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ANALIZA PRIPOMB NA PREDLOG PRORAČUNA 
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2013 

 

I. Pripombe, podane na 13. redni seji občinskega sveta, dne 25. 10. 2012 
 
� Jože Novak:  

1. Opozori, da manjka kadrovski načrt.  
Pripomba se upošteva. Načrt bo predložen drugemu predlogu proračuna. 

 
2. P.p. 209 – Vzdrževanje kulturnih objektov (cerkve, kapele) in 219 - Vzdrževanje kulturnih objektov 

(kult. domovi, spom. sobe) – v tekstu ni navedeno, za obnovo katerih objektov je predvideno 
sofinanciranje ter višina sofinanciranja za posamezne objekte. 
Odgovor: V tekstu za p.p. 209 tega ni možno navesti, saj bo za sofinanciranje objavljen javni razpis 
in bodo sredstva razdeljena glede na vloge, podane na javni razpis. S p.p. 209 se sofinancira 
obnova kulturnih spomenikov v zasebni lasti, ki so z občinskim odlokom razglašeni za spomenike 
kulturnega pomena. V obrazložitvi navedeni del sredstev se s te postavke nameni tudi za obnove 
kapelic, za katere smo do priprave predloga proračuna prejeli predračune za obnovo (Sestranska 
vas, Poljanska cesta). 

S p.p. 219 se financira tekoče vzdrževanje objektov, ki so v lasti Občine Gorenja vas – Poljane. 
Pripomba se upošteva glede P.P. 219, in sicer tako, da se tekst dopolni s preglednico: 

Vrsta stroška konto Šubičeva hiša  Dvorec Visoko KD Lučine Skupaj plan 2013 

- varovanje 402002 600   690 1.290 € 

- drugi pos.mat.in storitve 402199 2.840   0 2.840 € 

- elektrika 402200 1.400 1.000 1.200 3.600 € 

- ogrevanje 402201 6.600   
25% na  KS Lučine,             
75% na p.p.101-OŠ GV 6.600 € 

- tekoče vzdrževanje 402500 3.300   250 3.550 € 

- zavarovanje 402504 300 300   600 € 

- najem.za plinohram 402699 100     100 € 

- drugi oper.odh. 
(upravlj.Šubičeve hiše) 402999 20.160   0 20.160 € 

- rekon., adaptacije 420402     0 0 € 

- načrti, projekti 420804     0 0 € 

SKUPAJ   35.300 1.300 2.140 38.740 € 

 
� Mirjana Možina: 

3. Kadrovski načrt in načrta razpolaganja in pridobivanja premoženja bi morala biti vključena že v 
prvem predlogu proračuna. Glej odgovor pod zap. št. 1. 
Z načrtom razpolaganja in pridobivanja premoženja je dopolnjen drugi predlog proračuna. 
 

4. P.p. 008 – Inv. vzdrž. zgradb in obnova posl. prostorov – ni navedeno ali so načrtovana sredstva za 
malo sejno dvorano ali za kulturno dvorano ali za fasado. Pripomba se upošteva. Obrazložitev se 
ustrezno dopolni. Sredstva z navedene postavke se ne namenjajo za obnovo fasade, za katero je 
bila oddana prijava za pridobitev nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo stavb, investicija pa 
bo v primeru odobritve nepovratnih sredstev financirana z nove, ločene proračunske postavke, kot 
je običajno za investicije, za katere so pridobljena nepovratna sredstva. 

 
5. P.p. 678 – Sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva - iz obrazložitve ni razvidno, ali je 

odločanje, katere investicije se bodo sofinancirale v letu 2013, v pristojnosti odbora ali občinskega 
sveta. Pripomba se upošteva. Obrazložitev se ustrezno dopolni.  
 

6. P.p. 060 - Obnovljivi viri energije projekt REAAL - EU – v obrazložitvi ni niti z eno besedo omenjena 
investicija v OŠ Poljane, potrebno dopolniti obrazložitev. Pripomba se upošteva. Obrazložitev se 
ustrezno dopolni. 
 

7. Štefanova hiša se v proračunu pojavlja na štirih postavkah, tudi na p.p. 529 - Prometna ureditev pri 
OŠ Poljane.  
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Odgovor: Na navedeni postavki so predvidena izključno sredstva za izdelavo OPPN-ja, za ureditev 
površin med Vidmom in osnovno šolo, kjer je potrebno izboljšati varnost udeležencev v prometu na 
osrednji šolski pešpoti. P.P. 529 ni namenjena Šubičevi hiši, ampak prometni ureditvi od Vidma do 
šole Poljane. 
Na p.p. 219 so tekoči stroški in upravljanje (glej priloženo tabelo pod tč. 2), na p.p. 211 so 
investicijska dela, p.p. 217 pa je ukinjena, ker smo bili neuspešni pri kandidiranju za EU sredstva, 
zato prvotno planiranih del na tej postavki v letu 2013 ne bo mogoče izvesti. Sredstva  se 
zagotavljajo tudi iz P.P. 625 (O)živela kultura. Gre za projekt z nepovratnimi sredstvi iz Leader 
programa, v okviru katerega bo urejena razstava in postavljene spletne strani. Stroški bodo 
povrnjeni v deležu do 85% upravičenih stroškov. 
   

8. P.p. 758 – Pospeševanje razvoja turizma – ni navedeno ali je predvideno sofinanciranje projektov. 
Odgovor: Na tej postavki so sredstva v skladu z Aktom o ustanovitvi RAS namenjena za 
sofinanciranje splošnih stroškov RAS, oddelek Turizem. 
Na postavki 727 pa so sredstva namenjena za sofinanciranje različnih aktivnosti in projektov, ki jih 
organizira RAS, oddelek Turizem, npr. vzdrževanje tematskih poti, ponatis promocijskega materiala 
za škofjeloško območje, izdelava koledarjev prireditev, organiziranje Dnevov turizma na Loškem, 
otroške prireditve Lunin festival na Visokem, organizacija seminarjev in delavnic s področja 
spodbujanja razvoja turizma, razne promocijske akcije v medijih, na sejmih, .. Za izvedbo teh 
projektov je namenjenih 25.000 €. 
Na postavki 622 je za izvedbo Leader projekta »Tematske poti na Loškem«, kjer bomo vzpostavili 
Pot poljanskih dobrot in Pot po rapalski meji namenjenih 4.332 €. Na postavki 625 so sredstva 
(4.520 €) v okviru Leader projekta namenjena za skupne promocijske aktivnosti, kjer smo se 
povezali z Občino Žiri in Muzejskim društvom Železniki pri oživitvi in ohranitvi kulturne dediščine 
(Štefanova hiša).  
Za sofinanciranje čezmejnega projekta »Rokodelska dediščina v čezmejnem prostoru včeraj, danes 
in jutri«, kjer je za leto 2013 načrtovana produkcija etnološko-dokumentarnega filma o rokodelstvu, 
izvedba prve leso-strugarske razstave na Slovenskem ter druge promocijske aktivnosti, je na 
postavki 708 planiranih 376 €. 
 

9. Tekstualni del p.p. 202 - Knjižnica I. T. knjige – ali je navedena napačna letnica? Naj bi se prirast 
knjig približal normativom v letu 2012 ali 2013? Pripomba se upošteva. Obrazložitev se ustrezno 
dopolni.  

 
10. Osnovni šoli s podružnicama imata na postavkah za materialne stroške namenjenih: OŠ Poljane s 

podružnico 35.000 EUR in OŠ Gorenja vas s podružnicama 40.300 EUR, medtem ko je za OŠ Jela 
Janežiča, za katero je obveznost financiranja občine v višini 15,69% stroškov, planiranih sredstev v 
višini 9.805 EUR za materialne stroške in 3.400 EUR za opremo. O navedenem je potrebno resno 
razmisliti. Pripomba se upošteva. Sredstva za OŠ Jelo Janežič se znižajo z 2. predlogom 
proračuna za leto 2013. 

  
11. Kaj zajema nova p.p. 682 - Obdelava mešanih komunalnih odpadkov. Pripomba se upošteva. 

Obrazložitev se ustrezno dopolni.  
 

12. Katere naprave je potrebno v STC Stari vrh investicijsko vzdrževati (p.p.753)? Pripomba se 
upošteva. Obrazložitev se ustrezno dopolni. 

 
� Jurij Krvina: 

13. Na določeni postavki so zajeti tekoči izdatki za poslovne prostore, na drugi stroški vzdrževanja 
prostorov občinske uprave, enako je pri plačah, ki so deloma zajete v okviru lokalne samouprave, 
deloma v okviru režijskega obrata, kar ni pregledno; 
Odgovor: Preglednica tekočih izdatkov je priložena ob obrazložitvi p.p. 601, vzdrževanje prostorov 
občinske uprave je zajeto na p.p. 008. Posebej je prikazano tudi vzdrževanje športnih objektov (p.p. 
221).  
Znotraj občinske uprave deluje režijski obrat, ki opravlja naloge, kot jih v drugih občinah običajno 
opravljajo komunalna podjetja. Za režijski obrat se vse bilance izdelujejo posebej, poseben je tudi 
del proračuna, zaradi tega je potrebno tudi ločeno voditi stroške plač zaposlenih, ki delujejo v 
režijskem obratu, saj  režijski obrat brez zaposlenih ne more delovati. 
 

14. Zakaj je 3.000 EUR predvidenih še za medobčinski inšpektorat? 
Odgovor: Sredstva se namenijo za poplačila morebitnih izostalih obveznosti iz naslova ukinjenega 
medobčinskega inšpektorata, zapadlih v plačilo tekom leta 2013. 
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15. Negativno je bil presenečen zaradi zmanjšanja sredstev za nakup gasilskega vozila. 

Odgovor: Na osnovi usklajevanj z občinskim gasilskim poveljstvom se sredstva ponovno predvidijo 
v višini in na ravni iz leta 2012 (p.p. 357). 
 

16. Koliko sredstev je namenjenih za novo snemalno napravo? 
Odgovor: Nova snemalna naprava bo nabavljena že v letu 2012, tako da sredstva za nakup le-te v 
proračunu za leto 2013 niso več predvidena. 
 

� Žan Mahnič: 
17. Na p.p. 204 - Proslave in prireditve ter občinska priznanja je predvideno povišanje za 10.000 EUR – 

zakaj?  
Odgovor: Sredstva so se povečala, ker so med prireditve dodane: hitrostna dirka v Lučine, ureditev 
zimskih tekaških prog in nadgradnja kolesarskega kroga (te prireditve so bile prej pod postavko 
projekti na področju turizma). Predvidena so tudi sredstva za aktivnosti, povezane s 
poimenovanjem gorenjevaškega trga po Ivanu Regnu. 

 
18. P.p. 724 – Tekoči izdatki za poslovne prostore (RŽV) - ali je predvideno zmanjšanje zaradi oddaje 

prostorov v najem.  
Odgovor: Sredstva so zmanjšana zaradi zmanjšanja stroškov ogrevanja objekta. Ogrevanje se bo 
do ponovne zasedenosti objekta zmanjšalo na minimum. 

 
� Bogo Žun: 

19. Vpraša, za katera dela je na postavki za Rupnikovo linijo predvidenih 43.000 EUR.  

Odgovor: Po napeljavi elektrifikacije do utrdbe na Golem vrhu, bo elektriko po predhodni potrditvi 
konservatorskega načrta napeljana še v notranjost utrdbe, s čimer bomo olajšali oglede 
obiskovalcem ter organizatorjem prireditev omogočili lažjo izvedbo dogodkov. Sredstva so 
namenjena tudi za nadaljevanje restavratorsko-konservatorskih del na predmetih, ki so se v utrdbi 
še ohranili, za najemnino sanitarij pred utrdbo ter vzdrževanje parkirišča. Potrebna bo tudi izdelava 
nove zloženke o Rupnikovi liniji, saj je bilo v enem letu izvedenih veliko novosti, ki jih je ljudem 
potrebno predstaviti. Sredstva se namenijo tudi za varovalne ograje v notranjosti utrdbe. 

 
20. Pripomni, da s sredstvi v višini 20.000 EUR ni mogoče vzdrževati 72 km gozdnih cest v občini, saj 

je stanje na cestah zelo slabo. Pripomba se upošteva. Sredstva se povišajo. 
 

� Janez Hrovat: 
21. Po njegovih informacijah niso bila zamenjana le okna v prostorih, ki jih v zdravstveni postaji 

uporablja Klub študentov Poljanske doline, vsa ostala okna v objektu so bila zamenjana. Odgovor: 
Menjave oken v preteklosti ni izvajala občina Gorenja vas – Poljane ampak Osnovno Zdravstvo 
Gorenjske. Zamenjati je potrebno še velik del oken, zlasti je potrebno zamenjati vsa okna v atriju, ki 
se razsteza čez vse etaže objekta. V letu 2013 je predvidena investicija nujno potrebnega dvigala v 
stavbi Zdravstvenega doma. Občina izdeluje elaborat energetskega pregleda objekta, ki bo zajel 
celovit pregled energetskih sanacij objekta, med drugim tudi okna. Oddana je prijava na Ministrstvo 
za infrastrukturo za energetsko sanacijo fasade in stavbnega pohištva. Izid še ni znan. 
     

22. V tekstu za p.p. 200 – Podblegaške novice je navedeno, da se financira tudi tiskanje dveh številk 
Vaščana. Opozori, da je potrebno ustrezno popraviti tekst, ker v zadnjih letih izhaja le po ena 
številka. Pripomba se upošteva. Obrazložitev se ustrezno popravi. 

 
23. P.p. 204 – Proslave in prireditve ter občinska priznanja - naj se v tekstu navede, zakaj je načrtovano 

povečanje sredstev. Glej odgovor pod zap. št. 17. 
 

24. P.p. 743 - Mednarodno sodelovanje občin-Pobratenje – še vedno je glavni program pobratenje s 
Češko občino, čeprav sta občini že pobrateni, kaj se dogaja na tem področju? Pripomba se 
upošteva. Obrazložitev se ustrezno dopolni. 

 
25. Zakaj je ukinjena p.p. 009 – Kaliopa, naj se navede v tekst.  

Odgovor: Sredstva so prenesena na p.p. 002 kjer so načrtovana sredstva za ostale računalniške 
storitve. Pripomba se upošteva. Obrazložitev se ustrezno dopolni. 
 

26. Za sredstva na p.p. - 5020 Odročni kraji KS bi moral biti sprejet pravilnik na podlagi katerega bi se 
sredstva dodelila za obnovo posamezne ceste. Pripomba se upošteva. Pred porabo sredstev se 
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izdelajo kriteriji za porabo sredstev po Krajevnih skupnostih. Za posredovanje predlogov bodo 
zaprošene Krajevne skupnosti. 
 

27. P.p. 511 - Cestni program - posebni razvojni problemi – potrebno je pregledati konte, ker je 
naveden tudi konto nakup programske opreme. 
Odgovor: Navedba ne drži, saj v predlogu proračuna za leto 2013 sredstev na omenjenem kontu ni 
navedenih. Sredstva na kontu so bila navedena le v letu 2012, in so bila porabljena za namen 
nabave krožne obremenilne plošče s padajočo utežjo, ki služi za merjenje ustrezne nosilnosti 
pripravljene podlage za asfaltiranje cest.  
 

28. P.p. 507 - Prometna in neprometna signalizacija – potrebno je podrobneje obrazložiti namen porabe 
sredstev. Pripomba se upošteva. Obrazložitev se ustrezno dopolni. 

 
29. P.p. 219 - Vzdrževanje kulturnih objektov - potrebno je specificirati stroške in višine upravljanja za 

posamezen objekt. Glej obrazložitev pripombe pod zap. št. 2. 
 
� Stanko Bajt  

30. Pripomni, da v proračunu ni predvidena obnova LC Sovodenj – Javorjev Dol, potrebno bi bilo 
zagotoviti sredstva.  
Odgovor: Sredstva za cesto Sovodenj – Javorjev Dol so zagotovljena na p.p. 507, in sicer za 
označitev cestišča v središču Sovodnja s talnimi označbami. Cesta se je razdelila na tri dele, ki se 
bodo urejali postopoma glede na prioriteto po obnovi, ker je prioritetno obnoviti odsek na najožjem 
delu. Ker je zaradi višine predvidenih opornih zidov potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, se na 
p.p. 511 zagotovi sredstva za projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 

� Janez Arnolj: 
31. Zakaj je predvideno povečanje p.p. 618 - Lokalna energetska Agencija na 8.400 EUR. Odgovor: V 

letu 2013 se načrtujejo sredstva za izvedene aktivnosti po pogodbi iz letošnjega leta, ki bodo 
zaključene šele v začetku leta 2013. 

         Pripomba se upošteva. Obrazložitev se ustrezno dopolni. 
 

32. Opomni na obnovo obzidja na pokopališču v Poljanah. 
Pripomba se upošteva. Odpre se nova p.p. 629 – Obnova obzidja-pokopališče Poljane, na katero 
se za leto 2013 nameni sredstva za izvedbo drenaže in zidarskih del, in sicer 30.500 EUR; v letu 
2014 pa 16.110 EUR za kleparska dela in eventuelna potrebna dodatna dela, na osnovi obveznosti 
iz pogodbe o uporabi poslovnih prostorov za KS Poljane, z dne 24.6.2004.  
 

� Jože Novak  
33. Posreduje sklep odbora za šolstvo, kulturo in šport, naj se v proračunu načrtuje nova postavka za 

dejavnost Štefanove hiše, da se bo lažje spremljajo stroške dejavnosti in na drugi strani 
investicijske stroške.  Glej obrazložitev pod zap. št. 7. 

 

II. Pripombe, podane na 7. seji Nadzornega odbora, dne 14. 11. 2012 
 
� Boris Bogataj vpraša: 
34. Za kakšen namen so se povečala sredstva na P.P. 204-Proslave in prireditve ter občinska priznanja 

(kaj je dodatno). Glej obrazložitev pod zap. št. 17. 
 

35. Ali je že bilo kaj pritožb s strani gasilcev, saj so se jim zmanjšala predvidena sredstva za opremo.  
Nato predlaga, da se za proslave (P.P. 204) nameni nekaj manj sredstev, kot je predvideno, in da bi 
se ta sredstva potem namenila gasilcem. Glej obrazložitev pod zap. št. 15. 
 

36. Kaj pomenijo najemnine in zakupnine, ki so predvidene na P.P. 220-Knjižnica Gorenja vas. 
Na seji odbora je pojasnjeno, da so plačila najemnine predvidena za novo knjižnico Ivana Tavčarja v 
Gorenji vasi, ki je predvidena v prostorih nad trgovino KGZ v Gorenji vasi. 
Odgovor: Sredstva na p.p. 220 se v letu 2013 še ne predvidijo, ker se realizacija projekta še ni 
pričela, niti ne izdelava projektne dokumentacije. Po dogovoru se najemnina plačuje od pridobitve 
uporabnega dovoljenja dalje.  
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III. Pripombe, podane na usklajevalnem sestanku predstavnikov strank, dne 19. 11. 2012 
 

� Jurij Krvina: 
37. Se ne strinja z zmanjšanjem sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva (zlasti RAS-kreditna 

shema) v občini in predlaga, da se sredstva zadržijo vsaj na isti ravni kot za leto 2012 ali povečajo. 
Pripomba se upošteva. Sredstva se predvidijo na enaki ravni kot v letu 2012. 
 

38. Se ne strinja z zmanjšanjem investicijskih sredstev za gasilce; Glej obrazložitev pod zap. št. 15. 
 
39. V predlogu proračuna ni razvidnih sredstev za popravilo strehe na OŠ Ivana Tavčarja in meni, da je 

ta sredstva potrebno nujno zagotoviti. 
Odgovor: Po dogovoru z OŠ Ivana Tavčarja se iz povečanega presežka iz preteklih le-ta porabi za:  

1. Zamenjava zadnje tretjine strehe na matični šoli (44.000 EUR),  
2. Zamenjava in nakup novih igral v vrtcu Zala (15.000 EUR),  
3. Nakup osebnega vozila Renault Kangoo express za potrebe prevoza prehrane za vrtec 
Dobrava (10.500 EUR),  
4. Zamenjava starih, dotrajanih predelnih sten v šolski avli (11.000 EUR),  
5. Prenova glavne zbornice (15.000 EUR).   

Predlog razdelitve je pisno predlagala OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, občina Gorenja vas – Poljane 
pa ga je v celoti potrdila. 
 
� Janez Hrovat:  

40. V proračunu potrebno zagotoviti sredstva za ureditev obzidja pokopališča Poljane. 
Glej obrazložitev pod zap. št. 32. 
 
� Bogo Žun:  

41. Gasilcem se ne sme zmanjševati sredstev. Glej obrazložitev pod zap. št.  15. 
 

42. Za gozdne ceste bi morali nameniti več sredstev kot je planirano sedaj. Glej odgovor pod zap. št. 
20. 

 
43. Zakaj imajo edino skavti v proračunu svojo postavko, medtem ko nobeno od ostalih društev svoje 

postavke nima. Pripomba se upošteva. 
 
� Marko Kržišnik:  

44. Gasilcem se ne sme zmanjševati sredstev. Glej obrazložitev pod zap. št. 15. 
 

45. Sredstva za pločnike na Sovodnju niso smiselna in urejanje pločnikov ni potrebno, saj je že sedaj 
premalo prostora. Pripomba se upošteva in se sredstev za pločnike v letu 2013 ne predvidi. Glej 
tudi odgovor pod zap. št.  30. 

 
46. Premalo sredstev je predvidenih za male komunalne čistilne naprave. Pripomba se upošteva. 

Sredstva se povečajo.  
 
47. Predlaga, da se v proračunu predvidi tudi sredstva za nabavo defibrilatorjev za oživljanje, o čemer je 

že bilo govora v preteklosti. 
Odgovor: Pobuda za opremljanje z defibrilatorji je utemeljena, zaradi tega podpiramo dejavnosti 
gasilskih društev, skozi katera se z navedenimi napravami opremljajo. 
 
� Jože Novak: 

48. pogreša večjo preglednost, npr. pri postavki Vzdrževanje kulturnih objektov ni jasno razvidno, koliko 
sredstev je za kam namenjenih. Glej obrazložitev pripombe pod zap. št. 2. 

 
� Tomaž Pintar: 

49. Prenese pripombe svetnikov KS Poljane, da se zadnja leta na območju KS Poljane ne dogaja veliko, 
predvsem so velike potrebe v naseljih na desnem bregu Sore – problem ceste v Bukov Vrh ter 
Kremenik ipd.. 
Odgovor: Zagotovljena so sredstva za nadaljevanje projekta rekonstrukcija ceste Predmost – 
Hotovlja, za obzidje pokopališča Poljane, nadaljevanje projekta prometne ureditve do osnovne šole 
Poljane, Šubičevo hišo… Za cesto Kremenik so bila leta 2011 in 2012 izvedena dela sanacije lokalnih 
poškodb v obsegu ca. 10.000 eur. Dela se bodo nadaljevala v prihodnjem letu v skladu z možnostmi. 
V letu 2013 je predvidena preplastitev odseka v Hotoveljski grapi. 
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50. 100.000 EUR, ki so predvidena na novi postavki za odročne kraje, je premalo za celotno občino- s 

temi sredstvi se ne bo dalo veliko urediti; 
Odgovor: Občina se zaveda, da bi glede na potrebe na cestah potrebovali bistveno večja sredstva, 
vendar je bilo zaradi zaostrene finančne situacije še ta sredstva le s težka možno zagotoviti. 
 

51. Pove, da so ceste v KS Poljane slabše vrednotene kot v KS Gorenja vas in zato dobi KS Poljane 
manj sredstev za vzdrževanje cest kot pa KS Gor. vas, zato predlaga, da se preveri točkovanje cest 
po posameznih KS; 
Odgovor: Navedeno ne drži. Sredstva se razdelijo po ključu, ki je za vse KS enak. Preverili pa bomo 
kategorizacijo cest po KS.  
 

52. Sredstva za gasilsko opremo je potrebno ohraniti vsaj v istem nivoju. Glej obrazložitev pod zap. št. 
15. 

 
IV. Pripombe, podane na seji Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, dne 
13. 11. 2012 
 
53. Sredstva namenjena kreditni shemi naj se povečajo na višino iz leta 2012, ko so znašala 27.000 

EUR. Glej odgovor pod zap. št. 37. 
 

V. Pripombe, podane na seji Odbora za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo, dne 13. 
11. 2012 
 
54. Naj se preveri višino predvidenih sredstev na p.p. 303 – Mrliško ogledna služba in zagotovi potrebno 

višino sredstev v proračunu glede na plačane račune v letu 2012. Pripomba se upošteva. Sredstva 
na postavki se ustrezno znižajo. 
 

55. Višina p.p. 253 – Humanitarne organizacije in društva naj ostane nespremenjena, v enaki višini kot v 
letu 2012, če to dopuščajo finančne možnosti. Pripomba se ne upošteva. Glede na to, da se je 
vsem društvom zmanjšalo sredstva, se zmanjšajo sredstva tudi na tej postavki. 

 

VI. Pripombe, podane na seji Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja, dne 19. 
11. 2012 
 
56. V proračun naj se vključi sredstva za obnovo pokopališča v Poljanah (KS Poljane pridobila ponudbo 

za obnovo v znesku 50.000 EUR). Glej obrazložitev pod zap. št. 32. 
 

57. Naj se poveča sredstva za cestni program. Odgovor: Za promet in prometno infrastrukturo se 
namenja 1,4 mio EUR, glede na prejete pripombe in skladno s finančnimi zmožnostmi pa so se 
nekatere postavke za 2. Predlog proračuna tudi povečale.  

 
58. Naj se nadaljuje z asfaltacijo kolesarskih poti do Škofje Loke. Te so pomembne za razvoj t.i. 

»mirnega turizma«. Odgovor: Glede na to, da občina nima na voljo zadostnih sredstev, tega ne more 
zagotoviti. Občina je nepričakovano prejela tudi informacijo, da kandidiranje na razpis za EU sredstva 
za izgradnjo I. etape kolesarske povezave ne bo mogoče, zaradi nepričakovane spremembe kriterijev 
za prijavo. Projekt izgradnje kolesarskih povezav je bil skupen projekt štirih občin, ki ga je vodila 
občina Škofja Loka, vendar je bil v predhodnem preverjanju s strani pristojnega ministrstva v 
novembru nepričakovano zavrnjen, zato prijave za nepovratna sredstva ne bo možno niti oddati. 

 
59. Naj se uredi pot Srednja vas-Dobje. Odgovor: Glede na to, da občina nima na voljo zadostnih 

sredstev, tega ne more zagotoviti. 
 
60. Naj se pospeši obnovo LC Sovodenj – Javorjev Dol. Glej odgovor pod zap. št.  30. 

 
61. V proračun je vključiti sanacijo plazu in vodovoda Sovodenj. Pripomba se upošteva. Sredstva se 

zagotovi iz obvezne proračunske rezerve, zaradi elementarne nesreče.   
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62. Povečati sredstva za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih narav. Glej obrazložitev pod zap. 
št. 46. 
 

VI. Pripombe, podane na seji Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, dne 22. 11. 2012 
63. Sredstva na proračunskih postavkah, ki so namenjena za subvencije kmetijstvu naj se povečajo za 

10%, z izjemo postavk za delovanje LAS-a (p.p. 609) in za območni program razvoja podeželja (p.p. 
675). Pripomba se upošteva. Skladno z možnostmi se povečajo se sredstva za investicije in gozdne 
vlake. 
 

VII. Pripombe, podane na seji Odbora za šolstvo, kulturo in šport, dne 22. 11. 2012 
 
64. Glede na to, da so se vsem društvom (športnim, kulturnim, socialnim) v 1. predlogu proračuna 

enakomerno znižala sredstva (za 10%), naj se znižajo tudi sredstva na postavki 213 – ZSKSS – 
Skavti Poljanske doline in 212 – Počitniške dejavnosti. Odgovor: Ker je bila navedena postavka 
večkrat problematizirana, se sredstva za ZSKSS ne zagotovijo več na samostojni postavki. 
 

 
VIII. Pripombe Krajevne skupnosti Sovodenj, z dne 21.11.2012 
 
65. V okviru sredstev na področju 13 (13029001, 13029002) ni navedenih sredstev za asfaltacijo na LC 

Sovodenj – Stara Oselica. Odgovor: Pripomba ne drži. Sredstva so zagotovljena na p.p. 514. 
 

66. Prav tako ni navedenih sredstev za obnovo LC Sovodenj – Javorjev dol – Ledinsko razpotje do 
križišča za Otalež skupaj z ureditvijo krožišča v Sovodnju. Glej odgovor pod zap. št. 30. 

 
67. Na p.p. 511 in 514 – na postavkah ni omenjena sanacija hudournika na JP Sovodenj – Stara Oselica 

– Zapotoški grič v Oblakovi grapi in delne preplastitve v Oblakovi grapi.  
Odgovor: Na navedenem odseku so bila izvedena nujna sanacijska dela ob zadnjih poplavah. Vloge 
za sanacijo navedenega s predlogom obsega potrebnih del in obrazložitvijo pa Krajevna skupnost še 
ni posredovala. 

 
68. V proračunu ni načrtovane sanacije udora ceste na JP Laniše –Lisjak (Rupe) pod Brničerjevo 

domačijo v dolžini 30m, kjer je sanacija nujna. 
Odgovor: Izveden je bil ogled navedenega odseka. Sanacija se izvede v prihodnjih letih skladno s 
prioriteto izvajanja sanacij usadov in razpoložljivimi finančnimi sredstvi, saj je seznam potrebnih 
sanacij plazov zelo obsežen. 
 
 

IX. Pripombe Krajevne skupnosti Poljane, z dne 21. 11. 2012  
 
69. Uvrstitev nove postavke v občinskem proračunu za l. 2013, in sicer: Obnova obzidja ob pokopališču 

Poljane (cca 42.000,00 evrov). Glej obrazložitev pod zap. št. 32. 
 
70. Obnova vodovoda v Vinharjah pri ga. Nadi Bizovičar. Vključiti v proračun KS za leto 2013. Odgovor: 

Potrebno je pridobiti višino stroška in izdelati finančno konstrukcijo, ki je občina še ni prejela.  
 
71. Cestni program – posebni razvojni problemi – p.p. 511- vključiti  preplastitev lokalne ceste Drnovškov 

mlin – Kremenik. Glej obrazložitev pod zap. št. 49. 
 
72. Prometna ureditev pri OŠ Poljane (iz glavne ceste) – naj se čimprej prične s projektom. Prav tako bo 

potrebno urediti javno razsvetljavo pri OŠ Poljane (pri igrišču) in nadstrešek za učence. 
Odgovor: Občina je že začela s projektom, saj je že v letu 2011 začela z izdelavo OPPN. Njegov 
sprejem pa je predviden še v letu 2012. Delo na projektu bomo nadaljevali s PGD projekti za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in nakupom manjkajočih zemljišč, kar je že v teku. Nadstrešek za 
učence je bil v vmesnem času že realiziran. 

 
73. Vzdrževanje vodotokov – predlog za sanacijo opornega zidu ob Ločilnici (p.p. 868). 

Odgovor:  
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V letu 2008 so bili izdelani potrebni projekti za celovito izvedbo sanacije struge potoka Ločivnica v 
naselju Poljane ter pridobljena vsa potrebna soglasja. Zaradi izredno velikega stroška sanacije, po 
projektantski oceni le-ta znaša 984.000 EUR, se je občina s prošnjo za sofinanciranje obrnila na 
Agencijo RS za okolje, kjer so pojasnili, da imajo sredstva na razpolago le za redna vzdrževalna dela. 
Prošnjo za sofinanciranje zadevne sanacije je bila v začetku leta 2009 naslovljena tudi na Sektor za 
vode, Ministrstva za okolje in prostor. V okviru tega je bil v septembru 2009 izveden sestanek ter 
ogled struge s strani predstavnikov Ministrstva. Dogovorjeno je bilo, da Ministrstvo, na podlagi 
predloženega izdelanega projekta v recenzijo, posreduje pisna stališča glede projektne 
dokumentacije ter izhodišč financiranja in izvedbe. Občina je šele v začetku marca 2011 s strani 
Sklada za vode prejela potrditev projektne dokumentacije, na podlagi katere so na Ministrstvu zatem 
pristopili k izdelavi Dokumenta za identifikacijo investicijskega projekta (DIIP), ki je podlaga za 
uvrstitev projekta na seznam projektov za financiranje iz državnega proračuna. Po izdelanem DIIP-u 
naj bi Vodni sklad ta dokument posredoval v pregled tudi občini, vendar ga vse do danes, kljub 
večkratnemu povpraševanju, še vedno nismo prejeli.      
Zaradi izredno velikega stroška sanacije, je bila že v fazi priprave projektne dokumentacije 
predvidena fazna izvedba sanacije zadevne struge. V prvi fazi je bila predvidena izvedba sanacije 
najbolj kritičnega odseka pri objektu Mercatorja, ki je bila izvedena v letu 2010 z lastnimi sredstvi 
občine v višini dobrih 70.000 EUR. 
V novembru 2012 je bila na Agencijo RS za okolje poslana zahteva za sanacijo poškodovanega 
praga v strugi potoka, na lokaciji pod baliniščem Gostilne na Vidmu. Odgovor Agencije še čakamo. 

 
74. V proračun je vključiti sanacijo usada pr 'Ajnžuc - Malenjski vrh (p.p. 514). Odgovor: Sanacija bo 

vključena v izvajanje v prihodnjih letih skladno s prioriteto izvajanja sanacij usadov in razpoložljivimi 
finančnimi sredstvi, saj je seznam potrebnih sanacij plazov zelo obsežen. 

 
75. V občinski proračun v načrt razvojnih programov za leto 2014 je vključiti rekonstrukcijo oziroma 

preplastitev ceste  Polycom – Palir (potrebno je obnoviti del javnega vodovoda, ki je v slabem stanju). 
Odgovor: Investicija bo vključena v izvajanje v prihodnjih letih skladno s proračunskimi možnostmi. 

 
76. V občinski proračun v načrt razvojnih programov za prihodnje leto je uvrstiti tudi cesto Suša – Dolenja 

Ravan. Odgovor: V kolikor bo možno, se sredstva zagotovijo s p.p. 5010. 
 

77. V proračunu je zagotoviti sredstva za nabavo vreč in peska, ki bi se uporabljala ob morebitnih 
poplavah.  Odgovor: V letu 2012, ob zadnjih poplavah, je bilo s strani Logističnega centra Izpostave 
URSZR Kranj zagotovljenih 300 novih protipoplavnih vreč, ki bodo na voljo prebivalcem ob 
morebitnih naslednjih poplavah.  

 
78. V srednjeročni plan občinskega proračuna je potrebno rezervirati sredstva za izdelavo pločnikov ob 

občinski cesti in državni cesti: 
- ob občinski cesti predlagamo izdelavo pločnika od pokopališča v Poljanah proti Volči.  
- ob državni cesti od Podpečna do stare ceste proti Polycomu – cca 300 m, predlagamo, da se 

pristopi k projektu za izgradnjo pločnika.  
Odgovor: Sredstva se zagotovijo v prihodnjih letih skladno s proračunskimi možnostmi, krajevna 
skupnost pobude za navedene ureditve predhodno ni posredovala. 

 
79. Lokalna cesta Delnice - Gabrška gora se v letu 2014 planira asfaltirati. V letu 2013 pa je potrebno to 

cesto zemeljsko utrditi in izdelati propuste. Ker to cesto večinoma uporablja le ena domačija, se 
predlaga, da bi za zemeljska dela delno prispevala tudi Občina (popis del iz leta 2009 – okvirna cena 
zemeljskih del znaša cca 40.000 evrov). 
Odgovor: Ker gre za obsežno investicijo, je potrebno, da KS pripravi natančnejšo finančno 
konstrukcijo za prihodnja leta, v kateri upošteva tudi sredstva odročnih krajev in cestnega programa. 

 
 

X. Pripombe Krajevne skupnosti Gorenja vas, z dne 21. 11. 2012  
 
80. Na p.p. 628  - Ureditev vaškega jedra Hotavlje je potrebno povečati sredstva za 3.000 EUR (za 

projektno dokumentacijo in izvedbo). Pripomba se upošteva. 
 

81. Na p.p. 209  - Vzdrževanje kulturnih objektov (cerkev, kapele) je potrebno povečati sredstva za 
obnovo kapelice v Sestranski vasi v Gorenji vasi (pri Neškovi brvi) v višini 5.882,35 EUR. Pripomba 
se upošteva. 

 



9/9 

 

XI. Pripombe člana občinskega sveta Žana Mahniča, z dne 23. 11. 2012 
 
82.  P.P. 357 Gasilska oprema 

Sredstva, ki so namenjena pod to postavko, naj ostanejo nespremenjena in naj se ne znižujejo. Glej 
obrazložitev pod zap. št. 15. 
 

83. Področje 11 - Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Sredstva naj se zvišajo na vseh postavkah, razen na postavki 684-Trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo, ki je namenski prihodek in ostanejo sredstva enaka. Proračun za kmetijstvo predstavlja le 
dober 1% celotnega proračuna, kar je za občino, kjer je kmetijstvo ena izmed poglavitnih dejavnosti, 
premalo. Glej odgovor pod zap. št. 63. 
 

84.  P.P. 562 - Tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave 
Sredstva naj se zvišajo. Veliko javne razsvetljave je že bilo posodobljene, nekaj pa jo je še potrebno 
zamenjati. Nova javna razsvetljava je energetsko bolj varčna od stare, kar na dolgi rok pomeni 
prihranek. Prav tako smo lani sprejeli lokalni energetski koncept, kjer smo sprejeli smernice v zvezi s 
posodobitvijo javne razsvetljave. 
Odgovor: Sredstev za sicer potrebno energetsko sanacijo dela obstoječe javne razsvetljav v letu 
2013 še ne bo mogoče zagotoviti, zato se zagotovijo v prihodnjih letih skladno s proračunskimi 
možnostmi. 
 

85.  V proračunu naj bodo štiri posamezne postavke, da bodo sredstva jasno razvidna: 
- Tavčarjev Dvorec Visoko - obnova 
- Tavčarjev Dvorec Visoko – dejavnost 
- Šubičeva hiša – obnova 
- Šubičeva hiša – dejavnost 

Odgovor: Tavčarjev dvorec Visoko-obnova se nahaja na p.p. 222, Tavčarjev dvorec Visoko-
dejavnost se nahaja na p.p. 219 (glej tabelo pri p.p. 219). Glede Šubičeve hiše glej odgovor pod zap. 
št. 7.  

 
 
 
 


