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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B), 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08, 
49/09,38/10-ZUKN in 107/10 in 110. člen Statuta občine Gorenja vas - Poljane (Uradni 
vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01)  je občinski svet občine Gorenja vas- 
Poljane je na …. redni seji dne ….. sprejel 
 
 

 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 

OBČINE GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2012 

 
 

1. člen 
 
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012, ki zajema vse 
prihodke in odhodke proračuna občine Gorenja vas - Poljane. 
 

2. člen 
 
Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012 obsega: 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV: 

 

Skupina/podskupina kontov Realizacija 2012 v 

EUR brez centov 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 10.162.321 

    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7.226.697 

70 DAVČNI PRIHODKI              6.187.499 

     700 Davki na dohodek in dobiček 5.613.413 

     703 Davki na premoženje 384.918 

     704 Domači davki na blago in storitve                                                                    189.168 

     706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.039.198 

     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 190.273 

     711 Takse in pristojbine 1.869 

     712 Denarne kazni 1.744 

     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 18.050 

     714 Drugi nedavčni prihodki 827.262 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 567.267 

     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

     721 Prihodki od prodaje zalog 0 

     722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega  
premoženja 567.267 

73 PREJETE DONACIJE 1.100 

     730 Prejete donacije iz domačih virov 1.100 

     731 Prejete donacije iz tujine 0 
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.367.257 

     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 581.690 

     741 Prejeta sredstva državnega proračuna iz sredstev              
            proračuna evropske unije 1.785.567 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 9.937.826 

40 TEKOČI ODHODKI 2.202.655 

     400 Plače in drugi izdatki zaposleni 414.138 

     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 67.542 

     402 Izdatki za blago in storitve 1.640.317 

     403 Plačila domačih obresti 5.658 

     409 Rezerve 75.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.480.125 

      410 Subvencije 55.636 

      411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.889.648 

      412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 203.088 

      413 Drugi tekoči domači transferi 331.753 

      414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 4.974.052 

     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.974.052 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 280.994 

     431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 202.757 

     432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 78.237 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II)  

      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 224.495 

  

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

  

IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  

     KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752) 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  

     DELEŽEV (440+441+442) 27.156 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

27.156 

     440 Dana posojila 27.156 

     441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 

  

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  

      KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) - 27.156 

  

C. RAČUN FINANCIRANJA  
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VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0 

 

50 ZADOLŽEVANJE 0 

     500 Domače zadolževanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 112.669 

55 ODPLAČILA DOLGA 112.669 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 

RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  84.670 

  

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) -112.669 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. – VIII. – IX = - III.) -224.495 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH – 31.12. 

PRETEKLEGA LETA 619.412 

 
 

D.  PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE na dan 31.12.2012 znaša 89.134,14 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 704.082,01 EUR je preneseno v 
proračun občine za leto 2013 kot sredstva na računih. 
 

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

5. člen 
 
Zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012 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. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU 110/02 – ZDT-B, 127/06- ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08, 49/09 38/10 – 
ZUKN IN 107/10, 110/2011-ZDIU12; 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, 8/2007 in 102/2010; 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, in 104/2010, ; v nadaljevanju Pravilnik o EKN), 
 
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253; v nadaljevanju: ZR), 
 
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava  (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 in 60/10- popr. 
104/2010, 104/2011). 
 
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, in 58/2010), 
 
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu 
(Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03), 
 
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list 
RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 12/09 in 58/10), 
 
Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s 
prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list 
RS, št. 41/07 in 81/09, 95/2011) in  
 
Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega 
zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/2007 in 104/2009). 
 
 

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 

SPREJEM PRORAČUNA ZA LETO 2012 

 
Občina pripravi proračun na podlagi navodil, ki jih dobimo od Ministrstva za finance. Hkrati nas 
ministrstvo seznani z navodili in z globalnimi makroekonomskimi okvirji razvoja Slovenije. V skladu z 
globalnimi makroekonomskimi okvirji razvoja Slovenije so bila planirana sredstva za plače glede na 
sistematizacijo delovnih mest po kadrovskem načrtu. V izračunu so bile upoštevane predvidene plače 
zaposlenih ter povečanje sredstev za dodatek za delovno dobo. 
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Za materialne stroške smo planirali povečanje sredstev 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 2011 ter predvidene spremembe in dopolnitve v financiranju določenih 
segmentov javne porabe občine. 
 
Odlok o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2012 je bil sprejet na 8. redni seji občinskega 
sveta dne 20.12.2011 in objavljen v Uradnem listu RS, št.107/2011. Odlok o spremembi Odloka o 
proračunu občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012 je bil sprejet na 12. redni seji občinskega sveta 
dne 20.9.2012 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/2012.  
 
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.  
 
Za občino se je proračunsko leto zaključilo 31. decembra 2012. To pomeni, da so med prihodki zajeti 
samo tisti prejemki, ki so bili na enotni zakladniški račun vplačani v obdobju od 1.1. do 31.12.2012 ter 
med odhodke tisti izdatki proračuna, ki so bili do 31.12.2012 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 2012 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 31.12.2012. 
 

Prihodki in prejemki občine in krajevnih skupnosti so bili realizirani v višini 10.162.321,47 EUR, 

odhodki in izdatki občine in krajevnih skupnosti (vključno z danimi posojili in odplačilom dolga) pa v višini 

10.077.651,64 EUR.  

Razlika med prihodki  in odhodki  je pozitivna in znaša 84.669,83 EUR. 

 

Planiranih lastnih prihodkov KS je bilo 126.140,00 EUR, realiziranih pa 114.589,13 EUR. Manjša 
realizacija je zaradi nerealizirane prodaje zbornika v KS Sovodenj. 
 

Davčni prihodki (konti 70) so bili realizirani v višini 6.187.499,44 EUR, kar je 99,01 % 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, komunalne takse in  
okoljska dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov).  
 
Prihodke iz naslova okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda smo delno porabili za izgradnjo 
kanalizacije Javorje in izvedbena dela v GC Todraž ter na kanalizaciji in ČN Gorenja vas. Preostala 
vrednost se prenese v naslednje leto za investicijo v odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju 
Sore. 
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Prihodke iz naslova okoljske dajatve od odlaganja odpadkov smo porabili za postavitev ograje na 
ekološkem otoku v Žirovskem vrhu, izgradnjo ekološkega otoka Podvrh, odkup zemljišča za ekološki 
otok Dobravšce in za vzdrževalna dela na vodovodu Trebija-Gorenja vas-Todraž. 
 

Nedavčni prihodki (konti 71) so bili realizirani v višini 1.039.197,41 €, to je  133,67 % glede na 
veljavni proračun. 
Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od dividend, obresti, najemnin in zakupnin, podeljenih 
koncesij, taks, denarnih kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev. Sem sodijo tudi drugi nedavčni 
prihodki, kot so prihodki režijskega obrata (vodarina, kanalščina, grobarina in smetarina), komunalni 
prispevki, prispevki občanov za ceste in izgradnjo poslovilnih objektov, zamudne obresti, nadomestila 
zaradi omejene rabe prostora na območju jederskega objekta (renta).  
 
Rente v  višini 250.191,00 EUR nismo porabili, saj smo jo prejeli šele dne 31.12.2012. Prenašamo jo v 
prihodnje leto za investicijo v dom starejših občanov. 
 

Kapitalski prihodki (konti 72) so bili realizirani v višini 567.267,47 EUR, kar je 46,97 % glede na 
veljavni proračun. Nizka realizacija je zaradi nerealizirane prodaje zemljišča v  GC Todraž in v 
Kopačnici.  Realizirani  prihodki pa vsebujejo:  odškodnino za zemljišče (Ferlan) za obvoznico v višini 
498.109,00 EUR, odškodnino za zemljišče (Klemenčič Boris) za obvoznico v višini 46.310,00 EUR, 
odškodnino za prodano zemljišče (pri cerkvi) Župniji Trata – Gorenja vas v višini 14.939,60 EUR,  
druge manjše prodaje zemljišč v višini 7.908,87  EUR. 
 

Donacije od pravnih in fizičnih oseb (konti 73) znašajo 1.100,00 EUR. Od tega so donacije podjetij, ki 
so sofinancirale projekt na področju turizma (mednarodno tekmovanje o gorskem teku za mlade 2011) 
500,00 EUR,  donacije, ki jih dobijo KS od domačih pravnih in fizičnih oseb za izvedbo raznih prireditev 
pa znašajo 600,00 EUR. 
Realizacija je nižja od načrtovane (načrtovano 3.000 EUR), ker KS Sovodenj ni uspelo pridobiti 
donacije.  
   

Transferni prihodki (konti 74) so bili realizirani 104,89% v primerjavi z veljavnim proračunom. To so 

sredstva države in EU v znesku 2.367.257,15  EUR za sofinanciranje investicij. 
 
V letu 2012 smo za investicije prejeli sredstva iz državnega proračuna v naslednji višini: 
 

1. Evropska sredstva (EU) 1.785.567,44 EUR: 

 884.042,97 EUR  za kanalizacijo in ČN Javorje, prejeto od Službe Vlade RS za lokalno  
                             samoupravo in regionalno politiko; 

 584.573,00 EUR  za vodovodni sistem Podvrh-Zapreval, prejeto od Službe Vlade RS za lokalno  
                                  samoupravo in regionalno politiko; 

 144.674,34 EUR  za igrišče Sovodenj od Ministrstva za kmetijstvo in okolje; 

   93.500,00 EUR  za  Neškovo brv od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo iz 
                            Projekt Slowtourism-a;  

   53.924,77 EUR  za projekt CULTH:EX CAR-GOR- Brezmejna doživetja kulturne dediščine,  
                                        prejeto od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo; 

   24.852,36 EUR za projekt obnovljivi viri energije REAAL od Švicarske konfederacije preko 
                            BSC. 
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2. Sredstva državnega proračuna 581.689,71 EUR: 

 
 371.161,00 EUR  po 21. členu ZFO (za Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval 110.871,55 €  in za  

                                             Kanalizacijo v Javorjah 260.289,45); 

 143.862,00 EUR  finančne izravnave; 

   17.673,00 EUR  za investicije na področju gasilstva od Ministrstva za obrambo ;  

     7.450,48 EUR  za obnovo gozdnih cest od Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo,    
                            prehrano; 

   11.000,00 EUR  za Neškovo brv; 

     2.299,97 EUR  za projekt CULTH:EX CAR-GOR- Brezmejna doživetja kulturne dediščine; 

   28.243,26 EUR  so druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo, kot so:  
                            refundacija oskrbnin, dodatek za pomoč in postrežbo za družinskega  
                            pomočnika in sofinanciranje Službe Vlade za delovanje skupnega  
                            medobčinskega inšpektorata. 

 
Namenski prihodki, ki niso bili porabljeni v tekočem letu se prenesejo v naslednje leto, kar je razvidno 
iz naslednje tabele: 
 
REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA V LETU 2012

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

proračun 2012proračun 2012 2012 nam. sredstev prih. leto

Požarna taksa 16.000 16.000 17.673,00 04 357 Nakup gasilske opreme 17.673,00

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 10.000 10.000 9.774,48 04 504 Gozdne ceste (pristojbina +MKGP) 9.774,48

Državna sredstva MKGP 9.000 9.000 7.450,48 04 504 Gozdne ceste (pristojbina +MKGP) 7.450,48

Skupaj gozdne ceste 17.224,96

Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda 152.634 152.634 165.585,55 05 417 Kanalizacija Javorje-neup. 13.430,61  * 218.776,23

05 711 GC Todraž II.faza - kanalizacija 750,00

05 713 GC Todraž II.faza - kabel. + el. sistem 16.174,31

05 718 GC Todraž II.faza - toplovod 41.915,20

05 734 Porečje Sore-kanalizacija-sekundarni vodi 443,83

05 852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas 22.356,20

Skupaj 95.070,15

Okoljska dajatev za onesn.okolja zaradi odlaganja odpadkov 8.400 8.400 9.572,05 05 409 Ekološki otoki - investicije 3.747,39

737 Vodovod-Gorenja vas Todraž 5.824,66

Skupaj 9.572,05

Nadomestilo zaradi omejene rabe prostora (renta RŽV) 414.645 0 250.191,00 Se prenese v prihodnje leto 250.191,00

Sredstva vlade za investicije v javno infrast.(21. člen ZFO) 371.863 371.863 371.161,00 05 411 Izgradnja vodovodnega sistema Zapreval 110.871,55

05 497 Kanalizacija Javorje 260.289,45

Skupaj 371.161,00

Sredstva EU za investicije 3.928.770 1.692.900 1.785.567,44 04 060 Obnovljivi viri energije REAAL 24.852,36

04 532 Naškova brv - adaptacija 93.500,00

04 157 Športno igrišče Sovodenj 144.674,34

04 746 CULTH:EX - Brezmejna doživetja kult. dediščine 53.924,77

05 411 Izgradnja vodovodnega sistema Zapreval 584.573,00

05 497 Kanalizacija Javorje 884.042,97

Skupaj 1.785.567,44

Sredstva države za investicije

11.000,00 11.000,00 11.000,00 04 532 Naškova brv - adaptacija 11.000,00

4.000,00 2.299,97 2.299,97 04 746 CULTH:EX - Brezmejna doživetja kult. dediščine 2.299,97

Druga prej. sred. za tek. porabo iz drž.pror.(ref.boleznin, inšpektor) 9.000,00 9.000,00 28.243,26 04 954 Medobčinski inšpektorat 3.123,87
266 Družinski pomočnik 25.119,39

Skupaj 28.243,26

Opomba:

* Okoljaska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda se je iz leta 2011 prenesla v leto 2012 (v višini: 148.260,83€). V leto 2013 se tako prenaša namenski prihodek v višini 218.776,2€.  
 
 

Odhodki občine so znašali 9.937.826,35 EUR. Vključujejo tudi odhodke krajevnih skupnosti iz 
naslova lastne dejavnosti v višini 124.688,08 EUR, in sicer po posameznih namenih in postavkah.  
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Tekoči odhodki (konti  40) v znesku 2.202.654,84 EUR vsebujejo: plače in druge izdatke 
zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti od 
posojil, rezervo oz. splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena za nepredvidene izdatke, ki pri 
oblikovanju proračuna še niso bili znani ter proračunsko rezervo občine, ki se oblikuje po zakonu. 
 

Tekoči transferi (konti 41) v znesku 2.480.125,30 EUR vsebujejo:  

 subvencije za spodbujanje kmetijske dejavnosti in turističnih programov,  

 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 domov, subvencioniranje stanarin, subvencioniranje 
vrtcev, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom,   

 transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam, 

 drugi tekoči domači transferi: stroški inšpektorja, zdravstveno zavarovanje brezposelnih, tekoči 
transferi v javne zavode v naši občini (sredstva za plače, prispevke in materialne stroške). 

 

Investicijski odhodki (konti 42) v znesku 4.974.052,34 EUR vsebujejo izdatke za nakup in gradnjo 
osnovnih sredstev. 
 

Investicijski transferi (konti 43) v znesku 280.993,87 EUR vsebujejo investicijske transfere pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in investicijske transfere proračunskim uporabnikom. 
 

POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

 
V računu finančnih terjatev in naložb (konti 440) smo v letu 2012 povečali depozit - posojilo Razvojni 
agenciji Sora v višini 27.156,45 EUR, ki vodi kreditno shemo za razvoj obrti in podjetništva, da bi 
omogočili podjetnikom na območju naše občine najem ugodnejših kreditov. V letu 2012 je bilo 
omogočeno podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ugodno kreditiranje preko 
Razvojne agencije Sora, saj so bila podeljena 4 posojila podjetnikom v naši občini. 
 

POJASNILA K IZKAZU FINANCIRANJA 
 
V računu financiranja (konti 550) je prikazano zadolževanje in odplačilo dolga občine. V letu 2012 se 
občina ni zadolževala. Odplačali smo del glavnice za kredit najet za Telovadnico Poljane pri NLB v 
znesku 62.593,92 EUR in odplačali preostanek kredita PBS za OŠ Poljane v višini 50.074,92 € EUR. 
 
 

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKEGA OBRATA 
 
S 1.1.2002 je bil ustanovljen režijski obrat po 17. členu Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.list 
RS; št.32/93 in 30-98-1224). V režijskem obratu se vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča 
obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe (fakturirana 
realizacija). Poleg vodenja ločenega računovodstva na evidenčnih kontih se prihodki in odhodki vodijo 
tudi v sklopu proračunskega računovodstva. 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 ustrezen del sredstev proračuna, ki je po posameznih programih predviden za delo režijskega 
obrata. Sredstva proračuna so namenjena investicijskemu delu režijskega obrata. Režijski obrat je 
vključen v proračun občine, razlika med prihodki in odhodki režijskega obrata se torej zagotavlja iz 
sredstev javnih financ (investicije).  
Občina Gorenja vas – Poljane z dovoljenjem Davčnega organa 100% poračunava davek na dodano 
vrednost od dejavnosti režijskega obrata. Z ustanovitvijo režijskega obrata torej lahko poračunavamo 
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davek na dodano vrednost tudi od investicij. Pogoj je ločena računovodska evidenca za režijski obrat in 
ločene fakturne knjige.  
 
Razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev 
– režijski obrat je dosežena z evidentiranjem prihodkov po kontih, z razdelitvijo podatkov v skupine po 
programih, projektih, na odhodkovni strani pa je razmejevanje doseženo z evidentiranjem odhodkov po 
področjih porabe – po programih, projektih, kontih in stroškovnih mestih. 
 

Prihodki režijskega obrata v višini 381.199,38 EUR vsebujejo: 

 Prihodke od prodaje proizvodov in storitev v znesku 327.116,06 EUR: 
- najemnine poslovilnih vežic, 
- prihodki od najemnin grobov, 
- prihodki od smetarine in kanalščine, 
- prihodki od prodaje zabojnikov, materiala in odpadkov. 

 

 Prihodki od prodaje materiala in blaga v višini 54.083,32 EUR: 
- prenakazila vodarine na krajevne skupnosti. 

 

Odhodki režijskega obrata v višini 894.692,19 EUR vsebujejo: 

 Stroške materiala v znesku 70.472,29 EUR: 
- električna energija za objekte režijskega obrata,  
- vodarina - prenakazilo krajevni skupnosti, 
- drugi material in drobni inventar. 

 

 Stroške storitev v znesku 267.117,34 EUR: 
- odvoz smeti in deponiranje, 
- zavarovalne premije za komunalno infrastrukturo, 
- prenakazila najemnin za grobove krajevnim skupnostim, 
- stroški deponije Draga, 
- vzdrževalna dela na ČN Poljane in Gorenja vas, 
- zdravstveni nadzor pitne vode, 
- vzdrževalna dela na vodovodu Trebija. 

 

 Stroške dela v znesku 148.022,92 EUR: plače, prispevki in drugi stroški dela za režijski obrat. 

 Amortizacija v znesku 409.079,64 EUR: strošek amortizacije objektov in opreme režijskega 
obrata.  
 

Presežek odhodkov nad prihodki RO je 513.492,74 EUR. 
 
 

Poročilo o ukrepih za uravnoteženje proračuna 

 
V letu 2012 nismo izvajali posebnih ukrepov za uravnoteženje proračuna. Nismo ustavili prevzemanja 
obveznosti, nismo podaljševali rokov plačil, nismo ustavili prerazporejanja proračunskih sredstev. 
 
V skladu z 41. členom ZJF nismo imeli novih obveznosti, ki bi bile v proračunu nenačrtovane. Tudi 
vključevanja novih nenačrtovanih namenskih prejemkov ni bilo. 
 
Z rebalansom smo ponovno uravnotežili proračun. 
Sprememb neposrednih uporabnikov med letom nismo imeli. 
Upoštevali smo Zakon o uravnoteženju javnih financ  (ZUJF), ki je začel veljati 01.06.2012. 
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PRORAČUN  2012 - PRERAZPOREDITVE SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE (P.P. 951) PO SKLEPU ŽUPANA 

ZA OBDOBJE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

Dat. 

dokum.

Vr. 

dok.

Št. 

sklepa

Podr. PP Podr. PP Znesek 

prenosa

Kumul.           

posamez. 

postavke

Opis dokumenta Št.dok.

1.jan.12 PLAN 2012 30.000,00

29.jun.12 PRE 14/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 204 Prosl.,prired.,obč.priz. 180,00 Kmet.pr Dimšarji, mater.dan v Lesk. 1200817

31.dec.12 PRE 37/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 204 Prosl.,prired.,obč.priz. 71,90 Taver.Petra-delav.šport.igre 1202563

31.dec.12 PRE 37/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Prosl.,prired.,obč.priz. 180,00 431,90 Bokar-servis koles ob ted.mobilnosti 1201990

31.dec.12 PRE 39/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 200 podbleg.nocive 1.050,48 1.050,48 PN-Avtor.honorarji

16.10.12 PRE 27/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0603 11 Vzdrž.prost.za del.OU 200,00 200,00 Mesec D., (popravilo streš.oken) 1201935

31.dec.12 PRE 39/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 802 517 Svet za prev.+vzg.vCP 612,37 612,37 Na pp 517 ni bilo dovolj sredstev 

18.maj.12 PRE 09/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 1702 304 Inv.vzdrž. ZD GV 7.600,00 Proj.dok.(PGD PZI,PID) za dvigalo v ZD 

9.avg.12 PRE 16/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 172 304 Inv.vzdrž. ZD GV 3.600,00 11.200,00 Atelje Arhitekt (dok.za nov vhod v ZD)

30.apr.12 PRE 06/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 1706 308 Prevent.zdr.progr. 1.000,00 1.000,00 ZV Kranj za  ceplenje proti KME. 1200581

23.jan.12 PRE 1/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 1302 532 Neškova brv 473,61 AAS-snemanje arhiv.gradiva za 1200021

23.jan.12 PRE 1/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 1302 532 Neškova brv 398,20 871,81 Kmetija Lužar - pogostitev ob otvoritvi. 1200042

29.okt.12 PRE 29/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 1402 705 Subv.drob.gosp. 1.440,00 1.440,00 Brezacomere (subv.za nova del.m.) 212378

15.nov.12 PRE 31/2012 2303 951 Sploš.pro.rez. 1403 752 Razisk.vrelca.Topl. 162,75 Klemenčič (prevoz komisije za toplice) 1202138

1.nov.12 PRE 31/2013 2303 951 Sploš.pro.rez. 1403 752 Razisk.vrelca.Topl. 64,30 Pr'7 (pogost.Podkrižnik) 1202129

9.avg.12 PRE 21/2012 2303 951 Sploš.pro.rez. 1403 752 Razisk.vrelca.Topl. 2.138,93 2.365,98 Topos (nepretoč.grez.pri Topličarju) 1201462

28.feb.12 PRE 04/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 1403 700 Rupnikov linija 1.650,00 1.650,00 Zidarstvo Božnar (ureditev platoja za 

balinišče v rovu RL).

1102736

2.feb.12 PRE 02/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 595,00 Klub Klik (prevoz eksponatov in 

razstavljalcev na razstavo v

1102735

28.feb.12 PRE 04/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 49,06 Šport.zveza Šk.L. (prijavnina za 

tekmov.v hokeju.

1102906

28.feb.12 PRE 04/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 358,05 Pečelin, Žiri (progr.Neodvisen -prevoz 

učencev

1200215

28.feb.12 PRE 04/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 141,05 Alpetour (prevoz otrok iz Lučin v 

Gor.vas za program Ne-odvisen).

1200230

28.feb.12 PRE 04/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 100,00 Lovska družina Sovodenj (donacija za 

občinsko brakado).

212036

28.feb.12 PRE 04/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 141,05 Alpetour (prevoz otrok iz Sov.v GV za 

progr.Ne-odvisen).

1200231

28.feb.12 PRE 04/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 3.000,00 Zavod 7 (izvedba dogodkov v 

progr.Ne-odvisen.

1200220

28.feb.12 PRE 04/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 400,00 Atelje Globočnik (oblikovanje knjige 

Ž.vrh Sv.Antona).

1200251

30.apr.12 PRE 06/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 180,00 Sklednik d.o.o., (pogostitev DU 1200547

18.maj.12 PRE 09/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 50,00 Zvezo Sonček, prostov. prisp. 212117

29.jun.12 PRE 14/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 150,00 PGD Poljane (nakup unikat.praporja). 212231

29.jun.12 PRE 14/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 250,00 GM4O (gorski maraton 4 občin). 212227

29.jun.12 PRE 14/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 120,00 Društvo kljekljaric Koroške 

(15.svet.čipk.kongr.v Franciji.

212228

10.dec.12 PRE 35/2012 2303 951 Sploš.pror.rez. 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 150,00

9.avg.12 PRE 16/2012 2303 951 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 120,00 Atlet.zv.SLO(prisp.za udel.EP Turčija) 212273

9.avg.12 PRE 21/2012 2303 951 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 1.077,56 Šp.zveza ŠKL (sponz.32.šport.iger) 1201203

9.avg.12 PRE 21/2012 2303 951 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 630,00 Klemenčič(prevoz KK na tekme) 1201472

9.avg.12 PRE 23/2012 2303 951 0403 902 Obvešč.+promoc.obč. 120,00 Prisp.za kolesar.dr.Zeleni Planet 2122309

7.631,77

9.sep.12 PRE 16/2012 2303 951 1903 101 OŠ IT 100,00 100,00 Str.prevoza, proj.MEPI 212222

SKUPAJ PRERAZPOREDITVE IZ P.P 951 OD 01.01.12 - 31.12.12 28.554,31 28.554,31

SKUPAJ P.P. 951-PRORAČUN 30.000,00

NEPORABLJENA SREDSTVA NA P.P. 951 1.445,69  
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PRORAČUN 2012 - PRERAZPOREDITVE SREDSTEV MED  POSTAVKAMI   V OKVIRU PODROČJA 

ZA OBDOBJE 01.01.2012-31.12.2012 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 20% sprej. pror. Datum

Znesek 

prerazpor.

Kumulativa

področja

Sklep 

št. PU

0403 204 Proslave+prir. 0403 902 Obvešč.+promocija 31.12.12 1.306,52 38 1

0403 204 Proslave+prir. 0403 200 Podbleg.novice 31.12.12 3.900,31 38 1

Skupaj področje 04, PU 01-Rebalans 1 91.888 18.378 5.206,83

0403 613 KD Lučine-tek.izd. 0403 601 Tek.izd.za posl.prost. 13.06.12 2.500,00 12 4

0403 613 KD Lučine-tek.izd. 0403 601 Tek.izd.za posl.prost. 01.07.12 200,00 15 4

0403 008 Inv.vzdr.zgr.+obn.posl.prost. 0403 601 Tek.izd.za posl.prost. 31.07.12 2.000,00 22 4

0403 613 KD Lučine-tek.izd. 0403 724 Tek.izd.za posl.prost.RŽV 31.07.12 600,00 22 4

Skupaj področje 04, PU 04-Rebalans 1 112.020 22.404 5.300,00

0603 002 Izd.za blago in stor. 0603 0050 Nakup opreme 15.02.12 2.022,00 3 4

0603 002 Izd.za blago in stor. 0603 0050 Nakup opreme 15.02.12 978,00 3 4

0603 519 Tek.vzdrž.opr.+vozil 0603 011 Vzdr.prost.za del.obč.upr. 31.07.12 1.200,00 22 4

0603 011 Vzdrž.prost.za del.OU 0603 0050 Nakup opreme 31.12.12 133,17 38 4

Skupaj področje 06, PU 04-Rebalans 1 514.676 102.935 4.333,17

0703 403 Mater.rezerve 401 0703 Oprema za zašč.in reševanje 10.12.12 500,00 34 4

Skupaj področje 07, PU 04-Rebalans 1 95.591 19.118 500,00

1102 668 Dopol.dej.na kmet. 678 1102 Sof.inv.v kmet.gosp. 19.12.12 6.427,00 36 4

1102 679 Sof.izobr.kmet.,posam… 678 1102 Sof.inv.v kmet.gosp. 19.12.12 4.105,00 36 4

Skupaj področje 07, PU 04-Rebalans 1 140.050 28.010 10.532,00

1302 452 Zimska služba 1302 511 Cest.progr.-pos.razv.probl. 14.05.12 8.000,00 8 4

1302 452 Zimska služba 1302 412 Urej.jav.površin 13.06.12 1.200,00 12 4

1302 452 Zimska služba 1302 511 Cest.progr.-pos.razv.probl. 29.06.12 93.547,74 13 4

1302 610 Krožišče Gor.vas 1302 600 Rekon.LC Trata 01.07.12 2.000,00 17 4

1302 452 Zimska služba 1302 511 Cest.progr.-pos.razv.probl. 31.07.12 10.000,00 18 4

1302 503 Vzdrž.LC nad norm. 1302 511 Cest.progr.-pos.razv.probl. 31.07.12 5.000,00 18 4

1302 515 Inv.nadzor na cestah 1302 511 Cest.progr.-pos.razv.probl. 31.07.12 5.000,00 18 4

1302 503 Vzdrž.LC nad norm. 1302 621 Avt.post+ploč.ob RC 31.07.12 6.000,00 19 4

1302 624 Ured.parkir.ob obvoz.GV 1302 507 Prom.+neprom.sig., oprema 12.10.12 992,86 16 4

1302 624 Ured.parkir.ob obvoz.GV 1302 522 Obn.LC Polj.-Jav-Zapr. 12.10.12 68.000,00 26 4

1302 529 Prom.ur.pri OŠ Polj. 1302 522 Obn.LC Polj.-Jav-Zapr. 27.11.12 21.000,00 32 4

1302 624 Ured.parkir.ob obvoz.GV 1302 112 Prom.ur.od OŠ IT, nadstr.Blata 31.12.12 591,70 38 4

1302 624 Ured.parkir.ob obvoz.GV 1302 621 Avt.post+ploč.ob RC 31.12.12 2.461,26 38 4

1302 5010 Redno vzdrž.LC 1302 452 Zim.služba 31.12.12 2.211,03 38 4

1302 5010 Redno vzdrž.LC 1302 503 Vzdr.LC nad normativi 31.12.12 237,08 38 4

Skupaj področje 13, PU 04-Rebalans 1 1.782.265 356.453 226.241,67

1208 718 GC Todr.II.faza-Toplov. 1202 713 GC Todr.II.faza-kaelb.+el.s. 11.06.12 5.000,00 11 5

Skupaj področje 12 - PU 05-Rebalans 1 58.175 11.635 5.000,00

1502 852 Kanal.+ČN GV 1502 862 Kanal.ob jezu 04.10.12 681,03 24 5

1502 852 Kanal.+ČN GV 1502 872 Kanal.Tabor 11.10.12 1.006,07 25 5

1502 852 Kanal.+ČN GV 1502 861 Porečje Sore-ČN GV 11.10.12 347,17 25 5

1502 852 Kanal.+ČN GV 1502 861 Porečje Sore-ČN GV 31.12.12 920,85 38 5

1502 420 Zbir.in kompost.biol.odp. 1502 409 Ekol.otoki-inv. 31.12.12 1.306,74 38 5

1502 862 Kanal.ob Jezu 1502 861 Porečje Sore-ČN GV 31.12.12 577,74 40 5

1502 853 Kanal.+ČN Poljane 1502 869 Okolj.daj. od odpadnih voda 31.12.12 3.000,00 40 5

1502 852 Kanal.+ČN GV 1502 869 Okolj.daj. od odpadnih voda 31.12.12 353,36 40 5

Skupaj področje 15 - PU 05-Rebalans 1 1.806.300,00 361.260 8.192,97

1603 415 Oskr.s pit.vodo v por.Sore 1605 607

Najemnina za stanov. Deisinger 

(sodna izvršba) 07.07.12 27.740,04 4,5

1603 454 Pregl.+anal.vode 1603 495 Vodov. Poljane 11.10.12 4.597,19 25 5

1603 411 Izgr.VS podvrh-Zapr. 1603 416 VS Podvrh-Zapr.(neupr.str.) 24.10.12 86.805,41 28 5

1603 419 VS Lučine 1603 416 VS Podvrh-Zapr.(neupr.str.) 25.10.12 18.000,00 28 5

16503 479 Por.Sore (vodooskrba) 1603 416 VS Podvrh-Zapr.(neupr.str.) 15.11.12 11.000,00 30 5

1603 531 Posl.obj.Polj.-vzdrž. 1603 469 Najem.grobov-prenak.KS 31.12.12 686,29 38 5

1603 416 VS Podvrh-Zapr-neupr.str. 1603 406 Obn.vod.GV 31.12.12 7.063,70 38 5

1603 416 VS Podvrh-Zapr-neupr.str. 1603 418 Pren.zas.vod.na obč. 31.12.12 538,38 38 5

Skupaj področje 16 - PU 05-Rebalans 1 1.082.243,00 216.449 156.431,01

1707 303 Mrl.ogl.služba 1707 301 Zdr.varstvo občanov 31.12.12 658,22 38 4

Skupaj področje 17 - PU 04-Rebalans 1 44.400,08 8.880 658,22

1803 208 KIT Šk.L-dejavnost 1803 210 KIT Šk.L.-obn.,vzdrž.,oprema 27.11.12 886,81 32 4

1803 219 Vzdrž.kult.obj 1803 211 Šub.hiša 07.12.12 4.580,00 33 4

1803 219 Vzdrž.kult.obj 1803 210 KIT Šk.L.-obn.,vzdrž.,oprema 31.12.12 2.777,82 38 4

Skupaj področje 18 - PU 04-Rebalans 1 309.714,00 61.943 8.244,63

1903 117 Inv.vzdr.zgr.+obn.OŠ IT GV 1903 748 Obnova PŠ Lučine 24.05.12 12.000,00 10 4

1906 105 Prevozi otrokv šolo 1903 108 Doplačila za šolo v naravi 01.07.12 51,04 15 4

1903 126 Mednar.sodel.uč.OŠ 1903 108 Doplačila za šolo v naravi 31.07.12 234,50 22 4

1903 111 Jobstov sklad 1906 105 Prevozi otrok v šolo 31.12.12 906,08 37 4

Skupaj področje 19, PU 04 - Rebalans 1 2.119.616 423.923 13.191,62

2004 258 Enkrat.denar.pomoči 2004 259 Subvencije stanarin 10.04.12 147,67 5 4

2004 258 Enkrat.denar.pomoči 2004 259 Subvencije stanarin 10.05.12 377,01 7 4

2004 261 Var.os.s pos.potr. 2004 259 Subvencije stanarin 13.06.12 3.000,00 12 4

Skupaj področje 20, PU 04 - Rebalans 1 683.387 € 136.677 3.524,68

SKUPAJ PRERAZPOREDITVE MED OSTALIMI POSTAVKAMI 432.516,80 432.516,80  
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OBVEZNA PRORAČUNSKA REZERVA (SKLAD) 
 
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 2012 znaša 75.000,00 EUR. 
                                                                                                                                          v evrih 

PP 952 
Stanje 

01.01.2012 
Obresti v 

2012 

Zmanjšanje 
za naravne 

nesreče 
Povečanje z 
oblikovanjem 

Stanje 
31.12.2012 

Stanje 01.01.2012 17.044,25         17.044,25   

Oblikovanje rezerve 1-2/2012       12.500,00   29.544,25   

Oblikovanje rezerve 3-6/2012       25.000,00   54.544,25   

Oblikovanje rezerve 7-8/2012       12.500,00   67.044,25   

Oblikovanje rezerve 9-10/2012       12.500,00   79.544,25   

Oblikovanje rezerve 11-12/2012       12.500,00   92.044,25   

Zmanjšanje rezerve zaradi posledic poplav (stroški 
gasilskih enot)     2.910,11     89.134,14   

Skupaj 17.044,25   0,00   2.910,11   75.000,00   89.134,14   

 
 

3. 2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2012 

 
Poraba proračunskih sredstev se izvršuje na podlagi veljavnega proračuna, to je zadnji sprejeti 
proračun za leto 2012 s prerazporeditvami, ki jih sprejme župan. 
 
Posebni del zaključnega računa proračuna se deli na: 
- proračunske porabnike (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 pokopališ in 
pogrebna dejavnost). Ostalo so manjši uporabniki. 
 

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

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti 
ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področje uporabnika. V nadaljevanju 
sledi obrazložitev posameznih proračunskih postavk. Proračunske postavke se delijo na ekonomsko 
klasifikacijo, ki je temeljna struktura proračuna in je določena s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Prikazuje kaj se plačuje iz javnih 
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sredstev. Podroben prikaz porabe po navedenih kriterijih je prikazan v prilogi v posebnem delu 
zaključnega računa proračuna za leto 2012. 

 

 

01 OBČINSKI SVET 

 

01 POLITIČNI SISTEM 
Občinski svet se je v letu 2012 sestal na šestih rednih sejah, na katerih je obravnaval ali odločal o 
ključnih vprašanjih občine. Prav tako so se na sejah sestajali področni odbori ter komisije. 
 

003 Občinski organi – OS 
Sredstva za delo občinskih organov so bila porabljena za sejnine članov občinskega sveta, sejnine 
članov odborov in komisij, materialne stroške občinskih organov (potni stroški, dnevnice, materialni 
stroški in strokovno izobraževanje). 
 

904 – 909 Financiranje političnih strank 
Sredstva so porabljena v skladu z zakonskimi določbami o financiranju političnih strank. 

 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE 
 

200 Podblegaške novice 
Načrtovana sredstva so bila porabljena za pripravo 11-ih številk občinskega glasila Podblegaške 
novice (honorarji za uredniško delo in pripravo člankov, lektoriranje, tisk, oblikovanje in raznos) ter za 
tisk ene številke glasila Vaščan, ki ga izdaja Krajevna skupnost Poljane. 
 

902 Obveščanje in promocija občine 
Načrtovana sredstva so se porabila za obveščanje občanov in promocijo občine predvsem v Utripu, 
Ločanki in Radiu Sora. 
 

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

204  Proslave in prireditve ter občinska priznanja 
Sredstva so bila porabljena za organizacijo in izvedbo praznovanj ter prireditev v občini: osrednja 
občinska proslava ob kulturnem prazniku - 8. februar, Dan državnosti – 25. junij, občinski praznik – 23. 
november. Sredstva so se namenila tudi za izdelavo občinskih priznanj. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 

954 Medobčinski inšpektorat  
Sredstva so bila porabljena za delovanje medobčinsekga inšpektorata občin Gorenja vas – Poljane, 
Škofja Loka in Žiri, ki je bil v sredini leta 2012 ukinjen. Vsi trije redarji so bili prezaposleni v občinsko 
upravo občine Škofja Loka, inšpektorju pa je bila izdana redna odpoved delovnega razmerja, ki pa 
zaradi pritožbenih postopkov še ni izvršena, zato so stroški plače inšpektorja in odvetniških storitev 
nastajali še celotno leto 2012. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

912 Spomeniki II. svetovne vojne 
Sredstva so bila delno porabljena (68%) za vzdrževanje in urejanje spomenikov II. svetovne vojne.  
 

913 Spomeniki zamolčanim žrtvam 
Porabljenih je bilo približno polovica sredstev, in sicer za nakup nagrobnih sveč za zamolčane žrtve. 
 

914 Veteranske organizacije 
Sredstva so bila delno porabljena, in to v višini 100,00 EUR (zahtevek Združenja borcev za vrednote 
NOB Škofja Loka). Drugih  zahtevkov ni bilo. 

 

02 NADZORNI ODBOR 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

007 Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor je v letu 2012 imel tri seje. Obravnaval je zaključni račun preteklega leta za Občino 
Gorenja vas – Poljane in predlog proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2013. Obravnaval je 
tudi obseg poslovanja občine s projektivnim podjetjem Milena Blažeka, s.p. ter gradnjo opornega zidu 
na javni cesti v Hotovlji, kar je bilo uvrščeno na dnevni red seje nadzornega odbora na osnovi 
svetniške pobude. V nadzoru ni bilo ugotovljenih kršitev zakonodaje. 

 

03 ŽUPAN 

 

01 POLITIČNI SISTEM 

 

006 Občinski organi – župan, podžupana 
Sredstva so bila porabljena za plačo z dodatki in prispevki za župana za nepoklicno opravljanje 
funkcije za sedem mesecev, za nagrado podžupana za nepoklicno opravljanje funkcije, potne stroške, 
dnevnice, materialne stroške, strokovno izobraževanje in reprezentanco.  

 

04 OBČINSKA UPRAVA IN ODDELKI 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

012 Stroški plačilnega prometa 
Zajemajo sredstva za plačilo storitev plačilnega prometa in vodenja računov.  

 

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

 

743 Mednarodno sodelovanje občin – Pobratenje 
Sredstva so bila porabljena za pogostitev, namestitev in vodenje gostov iz pobratene češke občine 
Planá nad Lužnici, ki so nas obiskali ob praznovanju našega občinskega praznika. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE 

 

009 Kaliopa – geografski informacijski sistem 
Sredstva so bila porabljena za delovanje geografskega informacijskega sistema Občine Gorenja vas – 
Poljane (mesečna najemnina strežniškega prostora). 
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008 Investicijsko vzdrževanje zgradb in obnova poslovnih prostorov  
Sredstva so bila porabljena za tekoče investicijsko vzdrževanje in obnovo poslovnih prostorov. 
Sredstva so bila delno porabljena tudi za izdelavo panoja častnih občanov in oglasne deske. 

 

601 Tekoči izdatki za poslovne prostore 
Sredstva so obsegala pokritje stroškov upravljanja poslovnih prostorov po pogodbi z SPO, d.o.o. 
Škofja Loka podjetjem za upravljanje nepremičnin, stroške zavarovanja poslovnih prostorov ter tekoče 
stroške (elektrika, ogrevanje, sodni stroški pri izterjavah). 
 

613 Kulturni dom Lučine – Tekoči izdatki 
Postavka zajema stroške, ki so nastali z delovanjem e-točke v Kulturnem domu v Lučinah (internet, 
električna energija, ogrevanje, računalniške storitve), in stroške nakupa plina za ogrevanje Kulturnega 
doma ter stroške varovanja in zavarovanja objekta. 

 

724 Tekoči izdatki za poslovne prostore (RŽV) 
Postavka zajema tekoče odhodke poslovnih prostorov na območju RŽV.V novembru 2012 smo 
odpovedali pogodbo za oskrbo s toploto iz kotlovnice Todraž za bivši objekt laboratorij na RŽV. 
 

921 Druge finančne naložbe  
Na tej postavki so prikazana sredstva za dano posojilo Razvojni agenciji Sora, v višini 27.156,45 EUR, 
ki vodi kreditno shemo za razvoj obrti in podjetništva v naši občini.  

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0010  Plače, dodatki in premija KDPZ 
V občinski upravi je zasedenih enajst delovnih mest v skladu s kadrovskim načrtom in sistematizacijo 
delovnih mest in župan. Odhodki predstavljajo plače zaposlenih v občinski upravi brez zaposlenih v 
režijskem obratu, plačo župana ter povečanje sredstev za dodatek za delovno dobo. 
Drugi izdatki zaposlenih vključujejo: regres za prehrano, regres za letni dopust in povračilo stroškov za 
pot v službo. K stroškom plač uvrščamo tudi obveznosti iz naslova prispevkov delodajalca.  
Pri plačah smo od 01.06.2012 dalje upoštevali znižanje v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih 
financ (ZUJF). 
 

002 Izdatki za blago in storitve 
Odhodki za materialne stroške vsebujejo stroške pisarniškega materiala, strokovne literature, 
časopisov, revij, strokovnega izobraževanja, vzdrževanja in čiščenja poslovnih prostorov, poštne 
storitve, računalniške storitve, telefonske storitve, stroške elektronskega poslovanja, prevoz v službene 
namene, stroške reprezentance, stroške drobnega inventarja, stroške odvetniško pravnih storitev, 
stroške vzdrževanja programske opreme. Sredstva so bila porabljena tudi za plačilo zunanji revizijski 
hiši za izvedeno notranjo revizijo za leto 2011 (račun zapadel v plačilo v letu 2012) ter za leto 2012. 
 

0050 Nakup opreme 
Sredstva so bila porabljena za posodobitev računalniške strojne in programske opreme ter nakup 
pisarniškega pohištva in druge opreme za delovanje občinske uprave.   
 

011 Vzdrževanje prostorov za delovanje občinske uprave 
Sredstva so bila porabljena za ogrevanje, električno energijo, zavarovanje, čiščenje, varovanje in 
tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine. 
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519 Tekoče vzdrževanje opreme in vozil 
Sredstva so bila porabljena za gorivo in tekoče vzdrževanje tovornega vozila namenjenega 
komunalnemu  urejanju okolja. 
 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

 

401 Oprema za zaščito in reševanje 
Sredstva so se v letu 2012 namenila Jamarskemu društvu Gorenja vas za sofinanciranje nakupa 
akumulatorskega vrtalnika, nakupu črpalke za PGD Gorenja vas ter opreme za Radioklub Marmor 
Hotavlje. Kupljena oprema je dana v uporabo Jamarskemu društvu, PGD Gorenja vas ter Radioklubu 
za posredovanje v primeru naravnih nesreč v občini. 

 

402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje 
Načrtovana sredstva v letu 2012 niso bila porabljena, saj ni bilo izvedenih usposabljanj.   
 

403 Materialne rezerve 
Na tej postavki ni bilo realizacije saj se materialna sredstva v letu 2012 niso nabavila.  
 

414 Izdelava načrtov zaščite in reševanja 
V letu 2012 ni prišlo do porabe sredstev saj ni bil dokončno izdelan in usklajen noben načrt zaščite in 
reševanja. 
 

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

 

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

353  Preventivna dejavnost  
Preventivna dejavnost vključuje izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje požarov.  Zagotavlja 
se financiranje preventivne dejavnosti  gasilskih društev, občinskih poveljstev GZ ter pregledi v 
bivalnih, delovnih in naravnih okoljih, vzdrževanje in servisiranje gasilskih aparatov za GD in občane ob 
požarih, preventivne in druge aktivnosti v oktobru – mesecu požarne varnosti, preventivno vzgojo 
mladine v GD, šolah ter vrtcih, pregledi odvzemališč požarne in pitne vode, hidrantnih omrežij ter 
drugih nalog za preprečevanje požarov in drugih nesreč. Sredstva so bila porabljena v planiranem 
obsegu. 
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354  Izobraževanje gasilskih kadrov 
Splošno in dopolnilno izobraževanje in usposabljanje članov v GD, občinskih poveljstev, operativnih 
gasilskih enot ter za posamezna posebna ukrepanja ob požarih, elementarnih nesrečah, v skladu s 
kategorizacijo. 
Usposabljanje operativnih gasilskih enot je v Republiškem centru za zaščito in reševanje na Igu pri 
Ljubljani. Sredstva so bila porabljena za zgoraj omenjeni namen v načrtovanem obsegu. 

 

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

 

356  Najemnine GD  
S te postavke smo poravnali povračila stroškov najemnine, ki jo plačuje Gasilsko društvo Gorenja vas, 
ki edino od vseh sedmih GD nima lastnih prostorov. 

 

357  Gasilska oprema 
V letu 2012 je občina Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trebija sofinancirala nadgradnjo gasilskega 
vozila GVC16/25. 
 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

 

517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
V letu 2012 so se sredstva namenila za nakup odsevnih kresničk, cestnih oznak za varno pot v šolo, 
varovanje otrok v prometu v prvih dneh šole, za izvedbo občinskega prvenstva Kolesarčki ter za 
preventivni program Jumicar.  

 

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 59 upravičencem, ki so izvedli nakup kmetijske mehanizacije oz. uredili kmetijska zemljišča. 
Občina je tako sofinancirala nakup 2 traktorjev,10 cistern za gnojevko, 8 zgrabljalnikov, 3 trosilcev 
hlevskega gnoja, 2 aeratorjev, 2 obračalnikov, 3 trosilcev hlevskega gnoja, 19 gorskih kosilnic. 
Sredstva so bila namenjena tudi 6 investicijam v urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije), ostala 
dela pa so se nanašala na druge naložbe in opremo v kmetijska gospodarstva (naložbe v ureditev 
pašnikov, preureditev hlevov…). 
Občina je sofinancirala tudi nakup gozdarske mehanizacije (3 vitli, 1 cepilec). 
Za te ukrepe je občina namenila 80.532,00 evrov. 

 

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 3.960 evrov. 
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609 Delovanje LAS-a pri RAS-u 
Sredstva so bila porabljena za pokritje stroškov vodenja lokalne akcijske skupine in pridobivanja 
strokovnega znanja po pristopu LEADER. 
 

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 in tudi v celoti realizirala investicijo. 

675 Območni program razvoja podeželja za obdobje 2007 – 2013 (RAS) 
Skladno s podpisano pogodbo o Zasnovi podeželjskega razvojnega jedra je Razvojna 
agencija Sora, d.o.o. program v celoti realizirala.  
 

679 Sofinanciranje izobraževanja kmetov, posameznikov in društev 
Skladno z javnim razpisom je občina sredstva namenila delovanju 9 društev, ki delujejo na področju 
kmetijstva, gozdarstva in podeželja ter za tehnično pomoč Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. 
Skupno je bilo za ta namen izplačano 5.895,00 evrov. 

 

614 Sofinanciranje zavetišča za živali (Horjul) 
Skladno z Zakonom o zaščiti živali je občina dolžna zagotavljati sredstva za financiranje oskrbe 
najdenih zapuščenih živali. V letu 2012 je občina financirala oskrbo mačk in psov, najdenih na območju 
občine. 

 

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

 

667 Gozdne vlake  
Glede na sprejeti proračun so bila sredstva porabljena skladno z objavljenim razpisom. 
Občina je sofinancirala izgradnjo oz. rekonstrukcijo 8 gozdnih vlak. 
 

683 Ribnik pod sv. Urbanom 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejne dokumentacije za objekt ribnik pod sv. Urbanom. 
 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

 

060 Obnovljivi viri energije projekt REAL – EU 
Občina Gorenja vas – Poljane je pristopila v skupni projekt BSC in 5 gorenjskih občin za energetsko 
obnovo objektov. OŠ Poljane je preko projekta energetsko obnovljena, saj je nameščen kotel na 
biomaso, toplotna črpalka, sanirali smo dotrajano stavbno pohištvo.  
Izvedena je bila tudi fotonapetostna elektrarna, moči 21 kWp, ki je bila 26. oktobra 2012 priključena   v 
omrežje.  
Projekt je delno sofinanciran s strani Švicarskega prispevka (85% upravičenih stroškov); slovensko-
švicarski program sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik. 

 
Tekom projekta so je pokazala potreba po dodatnih in več delih kot smiselna za dokončanje projekta. 
S strani Swiss Contribution so bila odobrena dodatna sofinancerska sredstva za našo občino v višini 
126.666,00 evrov, zato je bil po dolgotrajnih pogajanjih dne 21.12.2012 podpisan aneks za dodatna in 
več dela na objektu, ki se nanašajo na obnovo dodatnega stavbnega pohištva v skupni višini 
131.166,12 evrov z DDV.  
Skupna vrednost izvedbe vseh gradbeno obrtniških in inštalacijskih del tako znaša 525.747,72 evrov.  
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V letu 2012 smo za navedeni projekt namenili 416.203,00 evrov sredstev in jih tudi v celoti porabili. 
Projekt bo zaključen v letu 2013. 

 

618 Lokalna energetska Agencija – EU 
V letu 2012 sredstva na postavki niso bila porabljena, saj je bila pogodba za izvajanje energetskega 
menedžmenta z Lokalno energetsko agencijo sklenjena meseca marca 2012 in bodo pogodbene 
obveznosti dokončno izvedene in poplačane šele v letu 2013.   

 

620 Lokalni energetski koncept (LEK) 
Občina je v letu 2010 pričela s pripravo Lokalnega energetskega koncepta skladno z Energetskim 
zakonom, ki nalaga občinam, da svoje dokumente uskladijo z nacionalnim energetskim programom in 
energetsko politiko RS. Lokalni energetski koncept je bil sprejet v mesecu decembru 2011, dokončno 
poplačilo izdelave LEK-a pa je bilo izvedeno v letu 2012. 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

412 Urejanje javnih površin 
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje javnih površin, urejanje gorenjevaškega trga, 
krožišča Gorenja vas, nabavo zaščitne opreme, za opravljanje poletnih del preko študentskega servisa 
ter druga vzdrževalna dela in nabavo opreme za komunalna delavca zaposlena na občini. 

 

452 Zimska služba 
Sredstva so se porabila za izvedbo zimske službe v zimski sezoni 2011/2012 na občinskih cestah. 

 

5010 Redno vzdrževanje LC 
Sredstva na tej postavki so se namenila za redna letna vzdrževalna dela na občinskih cestah, izvedena 
je bila košnja trave na 200 km občinskih cest in manjša sanacijska dela (nakup pokrovov za jaške, 
obsekavanje vej, ki segajo v svetli profil ceste in obnovo talnih označb). 

 

503 Vzdrževanje lokalnih cest nad normativi 
Sredstva so se namenila za nakup in montažo jeklenih cestnih varnostnih ograj (na lokacijah Dolenčice 
in Leskovica) in vzdrževanje peščenih bankin na odsekih občinskih cest. 

 

523 Material za tekoče vzdrževanje 
Sredstva so bila porabljena za nakup hladne asfaltne mešanice. 

 

535 Nakupi in menjave zemljišč na LC in JP 
Sredstva so bila porabljena za odkupe ali zamenjave zemljišč za potrebe ureditve lastništva lokalnih 
cest in javnih poti, skladno z vsakokratnimi sklepi občinskega sveta s področja prometa z zemljišči in 
skladno s sklepom o razpolaganju z nepremičnim premoženjem občine, sprejetim sočasno s 
proračunom oziroma rebalansom proračuna občine za leto 2012.  

 

563 Obnova Fortunove brvi v Gorenji vasi 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja ter izdelavo geodetskega posnetka za izvedbo ureditve Fortunove brvi čez reko 
Soro v Gorenji vasi.  

 

400 Izgradnja I. etape kolesarske povezave Gorenjske 
Sredstva, ki so bila namenjena za projektno dokumentacijo pri prijavi projekta na razpis za EU 
sredstva, se niso porabila, ker je bil projekt s strani pristojnega ministrstva nepričakovano zavrnjen. 
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511 Cestni program – posebni razvojni problemi  
Namenjena sredstva so se porabila za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in sanacijo odsekov 
občinskih cest (sanacija 860 m lokalne ceste LC100041 Trebija – Stara Oselica – I. faza, sanacija 
lokalne ceste LC100011 Malenski vrh – Volča skozi Volčo, ražširitev ovinka in sanacija vozišča na 
lokalni cesti LC100131 Poljane – Bukov vrh – Lučine v Kremeniku), krpanje poškodb z vročim asfaltom 
na lokalnih cestah in nakup obremenilne krožne plošče za izvajanje interne kontrole priprave občinskih 
cest na asfaltiranje. 
 

522 Obnova LC Poljane – Javorje - Zapreval 
Izvedla se je rekonstrukcija ceste in pločniki skozi Javorje in delno rekonstrukcija ceste v Muravah. 
Izvedli so se odkupi parcel za pločnike v Javorjih. 

 

532 Nežkova brv - adaptacija 
Sredstva so bila porabljena za prestavitev kapelice v okviru obnove Neškove brvi, ureditev brežine in 
zasaditev dreves na levem in desnem bregu reke Sore ob izgradnji Neškove brvi – soglasje Agencije 
RS za kmetijstvo in okolje ter za izvedbo meritev elektrike in izvedbo tehničnega pregleda. 

 

564 Odcep Poljanske ceste 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo geodetskega posnetka terena, izdelavo ustrezne PGD in PZI 
projektne dokumentacije, ter del za izvedbo projekta. Na terenu so se dela pričela izvajati v mesecu 
novembru 2012, iz tega razloga tudi ni v celoti dosežena predvidena poraba sredstev po proračunu. 
Dela na projektu bodo zaključena v prvem četrtletju leta 2013. 

 

600 Rekonstrukcija LC Trata 
Sredstva so bila porabljena za ureditev manjkajoče prometne signalizacije ter razširitev ovinka pri 
kapelici na Tratah in Cerkvi.   
 

112 Prometna ureditev od OŠ Ivana Tavčarja, nadstrešek Blata 
Sredstva so bila porabljena za izboljšanje prometne varnosti na območju OŠ. Prav tako se je del 
sredstev namenilo za  ureditev meteornih voda na območju Blat ter ureditev dela javne razsvetljave pri 
nadstrešku v Blatih in okrog blokov. 

 

507 Neprometna signalizacija 
Sredstva so bila porabljena za nakup prometne signalizacije in opreme (prometni znaki, prometna 
varnostna ogledala, barvanje talnih označb, dodatna oprema za prikazovalnik hitrosti Good Year 
(solar, akumulatorji in drog),…). 

 

529 Prometna ureditev pri OŠ Poljane 
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta POL52-8 (v nadaljevanju 
OPPN Poljane) obsega ureditev okolice Šubičeve hiše in poteka od mostu na začetku centra Poljan, 
mimo Šubičeve hiše, do dovoza k Osnovni šoli Poljane iz regionalne ceste Gorenja vas – Škofja Loka. 
Za OPPN Poljane je bila najprej narejena idejna zasnova, katere odgovorni projektant je biro 
Ravnikar/Potokar, in je bila podlaga za nadaljnje dopolnitve. Sklep o pripravi OPPN Poljane je bil 
objavljen v Uradnem listu dne 17. 6. 2011, nato so se pridobile smernice nosilcev urejanja prostora, 
med katerimi je bilo najbolj pomembno, da za območje ni bilo potrebno izdelati celovite presoje vplivov 
na okolje (CPVO). Projekt se je uskladil tudi s strokovnimi podlagami za prometno infrastrukturo, ki jih 
je izdelal projektivni biro Lunar. 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja pol 52-8 Poljane je bil 
sprejet na 14. seji Občinskega sveta Občine Gorenja vas – Poljane in objavljen v Uradnem listu RS, št. 
3/2013).  
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Sredstva v letu 2012 so bila porabljena za izdelavo dokumentacije za potrebe Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta in za izdelavo nadstreška za učence vozače pri OŠ Poljane.  

 

621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC 
Sredstva so bila namenjena izdelavi nadstrešnic v Podobenu in Dobju (smer Gorenja vas). 

 

624 Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas 
Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišč in izdelavo projekta PGD. 

 

735 Prometna ureditev Hotavelj 
Sredstva so bila namenjena za odkupe dela zemljišča za pločnik ter izdelavo projektne dokumentacije.  

 

739 Ureditev vaškega jedra Poljane 
Sredstva so se porabila za plačilo izdelanega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta 
centra Poljan, izdelavo hidrološko hidravlične študije in izdelavo kart poplavne nevarnosti v okviru 
OPPN Poljane. Izdelana je bila tudi preverba erozijske ogroženosti za to območje. 

 

744 Pločniki in javna razsvetljava Hotovlja – Predmost 
V letu 2012 so bila sredstva porabljena za izdelavo idejne zasnove prometne ureditve Predmost-
Hotovlja (cesta čez »Pola«, odcep v Predmost in odcep proti cerkvi), PZI projektov za prvo fazo, ki 
obsega del od mostu čez reko Soro do naselja Hotovlja, za pridobitev ustreznih soglasij s strani 
soglasjedajalcev ter za izdelavo ustrezne  poplavne študije po zahtevah ARSO. 

 

559 Javna razsvetljava – Javorje, Hotavlje, Hotovlja 
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo preostalega dela javne razsvetljave na Hotavljah, odcep 
Kumar – Nande.  

 

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

 

14 GOSPODARSTVO 

 

622 LEADER – projekti 
Sofinancirali smo projekt Tematske poti na Loškem, v okviru katerega bo vmeščena nova pot – Pot 
poljanskih dobrot in nadgrajena že obstoječa pot po Rapalski meji. Pri projektu sodelujeta tudi TD 
Sovodenj in Društvo za razvoj podeželja Resje. V okviru projekta je bil izveden del izobraževanja za 
lokalne turistične vodnike, oblikovale so se teme poti in zasnove tekstov za zloženke. Projekt se bo 
zaključil septembra 2013. 

 

625 LEADER – (O)živela kultura 
Projekt je 85% sofinanciran iz Leader sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup opreme za 
postavitev stalne muzejske zbirke o dediščini rodbine slikarjev Šubic v Kulturnem centru v Poljanah, 
pripravo interaktivnih vsebin, izdelavo internetne strani, nakup IKT opreme, oblikovanje programov 
delavnic, nakup opreme slikarskega in kiparskega ateljeja, izvedbo kreativnih delavnic, obveščanje 
javnosti ter promocijo projekta.  

 

702 Pospeševanje razvoja – programi RAS 
Sredstva namenjamo sofinanciranju izvedbe podjetniškega usposabljanja za bezposelne osebe, 
spodbujanju podjetništva, ki zajema med drugim tudi  podjetniške krožke za osnovnošolce, žensko 
podjetništvo in podjetništvo za mlade.  Sofinanciramo delovanje energetsko svetovalne pisarne, ki jo je 
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v letu 2012 obiskalo 6 naših občanov in delovanje kreditne sheme, preko katere dodeljujemo 
dolgoročne in kratkoročne kredite pod ugodnimi pogoji. V okviru Kreditne sheme Razvojne agencije 
Sora d.o.o. je bil preko Gorenjske banke d.d. Kranj odprt nov razpis v okviru katerega so podjetja in 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah pridobivala ugodna dolgoročna in kratkoročna posojila.  
Dolgoročna posojila so prosilci lahko pridobili za:  

 nakup stavbnega zemljišča in njegovo komunalno opremo,  

 nakup, graditev in adaptacijo poslovnih prostorov ter  

 nakup opreme in kmetijske mehanizacije.  
V letu  2012 so bila vlagateljem iz naše občine podeljena 4 posojila, od tega sta bila 2 kratkoročna in 2 
dolgoročna, v skupni višini 113.263,55 evrov. 
  
Občina je namenila tudi 500 evrov za organizacijo Tedna obrti in podjetništva na Loškem, ki je 
potekalo od 19.5.2012 do 26.5.2012 in za sofinanciranje projekta „Vse na enem mestu – VEM na 
Loškem” v višini 1.323,55 evrov. 
 
Občina je za te ukrepe Razvojni agenciji Sora namenila 13.187,44 evrov.  

 

704 Subvencioniranje kotlov na biomaso 
Na javni razpis za sofinanciranje vgradje kotlov na biomaso je prispelo 5 vlog. Vse vloge so bile 
pravočasne, 2 od teh nista izpolnjevali razpisnih pogojev in jih je komisija zavrnila. Občina je za namen 
sofinanciranja 3 kotlov na biomaso (polena) v letu 2012 namenila 5.270,00 evrov. 

 

705 Subv. razvoja drobnega gospodarstva - ukrepi občine 
Občina  je v letu 2012 skladno s Pravilnikom o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini (Ur.l. RS, št. 33/08) sofinancirala 
ukrep zaposlovanja oz. samozaposlovanja (13 vlog). Pet (5) subvencij je bilo namenjeno sofinanciranju 
promocije izdelkov in storitev doma in v tujini.  
Skupaj je bilo za te namene izplačano za 16.388,25 evrov sredstev.  

 

708 Sofinanciranje regijskih projektov 
V okviru čezmejnega projekta DUO – Rokodelska kulturna dediščina sodelujejo vse štiri občine na 
loškem, koordinacijo vodi Turizem Škofja Loka. Sofinancirane so bile različne dejavnosti in aktivnosti, 
ki so usmerjene v ohranitev rokodelskih znanj in razvijanje novih kvalitetnih rokodelskih izdelkov. 
Izvedene so bile različne rokodelske delavnice (polstenje, pletenje, kvačkanje, klekljanje, ličkanje, 
štikanje, …). Pripravljene so bile različne razstave, v Centru DUO pa je vsak teden tudi prikaz različnih 
rokodelskih spretnosti. Natisnjen in javno predstavljen je bil tudi katalog rokodelskih izdelkov 
čezmejnega območja, ves čas pa je potekalo tudi obveščanje medijev, sprejemanje obiskovalcev in 
prodaja rokodelskih izdelkov.  
Del sredstev smo namenili tudi za sofinanciranje nalog Regionalne destinacijske organizacije 
Gorenjske v obdobju 2011 – 2013 v skladu s prijavo na Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij. Realiziran je bil 
produktni katalog »motoristične panoramske ceste«, promocijska brošura »zelena kartica«, 
pridobljenih je bilo veliko image turističnih fotografij, organizirane so bile predstavitve destinacije 
Gorenjske na sejmih, izvedena je bila regionalna analitika. 
Del sredstev smo namenili regijskemu projektu Apis mellifera carnica bioindikator in promotor 
biodivezitete. Projekt je sofinanciran s strani čezmejnega operativnega programa Slovenija – Avstrija v 
deležu 85%. V višini 10% je projekt sofinanciran s strani nacionalnih javnih sredstev Ministrstva za 
gospodarski razvoj. Partner Čebelarska zveza Gorenjske je v letu 2012 aktivno sodeloval pri pobiranju 
vzorcev medu in cvetnega prahu, pobiranju vzorcev čebel in dogovorih o izvedbi morfoloških raziskav 
čebel. Biotehnični center Naklo je nadaljeval gradbena dela pri vzpostavitvi parka medonosnih rastlin, 
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izvedel je več delavnic na temo čebelarstva, naravovarstva in avtohtonega rastja. Strošek, ki ga je v 
letu 2012 pokrila občina znaša 323,00 evrov.  
 

709 Regionalni razvojni program Gorenjske 2002 - 2006, 2007 - 2013 
Sredstva so bila namenjena tehnični pomoči za izvajanje regionalnega razvojnega programa 
Gorenjske (RRP Gorenjske 2007-2013).  

 

757 Subvencioniranje toplotnih črpalk 
Na javni razpis je prispelo 5 vlog, ki so bile pravočasne in popolne, tako, da je občina za nemen  
vgradnje toplotnih črpalk za pripravo sanitarne vode namenila 1.250,00 evrov.  

 

700 Rupnikova linija 
Sredstva so bila namenjena za ureditev balinišča v utrdbi na Golem vrhu, izdelavo kipa sv. Barbare, 
zaščitnico podzemnega dogajanja. Do utrdbe na Golem vrhu smo napeljali elektriko (gradbena dela, 
električna omarica, overitve služnostnih pogodb). Natisnili smo tudi nekoliko popravljeno zloženko o 
Rupnikovi liniji (slovenska in angleška verzija), oblikovali in natisnili pa smo tudi nove vstopnice za 
ogled utrdb. Del sredstev se je namenilo tudi za nakup ročnih svetilk, ki se uporabljajo pri vodenju 
obiskovalcev, ter za vzdrževanje WC-jev pred utrdbo na Golem vrhu. Žal restavratorska dela, ki so bila 
predvidena, zaradi dolgotrajnosti postopkov niso bila izvedena. 
 

727 Projekti, študije na področju turizma 
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje turističnih projektov, ki jih izvaja Turizem Škofja Loka 
(izdelava mesečnih koledarjev prireditev, organizacija in izvedba Dnevov turizma na Loškem, različne 
promocijske akcije, izdelava promocijskega kataloga prireditev in filma za celotno škofjeloško 
območje).  
Izdelali smo tudi informacijsko tablo občinskega kolesarskega kroga, natisnili majice z njegovim 
logotipom in v maju odprli občinski kolesarski krog, kjer so udeleženci brezplačno prejeli tudi karto 
kolesarskega kroga in se udeležili vodenega skupinskega kolesarjenja. 
Sredstva so bila namenjena tudi organizaciji in izvedbi Mednarodne gorsko hitrostne dirke v Lučine ter 
za izdelavo idejne zasnove kolesarskih povezav občine. 
 

752 Raziskave vrelca Toplice 
Sredstva so bila porabljena za objave javnega razpisa o prodaji kmetije pri Topličarju v različnih 
medijih, za dopolnitev geodetskega posnetka ter novelacijo ocene vrednosti nepremičnin. Sredstva 
smo namenili za postavitev kioska ob bajerju in ureditev okolice.Vgrajena je bila tudi nepretočna 
greznica, kupljen material za vodovodno inštalacijo ter izveden priklop elektroenergetskega kabla za 
gostinski objekt.  

 

753 Smučišče STC Stari Vrh – investicijski izdatki 
Načrtovana sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del naprav in objektov v 
lasti občin (po pogodbi o najemu zemljišč, strojev, naprav in objektov na smučišču Stari vrh, z dne 
10.01.2005). Sredstva so se namenila tudi za delno poplačilo cenitvenega poročila obstoječe opreme 
na smučišču Stari vrh, izdelanega v juliju 2012. 

 

755 Turistična društva 
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju turističnih dejavnosti društev v občini na osnovi Pravilnika o 
sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju občine Gorenja vas – Poljane in objavljenega 
razpisa. Sredstva so bila v celoti porabljena. 
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758 Pospeševanje razvoja turizma 
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje splošnih stroškov Turizma Škofja Loka, in sicer po 
delitveni bilanci med občinami škofjeloške upravne enote. Del sredstev smo namenili tudi za delovanje 
turistično informacijske točke (TIT) v Poljanah ter najemnino prostora.  

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN KULTURNE DEDIŠČINE 

 

868 Vzdrževanje vodotokov v občini 
Sredstva so bila porabljena za čiščenje in poglobitev vodnega kanala ob cesti Poljane – Volča ter za 
sanacijo hudournika v Podobenu. 

  

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

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

 

551 Urbanistična dokumentacija 
Sredstva so bila porabljena zlasti za izdelavo lokacijskih informacij, ki pa ne štejejo več kot pogoj za 
posege v prostor v primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato število izdanih lokacijskih 
informacij upada.  
 

554 Strategija prostorskega razvoja in reda občine 
Sredstva so bila porabljena  za izdelavo opozorilnih kart erozijskih območij in opozorilnih kart poplavnih 
območij na teritoriju Občine Gorenja vas – Poljane, ki so potrebne kot obvezna strokovna podlaga za 
pripravo predloga sprememb Občinskega prostorskega načrta, katerega priprava je planirana v letu 
2013. 
 

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

 

606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj 
Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrževanju stanovanjskih prostorov v lasti občine. 

 

607 Najemnina za stanovanje (Deisingerja) 
V letu 2012 je bila s strani Okrožnega sodišča v Kranju izdana sodba, na podlagi katere se je zaključila 
tožba za izplačilo odškodnine za povrnitev uporabnine v višini ekonomske najemnine za stanovanji v 
objektu stare šole v Poljanah, vložena s strani družine Deisinger. Na podlagi izdane sodbe sodišča, ki 
je ugodilo tožbenemu zahtevku tožnikov, je Občina Gorenja vas – Poljane morala izplačati v sodbi 
določeno odškodnino. 
 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

304 Investicijsko vzdrževanje ZD Gorenja vas 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev novega vhoda v kletni 
etaži ter umestitev dvigala v ZP Gorenja vas. Izvedena je bila montaža delilnikov toplote za radiatorje 
in merilnikov v kotlovnici ZP Gorenja vas. 

 

305 Izdatki za tekoče vzdrževanje  
Sredstva v višini 552,00 evrov so bila porabljena za tekoče vzdrževanje ZP Gorenja vas.   
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308 Preventivno zdravstveni programi 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo akcije za čiste in zdrave zobe ter za izvedbo cepljenja proti 
klopnemu meningoencefalitisu.   

 

301 Zdravstveno varstvo občanov  
Sredstva so bila namenjena plačilu prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja, za katere je 
CSD izdal odločbe, za osebe brez dohodkov in s stalnim prebivališčem v Občini Gorenja vas – Poljane. 
Konec decembra 2012 je občina plačevala osnovno zdravstveno zavarovanje 34 občanom, število 
zavarovancev se mesečno spreminja. Znesek zavarovanja je v letu 2012 znašal 30,21 EUR mesečno 
za posameznega zavarovanca. 
 

303 Mrliško ogledna služba  
V primerih zdravnikove napotitve na obdukcijo, plača stroške občina, za kar so se sredstva namenila 
tudi v letu 2012. Za našo občino mrliško ogledno službo izvajajo zdravstveni dom Škofja Loka ter 
zasebni zdravniki.  

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

203 Muzejska društva  
Sredstva so se namenila za delovanje Foto-muzeja Vlastja v Gorenji vasi.  

 

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.  

 

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.  

 

159 Območna srečanja kulturnih skupin 

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

 

201 Kulturna društva  
Občina iz proračuna zagotavlja sredstva za programe kulturnih društev in skupin v občini, ki kandidirajo 
na javnem razpisu. Občina je v letu 2012 podpisala pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov in 
projektov s 14-imi izvajalci kulturnih programov. Kulturnim društvom so bila sredstva v celoti dodeljena 
na podlagi točkovanja po Pravilniku o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v 
skupni višini 32.000,00 evrov.  

 

205 Kulturni dom Lučine 
Sredstva so bila porabljena za nakup 13-ih kompletov miz za potrebe Kulturnega doma Lučine. 
 

209 Vzdrževanje kulturnih objektov  
Sredstva na postavki niso bila porabljena,  ker se niso sofinancirali predvideni kulturni objekti, kapelice 
in spomeniki lokalnega pomena.  
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210 Knjižnica IT Škofja Loka - obnove in vzdrževanje, oprema 
Sredstva so bila namenjena za nakup opreme za potrebe krajevnih knjižnic (računalniki…).  
 

211 Šubičeva hiša  
Sredstva smo namenili za stroške tehničnega pregleda hiše, ki je bil v marcu 2012. Sredstva so bila 
porabljena tudi za odkup dodatnih nekaj kosov iz zapuščine podobarja in slikarja Janeza star. Šubica 
ter monografijo o Janezu in Juriju Šubicu. Odkup je bil izveden na podlagi cenitve. 
 

216 Kulturni dom Gorenja vas 
Sredstva so bila porabljena za pripravo projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije in vloge 
za prijavo Kulturnega doma Gorenja vas na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za ukrep 322 – 
Obnova in razvoj vasi. 
 

217 Rojstna hiša slikarjev Šubicev 
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za novelacijo investicijske dokumentacije in izdelavo prijave 
na javni razpis MKGP – Ukrep 323 za projekt »Rojstna hiša slikarjev Šubicev«. 

 

219 Tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kult. domovi, spom. sobe) 
Sredstva na tej postavki so bila namenjena za vzdrževanje in upravljanje Kulturnega centra slikarjev 
Šubic v Poljanah, za ureditev notranjih prostorov v dvorcu na Visokem ter ureditvi in vzdrževanju 
njegove okolice.  
Kulturni center v Poljanah: najem plinohrama, nakup plina, elektrike, protipožarna interventna služba, 
redni pregled pož. javlj. opreme, servis gasilnikov, popravilo strehe in žlebov, slikopleskarska dela. 
Dvorec na Visokem: izdelava geodetskega posnetka in PID cestnogradbenih del, izdelava izvedbene 
projektne dokumentacije za prenovo prostorov v dvorcu, obnova prostorov in vodovodnega priključka, 
napeljava elektrike, montaža lesene ograje na gosp. poslopju, ureditev okolice in izvedba obvozne 
ceste, popravilo strehe na kozolčku, nakup alu okvirjev za postavitev razstave, popravilo žlebov, stroški 
elektrike.  

 

151 Izvajalci letnega programa športa –ŠD  
Na osnovi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas – Poljane, ki se 
sofinancirajo iz proračunskih sredstev in Programa športa v Občini Gorenja vas – Poljane za določeno 
leto, se v proračunu občine namenjajo finančna sredstva za izvajanje programov športa. Pravico do 
sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 
pravilniku. Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo 
le na osnovi kandidature na javnem razpisu. Komisija za šport pripravi letni program športa, izvede 
postopek razpisa in izbiro izvajalcev programov športa.  
V letu 2012 so bila sredstva namenjena za izvajanje programov športa in so se razdelila med 18 
občinskih društev.  
 

157 Športno igrišče Sovodenj 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo opazovanja premikov opornega zidu in bližnjih objektov nad 
športnim igriščem Sovodenj ter za beljenje in saniranje razpok na objektu na Sovodnju, ki so bile 
posledica gradbenih del na igrišču Sovodenj. 
 

212 Počitniške dejavnosti  
Sredstva so bila porabljena za izvedbo počitniškega oratorija v Poljanah, Gorenji vasi in Novi Oselici.  
 

213 ZSKSS – Skavti Poljanske doline  
Sredstva so bila v celoti realizirana in porabljena za sofinanciranje dejavnosti skavtov na območju 
Poljanske doline.  
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745 Mladinski center na Gori (skavti) 
Sredstva, planirana v višini 600,00 EUR, niso bila porabljena. 

 

 

19 IZOBRAŽEVANJE 

 

051 OŠ Ivan Tavčar – PV  
Cilj programa potujočega vrtca je omogočiti predšolskim otrokom, ki niso vključeni v redni vrtec, 
povezovanje s svojimi vrstniki in vključevanje v socialno okolje. Na postavki so bila predvidena 
sredstva za plače in izdatke, prispevke in davke delodajalca ter izdatke za blago in storitve – 
materialne stroške Program se je izvajal v vrtcu Zala v Gorenji vasi. 
 

052 OŠ Poljane – PV  
Cilj programa potujočega vrtca je omogočiti predšolskim otrokom, ki niso vključeni v redni vrtec, 
povezovanje s svojimi vrstniki in vključevanje v socialno okolje. Na postavki so bila predvidena 
sredstva za plače in izdatke, prispevke in davke delodajalca ter izdatke za blago in storitve – 
materialne stroške. Program se je izvajal v Poljanah. 

 

053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini  
V šolskem letu 2011/2012 je potekalo dnevno varstvo otrok v šestih oddelkih v Vrtcu Zala v Gorenji 
vasi, štirih oddelkih v vrtcu na Dobravi, dveh skupinah na Sovodnju, eni skupini v Lučinah in desetih 
oddelkih v Vrtcu Agata v Poljanah (Agata 7 oddelkov, Lovski dom 1,5 oddelka, PŠ Javorje 1,5 
oddelka).  
Občina je skladno z Zakonom o vrtcih in ZUPJS krila razliko med polno – ekonomsko  ceno programov 
in plačilom staršev, na osnovi odločb, ki jih je izdal CSD.  
Zagotavljala so se sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih, premije 
kolektivnega dodatnega zavarovanja ter za materialne stroške, skladno z normativi in standardi. 
Sredstva so se izplačevala mesečno, na podlagi računov.  

 

054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine  
Skladno s predpisi  je Občina Gorenja vas – Poljane dolžna kriti razliko med ceno programov in 
plačilom staršev tudi za tiste otroke, katerih starši imajo na območju Občine Gorenja vas – Poljane 
stalno prebivališče, otroke pa vključujejo v vrtce v drugih občinah. V letu 2012 je vrtce obiskovalo v 
povprečju 23 otrok iz naše občine, število otrok se namreč spreminja skozi celo leto, v desetih različnih 
vrtcih.  
Sredstva so se izplačevala mesečno, na podlagi računov.  
 

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

057 Nakup opreme  
Sredstva so se porabila za nakup industrijskega pralnega stroja za vrtec na Dobravi ter za nakup 
potrebne opreme za spremenjene oddelke v vrtcu.   
 

058 Investicijsko vzdrževanje in obnove VVE  
Realizacija sredstev v letu 2012 je bila vezana na:  
- Vrtec Agata: zaščita igral na igrišču, indijanska brunarica z nadstreškom, 

- Vrtec Zala: idejna zasnova za ureditev okolice pri vrtcu v Lučinah.  
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742 Vrtec Gorenja vas - dodatni prostori 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo zadržanih sredstev pri izgradnji Vrteca Dobrava, ker izvajalec 
ni pravočasno dostavil bančne garancije za garancijsko dobo. Sredstva so bila delno porabljena za 
nakup dodatnega igrala na zunanjem igrišču in za ureditev napisne table vrtca.  
 

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 ter dodatna strokovna 
delavka v 2. razredu za 5 ur tedensko. Sredstva na postavki so se namenila tudi za materialne stroške, 
ki so vezani na uporabo prostorov in opreme šole. V šolskem letu 2011/2012 je izobraževalna 
dejavnost potekala v 28 oddelkih (matična šola s podružnicama), s 579 učenci. 
 

102 OŠ Poljane  
Sredstva so bila porabljena za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke, in sicer za izvajanje 
dodatnih šolskih programov: varstvo vozačev in zdravstvena telesna vzgoja. Sredstva na postavki so 
se namenila tudi za materialne stroške, ki so vezani na uporabo prostorov in opreme šole. V šolskem 
letu 2011/2012 je izobraževalna dejavnost potekala v 20 oddelkih, s 318 učenci. 

 

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

 

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

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

 

109 Raziskovalno delo  
Sredstva so bila v celoti porabljena za raziskovalne dejavnosti na šolah v občini in za gibanje »Mladi 
raziskovalci za razvoj Poljanske doline«.  
 

113 Investicijsko vzdrževanje in obnove – OŠ Poljane, PŠ Javorje  
Sredstva so bila porabljena za sanacijo igrišča pri PŠ Javorje, za popravilo centralne napeljave in za 
sanacijo seval na OŠ Poljane ter za popračilo pri preureditvi obstoječega stanovanja v učilnico na PŠ 
Javorje (drsna vrata, mavčne plošče…).    
 

116 Nakup opreme – OŠ Ivan Tavčar Gorenja vas  
Sredstva na postavki so se v coloti porabila za nakup IKT opreme in nakup pohištva za PŠ Sovodenj.  

 

117 Invest. vzdrževanje in obnove – I. Tavčar (OŠ+PŠ)  
Sredstva so se namenila za obnovo druge tretjine strehe na Oš Ivana Tavčarja in za adaptacijo 
učilnice v kleti.  
  

120 Nakup opreme – OŠ Poljane, PŠ Javorje  
Sredstva so bila porabljena za ureditev arhiva na OŠ Poljane.  
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122 OŠ Jelo Janežič  
Občina Gorenja vas – Poljane je kot soustanovitelj javnega zavoda OŠ Jelo Janežič (15,59 %) iz 
proračuna občine namenila sredstva za izvajanje nadstandardnega programa, za kritje materialnih 
stroškov ter kritje stroškov šole v naravi, izvedbe šolskih tekmovanj ter kritje stroškov mednarodnega 
sodelovanja.  
 

123 Nakup opreme in invest. Vzdrževanje OŠ Jelo Janežič  
Sredstva so bila porabljena za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje na OŠ Jelo Janežiča (igrala, 
pralni stroj in druga vzdrževalna dela na šoli).  

 

125 Telovadnica  Gorenja vas - nadgradnja 
V letu 2012 so se sredstva namenila za dokumentacijo za potrebe izdelave OPPN-ja, in sicer: za 
izdelavo strokovnega mnenja o nivoju podtalnice in pogostostjo poplav na območju OPPN GRV 20-4  
ter za dopolnitev okoljskega poročila.  
 

126 Mednarodno sodelovanje učencev OŠ  
Sredstva so se namenila za sodelovanje osnovnih šol s šolami v tujini.  
 

748 Obnova PŠ Lučine 
Sredstva so bila porabljena za investicijo v obnovo P.Š. Lučine, in sicer za izdelavo idejne zasnove 
obnove vetrolova in nove dostopne klančine ter za gradbeno-obrtniška dela: obnovo strehe in fasade, 
obnovo vetrolova, strelovoda, snegolovov in izdelavo nove dostopne klančine. 
Izvedeno je bilo tudi barvanje oken na J strani objekta, napis na fasadi, nabava in montaža nove hišne 
številke, novih zastav in nosilca za zastave. 

 

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

111 Jobstov sklad  
Sredstva za sofinanciranje glasbenega izobraževanja nadarjenih učencev iz socialno šibkejših družin 
niso bila realizirana, saj ni bilo predloženih vlog za sofinanciranje izobraževanja omenjenim učencem. 
Izplačana so bila sredstva za sofinanciranje poletne glasbene šole, katere se je udeležila ena učenka 
iz Občine Gorenja vas - Poljane.  

 

124 Nakup opreme za pouk Glasb. šole Šk. Loka – instr.  
Sredstva so se namenila za nakup opreme – glasbenih instrumentov za potrebe izvedbe pouka.  

 

105 Prevozi otrok v šolo  
Občina je skladno s predpisi zagotavljala sredstva za prevoze učencev osnovne šole v šolo in domov.  
Občina je imela sklenjene pogodbe o prevozu z dvema prevoznikoma avtobusa in 10-imi prevozniki 
kombijev. Kljub številnim prevoznikom še vedno ni mogoče zagotoviti organiziranega prevoza vsem 
učencem,  zato je imela občina v letu 2012 sklenjene pogodbe tudi s 4-imi starši, ki sami izvajajo 
prevoze v šolo. 
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20 SOCIALNO VARSTVO 
 

263 Enkratne denari prispevki za novorojenčke v občini 
Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Gorenja vas – Poljane je bil sprejet v 
oktobru leta 2006. Pomoč, v višini 208,64 evrov, je namenjena staršem ob rojstvu otroka in se je v letu 
2012 podelila 110 novorojenčkom iz naše občine. 
 

267 Srečanje rejniških družin 
Sredstva so bila predvidena za udeležbo rejniških družin iz Občine Gorenja vas – Poljane na srečanju 
rejniških družin iz vse Slovenije, vendar niso bila porabljena. 

 

266 Družinski pomočnik 
Občina je skladno z Zakonom o socialnem varstvu dolžna zagotavljati sredstva za delno plačilo 
izgubljenega dohodka družinskega pomočnika osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh 
življenjskih potreb. V letu 2012 so se iz občinskega proračuna zagotavljala potrebna sredstva petim  
družinskim pomočnikom, ki so nudili pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju ter težko gibalno 
oviranim osebam.  
 

218 Sredstva za izd. projektne dok., za izgradnjo varovanega doma v Kranju 
V letu 2012 do izdelave projektne dokumentacije ni prišlo, zaradi težav pri pridobivanju zemljišča, ki naj 
bi ga pridobila Mestna občina Kranj. 
 

250 Dom za starejše občane 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo nove idejne zasnove za Dom starejših občanov, kot podlago za 
občinski podrobni prostorski načrt, ter za pridobitev nadomestnega zemljišča za gradnjo Doma za 
starejše občane. 
 

252 Splošni in posebni socialni zavodi  
Občina je iz proračuna, na podlagi izdanih odločb Centra za socialno delo Škofja Loka, oskrbovancem 
iz naše občine doplačevala ali v celoti plačevala oskrbnine v socialnih zavodih. V mesecu oktobru 2012 
je občina doplačevala domsko oskrbo za 27 oskrbovancev v 13 različnih domovih oz. zavodih po 
Sloveniji.  Število oskrbovancev se spreminja tekom leta. 

 

257 Javna dela plače in drugi izdatki zaposlenim 
V letu 2012 so se zagotavljala sredstva za delno sofinanciranje plač za delavce po programu javnih del 
za področje socialnega varstva, in sicer za program »Pomoč in varstvo ter družabništvo starostnikom, 
slepim in slabovidnim ter invalidnim osebam«, ki ga je izvajal Center slepih in slabovidnih Škofja Loka.  

  

262 Pomoč na domu 
Stroški storitve pomoči na domu so sestavljeni iz stroškov strokovne priprave, vodenja in koordiniranja 
(stroški se v celoti krijejo iz proračuna občine) in stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov 
(stroške krijejo uporabniki in občina). Število uporabnikov pomoči na domu se tekom leta spreminja, na 
dan 31. 12. 2012 jih je bilo 17 - od tega 10 starejših od 65 let, ki pomoč potrebujejo zaradi starosti; 2 
osebe s statusom invalida po ZDVDTP, ki po oceni pristojne komisije niso sposobni samostojnega  
življenja; 1 drugi invalidni osebi, ki ji je priznana pravica do tuje pomoči in nege in 4 kronično bolne 
osebe oziroma osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida. 
Subvencija s strani občine je na dan 31. 12. 2012 znašala 17,74 EUR/uro pomoči, delež uporabnika pa 
5,42 EUR. 
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258 Enkratne denarne pomoči 
Sredstva so bila porabljena za izplačevanje enkratnih denarnih socialnih pomoči občanom s stalnim 
prebivališčem v Občini Gorenja vas – Poljane, ki so tako pomoč potrebovali in na naslov občine oddali 
vlogo. Sredstva so se dodelila na podlagi Odloka o dodeljevanju denarne socialne pomoči.  
V letu 2012 je bilo dodeljenih 16 enkratnih denarnih socialnih pomoči, v skupni višini 7.161,22 EUR.  

 

259 Subvencioniranje stanarin 
Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin na osnovi vlog naših občanov. V letu 2012 smo  
subvencionirali najemnino 4 upravičencem, ki so vložili vloge na CSD.  

 

260 Zdravstvena letovanja  
Sredstva smo porabili za sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok iz Občine Gorenja vas – 
Poljane. Organizacija je potekala preko Centra za socialno delo (izvedlo jo je podjetje Pinesta d.o.o.) in 
Rdečega Križa Škofja Loka (Debeli Rtič). 

 

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.  

 

265 Varna hiša  
Sredstva namenjena za investicijska vlaganja niso bila porabljena, ni prišlo do realizacije 
investicijskega vzdrževanja.  

 

302 Pogrebni stroški nepremožnih  
Sredstva na postavki v letu 2012 niso bila porabljena, ni bilo nobene vloge oz. potreb po sofinanciranju 
pogrebnih stroškov nepremožnim.  

 

253 Humanitarne organizacije in društva  
Sredstva so se namenila za sofinanciranje programov na področju socialno – humanitarnih dejavnosti, 
in sicer na podlagi objavljenega razpisa. Osnova za razpis in sofinanciranje je Pravilnik o vrednotenju 
programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti. Sredstva so se razdelila med 24 
humanitarnih društev oz. organizacij, v katerih so občani Občine Gorenja vas – Poljane.  
 

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

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 
 

916 Plačila obresti od kreditov 
Plačane so obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam.  
 

920 Odplačila dolgoročnih kreditov 
Odplačali smo del glavnic za kredit najet v letu 2007 za investicijo nove telovadnice z zunanjim 
igriščem pri OŠ Poljane in dokončno poplačali drugi kredit, ki je bil najet v letu 2004 za namen investicij 
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v OŠ Poljane (novi prostori OŠ Poljane in ureditev prostorov vrtca agata Poljane – I.faza). Realizacija  
je bila v skladu s planom. 
 

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 

952 Obvezna proračunska rezerva 
Obvezna  proračunska  rezerva je bila oblikovana v načrtovanem obsegu v znesku 75.000,00 EUR. 
 

514 Cestni program – plazenje, naravne nesreče 
Sredstva so se porabila za izvedbo sanacij zemeljskih plazov in ostalih naravnih nesreč ter usadov na 
občinski infrastrukturi. Izvedena so bila dela: izdelava podpornega zidu na javni poti JP600241 Fužine 
– Mravlja, sanacija usada Mrtančkov grič na JP601681 Gorenje Brdo – Malenski vrh, sanacija usada 
Praprotnice na LC100091 Vršanj - Hlavčje Njive, izvedena sanacija usada Dolinar na LC101011 
Sovodenj – Stara Oselica in izvedena sanacija brežine pri objektu Hotavlje 52 (skala v garaži objekta). 

 

524 Odprava poplav – plazenje, naravne nesreče 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo 2.faze sanacije plazu na cesti Volča-Lom-Zakobiljek ter za  
doasfaltacijo šestih ovinkov. Dela so se izvajala v okviru dokončanja izvedbe odprave posledic neurja, 
z dne 18. 9. 2007. 
 

951 Splošna proračunska rezervacija 
Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena v višini 28.554,31 EUR za namene, ki v proračunu 
niso bili planirani v zadostni višini ali niso bili planirani. Sredstva so bila prenešena na različne postavke 
v proračunu, odvisno od namena porabe, kar je razvidno iz priloge v tabeli. 
 
 

05 REŽIJSKI OBRAT 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0015 Plače, dodatki in premije KDPZ – RO 
Zasedenih je sedem delovnih mest po kadrovskem načrtu in sistematizaciji delovnih mest za režijski 
obrat. Odhodki predstavljajo plače zaposlenih v režijskem obratu ter povečanje sredstev za dodatek za 
delovno dobo. 
Drugi izdatki zaposlenih vključujejo: regres za prehrano, regres za letni dopust in povračilo stroškov za 
pot v službo. K stroškom plač uvrščamo tudi obveznosti iz naslova prispevkov delodajalca.  

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 

713 Gospodarska cona Todraž II. faza – kabelski in elektro sistem 
Sredstva v letu 2012 so porabljena za izgradnjo ustreznih NN priključkov do novih objektov v gradnji. 
 

718 Gospodarska cona Todraž II. Faza – Toplovod 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo toplovoda za priklop novega uporabnika -objekt Peletirnica v  
G.C. Todraž.  
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

 

404 Zbirni center – tekoče vzdrževanje 
Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, goriva, zavarovanja in druge operativne 
stroške. 
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405 Zapiranje deponije Draga 
Sredstva so bila porabljena za »upravljanje deponije v zapiranju« (monitoring, okoljska dajatev, 
deratizacija, električna energija, voda in delo). Storitev upravljanja je izvajala Loška Komunala. Strošek 
občine Gorenja vas-Poljane znaša 8,44 % skupnih stroškov. Postopek javnega naročanja izbire 
upravljavca za deponijo po zaprtju še ni bil izveden. Izbira izvajalca je v teku. Po izbiri sledi izvedba 
postopka zapiranja deponije (ARSO).  

 

409 Ekološki otoki investicije 
Sredstva so bila porabljena za ureditev ekološkega otoka v Podvrhu, postavitev ograje na ekološkem 
otoku v Žirovskem vrhu, odkup zemljišča za ekološki otok Dobravšce ter popravilo in zamenjavo 
dotrajanih zabojnikov za papir in embalažo (novi pokrovi) oziroma nakup dodatnih zabojnikov za papir 
in embalažo.  
 

420 Zbiranje in kompostiranje bioloških odpadkov 
Zbiranje in kompostiranje je obvezna storitev za objekte, ki nimajo urejenega hišnega kompostnika. V 
letu 2012 je bilo tovrstnih stanovanjskih objektov 28 in štiri pokopališča.  
Sredstva PP so bila porabljena za stroške zbiranja bioloških odpadkov, odvoza na kompostarno CRO 
Vrhnika ter stroške kompostiranja.  

 

421 CERO Gorenjska 
Občina je v maju 2012 izstopila iz konzorcija CERO, zato sredstva niso bila porabljena. 

 

462 Komunalni odpadki - zbiranje, odvoz 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ločeno 
zbranih frakcij na ekoloških otokih (embalaža, steklo, papir), zbiranja nevarnih odpadkov s premično 
zbiralnico in zbiranja kosovnih odpadkov, zbiranja in oddaje zbranih odpadkov v zbirnem centru, delo 
študentov, nabavo zabojnikov in vreč ter druge operativne odhodke.  

 

463 Zbirni center-investicija 
Sredstva so bila predvidena za nakup štirih 34 m3 abrol zabojnikov za zbiranje embalaže (steklo, 
mešana embalaža in embalaža iz papirja in kartona). Zabojnikov nismo nabavili, ker smo imeli na voljo 
zabojnike enega od prevzemnikov odpadkov (brezpačno). 
 

480 Komunalni odpadki - deponiranje 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov odlaganja ostanka komunalnih odpadkov in 
kosovnih na deponiji Ostri vrh v Logatcu ter izdelavo analiz odpadkov. Ker smo v novembru prešli na 
oddajo gorljivih odpadkov na energetsko izrabo, je bil strošek odlaganja nižji od načrtovanega. 
 

555 Tekoče obv. Pogodbe in študije za zbiranje odpadkov 
V letu 2012 ni bilo potrebnih izdelav študij za zbiraje odpadkov, zato stroški niso nastali. 
 

681 Prevoz komunalnih odpadkov 
Sredstva so bila namenjena izvajanju javne službe prevoza komunalnih odpadkov na deponijo Ostri 
vrh pri Logatcu. 
 

682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov 
Infrastruktura za izvajanje javne službe obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem, ki 
zajema sortiranje in mehansko biološko obdelavo, še ni bila vzpostavljena, zato stroškov ni bilo. 
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417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški) 
Sredstva so bila uporabljena za nakup zemljišč za ČN Dolenčice, dostopne poti do črpališča Javorje, 
stroške električne energije, notarske storitve, izdelavo programa opremljanja in stroške povezane s 
tehničnim pregledom objekta. 
 

456 Obveznosti pogodbe študije na komunalnem področju 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda na celotno območje občine.  
 

464 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, dokončanje posodobitve črpališča Poljane, zavarovanje ter plačilo bančnih 
in podobnih storitev. Rekonstrukcija in adaptacija (izdelava projektne dokumentacije) črpališča ob Sori 
je bila naročena, vendar stroški v letu 2012 še niso nastali. 
 

465 Obratovalni monitoring ČN  
Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev izdelave letnega poročila in izvedbo obratovalnega 
monitoringa na ČN Gorenja vas in ČN Poljane in so vključena v PP 481.  
 

481 Čiščenje odpadne vode (ČN) 
Sredstva so se namenila za tekoče vzdrževanje ČN Gorenja vas in ČN Poljane, nakup potrošnega 
materiala  ter pokrivanje stroškov električne energije. Glavni del sredstev se je namenil za odvoz blata  
iz ČN na ČN Kranj. 
 

493 Porečje SORE ( odvajanje in čiščenje odpad. Voda – EU ) 
Sredstva so bila porabljena za neupravičene stroške operacije Odvajanja in čiščenja odpadnih voda v 
porečju Sore, Projekt občine Gorenja vas-Poljane, in sicer za poplačilo skupnih stroškov vodenja 
projekta s strani RAS. 
 

497 Kanalizacija in ČN Javorje-EU 
Sredstva so bila porabljena za projektno dokumentacijo ter gradnjo kanalizacije Murave-Javorje 
Dolenčice s dvema črpališčema in ČN Dolenčice ter kanalizacije Četena Ravan s ČN Četena Ravan. 
Investicija je bila delno sofinancirana s strani evropskega sklada za regionalni razvoj in predstavlja 
celovito ureditev odvajanja odpadnih voda na območju zgoščene aglomeracije osrednjega dela 
Krajevne skupnosti Javorje. 
  

711 Gosp. Cona Todraž II. Faza - kanalizacija 
Sredstva v letu 2012 so bila predvidena za razne prestavitve obstoječih kanalizacij in za ureditev in 
omogočanje priklopov novih uporabnikov, ki gradijo nove objekte v G.C.Todraž.  
Planirana sredstva so bila porabljena v vrednosti 750€. Glavnino del bo potrebno izvesti v prvem 
četrtletju leta 2013, ko se bodo izvajale zunanje ureditve ob novih objektih. 

 

734 Porečje Sore – kanalizacija – sekundarni vodi 
Sredstva so bila porabljena za pripravo razpisne dokumentacije in vodenje postopkov za oddajo 
naročila projektiranja in izgradnje (po rumeni knjigi) sekundarnih kanalov kanalizacijskeg sistema 
Trebija – Gorenja vas, ki jih občina v celoti krije iz lastnih proračunskih sredstev. 

 

850 Odvajanje in čiščenje odp. Voda v porečju Sore 
Sredstva so bila porabljena za storitev Obveščanje javnosti o izvajanju skupine projektov vezanih na 
operacijo Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore, Projekt občine Gorenja vas – Poljane. V 
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sklopu obveščanja javnosti so bile izvedene novinarske konference, oglaševanje na lokalni radijski 
postaji Radio Sora in lokalnih tiskanih medijih in zgibanka, ki je bila posredovana v poštni nabralnik 
vseh gospodinjstev v naši občini. 

 

852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas 
Sedstva so se namenila za izgradnjo hišnih priključkov na kanalizacijo in sekundarnega kanala na 
območju Gorenje vasi, Dol. in Gor. Dobrave, Dobravšc in Todraža. Del sredstev se je porabil za 
pregled in čiščenje že zgrajenih kanalov. Na območju kanalizacije Gorenja vas so bili zgrajeni 3 hišni 
priključki. Sredstva so se porabila za sanacijo pokrovov in jaškov kanalizacije. 

 

853 Kanalizacija in ČN Poljane 
Na območju kanalizacije Poljane v letu 2012 ni bilo izvedenih novih hišnih priključkov. Izvedba hišnih 
priključkov in sekunadrnega kanala v Predmostu se prestavi v leto 2013. 

 

857 Male čistilne naprave 
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje izgradnje petih malih čistilnih naprav, ki so bila v letu 
2012 uspešna pri prijavi na javni razpis (objava v Podblegaških novicah, oktober 2012). Sredstva so 
pridobili lastniki stanovanjskih objektov: Srednja vas7, Dolenja Ravan 2 in 4, Podgora 43, Srednja vas 
21 in Kladje 2. 

 

861 Porečje SORE – ČN Gorenja vas – EU 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo neupravičenih stroškov za operacijo Odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda v porečju Sore, Projekt Občina Gorenja vas – Poljane, kar vključuje del skupnih 
stroškov koordinacije projekta, ki ga izvaja RAS in stroške izdelave razpisne dokumentacije za oddajo 
javnega naročila ter vodenje postopkov oddaje javnega naročila za primarne kanale kanalizacijskega 
sistema Trebija – Gorenja vas. 

 

862 Kanalizacija Ob Jezu 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo spremembe projektne dokumentacije – PGD, ki jo je zahtevala 
UE Škofja Loka, ter za potrebe pridobitve soglasij k gradnji s strani ARSO, na osnovi česar je bilo 
jeseni 2012 pridobljeno gradbeno dovoljenje za navedeno investicijo. 

 

869 Okoljska dajatev od odpadnih voda 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje razlike okoljske dajatve.  

 

870 Vodna povračila (obveznost do državnega proračuna) 
Za pokrivanje razlike med zneskom vodnih povračil (akontacije) in zneskom prejetih plačil za vodni 
prispevek ni bilo potrebno zagotoviti dodatnih sredstev, zato stroški niso nastali. 

 

871 Osveščanje preb. o čiščenju in odvajanju odpadnih voda LEADER 
Navedeni znesek predstavlja strošek občine, ki zajema neupravičene stroške) za projekt Očistimo 
vodo, ki se je izvajal v letu 2012 na območju občin Gorenja vas-Poljane, Železniki, Žiri in Škofja Loka. 
Vsebinsko je projekt vključeval vgradnjo štirih malih komunalnih čistilnih naprav (v naši občini se je 
vgradila čistilna naprava pri koči na Ermanovcu), nadzor nad MKČN, osveščanje občanov (zloženka, 
članki, predavanja po KS, radijske oddaje, ,…) in individualno svetovanje.  
 

872 Kanalizacija Tabor 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije – PGD ter projekta za izvedbo – PZI. 

 

873 Rekonstrukcija kanala B v Predmostu 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo končne situacije gradbenih del. Projekt je zaključen. 
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

553 Kataster komunalnih naprav 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo in obdelavo kanalizacijskega omrežja za predajo v zbirni 
kataster GJI na GURS.   

 

406 Obnova vodovoda Gorenja vas 
Sredstva so bila porabljena pri obnovi vodovoda v Gorenji vasi, Dolenji Dobravi – Todraž, Hotavljah ter 
Podgori ( vzdrževalna dela ).  

 

407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval 
Sredstev so bila porabljena za odmero in odkup zemljišča za VH, zajetje Delnice ter vzdrževalna dela 
na vodovodnem sistemu Delnice - Podpreval in vzdrževalna dela na napravi UV-dezinfekcija vode 
(menjava filtra ter žarnice). 
 

408 Vodovodni sistem Fužine 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje vodovodnega sistema Fužine ter odmeri zemljišča za VH 
Fužine.  

 

411 Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh Zapreval EU 
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo Vodovodnega sistema Podvrh-Zapreval, katerega gradnja je 
bila delno sofinancirana s strani evropskega sklada za regionalni razvoj. Z realizacijo investicije je bila 
celotvito dolgoročno rešena v sušnih obdobjih motena oskrba s pitno vodo za vasi Podvrh, Četena 
Ravan in Zapreval. 

 

415 Oskrba s pitno vodo v porečju Sore 
Sredstva so bila načrtovana za financiranje upravičenih stroškov za operacijo Oskrba s pitno vodo v 
porečju Sore, vendar je zaradi zahtevnosti postopka oddaje javnega naročila  prišlo do zamika podpisa 
pogodbe z izbranim izvajalcem in posledično tudi do zamika koriščenja sredstev oz. do nerealizacije že 
v letu 2012. 

 

416 Vodovodni sistem Podvrh – Zapreval - neupravičeni str. 
Sredstva so bila porabljena za stroške, povezane s plazom na Plešnici, notarske storitve, izdelavo 
programa opremljanja, električno energijo, tehničnim pregledom, geodetskimi in drugimi storitvami. 
 

418 Prenos zasebnih vodovodov na občino 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo prenosov zasebnih vodovodov na občino, in sicer za Zapreval 
in Četena Ravan. Gre za navezavo iz obstoječih vodovodnih cevi na novo zgrajeni vodovod Podvrh-
Zapreval. 

 

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. 

 

466 Vodarina - prenakazila na KS  
Sredstva iz naslova vodarine so bila prenakazana KS Gorenja vas in KS Poljane, ki skrbita za tekoče 
in investicijsko vzdrževanje vodovodov.  
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467 Vodovod Stara Oselica – Slajka 
Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov električne energije črpališča pitne vode na vodovodu 
Stara Oselica – Slajka, izvedba merilca pretoka ter za redno vzdrževanje objektov in naprav skladno s 
planom HACCP. 
 

479 Porečje SORE – vodooskrba – EU 
Sredstva so bila porabljena za financiranje neupravičenih stroškov operacije Oskrbe s pitno vodo v 
porečju Sore, in sicer za koordinacije projekta s strani RAS, stroške priprava razpisne dokumentacije in 
vodenje postopka oddaje javnega naročil, geodetske odmere zemljišč, odkupe zemljišč za potrebe 
vodohranov in črpališč, projektno dokumentacijo, cenitve, notarske, in druge storitve.  
 

495 Vodovod Poljane 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževalna dela na vodovodu Poljane skladno s planom HACCP ter za  
izdelavo praga in tlakovanja za zaščito komunalnih vodov v potoku Ločilnica v centru Poljan. 
 

608 Vodovodni sistem cona Todraž 
Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške porabe elektrike za črpališče v GC Todraž ter za 
materialne in vzdrževalne stroške na tem vodovodu. 
 

737 Vodovod Trebija-Gorenja vas – Todraž 
Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje klorinatorske postaje na Trebiji, vzdrževanje postaje, 
kontrola prisotnosti klora v vodi ter vzdrževalna dela na omenjenem odseku in za prevezavo vodovoda 
v Podgori. 
 

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

531 Poslovilni objekt Poljane – tekoče vzdrževanje 
Sredstva so bila porabljena za električno energijo in zavarovanje. 

 

615 Poslovilni objekt Stara Oselica - tekoče vzdrževanje 
Sredstva so bila porabljena za popravilo cokla, električno energijo, zavarovanje in droben potrošni 
material. 
 

616  Poslovilni objekt Leskovica - tekoče vzdrževanje 
Sredstva so bila porabljena za električno energijo, droben potrošni material in zavarovanje. 
 

626 Poslovilni objekt Javorje 
Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije niso bila porabljena, zaradi težav pri pridobivanju  
zemljišča. 
 
 
 

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 26,04 €. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE 
 

01012 Stroški praznovanj – lastna dejavnost KS 
Sredstva, ki smo jih pridobili z donacijami, so bila porabljena za praznovanje veselega decembra v 
Gorenji vasi, za obdaritev otrok ter za okrasitev centra.  

 

9171 Stroški praznovanj 
Celotna sredstva 3.261 €, dobljena iz občinskega proračuna, smo porabili za obdaritev otrok za 
Miklavža, ki jo organizira KS in za novoletno okrasitev centra Gorenje vasi ter Hotavelj. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

00411 Izdatki za blago in storitve  
Porabljena so bila vsa sredstva (7.887 €), ki smo jih dobili iz občinskega proračuna, in to: za nagrado 
predsedniku KS  vključno s potnimi stroški, za sejnine in potne stroške za člane sveta KS, za 
reprezentanco, za telefon, za plačilo storitev po podjemni pogodbi, za poštnino, pisarniški material in 
električno energijo. 

 

01011 Izdatki za blago in storitve - lastna dejavnost KS 
KUD Ivan Regen smo nakazali 100 € kot pomoč pri opravljanju dejavnosti VS Cantabile.  

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

5361 Tekoče vzdrževanje LC + JP  
Porabili smo vsa sredstva (45.465,28 €), dobljena iz občinskega proračuna, in to za tekoče 
vzdrževanje cest in javnih poti. 
 

5021 Odročni kraji 
Sredstva, dobljena iz občinskega proračuna,  so v celoti  (6.643 €) porabljena za asfaltiranje  
ceste Sivc-Lovran-Šubic. 

 

5371 Obnova LC + JP (investicije) 
Iz občinskega proračuna smo dobili vsa načrtovana sredstva, to je 103.695,72 €. Porabljena so bila za 
asfaltiranje JP Sivc-Lovran-Šubic, JP Volaka (Jereb), JP Potok-Kržišnik, JP Jermanc-Prek, JP Stara 
pot-Rovtar in ceste pri Pustotniku v Gorenji vasi.  
 

45112  Vzdrževanje drugih objektov 
Za vzdrževanje drugih komunalnih objektov (javna razsvetljava, parkirišča, mostovi, druge javne 
komunalne površine in naprave) smo iz občinskega proračuna dobili vsa načrtovana sredstva, to je 
20.758,00 €. Za električno energijo javne razsvetljave je bilo porabljenih 13.428,56 €, za tekoče 
vzdrževanje 1.108,48 €, za izgradnjo dela javne razsvetljave na Dolenji dobravi  in Sestranski vasi 
6.220,96 €.  

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 

06311 Vzdrževanje drugih objektov – vodovodi – lastna dejavnost KS 
Za vzdrževanje javnih vodovodov Trebija – Gorenja vas in  Hlavče njive – Brda smo porabili 25.756,43 
€ sredstev iz naslova vodarine, in sicer:  za tekoče vzdrževanje 18.163,72 € ( popisi števcev, dežurstva 
in popravila), za novogradnje in obnove 6.137,20 € (menjava  vodomerov na vodovodu Trebija-Gorenja 
vas, obnova vodovoda na Dolenji Dobravi na odcepu Sivc-Matajec), za električno energijo na 
vodovodnih zajetjih Dobravšce in Hotavlje pa 755,51 € in za druge stroške 700,00 €. 
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4601 Investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov 
Sredstva iz občinskega proračuna so bila načrtovana v višini 3.400,00 €.  Porabljenih je bilo 3.371,76 
€, in to za: za menjavo vodomerov na Dobravi in v Gorenji vasi 2.355,00 €, za vodovod Hlavče njive-
Brda 600,00 €, za vzdrževanje vodovoda v Todražu (Kuhar, Oblak) 416,76 €. 
 

04911 Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost KS 
Za vzdrževanje pokopališč v Gorenji vasi in Leskovici je bilo načrtovanih 9.300,00 €. Porabili smo 
9.088,17 €, in to: za odvoz smeti 4.080,44 €, za tekoče vzdrževanje in urejanje pokopališč v Gorenji 
vasi in Leskovici 2.544,73 €, za električno energijo 929,30 €, za investicijsko vzdrževanje (predelna 
stena), nakup opreme in drobnega inventarja za poslovilno vežico v Gorenji vasi 1.408,81 €,  za druge 
stroške 124,89 €. 
Sredstva smo dobili iz naslednjih virov: od najemnin za grobove v Gorenji vasi in Leskovici ter od 
najemnine za mrliško vežico 8.331,46 €, od zakupnin za nova grobna polja 536,15 €, razlika 193,21 € 
pa so sredstva lastne dejavnosti iz preteklih let. 
 

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

KS POLJANE 
 

02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

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

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE 

 

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

00421  Izdatki za blago in storitve za dejavnost KS  
Sredstva smo porabili za pisarniški material, električno energijo, telefon, poštnina, računalniške storitve 
ter druge stroške: reprezentanca, nagrada za predsednika (vključno s potnimi stroški).  
 

01021  Izdatki za blago in storitve za dejavnost KS – lastna dejavnost 
Sredstva na postavki smo porabili za izdatke, povezane z izdajo krajevnega glasila Vaščan in 
pokrivanje raznih stroškov pri izvedbi prireditev (prireditev ob dnevu državnosti...). Del sredstev smo 

porabili tudi za pokrivanje stroškov dejavnosti KS, ker sredstva na postavki 00421 niso zadostovala. 

 

00422 Vzdrževanje prostorov za delovanje KS 
Pokrivali smo stroške elektrike in ogrevanja pisarne KS, ki je v kulturnem domu. 
 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

 

03021 Protipož. varnost (inv. vzdr., transfer gas. dr. itd.) – lastna dejavnost 
Nakazali smo transfer PGD Poljane v višini 300 EUR. 
 



 
 
 

42 

13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

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

 

04521 Obnove cest (LC in JP) – lastna dejavnost KS 
Sredstva na postavki smo porabili za asfalterska dela na cesti Vinharje – Brdar, cesti Vinharje – 
Planiška ter cesti Gora. 

 

5022  Odročni kraji 
Sredstva smo porabili za izdelavo propustov in druga gradbena dela na JP Hotovnik – Planinčar.  

 

5372  Obnova LC in JP 
Sredstva smo porabili za izdelavo kamnitega podpornega zidu na JP Delnice - Kuclar in asfaltiranje 
cest. Asfaltirali smo naslednje odseke cest: JP Volča - Lisičnik,  JP Rafel - Potrebuješ, JP Vinharje – 
Jernucl in Vinharje-pri kapelici. 

 

45122  Tekoče vzdrževanje drugih objektov  
Sredstva smo v celoti porabili za vzdrževanje drugih komunalnih objektov (javno razsvetljavo, 
parkirišča, mostove, druge javne komunalne površine in naprave), in sicer za tekoče vzdrževanje, 
elektriko, drugi material ter plačila po podjemni pogodbi (pobiranje smeti, čiščenje AP, urejanje parka). 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

06321  Vzdrževanje drugih objektov – vodovodi – lastna dejavnost 
Stroški na tej postavki so znašali 10.219,63€.  Zbrana vodarina je znašala 10.585,11€ in smo jo 
porabili za tekoče vzdrževanje javnega vodovoda Poljane (za material in storitve vzdrževalca, za 
električno energijo in druge materialne izdatke).  
 

4602  Investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov 
Izvedli smo obnovo cevovoda preko vodotoka Ločivnica-pri črpališču, na vodovodu Poljane.. 

 

04921  Tekoče vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost 
V letu 2012 smo sredstva zbrana od najemnine in zakupnine grobov 6.971,36 € porabili za pokrivanje 
stroškov odvoza smeti ter drugih stroškov tekočega vzdrževanja pokopališča v Poljanah (elektriko, 
košnjo, čiščenje in drugo). Skupni stroški tekočega vzdrževanja pokopališča so znašali 3.919,30€.  
 

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

08221   Kulturni dom Poljane – lastna dejavnost 
Zbrano najemnino za oddajo prostorov kulturnega doma Poljane (9.876,94€) in plačila uporabnikov za 
stroške ogrevanja (4.934,46€) smo porabili za nabavo kurilnega olja (8.655,46 €), letni pregled kurilne 
naprave s strani dimnikarja, električno energijo, zavarovalne premije, plačila po podjemni pogodbi za 
čiščenje prostorov ter druge materialne stroške.  
 

19  IZOBRAŽEVANJE 

 

09221  Transferi šolam – lastna dejavnost 
Transfer smo na osnovi prošnje namenili za šolo v naravi in druge izvenšolske dejavnosti ter za 
ogrožene družine učencev v OŠ Poljane v višini 400€. 
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KS JAVORJE 
 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

00434 Plačilni promet, bančna provizija 
Sredstva smo namenili za plačilo provizije  UJP za vodenje podračuna. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE 

 

9173 Stroški praznovanj 
Sredstva so se porabila za obdaritev otrok od 1. do 10. leta starosti ob Miklavžu.  

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

00431 Izdatki za blago in storitve za dejavnost KS  
Postavka obsega stroške za delovanje KS in sicer: pisarniški material, električna energija, telefon, 
poštnina, reprezentanca, nagrada tajniku po pogodbi o delu in nagrada predsedniku, vključno s potnimi 
stroški, skladno s  Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov.  
 

01031  Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost 
Sredstva iz naslova obresti za sredstva na EZR in najemnine poslovnega prostora smo namenili za 
pokrivanje stroškov dejavnosti KS, ker sredstva na postavki 00431 niso zadostovala.  
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

5363 Tekoče vzdrževanje LC in JP  
Sredstva so se v celoti porabila za tekoče vzdrževanje vseh lokalnih cest in javnih poti, ki jih vzdržuje 
KS Javorje, skladno z Odlokom o občinskih cestah. Največji delež je bil namenjen pripravljalnim delom 
za asfaltiranje in urejanje bankin na cestah, urejanje odvodnjavanja na Mlaki in za čiščenje propustov. 
 

5023 Odročni kraji 
Sredstva smo porabili za rekonstrukcijo JP Jarčje Brdo-Drekar. 
 

5373 Obnova LC in JP 
Sredstva iz te postavke so bila porabljena v celoti za financiranje asfalterskih del, in sicer na: JP Suša-
Dolenja Žetina, JP Četena Ravan-Podvrh ter odcepu Kolavž.   
 

45132 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 
Sredstva smo v celoti namenili za tekoče vzdrževanje drugih komunalnih objektov (javne razsvetljave, 
parkirišča, druge javne komunalne površine in naprave) in sicer za električno energijo in drugi material 
ter plačila uslug. 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

4603 Investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov 
Izvedli smo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu Javorje ter vgradnjo hidrantov. 
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04931 Vzdrževanje pokopališča 
Sredstva najemnine grobov v višini 1.808,38 EUR smo porabili za nabavo 7m3 kovinskega kontejnerja 
za smeti s pokopališča v Javorjah in za stroške odvoza smeti.  

 

19  IZOBRAŽEVANJE 

 

09231  Transfer šolam 
149,22€ smo nakazali OŠ Poljane za pokrivanje stroškov materiala za OŠ Poljane in PŠ Javorje.  
 
 

KS LUČINE 
 

02  EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

00444  Plačilni promet-bančna provizija 
Sredstva te postavke smo namenili za plačilo provizije UJP za vodenje podračuna. 
 

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPOLOŠNE JAVNE SLUŽBE 

 

9174   Stroški praznovanj 
Sredstva smo namenili za obdaritev otrok za Miklavža in za pokritje stroškov praznovanja ob 
materinskem dnevu. 
 

06  LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

00441  Izdatki za blago in storitve za dejavnost KS  
Stroški na tej postavki zajemajo pisarniški material, telefon, poštnino, sejnine članom sveta KS. 
Pogodbeno delo tajnika ter nagrada za predsednika, vključno s potnimi stroški, je bila izplačana 
skladno s  Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih 
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta  in župana ter članov drugih 
občinskih organov ter o povračilih stroškov. 
 

01041  Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost KS 
Sredstva iz naslova obresti za sredstva na EZR, najemnine poslovnega prostora in donacije domačih 
pravnih oseb smo namenili za tiskanje knjige Življenje na Lučinskem ter za  izplačilo sejnin za člane 
sveta, saj sredstva na postavki 00441 za izplačilo sejnin niso zadostovala. Izplačilo sejnin je bilo 
izvedeno 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.  
 

13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

5364  Tekoče vzdrževanje LC in JP 
Sredstva so bila v celoti porabljena za tekoče vzdrževanje vseh lokalnih cest, ki jih vzdržuje KS Lučine, 
skladno z Odlokom o občinskih cestah. 
 

5024  Odročni kraji 
Planirana sredstva smo v celoti namenili za asfaltiranje JP Dolge Njive-Selevec. 
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5374  Obnove LC in JP 
Sredstva iz  te postavke so bila v celoti porabljena za asfaltiranje cest, in sicer JP Dolge Njive – Arhar 
in delno JP Dolge Njive-Selevec ter ostala manjša asfaltna popravila po javnih poteh. 
  

45142 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 
Sredstva smo porabili za druge komunalne objekte (javno razsvetljavo, parkirišča, mostovi, druge 
javne komunalne površine in naprave) in sicer za tekoče vzdrževanje, električno energijo in drugi 
material. 
 

16  PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

06341  Vzdrževanje drugih objektov - vodovodi 
Zbrano vodarino in prispevke za vodovodni priključek v skupni višini 5.850,30€ smo porabili za tekoče 
vzdrževanje vaškega vodovoda Lučine (za vzdrževanje dezinfekcijske naprave in  za električno 
energijo) ter za vzdrževalna dela na vaškem vodovodu Brebovnica.  
 

4604  Investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov 
Izvedli smo investicijska dela na vodovodu Brebovnica in vodovodu Lučine, in sicer: V Brebovnici 
sofinanciranje izgradnje zajetij, cevovoda in vodohrana, v Lučinah pa postavitev droga za vgradnjo 
solarnega sistema in delna ureditev spodnjega vhoda v vodohran (dostop do čistilnih naprav in 
zasunov).      
 

04941  Vzdrževanje pokopališča 
Sredstva iz naslova  najemnine grobov in najema mrliške vežice v skupni višini 1.581,90€ smo porabili 
za stroške odvoza smeti in za vzdrževalna dela na pokopališču Lučine.  
 

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

08241   Kulturni dom – lastna dejavnost 
Na tej postavki smo planirana sredstva porabili za pokritje stroškov električne energije. 
 

092141 Transfer šolam – lastna dejavnost 
200€ smo nakazali OŠ Ivana Tavčarja za pokrivanje stroškov fitnesa v okviru športnega dneva. 
 
 

KS TREBIJA 
 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

00454 Plačilni promet, bančna provizija 
Stroški se nanašajo za plačilo provizije UJP za vodenje podračuna. 
 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŽBE 

 

9175 Stroški praznovanj 
Sredstva smo namenili za obdaritev otrok za Miklavža, ki ga organizira KS Trebija.  
 

06151 Dom pod Planino 
Sredstva smo namenili za zavarovanje objekta in električno energijo. Zadevne stroške smo pokrili iz 
ostanka sredstev na računu Krajevne skupnosti iz preteklih let. 
 



 
 
 

46 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

00451 Izdatki za blago in storitve za dejavnost KS  
Sredstva smo v celoti porabili za delovanje KS in sicer: pisarniški material, električna energija, telefon, 
poštnina, reprezentanca in nagrado tajnika ter predsednika, vključno s potnimi stroški. Pri izplačilu 
nagrade predsedniku in sejnin smo se ravnali po Pravilniku 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.  
 

01052 Izdatki za blago in storitve-lastna dejavnost KS 
Sredstva niso bila porabljena, saj je bilo na postavki 00451 dovolj sredstev za izdatke, povezane z 
dejavnostjo KS. Sredstva se prenesejo v prihodnje leto. 
 

00452 Vzdrževanje prostorov za delovanje KS  
Sredstva smo namenili za plačilo najemnine za uporabo prostora. 
  

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

5365 Tekoče vzdrževanje LC in JP  
Sredstva so se v celoti porabila za tekoče vzdrževanje vseh lokalnih cest in javnih poti, ki jih vzdržuje 
KS Trebija, skladno z Odlokom o občinskih cestah. 
 

5025 Odročni kraji 
Sredstva so se v celoti porabila za sanacijo zemeljskega plazu na JP Sleme-Slajka.  
 

5375 Obnove LC in JP 
Sredstva smo porabili za asfaltiranje JP Homovc-Sleme in ureditev odvodnjavanja na LC Trebija- Stara 
Oselica in JP Homovc-Sleme.  
 

45152 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  
Sredstva so se v celoti porabila za komunalne objekte (javno razsvetljavo, parkirišča, mostovi, druge 
javne komunalne površine in naprave) in sicer za tekoče vzdrževanje, električno energijo in drugi 
material. 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

4605 Investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov 
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za popravilo poškodovanega vodovoda na Trebiji.  
 

04951 Tekoče vzdrževanje pokopališča 
Z najemnino grobov smo zbrali 1.419,05€ in smo jo  porabili za stroške  komunalnih storitev odvoza 
smeti. 
 
 

KS SOVODENJ 
 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

00464 Plačilni promet – bančna provizija 
Sredstva smo porabili za plačilo računov UJP za vodenje podračuna. 
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04 SKUPNE ADMINISTRATINE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

 

01062 Stroški praznovanj – lastna dejavnost  
Sredstva, ki smo jih zbrali z donacijami domačih pravnih oseb, smo porabili za plačilo računov za 
obdaritev otrok za Miklavža, ker sredstva na postavki 9176 niso zadoščala. 
 

9176 Stroški praznovanj  
Sredstva smo porabili za plačilo računov za obdaritev otrok za  Miklavža od dopolnjenega enega leta 
do dopolnjenega 10. leta. 
  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

00461 Izdatki za blago in storitve  
Sredstva iz te postavke so bila porabljena za plačilo pisarniškega materiala, električne energije, 
telefona, poštnine in izplačilo nagrade predsedniku sveta KS, plačilo tajnice po podjemni pogodbi in 
sejnin za člane sveta. Pri izplačilu teh stroškov  smo se držali pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta in župana ter članov drugih občinskih organov  o povračilih stroškov. 
 

01061 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost  
Sredstva so bila delno porabljena za plačilo telefona in poštnine ter plačilo tajnici KS po podjemni 
pogodbi in nagrade predsedniku sveta KS, ker ni bilo dovolj proračunskih sredstev za ta namen.  Delno 
smo sredstva iz te postavke porabili za plačilo stroškov spletne strani KS Sovodenj ter za storitve 
grafične priprave za izdajo drugega dela kronike »Moj kraj skozi čas«. 
  

00462 Vzdrževanje prostorov za delovanje KS  
Sredstva smo namenili plačilu računov za najemnino PGD Sovodenj za poslovni prostor KS Sovodenj. 
 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

 

03061 Protipož. varnost (inv. vzdr., transfer gas. dr. itd.) – lastna dejavnost 
Nakazali smo transfer PGD Sovodenj v višini 300€ za nabavo defibrilatorja. 
 

45867 Inv. vzdrž. in obnova infr.(obramba, zaščita in reševanje) 
Sredstva smo namenili plačilu stroškov čiščenja in pleskanja stolpa za sireno. 
 

13 PROMET, PROMETNA  INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

5366 Tekoče vzdrževanje LC in JP  
Sredstva se bila porabljena za plačila računov tekočega vzdrževanja LC in JP po seznamu skladno z 
odlokom o občinskih cestah in za plačila manjših gradbenih del. 
 

04561 Obnove cest (LC in JP) - lastna dejavnost 
Zbrana sredstva smo porabili za asfaltacijo ceste Hobovše in za dela na JP Podrovtar, JP Sovodenj-
Špiček (odcep Pavlinovše), JP Rupe, JP Vrhovc-Stara Oselica in JP Pirc-Likarjeva bajta.  
 

5026 Odročni kraji  
Sredstva so se po sklepu seje sveta namenila za plačilo računa gradbenih del na JP Sovodenj-Špiček 
(odcep Pavlinovše).   
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5376 Obnova LC in JP (invest.)  
Sredstva so se namenila za pokritje stroškov popravila prepustov in ureditev brežine na JP Sovodenj – 
Stara Oselica ter za asfaltacijo cest Sovodenj-Špiček, LC Javorjev Dol in LC Ermanovec-Stara Oselica 
in za ostala manjša asfaltna popravila po javnih poteh. 
 

45162 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  
Sredstva  so se  porabila za plačilo računov za  vzdrževanje raznih komunalnih objektov,  
čiščenje mostov in prepustov, za plačilo električne energije in drug material za vzdrževanje in plačilo 
stroškov po podjemni pogodbi vzdrževalca igrišča pri PŠ Sovodenj.  
  

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

 

06361 Vzdrževanje drugih objektov (vodov.) - lastna  dejavnost  
Sredstva vodarine smo porabili za pokritje stroškov električne energije, zavarovalnih premije in 
menjavo UV žarnice na vaškem vodovodu Sovodenj. 
 

45866  Inv. vzdrž. in obnove infrastr. (vodovodi) 
Sredstva smo porabili za vzdrževalna dela na vodovodu Sovodenj (sanacijo vodne prepreke,  
dezinfekcija, menjava filtra, popravilo okvare cevovoda, premaz vodohrana). 
 

4606 Investicijsko vzdrževanje in obnove vodovodov  
Sredstva smo porabili za investicijsko vzdrževanje vaškega vodovoda Sovodenj (za izkop in zasutje 
nove trase vodovoda), saj nam je staro napeljavo poškodoval plaz pod stavbo PŠ Sovodenj. 
 

04961 Vzdrževanje pokopališča – lastna dejavnost KS  
Sredstva smo porabili za tekoče vzdrževanje pokopališča v Novi Oselici. Pokrili smo stroške elektrike, 
odvoza smeti, zavarovalne premije, menjavo strešne kritine na mrliški vežici Nova Oselica in plačilo 
stroškov po podjemni pogodbi vzdrževalca pokopališča. 
 

45862  Inv. vzdrž. in obnove infrastr. (pokopališče) 
Sredstva so se namenila za nabavo vozička za cvetje za mrliško vežico v Novi Oselici ter izdelavo in 
montažo podesta, za postavitev kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov. 
  

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

08261 Kulturni dom – lastna dej. KS Sovodenj 
Sredstva smo porabili za pokritje stroškov električne energije, letni pregled dimnikarja, za nabavo 
kurilnega olja in plačilo stroškov gospodarju dvorane po sklenjeni podjemni pogodbi ter za nujna 
vzdrževalna dela v kulturni dvorani (vzdrževalna dela na centralnem ogrevanju), za nabavo drobnega 
inventarja.   
 

45865 Nakup, gradnja, vzdrž. Kulturnih objektov  
Sredstva smo porabili za pokritje stroškov za izdelavo konstrukcije s pleksi stekla za kino projektor v 
kulturni dvorani ter druga vzdrževalna dela v kulturni dvorani (beljenje hodnika in obnova cokla). 
 
 

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

 gradnja vodovodnega sistema Podvrh – Zapreval – EU projekt, 

 gradnja kanalizacije Dolenčice-Javorje- Murave, Četena Ravan – EU projekt, 
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 izgradnja, rekonstrukcija in adaptacija odsekov lokalnih cest, ki se nadaljujejo v naslednjih letih, 

 sanacije usadov na lokalnih cestah in ureditev neprometne signalizacije, 

 rekonstrukcija ceste in pločniki skozi Javorje in delno rekonstrukcija ceste v Muravah, 

 izgradnja dovozne ceste in komunalne infrastrukture do novih stavbnih parcel na območju 
Poljanske ceste v Gorenji vasi,  

 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore - Projekt Občine Gorenja vas – Poljane – 
izbran izvajalec – EU,  

 sanacija igrišča pri Podružnični šoli Javorje, 

 energetska obnova Osnovne šole Poljane – projekt REAAL-EU, 

 obnova Podružnične šole v Lučinah, 

 nadaljevanje obnove Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas, 

 uvajanje oziroma razvoj novih turističnih lokacij in produktov: Rupnikova linija, Leader projekti: 
Tematske poti na Loškem (Pot poljanskih dobrot, Pot ob Rapalski meji) in (O)živela kultura. 

 gradnja priključkov odprtega širokopasovnega optičnega omrežja, 

 sprejem oziroma priprava šestih občinskih podrobnih prostorskih načrtov, 

 sofinanciranje nadgradnje gasilskega vozila PGD Trebija, ki se bo uporabljalo za gašenje in 
reševanje ob požarih in drugih nesrečah ter za prevoz pitne in gasilne vode,… 

 

 

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA 

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

Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 

31.12.2012 je znašalo 27.922.872,83 EUR, od tega:  

 

-          neopredmetena dolgoročna sredstva 14.644,39 EUR (računalniški programi), 

-          opredmetena osnovna sredstva 27.908.228,44 EUR, ki so razdeljena na: 
- zemljišča v znesku: 3.486.989,29 EUR 
- zgradbe in investicije v znesku: 23.938.683,77 EUR, 
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v znesku: 482.555,38 EUR. 

 

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva so bila v letu 2012 nabavljena v višini 

4.908.314,84 EUR. Povečanja so bila naslednja: 
 

- Povečanja neopredmetenih osnovnih sredstev je znašalo 7.888.83 EUR. 
 
 
 
 

- Povečanje zemljišč je znašalo 190.164,12 EUR, in to za: 
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- nakup zemljišča od župnije Trata (za nadaljno menjavo -dom 
starejših) 

15.458,00  EUR 

- nakup zemljišča za parkirišča ob obvoznici 77.046,22  EUR 

- nakup zemljišč  v Dolenčicah, Javorjah, Muravah (za LC , 
pločnike in dostopne poti do ČN) 

67.856,40  EUR 

- nakup zemljišča za pločnike na Hotavljah 10.196,00  EUR 

- nakup zemljišča za vodna zajetje in vodohrane (vodov.Zarobar-
Hl.njive-Brda, Delnice-Podpreval, Žir.vrh) 

15.141,30  EUR 

- nakup zemljiča za LC                                                                                                    2.940,20 EUR 

- nakup zemljišča za ekološki otok Dobravšce 1.230,00  EUR 

- nakup zemljišč za ceste oz. javne poti v občini. 296,00  EUR 

              Skupaj 190.164,12  EUR 

 

- Povečanje nepremičnin - zgradb v znesku znaša 970.219,42 EUR, in to: 
 
Vodovodi v občini                                                                                                560.289,51 EUR 

- Vodovod  Zarobar-Hl.njive-Brda - prenos iz KS Gor.vas 329.053,73 EUR 

- Vodovod Trebija - Gorenja vas - prenos iz KS Gor.vas  136.414,70 EUR 

- Vodovod stan.sos.Doben.Amerika - prenos iz KS Poljane 46.457,33 EUR 

- Vodovod Poljane - prenos iz KS Poljane 24.740,35 EUR 

- Vodovod Žabja vas - prenos iz KS Poljane 10.992,19 EUR 

- Vodovod Gor.vas-Todraž 2.344,88 EUR 

- Vodovod Četena Ravan 6.363,00 EUR 

- Vodov.sistem Delnice-Podpreval 2.970,00 EUR 

- Vodovodni sistem Fužine 953,33 EUR 

   

ČN in kanalizacija  23.402,28 EUR 

- Čistilna naprava Gor.vas 1.597,85 EUR 

- Kanalizacija v Predmostu+kanal B 4.445,51 EUR 

- Kanalizacija Gor.vas-Todraž 14.622,76 EUR 

- Kanalizacija Gor.vas 1.986,16 EUR 

- Kanalizacija GC Todraž 750,00 EUR 

   

Ceste in cestna infrastruktura 185.256,16 EUR 

- Cesta Volča-Lom (zg.ustroj) 6.159,48 EUR 

- Cesta Potok-Kržišnik zg.ustroj 27.435,65 EUR 

- Cesta na Goro, zg.ustroj 17.106,15 EUR 

- Cesta LC Trebija-St.Oselica 97.209,57 EUR 

- Most leseni na Dol.Dobravi 1.200,00 EUR 

- Most če Brebovščico 7.778,08 EUR 

- Neškova brv 4.603,45 EUR 

- Avtobusna hišica 7.295,70 EUR 

- Javna razsvetljava Hotavlje 9.577,08 EUR 

- Javna razsvetljava Gorenja vas 6.891,00 EUR 

   

Drugo 201.271,47 EUR 

- Fotonapetosna elektrarna na OŠ Poljane 86.579,35 EUR 

- Toplovod Todraž 39.910,00 EUR 

- Kabel.+el.sistem GC Todraž 20.599,31 EUR 

- Visoko objekti 14.244,18 EUR 

- Kulturni dom Partizan Gor.vas 8.030,94 EUR 

- Zdravstveni dom Gorenja vas 7.896,41 EUR 

- Hišica (brunarica) pri Topličarju 7.601,64 EUR 

- Bunker Goli vrh (Rupnikova linija) 5.550,49 EUR 

- Šubičeva hiša 4.382,13 EUR 

- Stan.Sestr.vas 17, 70,55 m2, RŽV 2.300,00 EUR 

- Športno igrišče Sovodenj 2.172,42 EUR 

- Nadstrešek Blata 1.686,60 EUR 

- Drugo (vrtec Mrzlek) 318,00 EUR 

               Skupaj 970.219,42 EUR 
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- Povečanje investicij, ki so še v teku v znesku 3.544.307,47 EUR, in to: 
- Kanalizacija Javorje - EU 801.673,13 EUR 

- Cesta Javorje-Murave  757.999,61 EUR 

- Vodovod.sist.Podvrh-Zapreval 736.893,39 EUR 

- Obnovlj.viri energije REAAL-OŠ 441.653,91 EUR 

- Čistilna naprava Dolenčice (EU) 320.346,77 EUR 

- Čistilna naprava Četena Ravan (EU) 96.833,96 EUR 

- Kanalizacija Četena Ravan (EU) 74.140,04 EUR 

- Športno igrišče pri OŠ Javorje 44.496,85 EUR 

- Cesta-odcep Polj.c.za Klemenčič 40.746,99 EUR 

- JR Javorje 28.045,92 EUR 

- Pločniki Hotovlja-Predmost 22.860,00 EUR 

- Dom starejših v Gor.vasi 22.482,12 EUR 

- Prehod za pešce v  Podgori 18.402,78 EUR 

- Vaški trg Poljane 13.860,00 EUR 

- Parkirišča ob obvoznici Gor.vas 13.623,60 EUR 

- Toplice Kopačnica 11.930,67 EUR 

- Fortunova brv 10.500,00 EUR 

- Cesta JP OŠ Polj.-Dobje  9.306,04 EUR 

- Vodovod Poljane 8.201,57 EUR 

- Vodovod Trebija-Gor.vas-Todraž 8.069,43 EUR 

- Ribnik pod Sv Urbanom 7.667,00 EUR 

- Dvigalo v ZD Gor.vas 7.440,00 EUR 

- Vodovod Trebija-Podgora 6.891,19 EUR 

- Vodovod-odcep za Klemenčič (pri Krvini) 6.055,35 EUR 

- Kanal.-odcep.za Klemenčič B.(pri Krvini) 5.277,88 EUR 

- Kanalizacija ob Jezu 4.993,23 EUR 

- Čistilna naprava Gorenja vas 4.923,11 EUR 

- Kulturni dom Partizan-energ.sanac. 4.608,00 EUR 

- Telovadnica pri OŠ Ivana Tavčarja 4.320,00 EUR 

- Vodovod za Škofjo Loko 3.671,87 EUR 

- Kanalizacija Tabor 3.606,07 EUR 

- Ostalo  2.786,97 EUR 

               Skupaj 3.544.307,47 EUR 

 

- Povečanje investicij, ki so bile prenesene v upravljanje v znesku 120.706,77 EUR, in to: 
- Prom.ureditev OŠ Polj.-Šub.hiša 9.912,46 EUR 

- Obnova PŠ Lučine 110.794,31 EUR 

               Skupaj 120.706,77 EUR 

 

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

75.028,23 EUR. Zajema nakup naslednje opreme: odkup umentiških del slikarjev Šubic (slike, kipi, 
knjiga), neprometna in prometna signalizacija (cestna ogledala, solarni sistem za bliskavice ..), 
naprava za merjenje nosilnosti tal, računalniki in računalniška oprema,  pohištvo in razna oprema za 
občino in Štefanovo hišo (omare, vitrine, grafična stiskalnica, izmenjevalec toplote, označevalne table, 
merilci pretoka vode za vodno zajeteje Jezerc in Delnice, ozvočenje dvorane Partizan in oprema za 
predvajanje, oprema za PGD in jamarsko društvo (črpalka, vrtalnik, cevi), zabojniki in drugo.    

 

Zmanjšanje nabavne vrednosti dolgoročnih sredstev in opredmetenih OS znaša 610.511,93 

EUR, in to:  

- 464.830,71 EUR pri zemljiščih (izločitev zemljišč v Gorenji vasi zaradi prodaje DRSC za obvoznico), 

- 125.395,89 EUR pri zgradbah, ki pomeni prenos v upravljanje v znesku 120.706,77 EUR (obnova PŠ 

Lučine in nadstrešek pri OŠ Poljane) ter spremembo vrednosti zgradb v višini 4.689,12 EUR zaradi prenosa 
na opremo (usmerjevalne table v projektu Culthex). 

- 20.285,34 EUR pri opremi in drobnem inventarju (odpis drobnega inventarja in inventurni odpisi 

neuporabne opreme). 
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Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za leto 2012 znaša 885.082,90 

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

Stanje dolgoročnih finančnih naložb (konti 06) znaša 820.969,99 EUR in vsebuje: delnice GB, CP, 
PID v vrednosti 65.722,74 EUR ter deleže v STC Stari vrh v vrednosti 706.170,32 EUR, RAS v 
vrednosti 1.591,91 EUR, Klavnico Škofja Loka v vrednosti 33.383,00 EUR, Radio Sora v vrednosti 
8.980,31 EUR, BSC, d.o.o. Kranj v vrednosti 113,97 EUR in Bioenergetiko Todraž v vrednosti 5.007,74 
EUR. 
 
Stanje naložb se je v letu 2012 spremenilo za 1.087,44 EUR. Povečanje zanaša 48,91 EUR (BSC 
Kranj – uskladitev), zmanjšanje pa 1.136,35 EUR (likvidacija LTO Blegoš). 
 

Stanje dolgoročno danih posojil in depozitov (konto 074) znaša: 182.426,44 EUR. Razvojna 
agencija Sora vodi kreditno shemo, ki jo je prevzela od Medobčinskega sklada za razvoj obrti in 
podjetništva. Stanje depozitov se je v letu 2012 povečalo za dano posojilo v višini 27.156,45 EUR.  
 

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje (konti 091, 093) znašajo 9.180.638,89 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, Tavčarjev sklad na Loškem), katerih 
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Gorenja vas – Poljane. 
 

Spremembe terjatev za sredstva, dana v upravljanje, so v letu 2012 naslednje: 
- povečanje je znašalo  257.773,90 EUR in zajema: obnovo PŠ Lučine 110.794,31 EUR, delno 

obnovo strehe na OŠ Gorenja vas 38.127,10 EUR, ureditev zobozdravstvene ambulante dr. 
Mateja Javha v ZD Gorenja vas 26.794,28 EUR ter nabavo opreme ter investicijsko vzdrževanje 
šol  88.058,21 EUR, 

- zmanjšanje je znašalo 408.591,21 EUR, zajema pa amortizacijo in odpise opreme. 

 

Stanje sredstev na računih proračuna:  

 Blagajna                      152,41  EUR, 

 Dobroimetje na računih v znesku  916.581,45 EUR, od tega: 
- denarna sredstva na EZR                  827.447,31 EUR, 
- obvezna proračunska rezerva             89.134,14 EUR. 

Prosta denarna sredstva občina vlaga kot kratkoročne depozite v poslovne banke. 
 

Stanje terjatev (konti 12) v znesku 135.453,50 EUR predstavlja terjatve režijskega obrata za 
komunalne storitve v znesku 47.867,68 EUR, terjatve za komunalni prispevek 16.816,12 EUR, terjatve 
za vodno povračilo 3.695,74 EUR in terjatve občine za stanarine in ostale storitve v znesku 67.073,96 
EUR. Med neplačanimi ni terjatev starejših od treh let, za dvomljive in sporne tejatve poteka izterjava.  
 

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

2.921,44 EUR so terjatve za požarno takso v višini 1.252,00 EUR do Ministrstva za obrambo, terjatve 
za najemnino v višini 235,00 EUR do Upravne enote Škofja Loka in do Državnega zbora RS, terjatve 
za komunalne storitve do neposrednih uporabnikov proračuna države 376,52 EUR ter terjatve za 
šolske prevoze do občine Žiri v višini 1.047,92 EUR. 
 

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

32.880,72 EUR so: terjatve do krajevnih skupnosti za komunalne storitve v znesku 2.324,75 EUR, 
terjatve do OŠ v znesku 553,33 EUR ter terjatve do krajevnih skupnosti v znesku 28.990,00 EUR za 
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stanje sredstev na računih in kratkoročne terjatve do podračuna EZR (nočni depoziti) v višini 646,59 
EUR so terjatve za obresti od sredstev na podračunu in terjatve do EZR-ja v višini 366,05 EUR za 
presežek obresti, ki bo v letu 2013 prenesen na transakcijski račun občine s posebnim sklepom 
župana.   
 

Kratkoročne terjatve iz naslova obresti (konti 160) v višini  470,82 EUR so obresti od vezave 
sredstev od kreditne sheme.   
 

Druge kratkoročne terjatve (konti 17) v znesku 390.317,59 EUR zajemajo: terjatve za nadomestilo 
za omejeno rabo prostora (renta RŽV) v višini 335.907,00 EUR za obdobje april – december 2012,  
terjatve za DDV v višini 5.077,00 EUR, terjatve do DURS Škofja Loka za NUSZ v višini 17.023,65 
EUR, terjatve za skupni medobčinski inšpektorat v višini 2.738,87 EUR, terjatve do državnih organov 
za sofinanciranje investicij v znesku 29.455,92 EUR in druge terjatve v višini 115,15 EUR. 
 

Neplačani odhodki (konti 18) v višini 735.777,20 EUR predstavljajo prehodni konto za prejete 
obveznosti, ki še niso plačane zaradi upoštevanja zakonitega plačilnega roka 30 dni za tekoče in za 
investicijske obveznosti in obveznosti za plače, nagrado podžupana, družinskega pomočnika in 
prispevke zdravstvenega zavarovanja brezposelnih.  
 
Občina Gorenja vas – Poljane nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje. 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (konti 21) v višini 54.684,97 EUR so:  

 obveznosti za plače ter za povračila stroškov do zaposlenih (prevoz, prehrana, kilometrine) za 
december 2012, izplačane v januarju 2013, in znašajo 41.430,55 EUR,  

 odpravnina ob upokojitvi (neto, prispevki, davek)   9.132,92 EUR, 

 obveznosti za plače družinskega pomočnika za december 2012, izplačane v januarju 2013, v 
znesku 4.121,50 EUR. 

 

 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (konti 22) v znesku 454.431,00 EUR so obveznosti iz 
naslova tekočih in investicijskih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2013. 

  
Deset največjih odprtih postavk na dan 31.12.2012 po dobaviteljih: 
BSC  Kranj  112.030,26 EUR 

Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas 99.364,83 EUR 

Osnovna šola Poljane 80.425,54 EUR 

Oblak Janez s.p., Dolenčice  31.467,33 EUR 

Lavaco d.o.o., Ljubljana 27.969,58 EUR 

Gradbene storite Klemenčič, Koprivnik  23.954,43 EUR 

Gorenjska gradbena družba, Kranj 23.002,92 EUR 

Topos Hotavlje  18.084,59 EUR 

Bradeško Janez, Zadobje  14.737,22 EUR 

Elektro Energija, Ljubljana 11.007,01 EUR 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (konti 23) v znesku 153.038,57 EUR zajemajo: 
48.872,00 EUR obveznosti do občanov iz naslova vračil sredstev v telekomunikacijsko omrežje; 
100.000,00 EUR obveznost do Tritela d.o.o. za zadržana sredstva do končne izvedbe del;  1.027,14 
EUR obveznosti za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih za december 2012, 
izplačanih v januarju 2013 ter 3.139,43 EUR obveznosti za nagrado podžupana, pogodb o delu, za 
KAD. 
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Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (konti 24) v znesku 

221.972,93 EUR so: obveznosti do zavodov, osnovnih šol, vrtcev  213.539,34 EUR, obveznosti do 
krajevnih skupnosti za prenakazilo vodarine  8.433,59 EUR.  
 

Kratkoročne obveznosti iz financiranja v znesku 133,42 EUR so kratkoročne obveznosti za obresti 
od kreditov. Sem sodi tudi kratkoročni del dolgoročnega kredita NLB, ki zapade v plačilo v letu 2013 v 
višini 62.593,92 EUR. 

 

Neplačani prihodki v znesku 512.040,48 EUR zajemajo: neplačane davčne prihodke za NUSZ v 
znesku 17.023,65 EUR; neplačane prihodke od obresti EZR (nočni depozit) v višini 646,59 EUR in 
presežek obresti EZR-ja v višini 366,05 EUR ter iz naslova obresti od kreditne sheme v višini 470,82 
EUR; druge neplačane prihodke v znesku 493.533,37 EU, ki so fakturirani in še neplačane prihodki iz 
naslova komunalnih  in drugih storitev ter zahtevkov iz državnega proračuna za investicije. 

 

Splošni sklad (konti 90) po ugotovitvi rezultata v znesku  38.518.885,44 EUR izkazuje znesek 
lastnih virov sredstev, in sicer:  
- sklad za neopredmetena in opredmetena dolgoročna sredstva          27.630.768,11 EUR 

- sklad za finančne naložbe                                                                 820.969,99 EUR 

- sklad za dana posojila                                                                          182.426,44 EUR 

- sklad za sredstva dana v upravljanje  9.180.638,89 EUR 

- sklad za drugo  704.082,01 EUR 

  Skupaj 38.518.885,44 EUR 

 

Sklad za drugo 704.082,01 EUR pomeni ostanek sredstev konec leta 2012 (konto 9009). Od tega 
znašajo sredstva občine 675.092,01 EUR in lastna sredstva krajevnih skupnosti 28.990,00 EUR, vse 
skupaj pa se prenaša v leto 2013. V ostanku 31.12.2012 so izkazana namenska sredstva, ki so 
okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 218.776,23 EUR in renta RŽV v višini 
250.191,00 EUR, ostalo pa je znesek integralnega proračuna. 
Ugotovljeni kumulativni ostanek sredstev na računih se upošteva pri proračunu občine oziroma pri 
rebalansu proračuna občine za leto 2013 in v finančnih načrtih KS za leto 2013. 
 

Rezervni sklad (konto 910) v vrednosti 89.134,14 EUR predstavlja začetno stanje rezervnega 
sklada 1.1.2012 v višini 17.044,25 EUR, oblikovanje proračunske rezerve med letom v višini 75.000,00 
EUR in zmanjšanje za porabo sredstev zaradi poplav v oktobru in novembru 2012 v skupni višini 
2.910,11 EUR.  
 

Druge dolgoročne obveznosti (konto 97) v znesku 25.037,56 EUR so obveznosti občine do podjetja 
Marmor Hotavlje, d.d. za vlaganje v vrtino Topličar. 
 

Izvenbilančna evidenca v višini 30.080,30 EUR vsebuje evidenco premoženja po delitveni bilanci: 
Javno pravobranilstvo Gorenjske–140,51 EUR in blagovne rezerve – vlaganja v Peks – 29.939,79 
EUR. 
 

Dolgoročne finančne obveznosti 292.104,76 EUR so obveznosti do bank za najeti kredit za 
izgradnjo telovadnice pri OŠ Poljane. Del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v prihodnjem letu, 
je prenešen na kratkoročne finančne obveznosti v višini 62.593,92 EUR, kar je prikazano v spodnji 
tabeli. 
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STANJE ZADOLŽITVE OBČINE GORENJA VAS – POLJANE 31.12.2012 

 

Banka Namen zadolžitve Ročnost odplačila 

Pri obrok 

zapade v 

plačilo  

Obrestna 

mera Znesek v € Odplačano 

Stanje na 

dan 

31.12.2012 

Banka Koper, d.d., 
Koper 

Raziskava vrelca za 
toplice v dolini 
Kopačnice 

6 let, moratorij 1 
leto 30.6.2006 

EURIBOR 3 
M + 0,5 

odstotne 
točke 20.566,36 20.566,36 0,00 

Poštna Banka 
Slovenije, Maribor 

Telovadnica z zunanjim 
igriščem  8 let  25.7.2005 

4% fiksna 
obr.mera 375.563,34 375.563,34 0,00 

  in učilnicami v Poljanah s 6 m. moratorjem           

NLB 

Izgradnja nove 
telovadnice pri OŠ 
Poljane 10 let 15.9.2007 

1 m 
EURIBOR + 
0,90% letno 625.939,00 333.834,24 292.104,76 

Skupaj zadolženost Skupaj zadolženost       1.022.068,70 729.963,94 292.104,76 

 

GIBANJE ZADOLŽITVE 

Banka Namen zadolžitve Stanje1.1.2012 povečanje 

zmanjšanje-

odplačilo 

Stanje na 

dan 

31.12.2012 

Banka Koper, d.d., Koper 
Raziskava vrelca za toplice v dolini 
Kopačnice 0,00 0,00 0,00 0,00 

Poštna Banka Slovenije, Maribor Telovadnica z zunanjim igriščem  50.074,88 0,00 50.074,88 0,00 

  in učilnicami v Poljanah         

NLB 
Izgradnja nove telovadnice pri OŠ 
Poljane 354.698,68 0,00 62.593,92 292.104,76 

Skupaj zadolženost Skupaj zadolženost 404.773,56 0,00 112.668,80 292.104,76 

 

KRATKOROČNI DEL DOLGOROČNIH POSOJIL 

  Namen zadolžitve 31.12.2012 kratk. del 

dolgoročni 

del 

Banka Koper, d.d., Koper 

Raziskava vrelca 
za toplice v dolini 
Kopačnice 0,00 0,00 0,00 

Poštna Banka Slovenije, 
Maribor 

Telovadnica z 
zunanjim igriščem 
in učilnicami v 
Poljanah 0,00 0,00 0,00 

NLB 

Izgradnja nove 
telovadnice  pri OŠ 
Poljane  292.104,76 62.593,92 229.510,84 

SKUPAJ 

 

292.104,76 62.593,92 229.510,84 
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3.5.   POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA  

ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE GORENJA VAS – POLJANE 2012 

 

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 
2012 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 le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj 
podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej 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 31.12.2012 

znaša 1.076.803,52 €. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah 
predstavlja Tabela 1. 

 

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah 31.12.2012  

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Stanje  

Denar na računu EZRO 0 

Nočni depoziti  1.076.803,52 € 

Skupaj 1.076.803,52 € 

 

3.5.2.2.    Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO  
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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 31.12.2012 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine   25.154,19 € 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 1.051.360,70 € 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 1.076.514,89 € 

4. Zakladniški podračun občine -1.076.437,47 € 

5. EZRO (5. = 3. + 4.)        77,42 € 

Opomba: Znesek 77,42 € pod zap.št. 5 so sredstva, ki so ostala na EZRO, ker so prispela na račun 
potem, ko je že bila izvršena vezava v nočne depozite.  
 

3.5.2.3.    Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  
ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. (V primeru, da obstojajo zapadle terjatve ali 
obveznosti, je potrebno dodati pojasnilo.) 
 
Stanje nezapadlih obveznosti znaša 1.077.344,34 € (konti skupine 24) in je sestavljeno: 

 iz obveznosti ZP do PU za vloge v višini 1.076.514,89 € in  

 iz obveznosti za obresti od stanja podračunov PU v višini  829,45 €. 
 
Stanje nezapadlih terjatev je 854,77 €. So iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah.   

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) 10.437,08 € 

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

10.423,06 € 
 

4029 Drugi operativni odhodki 
(tj. morebitni stroški)  

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema 
EZR preteklega leta 352,03 € 

  
 Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema 
EZRO  14,02 € 
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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. 2012 
(1) 

Stanje na dan 
31. 12. 2011 
(2) 

Sprememba stanja 
denarnih sredstev 
(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU 159.933,44 € 161.160,58 €    -1.227,14 € 

ZP 916.581,45 € 825.076,95 € 91.504,50 € 

EZRO 1.076.514,89 € 986.237,53 €  90.277,36 € 

 

 

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

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2011  in 2012 (v eurih) 

Leto Presežek upravljanja 

2011 352,03 

2012                                           366,05 

 
 
 

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 2012. 
 

3. 6. 3.   Letni cilji neposrednega uporabnika: 
 
Letni cilji občine so razvidni iz obrazložitev proračuna za leto 2012. 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 krajenvih 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 2012, ki smo jih v letu 2012 tudi realizirali, se nanašajo na naslednje 
vsebinske sklope: 
 

 Gradnja komunalne infrastrukture na območju krajevne skupnosti Javorje – v letu 2012 je časovno 
sovpadla gradnja dveh velikih investicijskih vlaganj v komunalno opremo na tem območju, in sicer 
gradnja kanalizacije Javorje in gradnja vodovoda Podvrh – Zpreval. Oba projekta smo pripravljali 
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več let, realizacija pa je bila omogočena šele z odobritvijo nepovratnih sredstev za oba projekta, s 
čimer je bila izpolnjena tudi celotna finančna konstrukcija in zagotovljen potreben obseg virov za 
poplačilo obeh gradenj. Po dokončanju navedenih investicij, ob katerih je potekala tudi obnova 
osrednje ceste in meteorne kanalizacije, bodo na območju KS Javorje zaključena predvidena 
vlaganja v komunalno infrastrukutro v tekočem periodičnem obdobju, s tem pa bo gradnje mogoče 
nadaljevati na drugih območjih občine. 

 Občina se je odzvala na ugodne razmere za izvajanje energetske sanacije javnih objektov. Tako 
smo v letu 2012 s pomočjo nepovratnih sredstev že realizirali energetsko sanacijo Osnovne šole 
Poljane s sočasno ureditvijo ogrevanja z obnovljivimi viri. Pripravili smo več projektov za nove 
investicije v prihodnjih letih, s katerimi kandidiramo na razpisih za nepovratna sredstva (Dom 
občine, zdravstveni dom, osnovna šola Gorenja vas). Izvedli smo energetsko sanacijo podružnične 
šole Lučine in zamenjali del strehe na osnovni šoli Gorenja vas na način, da se z dodatno izolacijo 
izboljša tudi energetska varčnost objekta.  

 Nadaljevali smo delo na temeljnem investicijskem kohezijskem projektu prihodnjih let, na projektu 
Porečje Sore, ki sestoji iz treh sklopov investicij: širitev čistilne naprave Gorenja vas; gradnja 
kanalizacije Trebija – Hotavlje – Gorenja vas – čistilna naprava; rekonstrukcije in razširitve 
vodovodov na pretežnem dolinskem delu občine. Projekt je bil v letu 2012 izveden do te mere, da 
je zaključena faza priprave z največjo stopnjo tveganja, in sicer izvedba javnega naročila za vse tri 
projekte. V letu 2012 smo tako podpisali vse izvajalske pogodbe za celoten projekt Porečje Sore in 
omogočili začetek realizacije navedenih projektov z leto 2013. Uspešna realizacija navedenega 
projekta pomeni, da v prihodnjih destletjih v novozgrajeno infrastrukturo ne bo potrebno vlagati 
novih sredstev za posodobitev. 

 V višjeležečih odročnejših krajih smo nadaljevali z izpolnjevanjem cilja gradnje in rekonstrukcije 
cestne infrastrukture čimbolj enakomerno na območju celotne občine s ciljem ohraniti primerno 
kvaliteto življenja tudi v hribovitejših predelih občine in s tem ohraniti poseljenosti celotnega 
območja občine ter preko tega obenem ohranjanje obstoječe kulturne krajine. Zaradi obsežnejših 
potreb smo izvedli prvo fazo sanacije večjega obsega na cesti Trebija – Stara Oselica, ki jo bomo 
nadaljevali v prihodnjih dveh letih. Za odročne kraje smo izvajali tudi projekte za osveščanje 
občanov glede gradnje malih komunalnih čistilnih naprav, ki so po v letu 2012 sprejetem 
operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda obvezne na celotnem 
območju občine, kjer ni predvidena gradnja javnega kanalizacijskega omrežja. Na navedeni osnovi 
beležimo povečano zanimanje občanov za gradnjo malih čistilnih naprav, zaradi česar smo v letu 
2103 za trikrat povečali razpoložljiva proračunska sredstva za sofinanciranje gradnje malih čistilnih 
naprav.  

 V letu 2012 smo nadaljevali delo na vseh temeljnih ravzojnih projektih s področja turizma. Izdelana 
je bila nova idejna zasnova za toplice Kopačnica, kjer je v lanskem letu obenem uspešno zaživelo 
kopališče za enodnevne obiskovalce. Na osnovi nujnih vlaganj manjšega obsega smo uspeli po 
destletjih odpreti vrata dvorca Visoko, kjer je bila odprta priložnostna razstava, omogočili smo 
organizacijo letnega vrta. Na objektu rojstne hiše slikarjev Šubicev nismo uspeli izvesti 
investicijskih vlaganj večjega obsega, saj smo zaradi zaostritve razpisnih pogojev za gorenjsko 
regijo trikrat zapored neuspešno kandidirali za nepovratna sredstva za obnove objektov kulturne 
dediščine za dokončanje obnove zgornjega nadstropja. Kljub temu smo omogočili izvedbo večjega 
števila odmevnih prireditev, kar postopoma umešča navedeno kulturno središče na zemljevid 
kulturnega dogajanja v širši regiji. Nadaljevali smo delo na utrdbah Rupnikove linije, v okviru česar 
smo med drugim zaključili projekt izgradnje električnega omrežja do objektov na Golem vrhu, s 
čimer bodo bistveno izboljšani pogoji za izvedbo prireditev v utrdbi, ki so v letu 2012 postale 
čedalje številčnejše. Kot solastnik podjetja smo dejavno sodelovali pri pogajanjih podjetja STC z 
banko upnico za finančno sanacijo podjetja in dosegli dolgoročno vzdržen način odplačevanja 
dolga z  njegovim bistvenim zmanjšanjem ter tako uspeli dogoročno ohraniti enega 
najpomembnješih nosilcev turističnega razvoja v občini. 

 Nadaljevali smo delo na izdelavi razvojno usmerjenih prostorskih aktov v okviru priprave občinskih 
podrobnih prostorskih načrtov. Med drugim je bil tako v letu 2012 dokončno sprejet odlok o 
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občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Videm – Osnovna šola Poljane, ki med 
drugim omogoča ureditev okolice rojstne hiše slikarjev Šubicev. Izvedena je bila glavnina postopka 
OPPN za osrednji del Gorenje vasi, kar bo omogočilo pridobitev gradbenega dovoljenja za 
telovadnico Gorenja vas, dom starejših Gorenja vas, ureditve ob zdravstvenem domu in 
sinhronizirano prometno ureditev celotnega obomčja urejanja. Izvedena je bila glavnina postopka 
OPPN za območje Hlavčih Njiv, kjer zasebni lastnik zemljišč na lokaciji nekdanjega bazena 
predvideva gradnjo turističnega naselja. Začeli smo postopek OPPN na območju toplic Kopačnica, 
ki bo omogočil pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nastanitvenih kapacitet na območju 
predvidenih toplic. 

 
Pri izvajanju vseh zgoraj naštetih ciljev smo se ravnali po načelu pravočasno pripraviti vse potrebne 
študije in projektno dokumentacijo, da bo ta na voljo za kandidiranje na razpise za sredstva iz 
evropskih skladov, s pomočjo katerih je možno učinkoviteje in obširneje izvajati izvajati zastavljene 
cilje. 
 

3. 6. 4.   Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev: 
 

Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v vsebinskem delu poročil o realizaciji 
posameznih projektov.  
 
Uspešno je bilo izvedenih več investicij, ki so bile v letu 2012 izpeljane v predvidenem obsegu. Za vse 
osrednje investicije so bila pridboljena nepovratna sredstva, kar je tudi omogočilo realizacijo večjega 
števila projektov in drugih aktivnosti. 
 
Zaradi  zapletenih postopkov javnega naročanja in povečanega števila pritožb neizbranih izvajalcev ter 
zaradi dolgotrajnih postopkov večstopenjskega pridobivanja predhodnih soglasij pristojnih državnih 
ustanov pred objavo javnega razpisa za kohezijske projekte je prišlo do zamikov pri realizaciji investicij 
iz projekta Urejanje porečja Sore za področje kanalizacije (gradnja čistilne naprave Gorenja vas). Ker 
no bili vsi postopki v letu 2012 po dolgotrajni predhodni procedrui zaključeni,  v prihodnej pričakujemo 
bolj tekočo izvedbo. Zaradi naknadno spremenjenih meril pa je bilo za področje vodooskrbe iz okvira 
projekta Urejanje porečja Sore potrebno pristopiti k pripravi nove vloge, saj je bilo kljub močno 
poostrenim vstopnim kriterijem za področje vodooskrbe možno razviti projektne rešitve, ki zadostijo 
tudi novim merilom. Vlogo je bilo potrebno predhodno uskladiti so sovlagateljico nosilno občino Škofja 
Loka, zato jo je bilo mogoče oddati šele v avgustu 2012, zahtevke za dopolnitve vloge pa smo prejeli 
šele v letu 2013. Končna odobritev vloge je odvisna tudi od tega, ali bo javna naročila za izvebo tega 
projekta, ki jih ima občina Gorenja vas – Poljane že izvedena, uspešno izvedla tudi partnerska občina, 
glede česar ministrstvo navaja rok do sredine leta 2013.  
 
Občinska uprava je sočasno z delom na projektih tekoče izvajala naloge v smislu »servisa« občanom, 
ki se kaže predvsem v tekočem sprejemanju strank in telefonskih klicev vse delovne dni poln delovni 
čas, obveščanja občanov preko javnega glasila in spletnih strani ter drugih sredstev javnega 
obveščanja, pripravljenih odgovorih na pobude občanov. Povela se je tudi obseg izdajanja različnih 
potrdil, projektnih pogojev in soglasij pri gradnjah, organizacijah prireditev, prometu z nepremičninami, 
ki ga izvajajo fizične osebe z zemljišči v naši občini. 
 
Občinska uprava nameni veliko časa in kadrovskih virov tudi za izvajanje razpisov za subvencije 
občanom in društvom, kjer je za transparentnost postopka, kot nujni pogoj za dodelitev sredstev 
potrebno pripraviti tako kvalitetne strokovne podlage, jih uskladiti s pristojnimi komisijami, pripraviti 
kvalitetno razpisno dokumentacijo, preveriti prispele vloge in jih točkovati, zagotoviti njihovo dopolnitev 
v primeru pomanjkljivosti, skleniti pogodbe za vsako dodeljeno subvencijo, preveriti skladnost 
izvedenega s končno predloženim poročilom, pri subvencioniranju malih komunalnih čistilnih naprav 
izvesti terenske oglede. Občinska uprava izvaja skupno sedem tovrstnih razpisov. 
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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 vsaj v določenem delu 
razvidna tako iz obrazložitve izkazov kot tudi iz posebnega dela ter iz obrazložitev posameznih 
programov. Primerjava realizacije leta 2012 s predhodnim letom pa izkazuje kar 23-odstotno povišanje, 
kar ustreza tudi stopnji realizacije ključnih projektov, ki so bili realizirani skladno s planiranim 
proračunom. Tudi 90-odstona realizacija glede na veljavni proračun izkazuje bistveno povišanje 
stopnje realizacije glede na predhodno leto 2011, ko je bila navedena realizacija 82-odstotna.  
 

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

 
Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito. 
Zavedamo pa se, da se z izpopolnitvijo postopkov stopnja gospodarnosti in učinkovitosti lahko še 
poveča, kar je naš cilj za prihodnje proračunsko obdobje.  
 
Gospodarnejšo porabo smo dosegali tudi v primerih, ko so ponudbene cene presegale zagotovljena 
sredstva in je občnska 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.    
 
Glede na to, da so osrednja vlaganja potekala zlasti v infrastrukturo s področja gospodarskih javnih 
služb (kanalizacija, vodovod) ali družbenih dejavnosti (šole, vrtci), na območjih, kjer je bilo to nujno 
potrebno oziroma kjer nam to nalaga državni predpis, je mogoče gospodarno in učinkovito poslovanje 
ugotoviti tudi zaradi trajnostnih in dolgoročnih učinkov, ki jih izvedbe investicij prinašajo.  
 
Velja izpostaviti, da se pri nekaterih razvojnih projektih iz preteklih let sinergični učinki dodane 
vrednosti izkazujejo postopoma, kot je denimo zagotavljanje prostih površin za podjetniška vlaganja v 
gospodarskih conah, da bi izboljšali deficitarno stanje na področju zaposlitvenih možnosti v občini. 
Zemljišča v gospodarski coni Todraž so tako že v celoti oddana, večina poslovnih objektov je že več let 
v funkciji, postopoma se gradijo ali urejajo novi. Tudi v gospodarski coni Dobje so bila prav tako 
odprodana vsa zemljišča, pri gradnji objektov pa prihaja do zamud zaradi zaostrenih razmer v 
gospodarstvu.   
 

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

Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora je razvidna iz Izjave o oceni notranjega 
nadzora javnih financ.  
 
Oceno o ustreznosti uveljavljenega načina notranjega nadzora je podala tudi neodvisna revizorska hiša 
v okviru izvajanja postopka rednega notranjega revidiranja. 
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3. 6. 9.   Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi: 

 
Kje cilji niso bili v celoti doseženi in iz katerih razlogov, je razvidno iz obrazložitev posebnega dela 
realizacije proračuna v letu 2012.  
 
Poleg že navedenih (točka 3.4.6) so nekateri skupni razlogi za nerealizirane cilje predvsem v težavah 
pri pridobivanju soglasij, dolgotrajnejših usklajevanjih pri pridobivanju služnostnih pravic ali pri 
pridobivanju potrebnih zemljišč, dolgotrajnejša usklajevanja optimalnih projektnih rešitev ali obsega 
investicije, dolgi postopki javnih naročil, nespoštovanje rokov pri pridobivanju projektne in druge 
dokumentacije. 
 

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

 
Pozitivni učinki poslovanja so neposredno vidni v dvigovanju standarda na cestnem in komunalnem 
področju kot posledica investicij v to področje. 
 

 

4 ZAKLJUČEK 
 
Občina Gorenja vas – Poljane je v proračunskem letu 2012 dosegla naslednje cilje: 
nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katera je zadolžena in odgovorna po zakonu 
ter prednostno financiranje investicij v teku. 
 
Dolgoročni cilji izhajajo predvsem iz načrta razvojnih programov, ki obsega dolgoročni načrt za obdobje 
štirih let. Odraz razvojno naravnanega proračuna in opravljenega dela je najbolj viden pri investicijah. 
Rezultat opravljenega dela je najbolj viden v realizaciji načrta razvojnih programov ter je že razložen po 
posameznih področjih realizacije investicijskih odhodkov.  
 
Notranje finančne kontrole, ki obsegajo predhodne kontrole, kontrole za odkrivanje in preprečevanje 
napak in kontrole, ki zmanjšujejo ostala tveganja, sta opravljala župan in svetovalka župana za 
proračun, finance in računovodstvo v skladu z Odlokom o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za 
leto 2012 in zunanja revizijska družba.  
 
Notranje revizijske službe nimamo organizirane, imamo pa sklenjeno pogodbo s pooblaščeno 
revizorsko družbo, ki jo zastopata državni notranji revizorki in opravljata letno revizijo poslovanja naše 
občine. 
 
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 Ministrstvu za finance je 30.4.2013. 
 
 
 
Gorenja vas, 4. 3. 2013 
   
                                                                                                                                                                                                         
Pripravili:                                                                        Župan: 
Nada Dolinar                                                                          Milan Čadež 
Jana Kristan                 


