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Datum: 14.11. 2012 
 
 

Z A P I S N I K 
 

7. seje Nadzornega odbora Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bil dne 14.11.2012 
ob 17. uri v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane 

 
 
Prisotni člani Nadzornega odbora: Boris Koprivnikar, Tanja Bizovičar, Boris Bogataj in 
Janez Pelipenko   
Odsotni član Nadzornega odbora: Marijana Mohorič 
Ostali prisotni: Branka Srša in Jana Kristan 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje nadzornega odbora 
2. Obravnava prvega predloga proračuna za leto 2013 
3. Razno 

 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
 

ad. 1:  
 
Predsednik NO naredi pregled poudarkov iz zapisnika 6. redne seje NO.  
Na zapisnik ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen. 
 
 
ad. 2: 
 
Branka Srša na kratko povzame bistvene podatke, ki se nanašajo na prihodke in odhodke, iz 
prvega predloga proračuna za leto 2013. Pove tudi, da je občina v vmesnem času (po tem ko 
je bil prvi predlog proračuna za leto 2013 že pripravljen) s strani Ministrstva za finance 
prejela nove izračune glede dohodnine, primerne porabe, finančne izravnave in povprečnine, 
kar bo upoštevano pri pripravi drugega predloga proračuna za leto 2013. Na kratko povzame 
tudi predlog novega Zakona za uravnoteženje javnih financ občin (ZUJFO).  
 
V nadaljevanju je bila odprta razprava glede prvega predloga proračuna za leto 2013, po 
posameznih proračunskih postavkah. 

� Janez Pelipenko vpraša: 
-  ali je možnost, da se občina zadolži še več kot za 1,5 mio EUR.  

Branka Srša pojasni, da ta možnost obstaja, vendar občina zasleduje cilj, da bi se v 
letu 2013 zadolžila čim manj, saj se bodo projekti v okviru Porečja Sore v večjem 
zamahu odvijali v letu 2014 in 2015 ter bo takrat potreba po zadolžitvi večja. 

- Zanima ga ali se bo glede na ZUJFO vrtec še dodatno pocenil. 
Branka Srša pojasni, da se je vrtec glede na določila ZUJF enkrat že pocenil 
(povprečno skupno za 5%). Glede na ZUJFO pa se vrtec lahko še dodatno poceni. 

� Borisa Koprivnikarja zanima kako je sedaj s sredstvi glede varovalnega doma v 
Kranju. 



Branka Srša pojasni, da varovalnega doma v Kranju zaenkrat ne bo, saj dogovori 
glede zemljišča niso bili uspešni. 

� Boris Bogataj vpraša za kakšen namen so se povečala sredstva na P.P. 204-
Proslave in prireditve ter občinska priznanja (kaj je dodatno). 
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). 

� Tanjo Bizovičar  zanima kdaj poteka teden mobilnosti. 
Odg.: Letos je teden mobilnosti potekal od 17. do 22. septembra. V okviru tega je 
Občina občane povabila na brezplačni pregled koles, ki ga je izvedlo podjetje Bokal 
d.o.o. Škofja Loka. Naslednje leto bo akcija potekala pod okriljem Sveta za preventivo 
v občini. Termin je določen s strani države in je verjetno vedno približno v istem času. 

� Borisa Koprivnikarja zanima kako je s potekom kanalizacije, kjer je trenutno še ni oz. 
kje je predvideno da se javno kanalizacijo še zgradi? 
Odg.: Opremo območji z javno kanalizacijo določa Operativni program odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode za območje občine Gorenja vas-Poljane, z dne 
februar 2012. Operativni program na osnovi državne zakonodaje in državnega 
operativnega programa določa, da se z javno kanalizacijo na novo opremijo še 
naselja Hotavlje, Podgora in Trebija oziroma njihovi deli. V naseljih z že zgrajeno 
javno kanalizacijo bo potrebno še dograditi obstoječe kanalizacijsko omrežje. 
Podrobnosti so razvidne iz operativnega programa, ki je nadzornemu svetu na voljo 
za vpogled pri Kristini Knific. 
Za gradnjo kanalizacije Trebija-Gorenja vas je Občina pred podpisom pogodbe z 
izbranim izvajalcem. Gradnja naj bi se začela v naslednjem letu in zaključila v letu 
2015. 
Posodobitev in povečanje ČN Gorenja vas iz 1000 PE na 3100 PE je v fazi 
pridobivanja soglasij, okoljskega dovoljenja in izdelave PGD. Do pomladi naj bi bilo 
izdano gradbeno dovoljenje. Sledi gradnja in enoletno poskusno obratovanje s 
predvidenim zaključkom v letu 2014. 
Kanalizacija Javorje je v fazi priključevanja objektov. Priključki objektov iz naselij 
Javorje, Dolenčice, Murave in Četena Ravan naj bi bili izgrajeni v letu 2013. 

� Tanja Bizovičar vpraša ali župan ne dobi regresa. 
Branka Srša pojasni, da je za leto 2013 regres predviden glede na plačne razrede. 
Zaposlenim, ki so v letu 2013 v mesecu pred izplačilom regresa za letni dopust 
uvrščeni v 41. ali višji plačni razred, se za leto 2013 ne izplača regres za letni dopust.  

� Borisa Bogataja zanima: 
- ali je že bilo kaj pritožb s strani gasilcev, saj so se jim zmanjšala predvidena sredstva 

za opremo.  
Branka Srša pove, da so pritožbe že bile, vendar je znižanje sredstev predvideno na 
vseh področjih in za vsa društva, razen za društva na kmetijskem področju. 
Zmanjšanje je skladno s priporočili Ministrstva za finance.  
Boris Bogataj 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. 

- kaj je z Neškovo brvjo. V planu za 2013 je predvidena še neka projektna 
dokumentacija.  
Odg.: V zvezi z Neškovo brvjo (P.P. 532) v letu 2013 ni predvidenih sredstev, so pa 
predvidena sredstva za izdelavo idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo ureditve Fortunove brvi čez 
reko Soro v Gorenji vasi (P.P. 563). 

- kako je z STC Stari vrh. V proračunu je zopet predvideno 60.000 EUR za prihodnje 
leto. 
Branka Srša pojasni, da ima občina pogodbo iz katere izhaja, da tekoče stroške 
financirajo sami, investicijsko vzdrževanje pa financira občina in sredstva so 
predvidena za ta namen. 



- kaj pomenijo najemnine in zakupnine, ki so predvidene na P.P. 220-Knjižnica Gorenja 
vas. 
Branka Srša pojani, da so plačila najemnine predvidena za novo knjižnico Ivana 
Tavčarja v Gorenji vasi, ki je predvidena v prostorih nad trgovino KGZ v Gorenji vasi. 
Boris Bogataj nato priporoča, da se preveri ali ne bo to na dolgi rok dražja varianta, 
kot če bi občina sama (namesto KGZ) izvedla obnovo prostorov, kot je bilo prvotno 
predvideno. 

- kaj je planirano v okviru sredstev na P.P. 222- Dvorec Visoko. 
Odg.: Sredstva so namenjena za gradbeno-obrtniška ter konservatorsko-
restavratorska dela v Škofovi sobi v Dvorcu Visoko. Dela bodo potekala pod okriljem 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Urejena škofova soba z restavriranim okrasjem 
bo primerna tudi za organizacijo porok. Izvajalci bodo izdelali novo okno, kovinske 
okenske mreže bodo speskali in pobarvali, porušen del zidu bodo zazidali s kamnom, 
restavrirali kamniti vhodni portal ter vhodna vrata, napeljali talni razvod električne 
napeljave in položili začasen tlak iz smrekovih desk. Na restavratorskem področju se 
bodo restavrirali ometi in beleži ter poslikano štukaturno okrasje. 

- zakaj se sredstva na P.P. 122 – OŠ Jelo Janežič za leto 2013 povečujejo (glede na 
leto 2012). 
Odg.: Prvi predlog proračuna za leto 2013 je enak predlogu OŠ Jela Janežiča, ki je bil 
z njihove strani pripravljen že v mesecu avgustu 2012. Šola do takrat še ni imela 
zaključenih vseh razpisov glede zaposlitev strokovnih delavcev, takrat tudi še ni bilo 
znano kateri od delavcev bo izvajal določen program. Za prvi predlog proračuna 2013 
so tako predlagali vrednosti na podlagi njihove ocene, za drugi predlog pa bo občina 
s šolo uskladila zneske glede na dejansko stanje. 

 
Ob zaključku razprave predsednik NO povzame sledeče ugotovitve:  

- Predlog proračuna je pripravljen skladno z možnostmi, ki jih trenutno imamo in je 
pripravljen precej varno. 

- NO je bil seznanjen, da se bo glede na spremembe zakonodaje in izračunov 
Ministrstva za finance predlog proračuna za leto 2013 še spremenil. Predlaga naj se 
NO o spremembah proračuna sproti seznanja (se posreduje gradivo nadzornemu 
odboru) in nato se bodo člani NO odločili ali se bo potrebno na temo predloga 
proračuna še dodatno naknadno sestati.  

 
 
ad. 3:  
 
Člani NO ugotovijo, da je članica Marijana Mohorič na že kar nekaj sejah NO manjkala brez 
pojasnila ter se dogovorijo, da jo predsednik NO kontaktira ter povpraša o morebitnih 
razlogih izostankov. V kolikor se po razgovoru ugotovi, da funkcije članice NO ne more več 
opravljati, se ji predlaga, da poda odstopno izjavo na občino, ki potem spelje ustrezne 
postopke za zamenjavo člana NO. 
 
Ob zaključku se predsednik NO še zahvali za udeležbo, vsa pojasnila in pripravljeno gradivo. 
 
Seja je bila zaključena ob 18:10 uri. 
 
 
 
Zapisala:  
Jana Kristan 

Boris Koprivnikar 
                                                      predsednik NO 


