvajali po planu.   
 
878 Odvoz in obdelava mulja iz MKČN 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov odvoza vsebin iz malih komunalnih čistilnih naprav. 
Storitve smo izvajali po planu.   
 
879 Ocene obratovanja MKČN 
Zahtev za izvedbo ocen obratovanj MKČN, ki bi bile strošek javne službe, ni bilo. 
 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
 
553 Kataster komunalnih naprav   
Sredstva na postavki niso bila porabljena, zato se le-ta prenesejo v leto 2022. 
 
406 Obnova vodovoda Gorenja vas 
Sredstva na postavki so bila v celoti porabljena za vodovod v Gorenji vasi, Dolenji Dobravi, Hotavljah 
ter Podgori (vzdrževalna dela na vodovodu in električno energijo za črpališča, skladno po HACCP 
mapi). Del sredstev se porabi za plačilo telemetrije – nadzorni sistem Ellab. Opravljen je bil letni servis 
klorne postaje ter redna vzdrževalna dela (pregled hidrantov,…).Prav tako se je del sredstev namenilo 
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izgradnji dela sekundarnega vodovoda v Gorenji vasi, odsek Pot na Pretovč – Barbarč, v dolžini 80 m, 
Trata – Tišlar – Oblak, v dolžini 60 m in povezava dela vodovoda na odseku Trata – Sestranska vas 
(pri Posavcu) s podvrtavanjem pod cesto, v skupni dolžini 80 m.  
 
407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval 
Sredstva 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. Realizacija je bila v višini 72,91 %.  
 
408 Vodovodni sistem Fužine 
Sredstva so bila porabljena za redno vzdrževanje vodovodnega sistema Fužine, skladno po HACCP 
mapi. Del sredstev smo porabili za izgradnjo dela sekundarnega vodovoda na odseku Oblak – Pokorn , 
v dolžini 100 m. Realizacija je bila izvedena v višini 74,69 %. 
 
418 Prenova zasebnih vodovodov na občino  
Sredsva na postavki niso bila porabljena. 
 
419 Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda - neupr.str. 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo neupravičenih stroškov in sicer stroškov izdelava PZI projektne 
dokumentacije, koordinatrja za varnost in zdravje pri delu, pravno pomoč in svetovanje pri izdelavi 
vloge oz. dodatnih pojasnil za pridobivanje nepovratni sredstvev. 
 
422 Vodovod Zarobar – Hlavče Njive - Brda 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje vodovodnega sistema Zarobar – Hlavče njive – Brda, 
skladno po HACCP mapi. Del sredtev se je porabilo za vzdrževanje nadzornega sistema telemetrija – 
Ellab. Realizacija je bila izvedena v višini 74,95 %. 
 
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 klorne postaje ter za vzdrževanje vodovodnega sistema Podvrh - Zapreval. 
Del sredstev se je porabilo za obnovo žičnate ograje na objektu VH Podvrh ter vzdrževalna dela na 
dostopni cesti do VH Podvrh. Realizacija je bila izvedena v višini 80,60 %. 
 
425 Javni vodovodi – skupni stroški  
Sredstva so bila porabljena za redno menjavo vodovodnih števcev, in sicer v višini realizacije 67,98 %. 
 
428 Vodovod Todraž – Lučine in Vršajn- Brda - EU 
Sredstva so bila porabljena za financiranje upravičenih stroškov izgradnje Vodovodnega sistema 
Lučine, vodovoda Todraž-Lučine ter vodovoda zajetja Zarobar-VH Petelinov grič - VH Hlavče Njive - 
VH Gorenja vas, oz. z dvema gradbenima pogodbama prevzetih obveznosti izgradnje predmetnih 
vodovodov. 
 
429 Vodovodni sistem Lučine – vzdrževanje  
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje vodovodnega sistema Lučine, skladno po HACCP mapi. 
Realizacija je bila izvedena v višini 54,56 %. 
 
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. Izvedlo se je 
strokovno izobraževanje celotnega tima, ki so navedeni v HACCP dokumentaciji za javne vodovode. 
Realizacija je bila izvedena v višini 66,69 %.  
 

467 Vodovod Stara Oselica – Svis. grapa - Slajka 
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Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov električne energije črpališča pitne vode na vodovodu 
Stara Oselica – Slajka ter za redno vzdrževanje objektov in naprav skladno s planom HACCP. 
Preostala sredstva so bila porabljena za izvedbo žičnate ograje okrog novega dela zajetja Jezerc – 
povečanje območja zajetja. Realizacija je bila izvedena v višini 75,17 % 
 
 

479 Porečje SORE – vodooskrba 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo raziskovalne – končne vrtine za pitno vodo v dolini Kopačnice 
(vrtanje vrtine, cementiranje, izdelava hidrogeološkega poročila, izposoja agregata). Del sredstev se je 
namenilo za obnovo dela vodovoda pri izvedbi krožišča Poljane, obnova dela sekundarnega vodovoda 
v Hotovlji (skupaj z izvedbo kanalizacije pri Rantu in Demšarju), dela obnove vodovoda v centru Poljan 
ter obnova dela vodovoda v Gorenji vasi, na odseku Trata – Sestranska vas. Realizacija je bila 
izvedena v višini 93,22 %. 
 

487 Urej.novih sosesk Dob.Amerika - vodovod 
Vgradnja vodovoda za opremo novih hiš na območju Dobenske Amerike bo poplačana v letu 2022. 
 

495 Vodovod Poljane 
Sredstva so bila porabljena za električno energijo vodnega črpališča Poljane ter za vzdrževalna dela na 
vodovodu Poljane skladno s planom HACCP. Sredstva so je bila  porabljena tudi za servis klorne 
postaje na zajetju Milostovka. Del sredstev je bilo porabljenih za obnovo dela sekundarnega vodovoda 
v Predmostu, odsek Čadež (poglobitev vodovoda zaradi nižanja nivoja ceste) ter del vodovoda v 
Predmostu, odsek Cerkev – Ferlan. Realizacija je bila na postavki izvedena v višini 99,24 %. 
 
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. Opravljen je bil servis  klorne postaje na VH. 
Žirovski vrh. Realizacija je bila izvedena v višini 84,89 %. 
 

737 Vodovod Trebija-Gorenja vas – Todraž 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje klorinatorske postaje na Trebiji, kontrola prisotnosti klora v 
vodi. Opravljen je bil letni servis  klorne postaje na VH Trebija. Del seredstev se je porabilo za 
vzdrževanje skupnega dela vodovoda z občino Škofja Loka ter izgradnjo žičnate ograje na vrtini 
Trebija. Realizacija je bila izvedena v višini 84,49 %. 
 

765 Vodovod Kopačnica – Gorenja vas 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije DGD – dokumentacije za pridobivanje 
mnenj in gradbenega dovoljenja za vodovodni sistem vrtina Kopačnica – Hotavlje. Del sredstev se je 
namenilo za notarsko overitev služnostnih pogodb z lastniki zemljišč po katerem bo potekala trasa 
vodovoda. Realizacija je bila izvedena v višini 27,31 % 
 
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. 
 
 

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 in zavarovanje in potrošni material.  
 

615 Poslovilni objekt Stara Oselica - vzdrževanje 
Sredstva so bila porabljena za električno energijo in zavarovanje.  
 

616  Poslovilni objekt Leskovica - vzdrževanje 
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Sredstva so bila porabljena za električno energijo, pregled gasilnikov, vzdrževanje, mizici za žaro, 
lakterni in zavarovanje. 
 
623  Poslovilni objekt Lučine  
V letu 2021 je bila izvedena sprememba namembnosti zemljišč za gradnjo poslovilnega objekta Lučine, 
ni pa še bil začet postopek izdelave projektne dokumentacije, zato na postavki ni realizacije. 
 
626  Poslovilni objekt Javorje 
Postopki glede nakupa zemljišč za poslovilni objekt Javorje se v letu 2021 še niso začeli. 
  
632 Obnova obzidja in parkirišča – pokopališče St.Oselica  
Zaradi zamika začetka izvajanja izgradnje parkirišča Stara Oselica na postavki za leto 2021 ni bilo 
realizacije. 
 

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 6,68 EUR. 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
01012 Stroški praznovanj – lastna dejavnost KS 
Sredstva v višini 10.255,28 EUR so se namenila za stroške urejanje, oblikovanja ter predstavitve  
zbornika in za stroške, ki so povezani s prireditvami (pogostitve, darila, vodenje prireditev…).  
 
9171 Stroški praznovanj 
Sredstva 3.261,00 EUR, dobljena iz občinskega proračuna, so bila v celoti porabljena za obdaritev 
otrok za Miklavža ter druge stroške praznovanj.  
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA  
  
00411 Izdatki za blago in storitve  
Denarna sredstva v višini 4.782,22 EUR, dobljena iz občinskega proračuna, so bila porabljena za: 
nagrado predsedniku/ci KS, vključno s potnimi stroški, sejnine in potne stroške za člane sveta KS, 
reprezentanco, pisarniški material, poštne storitve.  
 
01011 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost KS Gorenja vas    
Sredstva lastne dejavnosti na postavki niso bila porabljena. 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
5361 Tekoče vzdrževanje LC in JP  
Za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti so bila porabljena sredstva, dobljena iz občinskega 
proračuna, in sicer v višini 38.351,67 EUR. 
 
45112  Vzdrževanje drugih objektov 
Za vzdrževanje drugih komunalnih objektov (javna razsvetljava, parkirišča, mostovi, druge javne 
komunalne površine in naprave) je bilo porabljenih 20.852,87 EUR, in sicer: 8.863,00 EUR za 
električno energijo javne razsvetljave in 11.989,87 EUR za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in 
drugih komunalnih objektov. 
 
45812  Vzdrževanje in obnova infrastrukture (javna razsvetljava)  
Sredstva so se namenila za obnovo javne razsvetljave Hotavlje (menjava luči z LED sijalkami), v višini 
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12.000,00 EUR.  
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
04911 Vzdrževanje pokopališč – lastna dejavnost KS 
Na postavki je bilo porabljenih 14.766,38 EUR, in sicer: 
 

• za vzdrževanje pokopališča v Gorenji vasi je bilo porabljenih 13.220,58 EUR, 

• za vzdrževanje pokopališča v Leskovici je bilo porabljenih 1.545,80 EUR.  
 

Prihodki na postavki Vzdrževanje pokopališč:  
- 8.435,20 EUR od najemnin za mrliško vežico Gorenja vas, od najemnin in zakupnin za grobove 

v Gorenji vasi, 
- 1.943,53 EUR od najemnin in zakupnin za grobove v Leskovici.  

 
18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
08213 Transfer za počitniške dejavnosti – lastna dejavnost  
Župniji Trata -  Gorenja vas je bilo nakazano 150,00 EUR za usposabljanje novih animatorjev za 
oratorij.  
 

KS POLJANE 

 
02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
00424  Plačilni promet, bančna provizija – KS Poljane 
Sredstva so se namenila za stroške plačilnega prometa (realizacija: 6,92 EUR).  
 
04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE 
2002 Glasilo Vaščan – KS Poljane 
Sredstva v višini 1.449,18 EUR so se namenila za stroške glasila Vaščan (oblikovanje, lektoriranje).  
 
01024 Stroški praznovanj – last.dej. KS Poljane 
Sredstva so se namenila za Miklavževa darila (realizacija: 1.272,30  EUR).  
 
9172  Stroški praznovanj – KS Poljane 
Sredstva so se namenila za obdaritev otrok za Miklavža, za novoletno okrasitev ter stroške praznovanj 
(realizacija: 2.502,82 EUR).  
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
00421  Izdatki za blago in storitve – KS Poljane 
Sredstva so bila porabljena za pisarniški material, električno energijo, telefon, poštnino ter druge 
stroške: material, za nagrado predsednika ter za sejnine članom KS (realizacija: 7.149,53 EUR). 
 
00422 Vzdrževanje prostorov za delovanje KS – KS Poljane  
Sredstva so se namenila za stroške dela po podjemni pogodbi (čiščenje pisarne KS) ter za vzdrževanje 
prostorov – stroške ogrevanja (realizacija: 1.450,00  EUR).  
 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
03021 Protipož. varnost (inv. vzdr., transfer gas. dr. itd.) – lastna dejavnost KS Poljane 
Sredstva so se namenila kot transfer gasilcem za njihovo dejavnost (realizacija: 500,00  EUR). 
 
13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
5362  Tekoče vzdrževanje LC in JP – KS Poljane  
Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje vseh lokalnih cest in kategoriziranih javnih poti, ki jih 
vzdržuje KS Poljane, skladno z Odlokom o občinskih cestah (realizacija: 25.068,30 EUR). 
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45122  Tekoče vzdrževanje drugih objektov – KS Poljane 
Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje drugih komunalnih objektov (javno razsvetljavo, 
parkirišča, mostovi, druge javne komunalne površine in naprave), za električno energijo ter za plačilo 
po podjemni pogodbi (čiščenje javnih površin, pobiranje smeti, čiščenje AP, urejanje parka), 
(realizacija: 6.211,09 EUR). 
 
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 (realizacija: 5.955,82 EUR).  
 
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 (realizacija: 6.414,38 EUR).  
 
19  IZOBRAŽEVANJE 
09221  Transferi šolam – lastna dejavnost KS Poljane  
Transfer se je namenil za pomoč pri izvedbi letne šole v naravi (200,00 EUR).  
 
 

KS JAVORJE 

 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

00434 Plačilni promet, bančna provizija – KS Javorje  
Sredstva so bila namenjena za plačilo provizije  UJP za vodenje podračuna (realizacija: 1,95 EUR). 
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE 

9173 Stroški praznovanj – KS Javorje 
Sredstva so bila porabljena za obdaritev otrok  za Miklavža, od 1. do 10. leta starosti in za nakup 
novoletnih lučk (realizacija: 691,39 EUR ).  
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

00431 Izdatki za blago in storitve – KS Javorje  
Iz postavke so se krili stroški za delovanje KS, in sicer: pisarniški material, električno energijo, poštnino, 
izplačilo tajniku po pogodbi o delu in nagrado predsedniku, 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 ter za nakup 
novega tiskalnika (realizacija: 4.076,00 EUR).  

01031  Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost KS Javorje  

Sredstva so bila porabljena za plačilo el. energije, poštnine ter za nakup kovinske arhivske omare, ker 
na p.p. 00431 ni bi dovolj sredstev (realizacija: 339,00 EUR).   
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

5363 Tekoče vzdrževanje LC in JP – KS Javorje  
Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje vseh lokalnih cest in javnih poti, ki jih vzdržuje KS 
Javorje, skladno z Odlokom o občinskih cestah (vzdrževanje, popravila cest…) (realizacija: 10.877,43 
EUR). 
 
04531 Obnove cest (LC+JP) – last. dej. KS Javorje 
Prispevek občana se je namenil za obnovo - asfaltiranje ceste Podvrh – Četena Ravan (realizacija: 
13.490,70 EUR).   
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45132 Tekoče vzdrževanje drugih objektov – KS Javorje  
Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje drugih komunalnih objektov (javne razsvetljave, 
parkirišča, druge javne komunalne površine in naprave), za električno energijo ter najem zemljišča za 
parkirišče (realizacija: 1.052,87 EUR) . 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

04931 Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost KS Javorje  
Sredstva so se namenila za odvoz smeti (realizacija: 987,04 EUR).   

 
19  IZOBRAŽEVANJE 

09231  Transfer šolam – lastna dejavnost KS Javorje  
Sredstva na postavki so se namenila za nakup materiala za delavnice na PŠ Javorje (realizacija: 
149,40 EUR).   
 

KS LUČINE 

02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

00444  Plačilni promet-bančna provizija – KS Lučine 
Sredstva s te postavke so namenjena za plačilo provizije UJP za vodenje podračuna (realizacija: 2,27 
EUR). 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPOLOŠNE JAVNE STORITVE 

9174   Stroški praznovanj – KS Lučine 
Sredstva so se namenila za obdaritev otrok za Miklavža (realizacija: 590,80 EUR).  
 
00443 Vzdrževanje poslovnih prostorov – KS Lučine 
Sredstva so se namenila za nakup plina za KD Lučine (realizacija: 2.197,56 EUR) .  

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

00441  Izdatki za blago in storitve – KS Lučine  
Stroški na tej postavki zajemajo pisarniški material, telefon, poštnino, pogodbeno delo tajnika, sejnino 
za predsednika, ki je 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 (realizacija: 4.432,00 EUR) . 
 
01041  Izdatki za blago in storitve – last. dej. KS Lučine  
Sredstva so se namenila za izplačilo sejnin članom sveta KS, 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 ter delno za 
plačilo po podjemni pogodbi (realizacija: 646,98 EUR).  

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 (realizacija: 12.155,59 EUR). 
 
45142 Tekoče vzdrževanje drugih objektov - KS Lučine  
Sredstva so bila porabljena za druge komunalne objekte (javno razsvetljavo, parkirišča, mostovi, druge 
javne komunalne površine in naprave), in sicer za tekoče vzdrževanje in električno energijo (realizacija: 
3.522,06 EUR).  
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16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

04941  Vzdrževanje pokopališča – last.dej. KS Lučine 
Sredstva na postavki so se namenila za plačilo komunalnih storitev (smeti) in za tekoče vzdrževanje 
pokopališča (realizacija: 774,69 EUR).  

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

08241   Kulturni dom – lastna dejavnost KS Lučine  
Na tej postavki so se planirana sredstva porabila za pokritje stroškov električne energije  (realizacija: 
568,25 EUR).  

19  IZOBRAŽEVANJE  

09241 Transfer šolam – lastna dejavnost KS Lučine  
Sredstva na postavki niso bila porabljena.  
 
 

KS TREBIJA 

 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

00454 Plačilni promet, bančna provizija – KS Trebija 
Stroški se nanašajo na plačilo provizije UJP za vodenje podračuna  
(realizacija: 3,27 EUR).  
 
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE 

01053 Stroški praznovanj – last. dej. KS Trebija 
Sredstva so se namenila za vodenje proslave ob dnevu državnosti in delno za Miklavževa darila.   
 
9175 Stroški praznovanj – KS Trebija 
Sredstva so se namenila za obdaritev otrok za Miklavža, za novoletno okrasitev in stroške ob dnevu 
državnosti (realizacija: 1.313,00 EUR). 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

00451 Izdatki za blago in storitve – KS Trebija  
Sredstva so se porabila za delovanje KS, in sicer za: telefon, poštnino, zavarovalno premijo, za sejnine 
članom sveta KS, za plačilo nagrade predsedniku ter druge stroške (realizacija: 2.249,00 EUR)   
 
01052 Izdatki za blago in storitve-lastna dej. KS Trebija  
Sredstva na postavki so se namenila za plačilo nagrade predsedniku ter za druge stroške, za katere ni 
bilo dovolj sredstev na p.p. 00451 (realizacija: 774,00 EUR).  
 
00452 Vzdrževanje prostorov za delovanje KS – KS Trebija 
Sredstva so se namenila za uporabo prostora v gasilskem domu v letu 2021 (realizacija: 500,00 EUR). 
 
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 (realizacija: 8.564,77 EUR). 
 
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 električno energijo, tekoče vzdrževanje ter za plačilo preko 
podjemne pogodbe (realizacija: 5.479,23 EUR).   
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

04951 Vzdrževanje pokopališča – lastna dej.KS Trebija  
Sredstva so se porabila za stroške komunalnih storitev odvoza smeti in tekoče vzdrževanje (realizacija: 
3.000,00 EUR).  
 
 

KS SOVODENJ 

 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

00464 Plačilni promet – bančna provizija – KS Sovodenj 
Sredstva so bila porabljena za plačilo računov UJP za vodenje podračuna (realizacija: 3,70 EUR).  
  
04 SKUPNE ADMINISTRATINE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

01062 Stroški praznovanj – lastna dejavnost KS Sovodenj 
Sredstva so bila porabljena za plačilo računov za obdaritev otrok za  Miklavža in za spominsko 
obeležje v Novi Oselici (realizacija: 820,35 EUR).  
 

9176 Stroški praznovanj – KS Sovodenj 
Sredstva so bila porabljena za plačilo računov za obdaritev otrok za  Miklavža od dopolnjenega enega 
leta do dopolnjenega 10. leta (realizacija: 683,00 EUR). 
  
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

00461 Izdatki za blago in storitve – KS Sovodenj  
Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo pisarniškega materiala, telefona, poštnine, za 
izplačilo nagrade predsedniku sveta KS in plačilo tajnice po podjemni pogodbi. Pri izplačilu nagrade se 
upošteva Pravilnik 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 (realizacija: 4.585,00 EUR). 
 
01061 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost KS Sovodenj 
Sredstva so bila delno porabljena za plačilo tajnici KS po podjemni pogodbi, za nagrado predsedniku 
sveta KS in druge operativne odhodke, ker na postavki 00461 ni bilo dovolj proračunskih sredstev za ta 
namen (realizacija: 1.388,15 EUR) .   
  
00462 Vzdrževanje prostorov za delovanje KS – KS Sovodenj  
Sredstva so bila namenjena plačilu računov za najemnino PGD Sovodenj za poslovni prostor KS 
Sovodenj, ki se nahaja v gasilskem domu Sovodenj (realizacija: 750,00 EUR). 
 
0056 Nakup opreme – KS Sovodenj  
Sredstva so se namenila za nakup novega prenosnika Lenovo in namestitev operacijskega sistema 
(realizacija: 973,90 EUR). 
 
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 (realizacija: 11.891,60 EUR) . 
 
04561 Obnove cest (LC in JP) - lastna dejavnost KS Sovodenj 
Sredstva na postavki so ostala neporabljena zaradi neusklajenosti lastnikov zemljišč.    
 
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 (realizacija: 2.327,52 EUR). 
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45861 Inv. vzdrž. + obnove cest. infrastr. – KS Sovodenj 
Sredstva so se namenila za nakup protidrsnega ogledala, za predelavo zaščitne ograje na parkirišču in 
izdelavo in montažo klopi (realizacija: 1.612,70 EUR). 
 
45863 Vzdr.+obn. infrastr. (javna razsvetljava) – KS Sovodenj 
Sredstva so se namenila za elektroinštalacijska dela na postavitvi javne razsvetljave pri PŠ Sovodenj 
(realizacija: 2.207,96 EUR). 
 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

06361 Vzdrževanje drugih objektov (vodov.) - lastna  dejavnost KS Sovodenj  
Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov električne energije, zavarovalnih premij, tekočega 
vzdrževanja vodovoda (realizacija 4.821,64 EUR). 
 
04961 Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost KS Sovodenj 
Sredstva so se porabila za tekoče vzdrževanje pokopališča v Novi Oselici, in sicer za stroške elektrike, 
odvoza smeti, zavarovalne premije, stroške za vzdrževanje po podjemni pogodbi (realizacija: 1.407,82 
EUR). 
 
45862 Inv.vzdrž. + obnove infrastr. (pokopal.) – KS Sovodenj 
Sredstva so se namenila za preobleko žarnih grobov s pločevino na pokopališču v Novi Oselici 
(realizacija: 3.000,00 EUR). 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

08261 Kulturni dom – lastna dej. KS Sovodenj 
Sredstva so se porabila za pokritje stroškov tekočega vzdrževanja, električne energije, za zavarovanje 
ter za plačilo stroškov dela gospodarja v kulturni dvorani po podjemni pogodbi (realizacija: 2.080,22 
EUR).  
 
45865 Nakup, gradnja, vzdrž. kult.objektov – KS Sovodenj 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje in izboljšave; za slikopleskarska dela v dvorani KD 
Sovodenj, za obdelavo oken na fasadi kulturne dvorane, za vzdrževanje razsvetljave ter opremo za 
snemanje (realizacija: 5.691,85 EUR) . 
 
19 IZOBRAŽEVANJE  

09261 Transfer šolam – lastna dej. KS Sovodenj 
Sredstva so se namenila za pomoč PŠ Sovodenj za izvajanje njihovih dejavnosti (realizacija: 200,00 
EUR) . 
 
3.3.  OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
Načrt razvojnih programov je bil pripravljen kot sestavni del predloga proračuna občine Gorenja vas – 
Poljane za leto 2021 ter korigiran ob pripravi rebalansa proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 
2021. 
 
V izpisu realizacije načrta razvojnih programov (v prilogi) prikazujemo podatke o skupni vrednosti 
projektov, vključenih v Načrt razvojnih programov 2021-2024 ter ločeno odhodke po projektih za leto 
2021. Vrednosti projektov so predstavljene kot načrtovane vrednosti za celotno obdobje trajanja, ki je 
pri vsakem projektu prikazano posebej z datumom začetka in konca financiranja. Izkazan je tudi skupni 
znesek dosedanje realizacije, vključno z realizacijo leta 2021. Realizacija leta 2021 je podrobneje 
obrazložena v okviru obrazložitev posebnega dela proračuna. 
 
V nadaljevanju navajamo nekaj osrednjih projektov, ki so bili delno ali v celoti realizirani: 
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• ukrepi za povečanje poplavne varnosti Poljanske Sore na območju Poljan,obnova, 
rekonstrukcija in adaptacija ter preplastitve odsekov lokalnih cest, ki se nadaljujejo tudi v 
naslednjih letih, 

• gradnja vodovodov Zadobje-Lučine, Lučine-Todraž in Zarobar-Brda-Hlavče Njive, 

• gradnja vrtca Agata Poljane 

• urejanje vaškega jedra Poljane 

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

• obnova odseka ceste Prelesje 

• obnova ceste Javorjev Dol 

• obnova regionalne ceste Trebija – Sovodenj 

• obnova odseka ceste Podobeno 

• gadnja Hiše generacij Gorenja vas  

• prenova prostorov v Zdravstvenem domu Gorenja vas, 

• dograditev kanalizacije Hotovlja 

• projekt komunalne ureditve (ceste, vodovoda, kanalizacije) novega dela naselja na območju 
Dobenske Amerike 
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3.4. BILANCA STANJA IN OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 
 
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) ter potencialne terjatve in obveznosti (npr. 
prejete / dane garancije in menice). 
 
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 
31.12.2021 je znašalo 40.600.900,74 EUR, od tega:  
 
-         neopredmetena dolgoročna sredstva 5.616,62 EUR (računalniški programi), 
-         opredmetena osnovna sredstva: 40.595.284,12 EUR, ki so razdeljena na: 

- zemljišča v znesku: 4.632.491,45 EUR, 
- zgradbe v znesku: 32.577.414,68 EUR, 
- nepremičnine v gradnji v znesku: 2.167.510,98 EUR 
- oprema: 1.215.089,86 EUR, 
- druga opredmetena osnovna sredstva 2.777,15 EUR 

 
Nabavna vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2021 
spremenila za 4.992.236,20 EUR. Pri tem znašajo povečanja zaradi novih nabav 5.434.037,49 
EUR, zmanjšanja pa 441.801,29 EUR. 
 
Povečanja nabavne vrednosti so bila naslednja: 
 
-    Povečanje zemljišč je znašalo 79.301,81 EUR in sicer za: 
 

odkup zemljišč po pogodbah namesto razlastitve za rekonstrukcijo 
regionalne ceste R2-407/1144 skozi Gorenjo Dobravo 

8.096,81 EUR 

menjava za parcelno številko 981/10 in 981/11 k. o. Podvrh: ureditev 
lastništva zemljišč za del JP v naselji Četena Ravan – pogoj za 
kategorizacijo 

5.320,00 EUR 

menjava za parcelno številko 1459/2 in 460/4 k. o. Dobje: ureditev 
lastništva zemljišč za del JP 601461 Podboršt - Poljane 

560,00 EUR 

ureditev lastništva dela JP 600471 Troha - Kumar 900,00 EUR 

odkup dveh zemljišč pod poslovno stavbo na naslovu Poljane nad 
Škofjo Loko 82 (prej Mercator) 

64.425,00 EUR 

 
 
- Povečanje nabavne vrednosti drugih nepremičnin je znašalo 5.268.829,18 EUR in to za:  

o vlaganja v negospodarske stavbe v višini 2.869.980,25 EUR (znesek v glavnem predstavlja 
aktivacijo prizidka vrtca Agata Poljane, vlaganja v gasilski dom Gorenja vas in odkup deleža 
gasilskega doma Hotavlje). 

o vlaganja v poslovne stavbe oz. prostore v višini 967.103,66 EUR (znesek v glavnem 
predstavlja dodatna vlaganja v Sokolski dom Gorenja vas, Zdravstveni dom Gorenja vas, 
Dvorec Visoko in ostalo). 
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o vlaganja v druge infrastrukturne objekte v višini 754.143,13 EUR (znesek v glavnem 
predstavlja aktivacijo Fortunove brvi v Gorenji vasi, aktivacijo vseh zgrajenih mostov in 
ostale okoliške infrastrukture v sklopu investicije poplavna varnost Poljan ter montaže 
lesenih avtobusnih hišic po občini). 

o vlaganja v cestno omrežje 338.975,61 EUR (znesek v glavnem predstavlja aktivacijo 
krožnega križišča Poljane in novo cestno omrežje v okolici Poljan v sklopu investicije 
poplavna varnost Poljan). 

o vlaganja v kanalizacijsko in vodovodno omrežje v višini 242.532,62 EUR. 
o vlaganja v javno razsvetljavo v višini 96.093,91 EUR (znesek v glavnem predstavlja 

vlaganja v JR Poljane, ki je bila zgrajena v sklopu investicije poplavna varnost Poljan). 
 
Nepremičnine v izdelavi (investicije v teku) se spremljajo na kontu 023. Njihova vrednost se 
povečuje na podlagi zaračunanih dobav blaga in storitev s stani gradbenih podjetij in drugih 
dobaviteljev. Ko je nepremičnina usposobljena za uporabo, zmanjšamo vrednost na kontu 023 s 
knjižbo na kredit (v dobro) in jo prenesemo na konto 021. Kotno 023 pa služi tudi kot evidenčni konto, 
saj se tudi vlaganja v že aktivirane investicije knjižijo skozi ta konto. Ob dodatnem vlaganju v že 
aktivirano nepremičnino namreč evidenčno povečamo in zmanjšamo konto 023 ter na drugi strani 
povečamo konto 021 in konto 90. 
- Vrednost investicij v teku na dan 1.1.2021 je bila 3.360.958,59 EUR. 
- Povečanje vrednosti investicij v teku v letu 2021 je bilo v višini 4.154.683,38 EUR (od tega 

1.182.031,79 EUR za neaktivirane in 2.972.651,59 EUR za že aktivirane nepremičnine). 
- Zmanjšanje vrednosti investicij v teku v letu 2021 je bilo v višini 5.348.130,99 EUR (že aktivirane 

nepremičnine in aktivacija nepremičnin v letu 2021). 
- Vrednost investicij v teku na dan 31.12.2021 je bila 2.167.510,98 EUR 

 
- Povečanje nabavne vrednosti opreme, drobnega inventarja in drugih opredmetenih 

osnovnih sredstev znaša 81.629,91 EUR in zajema: 
o vlaganja v vozila za opravljanje ostale komunalne dejavnosti v višini 41.835,52 EUR 
o vlaganje v računalniško opremo v višini 27.680,72 EUR 
o vlaganja v opremo vodovodov in kanalizacije v višini 5.744,55 EUR 
o nakup drobnega inventarja v višini 4.716,25 EUR 
o vlaganja v drugo opremo v višini 1.652,87 EUR 

 
- Povečanje neopredmetenih osnovnih sredstev je znašalo 4.276,59 EUR kar predstavlja 

vlaganja v računalniške programe za delo v občinski upravi. 
 
- Zmanjšanje nabavne vrednosti dolgoročnih sredstev in opredmetenih OS znaša 441.801,29 

EUR, in to:  
 

- 432.147,45 EUR pri zgradbah, ki pomeni: izločitev prodanih stanovanj v višini 137.212,17 
EUR in izločitev prodanega poslovnega prostora v Todražu – laboratorij v višini 294.935,28 
EUR 
 

- 9.653,84 EUR pri opremi in drobnem inventarju, ki zajema: Inventurne odpise pohištva, 
računalniške opreme, druge opreme in drobnega inventarja. 

 
Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za leto 2021 znaša 
1.593.284,15 EUR. Pri obračunu je upoštevan pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in 
opredmetenih OS (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15); 
odslej pravilnik o odpisu).  
  
Stanje dolgoročnih finančnih naložb (konti 06) znaša 299.552,20 EUR. Vsebuje pa delnice PID v 
vrednosti 5.861,52 EUR, delnice v cestnem podjetju 36.365,41 EUR, naložbo v podjetje Bioenergetika 
Todraž 5.007,74 EUR, ustanovitveni kapital RAS 1.591,91 EUR, premoženjski delež Radio Sora 
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7.713,28 EUR, naložbo v STC Stari vrh 203.750,00 EUR, naložbo v Loške mesnine 33.383,00 EUR in 
naložbo v BSC Kranj 5.879,34 EUR. 
 
Stanje dolgoročno danih posojil in depozitov (konto 07) znaša 112.617,31 EUR. Začetno stanje 
leta je bilo 144.911,01 EUR. Razvojna agencija Sora vodi kreditno shemo, ki jo je prevzela od 
Medobčinskega sklada za razvoj obrti in podjetništva. V letu 2021 smo dobili vrnjen del depozita v višini 
32.156,00 EUR. Terjatve za obresti od depozita so se povečale za 126,00 EUR in zmanjšale za prejeta 
plačila obresti v višini 263,70 EUR.  
 
Terjatve za sredstva, dana v upravljanje (konto 09) znašajo 12.365.751,68 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 in Zavod Poljanska dolina, katerih ustanoviteljica ali 
soustanoviteljica je občina Gorenja vas – Poljane. Sprememba vrednosti terjatev za sredstva, dana v 
upravljanje, je v letu 2021 enaka – 379.602,13 EUR, saj so povečanja znašala 322.974,06 EUR, 
zmanjšanja pa 702.576,19 EUR. 

- Povečanja znašajo 31.591,48 EUR pri OŠ Ivana Tavčarja, 26.166,20 EUR pri OŠ Poljane, 
5.821,79 pri OŠ Jela Janežiča Škofja Loka, 23.982,72 pri Knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka, 
19.547,26 EUR pri Glasbeni šoli Škofja Loka, 4.231,60 EUR pri Ljudski univerzi Škofja Loka, 
1.730,98 pri Osnovnem zdravstvu Gorenjske, 47.073,08 EUR pri Gorenjskih lekarnah in 
162.828,95 EUR pri Zavodu Poljanska dolina. Med povečanja štejemo predvsem nabave novih 
osnovnih sredstev in presežek prihodkov nad odhodki zavoda. 

- Zmanjšanja znašajo 192.135,71 pri OŠ Ivana Tavčarja, 163.850,88 EUR pri OŠ Poljane, 
13.891,95 EUR pri OŠ Jela Janežiča Škofja Loka, 10.540,93 EUR pri Knjižnici Ivana Tavčarja 
Škofja Loka, 3.251,37 EUR pri Glasbeni šoli Škofja Loka, 8.082,62 EUR pri Ljudski univerzi 
Škofja Loka, 24.439,24 EUR pri Osnovnem zdravstvu Gorenjske, 25.375,14 EUR pri Gorenjskih 
Lekarnah in 261.008,35 EUR pri Zavodu Poljanska dolina. Med zmanjšanja štejemo predvsem 
amortizacijo in ostale odpise ter presežek odhodkov nad prihodki zavoda.  

 
Stanje denarnih sredstev v blagajni (konto 10) v znesku 83,50 EUR 
 
Dobroimetja na transakcijskih računih (konto 11) v znesku 487.144,87 EUR, od tega: 

− denarna sredstva na glavnem žiro računu 485.922,76 EUR 

− ostanek sredstev na komunalnem računu 0,00 EUR 

− ostanek sredstev na prehodnem davčnem podračunu (PDP) 1.222,11 EUR 
 
Stanje terjatev (konti 12) v znesku 249.105,26 EUR zajema: terjatve režijskega obrata za komunalne 
storitve v znesku 105.422,30 EUR, terjatve za komunalni prispevek 91.681,43 EUR, terjatve za vodno 
povračilo 8.022,41 EUR, terjatve za takso za obremenjevanje voda 750,67 EUR, terjatve do 
ponudnikov nočitvenih kapacitet v občini za turistično takso v znesku 4.840,50 EUR in druge terjatve do 
kupcev v znesku 38.387,95 EUR. Za dvomljive in sporne terjatve potekajo postopki izterjave.  
 
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države (konti 140) v znesku 
296.210,16 EUR zajemajo: terjatve do ministrstev iz naslova zahtevkov za sofinanciraje investicij v 
vrednosti 285.266,67 EUR, terjatve za komunalne storitve do neposrednih uporabnikov proračuna 
države 134,72 EUR in terjatev do Ministrstva za okolje in prostor za subvencioniranje tržnih najemnin v 
vrednosti 10.808,77 EUR. 
 
Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine (konti 141) v znesku 
63.170,26 EUR so: terjatev režijskega obrata do občine v znesku 6.068,96 EUR iz naslova komunalnih 
storitev (smeti, voda, kanalščina), terjatve do krajevnih skupnosti, obeh osnovnih šol in Zavoda 
Poljanska dolina za komunalne storitve v znesku 7.883,72 EUR, terjatve do krajevnih skupnosti v 
znesku 49.217,58 EUR za stanje sredstev na računih. 
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Kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 160) so terjatve za zamudne obresti od nepravočasno 
plačanih komunalnih storitev občanov v višini 10,65 EUR.   
 
Druge kratkoročne terjatve (konti 17) v znesku 134.907,73 EUR zajemajo: terjatve do ZZZS za 
refundacijo bolniškega staleža nad 30 dni v višini 3.279,52 EUR, terjatve do davčnega organa za 
vračilo DDV v višini 3.311,00 EUR, terjatve do davčnega organa za nakazilo NUSZ v višini 10.274,21 
EUR, terjatve do RŽV d.o.o. za nadomestilo za omejeno rabo prostora v višini 94.570,43 EUR, terjatve 
do ponudnikov nočitvenih kapacitet za promocijsko takso v znesku 1.722,65 EUR in druge terjatve v 
znesku 21.749,92 EUR. 
 
Neplačani odhodki (konti 18) v višini 1.773.745,92 EUR predstavljajo prehodni konto za prejete 
tekoče in investicijske obveznosti, ki še niso plačane zaradi upoštevanja zakonitega plačilnega roka 30 
dni (prevzete obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do plač, podjemnih pogodb, sejnin, družinskega 
pomočnika, prevzete obveznosti za zahtevke in transfere).  
 
Aktivne časovne razmejitve (konti 19) v znesku 0 EUR zajemajo prehodno nezaračunane prihodke 
za prejete predujme. 
 
Občina Gorenja vas – Poljane nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje. 
 
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (konti 20) znašajo 0 EUR. 
 
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 21) v višini 51.472,90 EUR so obveznosti za plače in  
za povračila stroškov do zaposlenih (prevoz, prehrana, kilometrine) za december 2021 ter obveznosti 
za plače družinskega pomočnika za december 2021, ki so bile poravnane v januarju 2022. 

 
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (konti 22) v znesku 1.401.997,60 EUR so obveznosti iz 
naslova tekočih in investicijskih obveznosti z zapadlostjo v naslednjem letu.  
  
Največjih 10 odprtih postavk na dan 31.12.2021 po dobaviteljih: 
 

1. SGP ZIDGRAD Idrija d.d. 655.667,73

2. GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. 113.928,06

3. JANEZ OBLAK S.P. 46.121,29

4. TOPOS HOTAVLJE, d.o.o. 38.022,79

5. GISA d.o.o. 37.310,11

6. LAVACO, d.o.o. 36.197,42

7. BAŠELJ FLORIJAN, s.p. 36.170,54

8. ZARE, d.o.o. 32.901,21

9. KREK EDO S.P. 26.970,20

10. MJD MEZEG JANEZ S.P. 26.185,45  
 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 23) v znesku 6.262,69 EUR zajemajo: 
kratkoročne obveznosti za dajatve v vrednosti 3.549,99 EUR, obveznosti do davčnega organa za DDV 
v vrednosti 2.027,00 EUR in obveznosti za KAD v vrednosti 685,70 EUR. 
 
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (konti 24) v znesku 
343.722,05 EUR so: obveznosti do zavodov, osnovnih šol, vrtcev 322.954,13 EUR, obveznosti do 
države za takso za obremenjevanje vode 19.044,89 EUR, obveznosti do Banke Slovenije 0,38 EUR in 
obveznosti do Slovenske turistične organizacije za promocijsko takso 1.722,65 EUR. 
 
Kratkoročne obveznosti iz financiranja (konti 26) znašajo 409,47 EUR in so obresti od kreditov.  
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o Kratkoročni del dolgoročnih kreditov, ki zapadejo v plačilo v letu 2022, znaša 326.653,00 
EUR (Eko sklad preko Banke Intesa Sanpaolo 29.756,44 EUR,  banka Sparkasse 103.448,29 
EUR ter Banka Intesa Sanpaolo 103.448,28 EUR). 

 
Neplačani prihodki (konti 28) v znesku 655.703,50 EUR zajemajo: neplačane davčne prihodke za 
NUSZ v znesku 10.274,21 EUR; neplačano turistično takso 4.840,50 EUR; neplačane prihodke za 
rento RŽV v višini 94.570,43 EUR; fakturirane in še neplačane prihodki iz naslova komunalnih in drugih 
storitev ter zahtevkov v višini 546.018,36 EUR. 
 
 
Splošni sklad (konti 90) po ugotovitvi rezultata v znesku  52.104.231,06 EUR izkazuje znesek 
lastnih virov sredstev, in sicer:  
 

IME SKLADA KONTO SKLADA SALDO na dan 
31.12.2021 

sklad za neopredmetena in opredmetena 
osnovna sredstva 

9000 40.600.900,75 

sklad za finančne naložbe 9001 412.169,50 

sklad za sredstva v upravljanju 9003 12.365.751,68 

sklad financiranja 9008 -1.805.273,56 

sklad za sredstva na računih 9009 530.682,69 

SKUPAJ  R90 52.104.231,06 

 
 

o Ostanek sredstev na računih 530.682,64 EUR konec leta 2021 (konto 9009) se prenaša v 
naslednje leto in se upošteva pri proračunu oziroma pri rebalansu proračuna občine za 
naslednje leto ter v finančnih načrtih krajevnih skupnosti za naslednje leto. 

 
Rezervni sklad (konto 910) 31.12.2021 znaša 14.127,45 EUR. Predstavlja začetno stanje rezervnega 
sklada 1.1.2021 v višini 26.255,06 EUR, oblikovanje proračunske rezerve med letom v višini 
100.938,69 EUR ter zmanjšanje v letu 2021 v višini 113.066,30 EUR. 
 
Izvenbilančna evidenca (konto 99) v višini 1.373.354,38 EUR vsebuje evidenco premoženja po 
delitveni bilanci: Javno pravobranilstvo Gorenjske 140 EUR in blagovne rezerve – vlaganja v Peks 
29.940 EUR ter potencialne terjatve in obveznosti (na dan 31.12.2021 veljavne prejete / dane garancije 
oz. menice) 1.343.274,38 EUR. 
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STANJE ZADOLŽITVE OBČINE GORENJA VAS - POLJANE

Banka Namen zadolžitve Ročnost odplačila

Prvi in zadnji 

obrok  

zapade v 

plačilo Obrestna mera Znesek v € Odplačano

Stanje na dan 

31.12.2021

EKO sklad (Banka 

Koper) KD Gorenja vas 

(7.439,11 €/mesec)                    

do 8 let  ( 32 obrokov)

31.01.2015, 

zad.odplačilo 

31.10.2022 3 M Euribor+1,5% letno 238.051,44 208.295,08 29.756,36

Sparkasse, d.d.

Kanalizacija in vodooskrba v 

Porečju Sore

(8.620,69 €/mesec)       

do 10 let (116 obrokov) 

01.12.2014 

zad.odplačilo 

1.7.2024 3 M Euribor+1,75% letno 1.000.000,00 732.758,65 267.241,35

Banka Intessa S. Telovadnica Gorenja vas

(8.620,69 €/mesec)       

do 10 let  (116 obrokov) 

31.12.2018; 

zad.odplačilo:  

1.9.2028 6 M Euribor +0,65% letno 1.000.000,00 301.724,15 698.275,85

Sparkasse, d.d. Prizidek vrtca Agata Poljane

(7.500,00 €/mesec)     

do 10 let (120 obrokov) 

1.1.2021; 

zad.odplačilo:  

2.12.2030 6 M Euribor +0,1% letno 900.000,00 90.000,00 810.000,00

Skupaj zadolženost 3.138.051,44 1.332.777,88 1.805.273,56

GIBANJE ZADOLŽITVE OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 

Banka Namen zadolžitve

Stanje na dan 

01.01.2020 povečanje zmanjšanje-odplačilo

Stanje na 

dan 

31.12.2021

EKO sklad (Banka 

Koper) KD Gorenja vas 59.512,80 0,00 29.756,44 29.756,36

Sparkasse, d.d.

Kanalizacija in vodooskrba v 

Porečju Sore 370.689,63 0,00 103.448,28 267.241,35

NOV KREDIT v l. 2018 - 

B.Koper Telovadnica Gorenja vas 801.724,13 0,00 103.448,28 698.275,85

Sparkasse, d.d. Prizidek vrtca Agata Poljane 900.000,00 0,00 90.000,00 810.000,00

Skupaj 2.131.926,56 0,00 326.653,00 1.805.273,56

GIBANJE ZADOLŽITVE OBČINE GORENJA VAS - POLJANE - GLEDE NA ROČNOST

Banka Namen zadolžitve 31.12.2021 kratk. del dolgoročni del

EKO sklad (Banka 

Koper) KD Gorenja vas 29.756,36 29.756,36 0,00

Sparkasse, d.d.

Kanalizacija in vodooskrba v 

Porečju Sore 267.241,35 103.448,28 163.793,07

NOV KREDIT v l. 2018 - 

B.Koper Telovadnica Gorenja vas 698.275,85 103.448,28 594.827,57

Sparkasse, d.d. Prizidek vrtca Agata Poljane 810.000,00 90.000,00 720.000,00

SKUPAJ 1.805.273,56 326.652,92 1.478.620,64  
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3.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA   
      ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE GORENJA VAS – POLJANE 2021 
 
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 
2021 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 31.12.2021 
znaša 639.551,74 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
predstavlja Tabela 1. 
 

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
31.12.2021 

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje  

Denar na računu EZRO 0 

Nočni depoziti (konto 111000) 639.551,74 EUR 

Skupaj 639.551,74 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 31.12.2021 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine (občinski organi + 
KS)      537.299,57 EUR 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine (šole) 102.252,17 EUR 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)      639.551,74 EUR 

4. Zakladniški podračun občine - 639.551,74 EUR 

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

 
3.5.2.3.    Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  
 
Zakladniški podračun nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.  
(V primeru, da obstajajo zapadle terjatve ali obveznosti, je potrebno dodati pojasnilo.) 
 
Stanje ne-zapadlih obveznosti znaša 639.551,74 EUR (konti skupine 24) in je sestavljeno: 

• iz obveznosti ZP do PU za vloge v višini 639.551,74 EUR in  

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

• iz obveznosti do proračuna občina za letni presežek v višini 0,00 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) 0,00 EUR 

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

0,00 EUR 
 

4029 Drugi operativni odhodki 
(tj. morebitni stroški)     0,00 EUR 

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema 
EZR preteklega leta 0,00 EUR 

 Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema 
EZRO     0,00 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. 2021 
(1) 

Stanje na dan 
31. 12. 2020 
(2) 

Sprememba stanja 
denarnih sredstev 
(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU (KS, šole, 

Zavod Poljanska dolina) 
153.677,26 EUR 155.230,63 EUR -1.553,37 EUR 

ZP 485.874,48 EUR 1.450.761,83 EUR - 964.887,35 EUR 

EZRO 639.551,74 EUR 1.605.992,46 EUR -966.440,72 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  2020 in 2021 prikazuje Tabela 5.  
 
Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2020 in 2021 (v EUR) 

Leto Presežek upravljanja 

2020 0,00 EUR 

2021 0,00 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 2021. 
 
 
3. 6. 3.   Letni cilji neposrednega uporabnika: 
 
Letni cilji občine so razvidni iz obrazložitev proračuna za leto 2021. 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 2021, ki smo jih v letu 2021 tudi realizirali, se nanašajo na naslednje 
ključne sklope: 
 

1. Dokončanje in zaključevanje ter nadgradnja večjih investicij občine iz predhodnih let. V tem 
okviru smo izvajali naslednje projekte:  
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− Po dveh letih gradnje in po petih letih kompleksne priprave projekta, katerega investitor je Direkcija 
RS za vode, smo v letu 2021 zaključili z realizacijo projekta gradnje protipoplavnih ukrepov 
Poljane, izbor katerih se razširi še z zgradnjo novega mostu čez Soro, da bi izboljšali protipoplavni 
učinek investicije, v okviru katere bo izvedena tudi ureditev sotočja z Ločivnico. Skupni strošek 
gradnje obsega 2.919.010 EUR, od česar občina prispeva 609.693 EUR razliko pa  Direkcija RS 
za vode. Prav tako je občina pridobila sofinanciranje Direkcije RS za infrastrukturo v delu izgradnje 
novega krožnega križišča, ki se bo navezovalo na novi most čez Soro in je bilo prav tako 
dograjeno v letu 2021. V letu 2018 je občina pridobila gradbeno dovoljenje za izvedbo vseh 
protipoplavnih ukrepov, v letu 2019 pa še za gardnjo novega mostu čez Soro ter izvedla javno 
naročilo za izbiro izvajalca del. Z izvedbo navedene investicije bomo dosegli cilj izboljšanja 
poplavne varnosti na najbolj ogroženem delu občine, in s tem zmanjšali obseg poplavnih škod na 
premoženju občanov in infrastrukturi ter s tem prispevali k zmanjšanju obsega sanacij po 
vsakokratnih poplavah na tem območju. 
 

− Občina je že letu 2019 izvedla tudi vse potebne postopke za nizkoenergijsko dograditev vrtca 
Agata, pridobila je projektno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje, nepovratna sredstva Ekosklada 
ter objavila javno naročilo za izbiro izvajalca del. Na osnovi sklenjene izvajalske pogodbe so se 
dela pričela izvajati v sredini leta 2020, zaključila pa so se konec leta 2021, zato bodo dela v celoti 
poplačana v letu 2021. S tem smo dosegli cilj zagotovitve zadostnega obsega prostorov za varstvo 
predšolskih otrok, ki nimajo na voljo druge možnosti varstva. 

 

− Zadržali smo povčan obseg obseg investicij v obnovo in vzrževanje cest, katerim je bilo 
namenjenih skupno 1.120.000,00 EUR, saj celotni cestni sistem kategoriziranih cest v občini 
obsega kar 380 km cest, ki v velikem obsegu terjajo obsežnejša investicijska vzdrževanja tudi v 
obdobju prihodnjih desetih let.  

 

− Obnavljali in posodabljali smo tudi drugo gospodarsko javno infrastrukturo, dogradili smo 
kanalizacijo v Hotovlji, in v Dobenski Ameriki, izvedli večje število novih priključkov na kanalizacijo 
in na vodovod ter zaključili prevezave na novi vodovodni sistem Trebija – Podgora – Gorenja vas 
ter del prevezav na novi vodovod Poljane v Hotovlji, kjer smo v preteklih letih izvedli investicije 
izgradnje vodovodov iz projekta Urejanje porečja Sore, s čimer smo temeljito obnovili glavnino 
osrednjega vodovodnega sistema občine za več prihodnjih desetletij. Obnovljenih je bilo tudi več 
odsekov vodovoda na območju poplavnih ureditev in krožiča Poljane. 

 

− V letu 2021 smo nadaljevali delo na vseh temeljnih razvojnih projektih s področja turizma, 
osredotočili pa smo se na nadaljnji razvoj dvorca Visoko.  
 

2. Nadaljevali smo z izvajanjem novih večletnih investicij, v katere bodo usmerjena investicijska 
sredstva občine v prihodnjih letih. Med njimi je potrebno izpostaviti:  

 
 

- V letu 2021 se je začela triletna investicija gradnje novih vodovodov, ki se financiranjo iz 
kohezijskih evropskih sredstev; izvedena bo rekonstrukcija vodovodov Lučine in Hlavče Njive – 
Brda, s katerim smo uspešno kandidirali za nepovratna kohezijska EU sredstva. S tem ne bomo 
samo obnovili še zadnja dva javna vodovoda v občini, ampak tudi zagotovili dodaten vodni vir iz 
sedaj neizkoriščene pitne vode na obstoječem zajetju Zarobar. Investicija bo predstavljala 
osrednji kohezijski projekt občine v prihodnjih letih, z njegovo realizacijo pa bomo dosegli cilj 
kakovostne vodovodne infrastrukture na območju vseh javnih vodovodnih sistemov v občini. 
 

- Po pripravah v letu 2020 se je v letu 2021 pričela tudi dvoletna gradnja objekta Hiše generacij v 
Gorenji vasi, ki se namenja dnevnemu varstvu in začasni namestitvi starostnikov. 
 

- Po uspešnem kandidiranju za nepovratna sredstva se je v letu 2021 pričel tudi večleten projekt 
urejanja vaškega jedra Poljane. 
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- Pristopili smo tudi k pripravi investicije v obnovo gospodarskega poslopja Visoko, ki se bo 
izvajala v prihodnjih letih. 
 

- Do faze izvedbe sta pripravljeni tudi dve obsežni investiciji v obnovo cestne infrastrukture, in 
sicer za odsek Kopačnica – Leskovica ter za odsek Sovodenj-Ermanovec-Stara Oselica. V 
obeh primerih se bo investicija začela po odobritvi nepovratnih sredstev. 
 

- V pripravi je tudi investicija v izgradnjo nove šole Javorje za katero je bil v letu 2021 potrjen 
ambiciozen idejni projekt, v letu 2022 pa se bodo nadaljevali postopki za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 
 

  
 

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 morebitne razpise nepovratnih 
sredstev, s pomočjo katerih je možno učinkoviteje in obširneje izvajati zastavljene cilje, saj je zaradi 
konstantnega povečevanja tekočih, z zakonodajo predpisanih finančnih obveznosti občine, obseg 
lastnih investicijskih sredstev občine temu sorazmerno manjši. 
 
 
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 so bile izvedene vse planirane investicije, ki so bile realizirane v predvidenem obsegu. Za vse 
osrednje investicije so bila pridobljena nepovratna sredstva, kar je tudi omogočilo realizacijo večjega 
števila projektov in drugih aktivnosti.  
 
Dosegli smo tudi cilje pri pripravi novih projektov, saj smo z intenzivnim delom pri pripravi projektne in 
investicijske dokumentacije vrsto projektov razvili do stopnje pripravljenosti za izvedbo. Pomembno 
delo pa je bilo opravljeno tudi pri izvedbi postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta, kjer smo v letu 2021 zaključili večletni postopek sprejemanja sprememb tega temeljnega 
prostorskega akta občine. 
 
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, servisiranju e-pošte, obveščanju občanov preko javnega glasila in spletnih strani ter drugih 
sredstev javnega obveščanja, vsakoletni pripravi publikacije s prikazom izvedenih projektov, 
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 iz 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 in po potrebi izvesti terenske oglede.  
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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. 

 
3.6. 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 razvidna tako iz 
obrazložitve izkazov kot tudi iz posebnega dela ter iz obrazložitev posameznih programov. Ne glede na 
to, da je leto 2021 še vedno zaznamovano z upadom v predhodnih letih poznanih virov EU nepovratnih 
sredstev, pa je realizacija na prihodkovni strani v skupni višini 10.932.844 EUR za 2,7 % višja od 
lanske in je ena najvišjih v času obstoja občine.  
 
 
Tudi investicijska naravnanost proračuna se je v letu 2021 povečala in je znašala 49,16 % skupnih 
odhodkov proračuna oziroma 5.700.764,00 EUR. 
 
Delež realizacije glede na sprejeti proračun izkazuje 103,8 % realizacijo, pri čemer je bil tovrstni indeks 
100 presežen le tretjič v času obstoja občine, navedeno realizacijo pa je bilo mogoče doseči spričo 
uspešnosti vodstva občine pri pridobivanju dodatnih nepovratnih sredstev, zlasti za področje sanacije 
obsežnih plazov na dobršnem delu močno dotrajanega cestnega omrežja. 
 
 
 3. 6. 7.  Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja neposrednega uporabnika:  
 
Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito, pri 
čemer smo skladno z zakonsko dodeljenimi fiksnimi obveznostmi sledili cilju čimveč sredstev usmeriti v 
investicije in izboljšave. Zavedamo pa se, da se z izpopolnitvijo postopkov stopnja gospodarnosti in 
učinkovitosti lahko še poveča, kar je naš cilj za prihodnje proračunsko obdobje.  
 
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.  
 
 
3. 6. 9.   Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: 
 
Pri katerih posamičnih proračunskih postavkah cilji niso bili v celoti doseženi in iz katerih razlogov, je 
razvidno iz obrazložitev posebnega dela realizacije proračuna v letu 2021.  
 
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. 
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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 2021 dosegla cilj nemotenega financiranja 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 direktorica občinske uprave v 
skladu z Odlokom o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2021 ter nadzorni odbor občine.  
 
Notranje revizijske službe nimamo organizirane. Letno revizijo poslovanja naše občine zagotavljamo s 
sodelovanjem z Združenjem občin Slovenije. 
 
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 30.4.2022. 
 
Gorenja vas, 28. 2. 2022 
 
Pripravili: 

Katarina Dolenc        Župan: Milan Čadež   

Luka Prezelj  

Rakovec Elizabeta 

Skrbniki proračunskih postavk občinske uprave 

 
 


