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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 2011 

 
 

1. člen 
 
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Gorenja vas - Poljane za leto 2011, ki zajema vse 
prihodke in odhodke proračuna občine Gorenja vas - Poljane. 
 

2. člen 
 
Zaključni račun proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2011 obsega: 
 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV: 

 

Skupina/podskupina kontov Realizacija 2011 v 

EUR brez centov 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 8.748.735 

    TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.975.224 

70 DAVČNI PRIHODKI                     
             5.894.171 

     700 Davki na dohodek in dobiček 5.383.366 

     703 Davki na premoţenje 338.721 

     704 Domači davki na blago in storitve                                                                    172.084 

     706 Drugi davki 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.081.053 

     710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja 186.983 

     711 Takse in pristojbine 2.664 

     712 Denarne kazni 1.822 

     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 21.406 

     714 Drugi nedavčni prihodki 868.179 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 498.511 

     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 

     721 Prihodki od prodaje zalog 0 

     722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega  
premoţenja 498.511 

73 PREJETE DONACIJE 52.704 

     730 Prejete donacije iz domačih virov 52.704 

     731 Prejete donacije iz tujine 0 
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74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.222.296 

     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 853.249 

     741 Prejeta sredstva drţavnega proračuna iz sredstev              
            proračuna evropske unije 369.048 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 7.930.499 

40 TEKOČI ODHODKI 2.160.399 

     400 Plače in drugi izdatki zaposleni 400.263 

     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 64.165 

     402 Izdatki za blago in storitve 1.609.542 

     403 Plačila domačih obresti 11.430 

     409 Rezerve 75.000 

41 TEKOČI TRANSFERI 2.379.181 

      410 Subvencije 62.378 

      411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.778.388 

      412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 195.678 

      413 Drugi tekoči domači transferi 342.738 

      414 Tekoči transferi v tujino 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.075.109 

     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.075.109 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 315.810 

     431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam 158.806 

     432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 157.003 

III. PRORAČUNSKI PRESEŢEK (I.-II)  

      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 818.236 

  

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB  

  

IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  

     KAPITALSKI DELEŢEV (750+751+752) 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  

     DELEŢEV (440+441+442) 117.156 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŢEV 

117.156 

     440 Dana posojila 27.156 

     441 Povečanje kapitalskih deleţev in naloţb 90.000 

  

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  

      KAPITALSKIH DELEŢEV (IV. – V.) -117.156 

  

C. RAČUN FINANCIRANJA  



 
 
 

5 

VII. ZADOLŢEVANJE (500) 0 

 

50 ZADOLŢEVANJE 0 

     500 Domače zadolţevanje 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 114.392 

55 ODPLAČILA DOLGA 114.392 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 

RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  586.687 

  

X. NETO ZADOLŢEVANJE (VII. – VIII.) -114.392 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. – VIII. – IX = - III.) -818.236 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH – 31.12. 

PRETEKLEGA LETA 32.725 

 
 

D.  PRORAČUNSKA REZERVA OBČINE na dan 31.12.2011 znaša 17.044,26 EUR 
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna so prenesena v rezervni sklad. 
 
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naloţb, izkaz računa 
financiranja ter bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna in so objavljeni na 
spletni strain Občine Gorenja vas - Poljane. 
 

3. člen 
 
Stanje sredstev na računih po zaključnem računu proračuna v višini 619.412,18 EUR je preneseno v 
proračun občine za leto 2012 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 2011 se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
 
 
Številka:  
Gorenja vas, dne   

OBČINA GORENJA VAS -POLJANE                    
     ŢUPAN                                                                                     
                    MILAN ČADEŢ, l.r. 
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3. OBRAZLOŢITVE 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 drţavnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 
poročila o doseţenih 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 preseţka 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. OBRAZLOŢITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
 

SPREJEM PRORAČUNA ZA LETO 2011 
 
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, napredovanje 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 v predlogu proračuna smo upoštevali kvantitativna izhodišča 
Ministrstva za finance o moţnem povečanju obsega sredstev za javno porabo občin, realizacijo 
odhodkov proračuna za leto 2010 ter predvidene spremembe in dopolnitve v financiranju določenih 
segmentov javne porabe občine. 
 
Odlok o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za letu 2011 je bil sprejet na seji občinskega sveta 
dne 27.12.2010 in objavljen v Uradnem listu RS, št.106/2010. Odlok o spremembi odloka o proračunu 
občine Gorenja vas - Poljane za Leto 2011 je bil sprejet 21.6. 2011 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 
53/2011 in Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za Leto 2011 je bili 
sprejet 27. 10. 2011 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/2011.  
 
Sprejeti rebalans proračuna je bil uskladitev proračuna oziroma ponovno uravnoteţenje proračuna 
glede na medletne spremembe financiranja in sofinanciranja iz drţavnega proračuna ter novonastalimi 
potrebami na odhodkovni strani proračuna.  
 
Za občine se je proračunsko leto zaključilo 31. decembra 2011. 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. 2011 ter 
med odhodke tisti izdatki proračuna, ki so bili do 31. 12. 2011 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 2011 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 31.12.2011. 
 

Prihodki in prejemki občine in krajevnih skupnosti so bili realizirani v višini: 8.748.735,36 EUR, ter 

odhodki in izdatki občine in krajevnih skupnosti v višini 8.162.047,90 EUR, Razlika prihodkov in 

prejemkov med odhodki in izdatki v znesku 586.687,46 EUR je pozitivna. 
 

Planiranih lastnih prihodkov KS je bilo 140.913,11 EUR, realiziranih pa 97.185,35 EUR. Manjša 

realizacija je bila zaradi nerealizirane prodaje doma pod Planino (v višini 35.000,00 EUR). 
 

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 5.894.171,47 EUR, kar je 99,59 % v primerjavi z veljavnim 
proračunom.  
V to skupino prihodkov spadajo prihodki dohodnine, davek na premoţenje, 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 onesnaţevanja okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, pristojbina za vzdrţevanje gozdnih cest, komunalne takse in  
okoljska dajatev zaradi onesnaţevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov).  
 
Prihodke iz naslova okoljske dajatve od odvajanja odpadnih voda se prenese v naslednje leto za 
izgradnjo kanalizacije-sekundarnih vodov v Porečju Sore. 
 
Prihodke iz naslova okoljske dajatve od odlaganja odpadkov pa smo porabili za izgradnjo Zbirnega 
centra v Todraţu in Vodovoda Trebija-Gorenja vas-Trebija. 
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Nedavčni prihodki  so bili realizirani v višini 1.081.052,63  EUR, 91,62 % glede na veljavni proračun. 
Med nedavčne prihodke spadajo prihodki od dividend, prihodki od obresti, prihodki od najemnin in 
zakupnin, podeljenih koncesij, taks, denarnih kazni, prihodkov od prodaje blaga in storitev in drugi 
nedavčni prihodki, med katere spadajo tudi fakturiranje v reţijskem obratu (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) v višini 310.313,30 EUR.  
Sredstva rente smo porabili delno za sanacijo Rupnikove linije, toplovoda v Todraţu, vrtca v Gorenji 
vasi, in  kanalizacijo in ČN v Gorenji vasi. 
 

Kapitalski prihodki so bili realizirani v višini 498.510,66 EUR, kar je 27,42 % glede na veljavni 
proračun. Nizka realizacija je zaradi nerealizirane prodaje celotnega zemljišča v Todraţu in naloţbe na 
Visokem ter v Kopačnici, kot je bilo predvideno. Realizirani  prihodki pa vsebujejo  prihodke od prodaje 
zemljišč v industrijski coni  Dobje v višini 353.031,00 EUR, v Todraţu delno v višini 85.080,00 EUR, 
plačilo odškodnine za obvoznico s strani drţave za Neškovo hišo v višini 40.075,20 EUR, druge manjše 
prodaje zemljišč v višini 6.017,59 EUR in manjave v višini 10.879,67 EUR. Prav tako je KS Gorenja vas 
prodala manjši travnik pri pokopališču v Gorenji vasi v višini 3.427,20 EUR. 
 

Donacije od pravnih in fizičnih oseb znašajo 52.604,41 EUR in sicer: 
- donacija RŢV za izgradnjo GC Todraţ  po zahtevkih iz leta 2010, ki so bili nakazani v začetku leta 

2011 v višini 46.627,74 EUR, 
- donacija Heliosa Domţale za sofinanciranje obnove vaškega vodnjaka na Hotavljah v višini 3.200,00 

EUR, 
- donacije podjetij, ki so sofinancirale projekt na področju turizma (mednarodno tekmovanje o 

gorskem teku za mlade) v višini 1.916,67 EUR,  
- donacije, ki jih dobijo KS od domačih pravnih in fizičnih oseb za izvedbo raznih prireditev, znašajo 

860,00 EUR, 
 
Realizacija je v skladu z načrtovano.  
   

Transferni prihodki so bili realizirani 141,27 % v primerjavi z veljavnim proračunom.  

Transferni prihodki vključujejo sredstva sofinanciranja drţave za investicije v znesku 1.222.296,19 

EUR. 
 
V letu 2011 smo za investicije prejeli sredstva iz drţavnega proračuna od: 
 

 Sluţbe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v znesku 4.044,12 EUR za projekt 
CULTH:EX CAR-GOR- Brezmejna doţivetja kulturne dediščine (sredstva EU) ; 

 Sluţbe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko Ministrstva za gospodarstvo RS v 
višini  13.999,64 EUR za projekt obnovljivi viri energije REAL ( sredstva EU); 

 Sluţbe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v znesku 149.600,00 EUR za 
kanalizacijo in ČN Javorje (sredstva EU); 

 Agencije za kmetijske trge in razvoj podeţelja v znesku 23.464,96 EUR za Leader projekt, ki ga 
vodi Razvojna agencija Sora, d.o.o., Škofja Loka za izvedbo delavnic v okviru izgradnje 
otroškega igrišča na Hotavljah (sredstva EU); 

 Ministrstva za obrambo v znesku 16.285,00 EUR za investicije na področju gasilstva; 

 Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano v znesku 7.449,58 EUR za obnovo gozdnih 
cest; 

 Ministrstva za okolje in prostor v znesku 48.229,54 EUR za sanacijo naravnih  nesreč; 

 Sluţbe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko po 21. členu ZFO v višini  
363.435,02 EUR za : (Rekonstrukcijo kanala B v Predmostu v znesku 91.572,02 EUR, 
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Vodovodni sistem Podvrh-Zapreval v znesku 108.300,00 EUR in Kanalizacijo v Javorjah v 
znesku 163.563,00 EUR); 

 Za investicijo Panoramske ceste, ki jo je vodila Občina Škofja Loka v znesku 181.983,01 EUR 
(sredstva EU); 

 V skupino kontov 740 spada tudi finančna izravnava, ki smo jo v letu 2011 dobili v višini 
395.289,00 EUR. 

 
Druga prejeta sredstva iz drţavnega proračuna za tekočo porabo vključujejo refundirana sredstva od 
drugih javnofinančnih institucij v znesku 18.516,32 EUR - refundacija oskrbnin, dodatek za pomoč in 
postreţbo za druţinskega pomočnika in sofinanciranje Sluţbe 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: 
 
 

 
 
 

Odhodki občine so znašali: 7.930.499,44 EUR, vključujejo tudi lastne odhodke krajevnih skupnosti v 

višini 99.890,82 EUR in sicer po posameznih namenih in postavkah. 
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Tekoči odhodki v znesku 2.160.399,40 EUR vsebujejo plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke 
delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti od posojil, rezerve – splošne 
proračunske rezervacije namenjene za nepredvidene izdatke, za katere se pri oblikovanju proračuna ni 
vedelo in proračunske rezerve občine, ki se oblikuje po zakonu. 
 

Tekoči transferi v znesku 2.379.181,29 EUR vsebujejo: 
subvencije za spodbujanje kmetijske dejavnosti in turističnih programov, transfere posameznikom in 
gospodinjstvom kot so: sredstva za pomoč druţini 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 druţinskemu pomočniku in drugi 
transferi posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam. 
Drugi tekoči domači transferi kot so stroški inšpektorja, zdravstveno zavarovanje za brezposlene osebe, 
tekoči transferi v javne zavode v okviru naše občine kot je (sredstva za plače, prispevke in materialne 
stroške). 
 

Investicijski odhodki v znesku 3.075.109,10 EUR vsebujejo nakup in gradnjo osnovnih sredstev. 
 

Investicijski transferi v znesku 315.809,65 EUR vsebujejo: 
Investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in investicijske 
transfere proračunskim uporabnikom. 
 

POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB 
 
V računu finančnih terjatev in naloţb smo v letu 2011 povečali kapitalski deleţ v  STC Stari vrh, d.o.o. v 
višini 90.000,00 EUR.  
Povečali smo depozit - posojilo Razvojni agenciji Sora v višini 27.156,00 EUR, ki vodi kreditno shemo za 
razvoj obrti in podjetništva, da bi omogočili podjetnikom na območju naše občine najem ugodnejših 
kreditov. V letu 2011 je bilo omogočeno podjetjem in nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
ugodno kreditiranje preko Razvojne agencije Sora, saj je bilo podeljenih  6 posojil v našo občino. 
 

POJASNILA K IZKAZU FINANCIRANJA 
 
V računu financiranja je prikazano zadolţevanje in odplačilo dolga občine.  
V letu 2011 se občina ni zadolţevala. Odplačali smo del glavnice za kredit najet za OŠ Poljane pri PBS 
in NLB v znesku 112.669,08 EUR in dokončno odplačali kredit Banki Koper za raziskavo vrtine pri 
Topličarju v dolini Kopačnice v višini 1.723,38 EUR. 
 

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV REŢIJSKEGA OBRATA 
 
S 1.1.2002 je bil ustanovljen reţijski obrat po 17. členu Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Ur.list 
RS; št.32/93 in 30-98-1224). V reţijskem obratu se vodi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča 
obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske druţbe (fakturirana 
realizacija). Poleg evidenčnega vodenja ločenega računovodstva pa se prihodki in odhodki vodijo tudi v 
sklopu proračunskega računovodstva. Kot prihodki od poslovanja reţijskega obrata se izkazujejo vsi 
prihodki, ki jih reţijski obrat doseţe z zaračunavanjem svojih storitev kupcem, poleg tega pa še ustrezen 
del sredstev proračuna, ki je po posameznih programih predviden za delo reţijskega obrata. Sredstva 
proračuna so namenjena investicijskemu delu reţijskega obrata. Reţijski obrat je vključen v proračun 
občine, razlika med prihodki in odhodki reţijskega 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 reţijskega obrata. Z ustanovitvijo reţijskega obrata torej lahko poračunavamo 
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davek na dodano vrednost tudi od investicij. Pogoj je ločena računovodska evidenca za reţijski obrat in 
ločene fakturne knjige.  
 
Razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne sluţbe ter dejavnost prodaje blaga in storitev – 
reţijski obrat je doseţena z evidentiranjem prihodkov po kontih, z razdelitvijo podatkov v skupine po 
programih, projektih, na odhodkovni strani pa je razmejevanje doseţeno z evidentiranjem odhodkov po 
področjih porabe – po programih, projektih, kontih in stroškovnih mestih. 
 

Prihodki reţijskega obrata v višini 899.521,81 EUR vsebujejo: 

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev v znesku 849.671,39 EUR: 
- najemnine poslovilnih veţic, 
- prihodki od najemnin grobov, 
- prihodki od smetarine in kanalščine, 
- prihodki od prodaje zabojnikov za smeti, 
- prihodki od prodaje materiala in odpadkov. 
 

Prihodki od prodaje materiala in blaga v višini 49.880,42 EUR: 
- prenakazila vodarine na krajevne skupnosti. 
 

Odhodki reţijskega obrata v višini 1.147.549,00 vsebujejo: 
Stroški materiala v znesku 75.171,74 EUR: 
- električna energija za objekte reţijskega obrata, 
- vodarina - prenakazilo krajevni skupnosti, 
- drugi material in drobni inventar. 
 
Stroški storitev v znesku 276.230,87 EUR: 
- odvoz smeti in deponiranje, 
- zavarovalne premije za komunalno infrastrukturo, 
- prenakazila najemnin za grobove krajevnim skupnostim, 
- stroški deponije Draga, 
- vzdrţevalna dela na ČN Poljane in Gorenja vas, 
- zdravstveni nadzor pitne vode, 
- vzdrţevalna dela na vodovodu Trebija, 
 
Stroški dela v znesku 160.413,95 EUR: 
- Plače, prispevki in drugi stroški dela za reţijski obrat. 
Amortizacija v znesku 635.732,11 EUR: 
- Strošek amortizacije objektov in opreme reţijskega obrata  
 
Preseţek odhodkov nad prihodki je 247.996,86 EUR. 
 

Poročilo o ukrepih za uravnoteţenje proračuna. 
V letu 2011 nismo izvajali posebnih ukrepov za uravnoteţenje proračuna: 
- ustavili prevzemanje obveznosti, 
- podaljševali rokov plačil, 
- ustavili prerazporejanje 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 uravnoteţili proračun. 
 
Sprememb neposrednih uporabnikov med letom nismo imeli. 



 
 
 

12  



 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

14 

 
 

 

3. 2. OBRAZLOŢITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2011 

 
Poraba proračunskih sredstev se izvršuje na podlagi veljavnega proračuna, to je zadnji sprejeti proračun 
za leto 2011 s prerazporeditvami, ki jih sprejme ţupan. 
 
Posebni del zaključnega računa proračuna se deli na: 
- proračunske porabnike (PU), 
- programsko klasifikacijo (PK), 
- proračunsko postavko (PP), 
- konto. 
 

Delitev proračunskih uporabnikov (PU) t.i. institucialna klasifikacija daje odgovor na vprašanje: Kdo 
porablja proračunska sredstva? Proračun občine Gorenja vas - Poljane se deli na sledeče proračunske 
uporabnike: 

 Občinski svet 

 Nadzorni odbor 

 Ţupan 

 Občinska uprava in oddelki 

 Reţijski obrat in 

 Krajevne skupnosti 
 
Največja poraba sredstev se kaţe pri proračunskem uporabniku občinska uprava z oddelki. Vse 
investicije, ki so splošnega občinskega pomena, se vodijo pri tem uporabniku. Drugi večji uporabnik je 
reţijski obrat, v katerem se vodijo investicije povezane s komunalno infrastrukturo. Ostalo so manjši 
uporabniki. 
 

Programska klasifikacija (PK) daje odgovor na vprašanje: 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 obrazloţitev posameznih proračunskih postavk. Proračunske postavke pa se delijo na ekonomsko 
klasifikacijo, ki je temeljna struktura proračuna. Ekonomska klasifikacija je določena s pravilnikom o 
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enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
Odgovarja na vprašanje: Kaj se plačuje iz javnih sredstev? Podroben prikaz porabe po navedenih 
kriterijih je prikazan v prilogi v posebnem delu zaključnega računa proračuna za leto 2011. 
 

01 OBČINSKI SVET 

 

01 POLITIČNI SISTEM 
Občinski svet se je v letu 2011 sestal na petih 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 izobraţevanje). 
 

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

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŢBE 
 

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 tiskanje 
dveh številk 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 
Stroški proslav in prireditev zajemajo stroške organizacije in izvedbe praznovanj ter prireditev v občini: 
osrednja občinska proslava ob kulturnem prazniku - 8. februar, Dan drţavnosti – 25. junij, občinski 
praznik – 23. november in drugih prireditev v občini. 
Na tej postavki so sredstva namenjena 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 Ţiri, ki je s svojim delom začel v poletnih mesecih 2008 in se nanašajo na poplačilo 
sorazmernega dela plače inšpektorja in redarja ter na sorazmerni del materialnih stroškov za delovanje 
inšpektorata. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

912 Spomeniki II. svetovne vojne 
Sredstva so bila porabljena za vzdrţevanje in urejanje spomenikov II. svetovne vojne.  
 

913 Spomeniki zamolčanim ţrtvam 
Sredstva so bila porabljena za nakup nagrobnih sveč za zamolčane ţrtve. 
 

914 Veteranske organizacije 
Sredstva so bila namenjena za delo veteranskih organizacij, vendar niso bila porabljena saj ni bilo 
izdanih zahtevkov. 

 

02 NADZORNI ODBOR 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

007 Nadzorni odbor 
Nadzorni odbor je v letu 2011 imel štiri seje. Obravnaval je zaključni račun preteklega leta za Občino 
Gorenja vas – Poljane. Obravnaval rebalans proračuna občine Gorenja vas – Poljane za leto 2011 in 
obravnaval prijavo o sumu korupcije oziroma domnevnih nepravilnosti. V nadzoru ni bilo ugotovljenih 
kršitev zakonodaje. 

 

03 ŢUPAN 

 

01 POLITIČNI SISTEM 

 

006 Občinski organi – ţupan, podţupana 
Sredstva so bila porabljena za nagrado ţupana in nagrado podţupana za nepoklicno opravljanje 
funkcije, potne stroške, dnevnice, materialne stroške, strokovno izobraţevanje 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 
Na tej postavki sredstva v letu 2011 niso bila porabljena. 

 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŢBE 

 

009 Kaliopa – geografski informacijski sistem 
Sredstva so bila porabljena za delovanje geografskega informacijskega sistema Občine Gorenja vas – 
Poljane (mesečna najemnina streţniškega prostora). 
  

008 Investicijsko vzdrţevanje zgradb in obnova poslovnih prostorov  
Sredstva so bila porabljena za tekoče investicijsko vzdrţevanje in obnovo poslovnih prostorov. 
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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, 
telefon, električna energija, ogrevanje, računalniške storitve), in stroške nakupa plina za ogrevanje 
Kulturnega doma. 

 

724 Tekoči izdatki za poslovne prostore (RŢV) 
Postavka zajema tekoče odhodke poslovnih prostorov na območju RŢV. 
 

921 Druge finančne naloţbe  
Na tej postavki so prikazana sredstva, ki so bila plačana za povečanje kapitalskega deleţa v STC Stari 
vrh, d.o.o. v višini 90.000,00 EUR in dano posojilo Razvojni agenciji Sora v višini 27.156,00 EUR, ki vodi 
kreditno shemo za razvoj obrti in podjetništva v naši občini.  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

001  Plače, dodatki in premija KDPZ 
V občinski upravi je zasedenih enajst delovnih mest v skladu s kadrovskim načrtom in sistematizacijo 
delovnih mest. Odhodki predstavljajo plače zaposlenih v občinski upravi brez zaposlenih v reţijskem 
obratu, napredovanje 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 sluţbo. K stroškom plač uvrščamo tudi obveznosti iz naslova prispevkov delodajalca.  
 

002 Izdatki za blago in storitve 
Odhodki za materialne stroške vsebujejo stroške pisarniškega materiala, strokovne literature, časopisov, 
revij, strokovnega izobraţevanja, vzdrţevanja in čiščenja poslovnih prostorov, poštne storitve, 
računalniške storitve, telefonske storitve, stroške elektronskega poslovanja, prevoz v sluţbene namene, 
stroške reprezentance in gostinske storitve, stroške drobnega inventarja, stroške odvetniško pravnih 
storitev, stroške vzdrţevanja programske opreme. 
 

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

011 Vzdrţevanje prostorov za delovanje občinske uprave 
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrţevanje prostorov: ogrevanje, električno energijo, 
zavarovanje, tekoče vzdrţevanje poslovnih prostorov občine. 

 

519 Tekoče vzdrţevanje opreme in vozil 
Sredstva so bila porabljena za gorivo in tekoče vzdrţevanje tovornega vozila namenjenega 
komunalnemu  urejanju okolja. 
 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

 

401 Oprema za zaščito in reševanje 
Sredstva so se v letu 2011 namenila Jamarskemu društvu Gorenja vas za sofinanciranje nakupa 
reševalne opreme, nakupu črpalke za PGD Poljane ter škornjev. Kupljena oprema je dana v uporabo 
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Jamarskemu društvu in PGD Poljane ter ostalim prostovoljnim gasilskim društvom za posredovanje v 
primeru naravnih nesreč v občini. 

 

402 Organizacija, usposabljanje, zavarovanje 
Sredstva so se porabila za udeleţbo poveljnika civilne zaščite na dnevih Civilne zaščite.   
 

403 Materialne rezerve 
Na tej postavki ni bilo realizacije saj se materialna sredstva v letu 2011 niso nabavila.  
 

414 Izdelava načrtov zaščite in reševanja 
Sredstva so se namenila za izdelavo Občinskih načrtov načrtov zaščite in reševanja ob zemeljskem 
plazu in poţaru v naravnem okolju, skladno z Uredbo o izdelavi načrtov zaščite in reševanja. 
 

351 Gasilska društva  
Dejavnost gasilskih društev obsega financiranje vzdrţevanja vozil in opreme, vzdrţevanja 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, vzdrţevanje gasilskih objektov, 
servisiranje, vzdrţevanje in nabava reševalne in zaščitne opreme v skladu s kategorizacijo in 
operativnimi načrti v poţarnih, elementarnih in drugih nesrečah. Vključeno je tudi vzdrţevanje gasilskih 
domov. Vključena so tudi sredstva za refundacijo nadomestila plač za odsotno operativno članstvo na 
intervencijah in na izobraţevanju. Med dejavnost gasilskih društev spada tudi izvajanje preventivnih 
nalog in ukrepov za preprečevanje nastanka poţarov ter preventivna vzgoja v mesecu oktobru, mesecu 
poţarnega varstva. Sredstva so bila nakazana Gasilskemu društvo Škofja Loka kot tekoči transfer.  

 

352  Gasilska zveza Škofja Loka  
Zaposleni opravljajo servisno sluţbo za vzdrţevanje 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 sluţbo – 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 poţarov.  Zagotavlja se 
financiranje preventivne dejavnosti  gasilskih društev, občinskih poveljstev GZ ter pregledi v bivalnih, 
delovnih in naravnih okoljih, vzdrţevanje in servisiranje gasilskih aparatov za GD in občane ob poţarih, 
preventivne in druge aktivnosti v oktobru – mesecu poţarne varnosti, preventivno vzgojo mladine v GD, 
šolah ter vrtcih, pregledi odvzemališč poţarne in pitne vode, hidrantnih omreţij ter drugih nalog za 
preprečevanje poţarov in drugih nesreč. Sredstva so bila porabljena v planiranem obsegu. 
 

354  Izobraţevanje gasilskih kadrov 
Splošno in dopolnilno izobraţevanje in usposabljanje članov v GD, občinskih poveljstev, operativnih 
gasilskih enot ter za posamezna posebna ukrepanja ob poţarih, 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. 
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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 2011 je občina Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trebija sofinancirala nakup gasilskega vozila 
GVC16/25. 
 

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

 

517 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
V letu 2011 se je namenilo sredstva za nakup odsevnih kresničk, cestnih oznak, tabel na avtobusnih 
postajah, varovanje otrok v prometu in finančno pomoč pri organizaciji prometnega dneva na OŠ 
Poljane. 

 

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 56 upravičencem, ki so izvedli nakup kmetijske mehanizacije oz. uredili kmetijska zemljišča. 
Občina je tako sofinancirala nakup 5 traktorjev, 3 aeratorjev in 3 trosilcev hlevskega gnoja, 21 gorskih 
kosilnic in 13 hidravličnih cepilcev za delo v gozdu. Sredstva so bila namenjena tudi 5 investicijam v 
urejanje kmetijskih zemljišč (agromelioracije), ostala dela pa so se nanašala na druge naloţbe in 
opremo v kmetijska gospodarstva (naloţbe v ureditev pašnikov, preureditev hlevov…). 

 

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 so se 
prijavili štirje nosilci dopolnilne dejavnosti in tudi v celoti realizirali investicije. 

 

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

679 Sofinanciranje izobraţevanja kmetov, posameznikov in društev 
Glede na sprejeti proračun so bila  sredstva porabljena v celoti.  Skladno z javnim razpisom je občina 
sredstva namenila delovanju 9 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeţelja in za 
delno pokritje stroškov usposabljanja za varno delo z motorno ţago 17 udeleţencev iz naše občine. 

 

614 Sofinanciranje zavetišča za ţivali (Horjul) 
Skladno z Zakonom o zaščiti ţivali je občina dolţna zagotavljati sredstva za financiranje oskrbe najdenih 
zapuščenih ţivali. V letu 2011 je občina financirala oskrbo šestindvajsetih mačk in treh psov, najdenih na 
območju občine. 

 

504 Vzdrţevanje gozdnih cest (pristojbina + MKGP) 
Načrtovana sredstva so bila porabljena za redno vzdrţevanje gozdnih cest po planu ZGS. Področje 
vzdrţevanje gozdnih cest je bilo realizirano v višini razpoloţljivih sredstev iz proračuna. 
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667 Gozdne vlake  
Glede na sprejeti proračun so bila sredstva porabljena skladno z objavljenim razpisom. 
Občina je sofinancirala izgradnjo oz. rekonstrukcijo 4 gozdnih vlak. 
 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

 

060 Obnovljivi viri energije project REAL – EU 
Občina Gorenja vas – Poljane je pristopila v skupni projekt BSC in 5 gorenjskih občin za energetsko 
obnovo objektov. OŠ Poljane bo preko projekta energetsko obnovljena, saj bo nameščen kotel na 
biomaso, toplotna črpalka, sanirali bomo dotrajano stavbno pohištvo in izvedena bo fotonapetostna 
elektrarna. 
V letu 2011 je bila izdelana idejna zasnova investicije in investicijski program. Konec leta je bil objavljen 
razpis za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo gradbeno obrtniških del in opravljanje storitev 
energetskega upravljanja za izboljšanje energetske učinkovitosti in uvedbo obnovljivih energetskih 
sistemov. 
Projekt je delno sofinanciran s strani Švicarskega prispevka (85% upravičenih stroškov); slovensko-
švicarski program sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik. 

 

618 Lokalna energetska Agencija – EU 
V letu 2011 sredstva na postavki niso bila porabljena, saj je bil Lokalni energetski koncept sprejet šele v 
mesecu decembru 2011 in tako z Lokalno energetsko agencijo še ni bila sklenjena Pogodba o izvajanju 
energetskega menedţmenta.   

 

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 bo izvedeno v letu 2012. 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

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

 

452 Zimska sluţba 
Sredstva so se porabila za izvedbo zimske sluţbe v zimski sezoni 2010/2011 na občinskih cestah. 

 

5010 Redno vzdrţevanje LC 
Sredstva na tej postavki so se namenila za redna letna vzdrţevalna dela na občinskih cestah, izvedena 
je bila košnja trave na 200 km občinskih cest in manjša sanacijska dela (čiščenje prepustov in 
obsekavanje vej, ki segajo v svetli profil ceste). 

 

503 Vzdrţevanje lokalnih cest nad normativi 
Sredstva so se namenila za nakup in izvedbo prikazovalnika hitrosti v Srednji vasi, nakup in montaţo 
lesene in jeklenih cestnih varnostnih ograj na odsekih občinskih cest, barvanje debeloslojnih 
horizontalnih prometnih označb na občinskih cestah v Poljanah, Gorenji vasi in Sovodnju in barvanje 
parkirnih prostorov. 
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523 Material za tekoče vzdrţevanje 
Sredstva so bila porabljena za hladni asfalt in ostali gradbeni material. 

 

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. 

 

482 urejanje novih sosesk Dobenska Amerika - ceste 
Sredstva so bila porabljena za izvedbo priklopa javne razsvetljave v Dobenski Ameriki. 

 

511 Cestni program – posebni razvojni problemi  
Namenjena sredstva so se porabila za izvedbo investicijskih vzdrţevalnih del in sanacijo odsekov 
občinskih cest (odsek Sleme – Slajka, odcep Anţaj, odsek Kopačnica – Planina, sanacijo splazele 
breţine pri Stari Oselici in Smoldnem ter izvedbo podpornega zidu v Trebiji), pripravo občinskih cest na 
asfaltiranje, asfaltiranje odsekov na odročnih krajih, izdelavo projektne dokumentacije ureditve parkirišč 
in obračališča za avtobuse za OŠ Poljane in izdelavo idejne zasnove ureditve lokalne ceste Sovodenj – 
Javorjev Dol. 

 

515 Investicijski nadzor na cestah 
Sredstva niso bila porabljena, ker se je nadzor nad gradnjo občinskih cest izvajal s strani oddelka za 
okolje in komunalno infrastrukturo občine Gorenja vas – Poljane. 

 

522 Obnova LC Poljane – Javorje - Zapreval 
Izvedla so se investicijska in redna vzdrţevalna dela na cesti, cestnih varnostnih ograjah in cestnih 
prepustih. V sklopu letnega asfaltiranja se je izvedlo: krpanje asfalta Podobeno, preplastitev in krpanje 
kriţišče Delnice, krpanje asfalta ovinek Delnice, preplastitev pod Dolenčicami, izravnava in preplastitev 
neravnine pod Dolenčicami in krpanje asfalta Zapreval. Izvedli so se odkupi parcel za pločnike v Javorjih 
in Muravah. Izdelala se je projektna dokumentacija za prestavitev elektro vodov na delu rekonstrukcije 
ceste skozi Javorje in Murave. 

 

532 Neţkova brv - adaptacija 
Sredstva so bila porabljena za rekonstrukcijo Neškove brvi čez reko Soro v Gorenji vasi. Novograjena 
brv je narejena  kot pokrit peš most z dvokapno streho. Brv stoji na novih betonskih stebrih ( na isti poziciji 
in velikosti kot obstoječa – rušena stebra ) in novograjenih breţinah ter novih povezovalnih jeklenih 
nosilcih. Brv ima hodnik glede na obstoječo brv nekoliko nadvišan nivo, vse zaradi nivoja stoletnih voda. Na 
obeh straneh struge reke Sore se je uredila breţina s škarfo.  
Nova brv je osvetljena ter urejena za dostop za invalide ( rampa ). 

 

600 Rekonstrukcija LC Trata 
Sredstva so bila porabljena za ureditev manjkajoče prometne signalizacije in prometno ureditev dostopa 
na obnovljeno Neškovo brv.  
 

731 Izgradnja I. etape Gorenjske panoramske ceste EU 
Sredstva v okviru regijskega projekta izgradnje I. etape Gorenjske panoramske ceste so bila  porabljena 
za notarsko overitev pogodbe za odkup zemljišča za pločnik v Gorenji vasi, odsek Avheš-Gidor. 
 

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, ureditvi otroškega igrišča in omejitvi 
hitrosti z cestnimi ovirami ( leţeči policaji ). 
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507 Neprometna signalizacija 
Sredstva so bila porabljena za nakup prometne signalizacije in opreme (prometna varnostna ogledala, 
varnostni trak, spojke, table pokončne zapore,…). 

 

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. 
Sredstva so bila v letu 2011 porabljena za izdelavo geodetskega posnetka stanja, izdelavo strokovnih 
podlag za pripravo OPPN Poljane in plačilo dela priprave OPPN Poljane. 

 

621 Avtobusna postajališča in pločniki ob RC 
Sredstva so bila namenjena izdelavi nadstrešnic in sanacijo pločnikov v Srednji vasi. 

 

624 Ureditev parkirišč ob obvoznici Gorenja vas 
Realizacije ni bilo, zato se sredstva prenesejo v proračun za leto 2012. 

 

739 Ureditev vaškega jedra Poljane 
Sredstva so se namenila za plačilo treh idejnih zasnov za ureditev vaškega trga Poljane in kulturnega 
doma Poljane. Idejne zasnove so podlaga za začetek priprave OPPN Poljane (POL 52-1*), ki se bo 
začela v letu 2012. 

 

744 Pločniki in javna razsvetljava Hotovlja – Predmost 
V letu 2011 so bila sredstva porabljena za izdelavo elaborata geodetskega načrta. 

 

413 Obv., študije na kom. podr. - javna razsvetljava 
Sredstva so bila porabljena za analizo obstoječega stanja oskrbe z električno energijo ter izdelavo 
smernic za nakup in prehod v optimalno odjemno skupino. 

 

562 Tekoče vzdrţevanje cestne razsvetljave 
Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrţevanje cestne razsvetljave ter plačilo tokovine za vaški trg 
Gorenja vas, kroţišče Gorenja vas in gospodarsko cono Todraţ in  Dobje. 

 

610 Kroţišče Gorenja vas 
Sredstava so bila delno porabljena za financiranje prenesenih obveznosti iz leta 2010, ki obsega 
izgradnjo I. faze gorenjevaške obvoznice oz. kroţnega kriţišča.  

 

14 GOSPODARSTVO 

 

622 LEADER – projekti 
Sofinancirali smo projekt Duša tematskih poti, katerega nosilec je bilo TD Ţirovski Vrh, njegov partner 
pa Čebelarsko društvo Poljane – Gorenja vas. Projekt se nanaša na dve tematski poti, Pot skozi Zalo in 
Čebelarsko pot. Za najavljene skupine so bile oblikovane vsebinske animacije, ki jih bodo na poti izvajali 
prostovoljci. Izdelali so kostume in rekvizite, postavili stacionarne animacije – table s 3D ţigom in 
razgledni krog, izdali skupno zgibanko ter za promocijo obeh poti pripravili še multimedijsko 
predstavitev. 
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 Sofinancirali smo tudi projekt Babica pripoveduje o zeliščih, kjer so se s pomočjo učiteljic in vzgojiteljic 
uredili zeliščni vrtovi ob OŠ v Gorenji vasi in ob novem  vrtcu na Dobravi.  

 

702 Pospeševanje razvoja – programi RAS 
Sredstva namenjamo sofinanciranju izvedbe podjetniškega usposabljanja za bezposelne osebe, 
spodbujanju podjetništva, ki zajema med drugim tudi  podjetniške kroţke za osnovnošolce, ţensko 
podjetništvo in podjetništvo za mlade.  Sofinanciramo delovanje energetsko svetovalne pisarne, ki jo je v 
letu 2011 obiskalo 7 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.  
Dolgoročna posojila  so se dodeljevala po obrestni meri 6M EURIBOR + 1,5% p.a in sicer za obdobje do 
120 mesecev.  
Razpis je bil odprt tudi za kratkoročna posojila, ki so jih prosilci lahko najeli za financiranje tekočega 
poslovanja za dobo do 12 mesecev in po obrestni meri 2,5% p.a. fiksno, nominalno.  
V letu  2011 je bilo vlagateljem iz naše občine podeljeno 6 posojil, od tega sta bila 2 kratkoročna in 4 
dolgoročni. 
  
Občina je za te ukrepe Razvojni agenciji Sora namenila 12.172 EUR.  

 

704 Subvencioniranje kotlov na biomaso 
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju nabave 4 kotlov na biomaso (1 na pelete, 3 na polena).   

 

705 Subv. razvoja drobnega gospodarstva - ukrepi občine 
Občina  je v letu 2011 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 (17 vlog). Sedem subvencij je bilo namenjeno sofinanciranju 
promocije izdelkov in storitev doma in v tujini. V enem primeru so bila sredstva namenjena 
sofinanciranju dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in sofinanciranju poslovnega načrta. 
Skupaj je bilo za te namene izplačano za 24.730 EUR sredstev.  

 

708 Sofinanciranje regijskih projektov 
V letu 2011 smo sofinancirali projekt DUO – Rokodelska kulturna dediščina, v katerega je vključenih 5 
regij, in sicer Koroška, Gorenjska, Obsotelje, Kozjansko, Avstrijska Koroška. Koordinacijo na področju 
vseh štirih občin vodi Turizem Škofja Loka. V okviru projekta je bilo evidentiranih več kot 80 rokodelcev 
na Škofjeloškem. Oktobra je bilo odprtje Centa DUO v Škofji Loki, katerega dejavnosti bodo usmerjene 
v ohranitev rokodelskih znanj in razvijanje novih kvalitetnih rokodelskih izdelkov. Center bo skrbnik 
arhiva, rokodelske tematske knjiţnice, priročnikov rokodelskih znanj, razstav, delavnic, izobraţevanj, 
promocijskih zloţenk, itd.  
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. 
Del sredstev smo namenili regijskemu projektu ureditve Centra Kranjske sivke. 
 

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).  
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757 Subvencioniranje toplotnih črpalk 
Sredstva so bila delno prerazporejena na postavko subvencioniranje kotlov na biomaso. Na razpis se je 
prijavil samo 1 vlagatelj za vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne vode.  

 

700 Rupnikova linija 
V letu 2011 smo v slovenski in angleški različici oblikovali ter izdali zloţenko „Skrivnostni svet utrdb 
Rupnikove linije”, ki je brezplačno na voljo vsem obiskovalcem turistično informacijske točke v Poljanah 
in Škofji Loki, tudi na različnih prireditvah, sejmih, ... S projektantom, izbranim za izdelavo 
obnovitvenega načrta utrdb, smo si na Češkem ogledali urejenost njihovih utrdb ter njihovo umestitev v 
turistično ponudbo. Z namenom pridobiti sveţe ideje za oţivitev utrdb smo organizirali tudi arhitekturne 
delavnice, kjer so študentje Fakultete za arhitekturo pod vodstvom mentorjev pripravili razstavo svojih 
zamisli, ki je na ogled v utrdbi na Golem vrhu. Del sredstev pa smo namenili tudi za cenitev vrednosti 
nepremičnin – utrdba in jaški na Hrastovem griču. 
 

727 Projekti, študije na področju turizma 
Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje turističnih projektov, ki jih izvaja Turizem Škofja Loka 
(vzdrţevanje tematskih in kolesarskih poti, izdelava mesečnih koledarjev prireditev, organizacija in 
izvedba Dnevov turizma na Loškem, različne promocijske akcije).  
Izdelali smo tudi stenski zemljevid za malo sejno sobo na občini in ponatis turistične karte občine. 
Sredstva so bila namenjena tudi organizaciji in izvedbi Mednarodne tekme v gorskih tekih za mlade, ki je 
bila prva tovrstna tekma v Sloveniji (oglaševanje, prenočitve za tekmovalce in spremljevalce, prevozi, 
pogostitve, priprava proge, prizorišča, zavarovanje,…). Sredstva so bila namenjena tudi za izdelavo 
virtualnega ogleda občine – virtualne panorame in izdelavo ter tiskanje tablic za označitev občinskega 
kolesarskega kroga. 
 

746 Brezmejna doţivetja kulturne dediščine – CULTH:EX 
V okviru projekta smo na Golem vrhu odkopali prvotni vhod v utrdbo Rupnikove linije, da smo obisk 
omogočili širšemu krogu obiskovalcev. Sredstva smo namenili za izdelavo rudarskega projekta, nakup 
krivljenega TH loka (podporni elementi), izvedbo odkopa ter nadzor nad deli. Gradbišče smo označili z 
gradbiščno tablo, po ureditvi vhoda in okolice pa smo postavili ob utrdbi razlagalni tabli v slovenskem in 
angleškem jeziku.   
V okviru projekta smo v Monolit SC kartografijo vpisali 3 lokacije kulturnih spomenikov: dvorec Visoko, 
utrdbo na Golem vrhu in Štefanovo hišo, rojstno hišo slikarjev Šubicev. V Poljanah smo postavili 
obvestilni tabli za Stari vrh, Štefanovo hišo, na Blegošu pa informativno tablo o utrdbah in blegoških 
cvetlicah.  

 

752 Raziskave vrelca Toplice 
Sredstva so bila namenjena za končno poplačilo nakupa nepremičnine pri Topličarju ter ureditvi okolice 
ob bajerju. Za bolj prijazno in varno okolico smo obnovili most, postavili zaščitno ograjo ter postavili 
otroška igrala. Do hiše pri Topličarju in čez most smo napeljali elektriko, postavili klopice, WC-je ter 
koše za odpadke. Da se bodo obiskovalci v prihodnje lahko po osveţitvi v vodi tudi okrepčali, smo 
naročili projektiranje kioska, katerega del bo hkrati tudi zaščitil vrtino. Skrbeli smo tudi za čiščenje in 
popravilo bazena ter stalno spremljanje poskusnega delovanja pilotnega bajerja.  

 

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 Vzdrţevanje vodotokov v občini 
Sredstva so bila porabljena za dopolnitev PZI projekta in pa za sanacijo spodkopane breţine v Volči. 

  

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 pripravo predloga Občinskega prostorskega načrta s pripadajočimi 
gradivi, ki je skladno z novouveljavljenim zakonom o prostorskem načtovanju nadomestil strategijo 
prostorskega razvoja. Občinski prostorski načrt je bi sprejet junija 2010. 
 

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

 

606 Pridobitev, nakup in prenova občinskih stanovanj 
Sredstva so bila namenjena investicijskemu vzdrţevanju stanovanjskih prostorov v lasti občine in 
menjavi stavbnega pohištva (okna, vrata) v 7 občinskih stanovanjih na naslovu Setranska vas 14-17. 

 

607 Najemnina za stanovanje (Deisingerja) 
V letu 2011 so se sredstva porabila za plačilo odvetniških storitev zastopanja v pravdnem postopku 
(toţba za izplačilo odškodnine za povrnitev uporabnine v višini ekonomske najemnine za stanovanji v 
objektu stare šole v Poljanah, vloţena s strani druţine Deisinger, ki je stanovanji dobila vrnjeni v 
denacionalizacijskem postopku). 
 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

 

304 Investicijsko vzdrţevanje ZD Gorenja vas 
Sredstva se v letu 2011 niso porabila.  

 

305 Izdatki za tekoče vzdrţevanje  
Sredstva niso bila porabljena.   
 

306 Oprema za zdravstveni dom  
Sredstva, ki so bila predvidena za morebiten nakup opreme za zdravstveni dom, niso bila realizirana.  
 

308 Preventivni zdravstveni pregledi 
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Sredstva niso bila porabljena v celoti, porabljena sredstva so se namenila za izvedbo Akcije za čiste in 
zdrave zobe. 

 

301 Zdravstveno varstvo občanov  
Sredstva so bila namenjena plačilu prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja osebam brez 
dohodka, ki so imela stalno prebivališče v Občini Gorenja vas – Poljane. Konec decembra je občina 
plačevala osnovno zdravstveno zavarovanje 30 občanom, število zavarovancev se mesečno spreminja. 
Znesek zavarovanja je v letu 2011 znašal 29,76 EUR mesečno za posameznega zavarovanca. 
 

303 Mrliško ogledna sluţba  
V primerih zdravnikove napotitve na obdukcijo, plača stroške občina, za kar so se sredstva namenila 
tudi v letu 2011. Za našo občino mrliško ogledno sluţbo 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 in muzeja v rojstni hiši dr. Ivana Tavčarja v 
Poljanah.  

 

202 Knjiţnica Ivana Tavčarja Šk. Loka – knjige  
Za nakup knjig, neknjiţnega gradiva in serijskih publikacij so se Knjiţnici Ivana Tavčarja Škofja Loka 
izplačala določena sredstva.  

 

208 Knjiţnica 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 Knjiţnica 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 2011 podpisala pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov in 
projektov s 16-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 28.177,00 evrov.  

 

205 Kulturni dom Lučine 
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo panelne ograje na delu igrišča in za popravilo protipoţarne 
zaščite v Kulturnem domu. 
 

209 Vzdrţevanje kulturnih objektov  
Sredstva na postavki so se z rebalansom proračuna za leto 2011 zniţala, ker se niso sofinancirali vsi 
prvotno predvideni kulturni objekti, kapelice in spomeniki lokalnega pomena.  
Sredstva so se namenila za sofinanciranje obnove vaškega vodnjaka na Hotavljah in za sofinanciranje 
nakupa orgelj v Gorenji vasi. 
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210 Knjiţnica IT Škofja Loka - obnove in vzdrţevanje, oprema 
Sredstva smo namenili za nakup opreme, v manjšem deleţu za knjiţnico Škofja Loka, večina sredstev 
pa se je porabila za potrebe krajevnih knjiţnic: računalnik z monitorjem za enoto knjiţnjice na Sovodnju; 
stojalo toush screen, delovni pult in računalnik ter 12 anatomskih stolov za knjiţnico v Gorenji vasi; 
otroška kocke sedala, stenski cd-player, dograditve za police, zloţljive mize, omara in oznake za knjige 
pa za enoto knjiţnice v Poljanah. 

 

211 Šubičeva hiša  
Sredstva smo namenili za zadostitev osnovnih potreb upravitelja, ki v hiši tudi stanuje, in sicer za 
izdelavo in montaţo replik notranjih in protipoţarnih vrat ter notranjega okna v prehodu, kuhinjskih 
elementov, nakup vgradnih kuhinjskih aparatov ter tuš kabine. Sredstva na postavki so bila porabljena 
tudi za dobavo in montaţo vmesnika za javljanje alarma, izdelavo PID študije poţarne varnosti, nakup 
gasilnih aparatov, dodatna dela na varnostni razsvetljavi in javljanju poţara. Na podlagi cenitve smo 
odkupili podobarsko in slikarsko orodje ter pripomočke iz zapuščine podobarja in slikarja Janeza Šubica 
ter slikarja, restavratorja in profesorja Mirka Šubica.  
 

216 Kulturni dom Gorenja vas 
Sredstav so bila rezervirana za pripravo razpisne dokumentacije in prilagoditev PZI projektne 
dokumentacije. Sredsta so bila porabljena za izdelavo PZI projektne dokumentacije (arhitekture), 
izdelavo zasnove poţarne in elaborata gradbene fizike (toplotni ovoj stavbe). 
 

217 Rojstna hiša slikarjev Šubicev 
Sredstva, ki so bila predvidena za pripravo prijave na javni razpis, niso bila porabljena, ker ni bilo 
objavljenega javnega razpisa. 

 

219 Tekoče vzdrţevanje kulturnih objektov (kult. domovi, spom. sobe) 
Sredstva na tej postavki so namenjena za vzdrţevanje Štefanove hiše v Poljanah in dvorca na Visokem.  
Štefanova hiša: najem plinohrama, nakup plina, elektrike, protipoţarna interventna sluţba, redni pregled 
poţ. javlj. opreme, brezţični telefon. 
Dvorec na Visokem: izdelava, dobava ter montaţa odtočnih cevi na dvorcu in gospodarskem poslopju, 
popravilo in zamenjava dotrajanih odtočnih cevi in objemk, ureditev okolice dvorca, gospodarskega 
poslopja, parka, grobnice ter dostopa do nje, zaprtje oken in vrat s smrekovimi deskami, zamenjava 
ograje na gospodarskem poslopju, izdelava izvedbene projektne dokumentacije za prenovo treh 
pritličnih prostorov v dvorcu. 
 

220 Knjiţnica Gorenja vas 
Sredstva so bila delno porabljena za izdelavo PGD projektne dokumentacije in pripravo razpisne 
dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev. 

 

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. Predlog razdelitve sredstev posreduje ţupanu, ki o delitvi sredstev 
odloči s sklepom.   
V letu 2011 so bila sredstva namenjena za izvajanje programov športa in so se razdelila med 19 
občinskih društev.  
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155 Investicijsko vzdrţevanje objektov in opreme, nakup opreme 
Sredstva so se namenila za nakup otroških igral pri koči na Ermanovcu.  
 

157 Športno igrišče Sovodenj 
Projekt izgradnje športnega igrišča je obsegal izgradnjo večnamenskega športnega igrišča, dostopne 
poti do igrišča in postavitev objekta, v katerem je prostor za garderobe in sanitarije. Otvoritev igrišča je 
bila dne 12. 11. 2011. Sredstva so bila porabljena za izvedbo gradbenih del in drugih potrebnih 
postopkov, med drugimi tudi za nadzor, geodetske posnetke, tehnični pregled in prometne znake za 
urejanje prometa pri igrišču. 
 

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 ter udeleţbo na svetovnem dnevu mladih v Madridu v Španiji.  
 

745 Mladinski center na Gori (skavti) 
Sredstva so bila porabljena za dopolnitev projektne dokumentacije, skladno z zahtevamo Upravne enote 
Škofja Loka ob vloţitvi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.  
 

19 IZOBRAŢEVANJE 

 

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 in v vrtcu v Lučinah.  
 

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 in Javorjah.  

 

053 Dnevno varstvo in vzgoja v občini  
V šolskem letu 2010/2011 je potekalo dnevno varstvo otrok v šestih oddelkih v Vrtcu Zala v Gorenji vasi, 
štirih oddelkih v vrtcu na Dobravi (četrti oddelek se je odprl spomladi), dveh skupinah na Sovodnju, eni 
skupini v Lučinah in devetih oddelkih v Vrtcu Agata v Poljanah (Agata 7 oddelkov, Lovski dom 1 
oddelek, PŠ Javorje 1 oddelek). V letu 2011/2012 se je število oddelkov povečalo še za en oddelek 
(Lovski dom 0,5 oddelka, PŠ Javorje 0,5 oddelka).  
Občina je skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih krila razliko med polno – 
ekonomsko  ceno programov in plačilom staršev. 
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.  

 

054 Dnevno varstvo in vzgoja izven občine  
Skladno s predpisi  je Občina Gorenja vas – Poljane dolţna 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 2011 je vrtce obiskovalo v povprečju 
22 otrok iz naše občine, število otrok se namreč spreminja skozi celo leto, v desetih različnih vrtcih.  
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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 protipoţarnih vrat v enoti vrtca na Sovodnju, obnovo igralnic v vrtcu 
Agata v Poljanah in za nakup opreme vrtca na Dobravi. 
 

058 Investicijsko vzdrţevanje in obnove VVE  
Sredstva smo porabili za obnovo terase in igralnic v vrtcu Agata v Poljanah in obnovili smo nove 
prostore vrtca v Javorjah. 
 

742 Vrtec Gorenja vas - dodatni prostori 
Sredstva so bila namenjena za poplačilo zadrţanih sredstev pri izgradnji Vrteca Dobrava, vendar niso 
bila sproščena, ker izvajalec ni dostavil bančne garancije za dobro izvedbo del.  
Sredstva so bila delno porabljena za izdelavo nadstrešnice nad teraso, nakupu dodatnega igrala in 
didaktičnih pripomočkov.  
 

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 2010/2011 je izobraţevalna dejavnost 
potekala v 28 oddelkih, s 589 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 
2010/2011 je izobraţevalna dejavnost potekala v 21 oddelkih, s 316 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 drţavni 
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 mlade raziskovalce na OŠ Poljane.  
 

113 Investicijsko vzdrţevanje in obnove – OŠ Poljane, PŠ Javorje  
Sredstva so bila porabljena za menjavo oken v PŠ Javorje in zarisovanje črt v telovadnici Poljane. 
 

116 Nakup opreme – OŠ Ivan Tavčar Gorenja vas  
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Sredstva na postavki so se v celoti porabila za nakup potrebne opreme na OŠ Ivana Tavčarja Gorenja 
vas (računalniška oprema, industrijski pomivalni stroj). 

 

117 Invest. vzdrţevanje in obnove – I. Tavčar (OŠ+PŠ)  
Sredstva smo namenili za investicijsko vzdrţevanje matične šole OŠ Ivana Tavčarja (ureditev tlakov 
gospodinjske učilnice in zamenjava dela strehe). 
 

120 Nakup opreme – OŠ Poljane, PŠ Javorje  
Sredstva smo porabili za nakup računalniške opreme in interaktivnih tabel v OŠ Poljane. 

 

122 OŠ Jelo Janeţič  
Občina Gorenja vas – Poljane je kot soustanovitelj javnega zavoda OŠ Jelo Janeţič (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. Vzdrţevanje OŠ Jelo Janeţič  
Sredstva so bila porabljena za nakup opreme in investicijsko vzdrţevanje na OŠ Jelo Janeţiča (sanacijo 
strehe, pohištvo za kuhinjo, hladilnik, popravilo bojlerja, invalidske mize, stole, projektorje, sneţno frezo, 
obnovo zunanjih ţaluzij…). 

 

125 Telovadnica  Gorenja vas - nadgradnja 
V letu 2011 so se sredstva namenila za geodetske in geološke študije terena, izdelavo okoljskega 
poročila in izdelavo projekta za potrebe nove telovadnice pri šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas.  
 

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

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 izobraţevanja nadarjenih učencev iz socialno šibkejših druţin 
niso bila realizirana, saj ni bilo predloţenih vlog za sofinanciranje izobraţevanja omenjenim učencem in 
ni bilo predloţene nobene vloge za sofinanciranje poletne glasbene šole.  

 

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. V 
letu 2011 smo na podlagi javnega razpisa izbrali 10 prevoznikov, ki izvajajo prevoz na 12 različnih 
relacijah. Pogodbe so s prevozniki podpisane za dve leti, okvirni sporazum pa je sklenjen za 4 leta. Kljub 
številnim prevoznikom še vedno nismo uspeli zagotoviti prevoza v skladu z zakonom za vse otroke, zato 
imamo sklenjene pogodbe tudi s 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 
2011 podelila 106 novorojenčkom iz naše občine. 
 

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

266 Druţinski pomočnik 
Občina je skladno z Zakonom o socialnem varstvu dolţna zagotavljati sredstva za delno plačilo 
izgubljenega dohodka druţinskega pomočnika osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh 
ţivljenjskih potreb. V letu 2011 so se iz občinskega proračuna zagotavljala potrebna sredstva šestim 
druţinskim pomočnikom, ki so nudili pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju ter teţko gibalno 
oviranim osebam.  
 

218 Sredstva za izd. projektne dok., za izgradnjo varovanega doma v Kranju 
V letu 2011 do realizacije ni prišlo, ker se izdelava projektne dokumentacije prenese v leto 2012. 
 

250 Dom za starejše občane 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo cenitvenih poročil za zemljišče, predvideno za gradnjo Doma 
starejših občanov in predvideno menjavo zemljišč. 
 

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 2011 je 
občina doplačevala domsko oskrbo za 24 oskrbovancev v 14 različnih domovih oz. zavodih po Sloveniji, 
v letu 2011 pa je za občinske oskrbovance namenila skupno 159.193,67 evrov. Število oskrbovancev se 
spreminja tekom leta. 

 

257 Javna dela plače in drugi izdatki zaposlenim 
V letu 2011 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 druţabništvo starostnikom, 
slepim in slabovidnim ter invalidnim osebam«, ki ga je izvajal Center slepih in slabovidnih Škofja Loka 
ter za program “Preventivne vzgojne dejavnosti za otroke in mladostnike ter psihosocialna pomoč 
druţinam”, ki ga je izvajal Center za socialno delo 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. 2011 jih je bilo 16 - od tega 8 starejših od 65 let, ki pomoč potrebujejo zaradi starosti; 3 
osebe s statusom invalida po ZDVDTP, ki po oceni pristojne komisije niso sposobni samostojnega  
ţivljenja; 2 drugi invalidni osebi, ki jima je priznana pravica do tuje pomoči in nege in 3 kronično bolne 
osebe oziroma osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida. 
Subvencija s strani občine je na dan 31. 12. 2011 znašala 16,01 EUR/uro pomoči, deleţ uporabnika pa 
5,42€. 
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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 2011 je bilo dodeljenih osemindvajset enkratnih denarnih socialnih pomoči v skupni višini 
11.510,70 evrov. 

 

259 Subvencioniranje stanarin 
Sredstva so namenjena subvencioniranju najemnin na osnovi vlog naših občanov. V letu 2011 so bile 
ugodno rešene tri vloge za subvencioniranje najemnine.  

 

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 
Kriţa Škofja Loka (Debeli rtič, Savudrija). 

 

264 Varna hiša – dejavnost  
Gorenjske občine skladno s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti Varna hiša zagotavljajo sredstva za 
dejavnost varne hiše, in sicer določen deleţ 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.  

 

302 Pogrebni stroški nepremoţnih  
Sredstva so se namenila za plačilo pogrebnih stroškov ene nepremoţne osebe.   

 

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 je pravilnik o vrednotenju programov na 
področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki je bil sprejet leta 2004. V letu 2011 je bilo za humanitarna 
društva in organizacije porabljenih 20.303,20 proračunskih sredstev, ki so se razdelila med 26 
humanitarnih društev oz. organizacij. 
 

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 teţavami v duševnem zdravju in druge teţje 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 kredite najete za investiciji v OŠ Poljane in dokončno poplačali kredit za 
raziskavo termalne vrtine v Kopačnici. Realizacija  je bila v skladu s planom. 
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
 

952 Obvezna proračunska rezerva 
Obvezna  proračunska  rezerva je bila oblikovana v načtrovanem 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: hudourniški zadrţevalnik Budlov maln, sanacija plazu 
Murave, sanacija plazu Pustnik v Hotavljah, sanacija škarpe ob športnem igrišču Sovodenj, sanacija 
plazu Zakobiljek, sanacija makadama na odseku ceste Jezgurc – Jelovica, čiščenje ceste zaradi plazu 
Bohinčev mlin v Muravah in sanacija breţine v Studorju. 

 

524 Odprava poplav – plazenje, naravne nesreče 
V letu 2011 so bila sredstva namenjana za nadaljevanje zahtevne sanacije ceste Volča-Lom. Sanacija je 
v grobem obsegala rušitve, zemeljska in asfalterska dela. Zaradi zahtevnosti terena so dela potekala 
počasneje od predvidenih, izvedba pa je zahtevala tudi veliko dodatnih opornih zidov in drugih ukrepov 
za boljše odvodnjavanje in stabilizacijo terena.  
 

951 Splošna proračunska rezervacija 
Splošna proračunska rezervacija (17.726,47 EUR) je bila porabljena 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 REŢIJSKI OBRAT 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

0015 Plače, dodatki in premije KDPZ – RO 
Zasedanih je šest delovnih mest po kadrovskem načrtu in sistematizaciji delovnih mest za reţijski obrat. 
Odhodki predstavljajo plače zaposlenih v reţijskem obratu, napredovanje 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 sluţbo. K stroškom plač uvrščamo tudi obveznosti iz naslova prispevkov delodajalca.  

 

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 
 

713 Gospodarska cona Todraţ II. faza – kabelski in elektro sistem 
Sredstva v letu 2011 niso bila porabljena.  
 

718 Gospodarska cona Todraţ II. Faza – Toplovod 
Sredstva so bila porabljena za priklop novega uporabnika -objekt CDUI.  
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 

747 GC Dobje – drugi stroški 
Sredstva so bila porabljena za dodatna zemeljska dela (ureditev breţine, izvedba priključka na cesto, 
delna zacevitev jarka) in za stroške tehničnega pregleda ter parcelacije. 
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

 

404 Zbirni center – tekoče vzdrţevanje 
Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, goriva, zavarovanja in druge operativne 
stroške. 

 

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 ni bil izbran.  
Postopek zapiranja deponije zaradi neizbranega izvajalca še ni bil izveden.  

 

409 Ekološki otoki investicije 
Sredstva so bila porabljena za popravilo (novi pokrovi) in zamenjavo dotrajanih zabojnikov za 
papir in embalaţo ter nakup dodatnih zabojnikov za papir.  
 

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

463 Zbirni center-investicija 
Sredstva so bila porabljena za ureditev prostorov skladiščnega prostora (oprema prostora z regalom, 
nakup grelnika zraka Master B) in opremo z video nadzorom.  Slednje je bilo potrebno zaradi tatvin in 
škode. 
 

480 Komunalni odpadki - deponiranje 
Sredstva so bila porabljena za pokrivanje stroškov odlaganja komunalnih odpadkov na 
odlagališču ostanka komunalnih odpadkov na deponiji Ostri vrh v Logatcu, odlaganju gradbenih 
odpadkov na deponiji CP Kranj (gramoznica Bistrica) izdelavo sortirne analize in ocene 
odpadkov. 
 

555 Tekoče obv. Pogodbe in študije za zbiranje odpadkov 
V letu 2011 ni bilo potrebnih izdelav študij za zbiraje odpadkov, zato stroški niso nastali. 
 

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

682 Obdelava mešanih komunalnih odpadkov 
Infrastruktura za izvajanje javne sluţbe obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred 
odlaganjem, ki zajema sortiranje in mehansko biološko obdelavo, še ni bila vzpostavljena, zato 
stroškov ni bilo. 
 

417 Kanalizacija Javorje (neupravičeni stroški) 
Sredstva porabljena za zacevitev obstoječega jarka ob dostopni cesti do ČN Četena Ravan in notarske 
storitve overitve. 
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456 Obveznosti pogodbe študije na komunalnem področju 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo dela stroškov za izdelavo operativnega programa odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode.  
 

464 Odvajanje odpadne vode 
Sredstva so bila porabljena za zagotavljanje obratovanja javnih kanalizacijskih sistemov (Poljane in 
Gorenja vas): električna energija, vzdrţevanje, nadzor, čiščenje zamašenih kanalov in črpališč, redna 
vzdrţevalna dela na opremi, ureditev breţine Poljanske Sore ob tlačnem cevovodu na ČN Gorenja vas, 
dokončanje posodobitve črpališča Poljane, zavarovanje ter plačilo bančnih in podobnih storitev. 
 

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 (samo ena analiza). 
 

481 Čiščenje odpadne vode (ČN) 
Sredstva so se namenila za tekoče vzdrţevanje ČN Gorenja vas in ČN Poljane, nakup potrošnega materiala  ter 
pokrivanje stroškov električne energije. 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 in poplačilo skupnih stroškov vodenja projekta s 
strani RAS. 
 

497 Kanalizacija in ČN Javorje-EU 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo naročenih del povezanih z izgradnjo kanalizacije Javorje: 
gradbena dela za Kanalizacijo Četena Ravan (164 m), del stroškov za čistilni napravi  Dolenčice in 
Četena Ravan, strokovni nadzor pri gradnji,  projektantski nadzor, varstvo pri delu in javni naročili. 
  

557 - Tekoče obv., pogodbe in študije - kanalizacija 
V letu 2011 stroški še niso nastali.   
 

711 Gosp. Cona Todraţ II. Faza - kanalizacija 
Sredstva v letu 2011 niso bila porabljena.  

 

850 Odvajanje in čiščenje odp. Voda v porečju Sore 
Projekt vključuje povečanje in posodobitev ČN Gorenja vas ter izgradnjo primarne kanalizacije Trebija-
Gorenja vas, ki so upravičeni stroški. V letu 2011 stroški v zvezi s projektom še niso nastali, dela se še 
niso pričela izvajati. Izbran je izvajalec posodobitve in povečanja ĆN Gorenja vas. Za kanalizacijo in 
nadzor postopki javnega naročanja še niso bili zaključeni. 

 

852 Kanalizacija in ČN Gorenja vas 
Sedstva so se namenila za izgradnjo novih hišnih priključkov na kanalizacijo na območju Gorenje vasi, 
Dol. in Gor. Dobrave, Dobravšc in Todraţa. Del sredstev se je porabil za pregled in čiščenje ţe zgrajenih 
kanalov. Na območju kanalizacije Gorenja vas je bilo zgrajenih 7 hišnih priključkov. Sredstva so se 
porabila tudi za sanacijo meteornih kanalov v naselju Hotavlje. Naročena je bila projektna dokumentacija 
PGD za sekundarno kanalizacijo v naseljih Gorenja vas, Dolenja Dobrava in Dobravšce. 

 

853 Kanalizacija in ČN Poljane 
Na območju kanalizacije Poljane je bilo potrebno pridobiti sluţnosti za katere smo plačali overitev 
pogodbe.  
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857 Male čistilne naprave 
Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje izgradnje petih malih čistilnih naprav, ki so bila v letu 2011 
uspešna pri prijavi na javni razpis (objava v Podblegaških novicah, oktober 2011). Sredstva so pridobili 
lastniki stanovanjskih objektov: Srednje Brdo 4, Podvrh 9, Todraţ 4, Volaka 27 in Laniše 11. 

 

861 Porečje SORE – ČN Gorenja vas – EU 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo dela skupnih stroškov koordinacije projekta, ki ga izvaja RAS 
ter javno naročilo za ČN Gorenja vas. 

 

863 Kanalizacija Predmost 
Sredstva so bila porabljena za overitev sluţnostnih pogodb in izdelavo projektne dokumentacije 
podpornega zidu v Predmostu 

 

869 Okoljska dajatev od odpadnih voda 
Sredstva so bila porabljena sodne stroške.  

 

870 Vodna povračila (obveznost do drţavnega 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 Male 
komunalne čistilne naprave, ki se je izvajal v letu 2010 in 2011 na območju občin Gorenja vas-Poljane in 
Škofja Loka. Vsebinsko je projekt vključeval vzpostavitev strokovne ekipe za svetovanje, osveščanje 
občanov (zloţenka, članki, predavanja po KS, radijske oddaje,predstavitve ponudnikov, ogledi ţe 
delujočih čistilnih naprav v RS,…) in individualno svetovanje. 
 

873 Rekonstrukcija kanala B v Predmostu 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo DIIP, varnostni načrt in gradbena dela rekonstrukcije 489 m 
dolgega odseka dotrajanega glavnega kanala. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

406 Obnova vodovoda Gorenja vas 
Sredstva so bila porabjena pri obnovi vodovoda v Gorenji vasi na odseku Trata – Sestranska vas, pod 
Neškovo brvjo v strugi reke Sore.  

 

407 Vodovodni sistem Delnice-Podpreval 
Sredstev so bila porabljena za  izvedbo UV-dezinfekcija vode na VH Delnice - Podpreval ter priklop na 
javno energetsko omreţje. Preostala sredstva so bila porabljena za redno vzdrţevanje vodovodnega 
sistema Delnice – Podpreval ( čiščenje VH in zajetja ) ter za plačilo tokovine.   
 

408 Vodovodni sistem Fuţine 
Sredstva so bila porabljena pri obnovi dela vodovoda v Fuţinah pod strugo reke Hobovščice.  

 

410  Obv. Pog., Študije na kom. Podr.-vodovodni sistem 
V letu 2011 ni bilo potrebno izvesti študij na področju vodovodnih sistemov, zato stroški niso nastali. 

 

 

 

 



 
 
 

37 

411 Izgradnja vodovodnega sistema Podvrh Zapreval EU 
Sredstva so bila porabljena za izgradnjo Vodovodnega sistema Podvrh-Zapreval v obsegu: gradbena 
dela (zajetje in Črpališče Bohinčev mlin ter vodohran Podvrh), strokovni ter projektantski nadzor in 
varstvo pri delu. 

 

416 Vodovodni sistem Podvrh – Zapreval - neupravičeni str. 
Sredstva so bila porabljena za nakup zemljišča za vodohram v Podvrhu in hidrološko poročilo ter 
notarske storitve. 
 

418 Prenos zasebnih vodovodov na občino 
Sredstva so bila porabljena za sanacijo zajetja za vodovod Ţetina. 
 

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 vzdrţevanje vodovodov.  
 

467 Vodovod Stara Oselica – Slajka 
Sredstav so bila porabljena za kritje stroškov električne energije črpališča pitne vode na vodovodu Stara 
Oselica – Slajka ter za redno vzdrţevanje objektov in naprav skladno s planom HACCP. 
 

479 Porečje SORE – vodooskrba – EU 
Sredstva so bila porabljena vgradnjo cevi DN 150 pri Neţkovi brvi, za nakup zemljišča za zajetji Zadobje 
(vodovod Lučine), spremembo projektne dokumentacije za vodovodne sisteme Trebija-Podgora, 
Trebija-Gorenja vas-Todraţ in Poljane, poplačilo dela stroškov koordinacije projekta  s strani RAS, 
notarske in druge storitve.  
 

495 Vodovod Poljane 
Sredstva so bila porabljena za vzdrţevalna dela na vodovodu Poljane skladno s planom HACCP.  
 

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

737 Vodovod Trebija-Gorenja vas – Todraţ 
Sredstva so bila v celoti porabljena za vzdrţevanje  klorinatorske postaje na Trebiji, vzdrţevanje postaje, 
kontrola prisotnosti klora v vodi  ter vzdrţevalna dela na omenjenem odseku. 
 

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

531 poslovilni objekt Poljane – tekoče vzdrţevanje 
Sredstva so bila porabljena za električno energijo in zavarovanje. 

 

615 Poslovilni objekt Stara Oselica - tekoče vzdrţevanje 
Sredstva so bila porabljena za električno energijo, zavarovanje in montaţo zavese. 
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616  Poslovilni objekt Leskovica - tekoče vzdrţevanje 
Sredstva so bila porabljena za električno energijo in zavarovanje. 
 

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 46,66 €. 
 

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 
Miklavţa, 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 (7.087 €), 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 
Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov delovanja KS.    

 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

04511 Obnove LC,JP+cestne infrastrukture – lastna dejavnost 
Sredstva (6.923,43 €) smo porabili za asfaltiranje odcepa ceste v Volaki. 
 

5361 Tekoče vzdrţevanje LC + JP  
Porabili smo vsa sredstva (44.871,22 €), dobljena iz občinskega proračuna, in to za tekoče vzdrţevanje 
cest in javnih poti. 
 

5021 Odročni kraji 
Sredstva, dobljena iz občinskega proračuna,  so v celoti  (6.643 €) porabljena za asfaltiranje JP Srednje 
Brdo (Pečirer-Miklavčič).  

 

5371 Obnova LC + JP (investicije) 
Iz občinskega proračuna smo dobili vsa načrtovana sredstva, to je 104.089 €. Porabljena so bila za 
asfaltiranje JP Jermanc-Prek, JP Ţir.vrh-Rigelčan-Petelin, JP Sivc-Lovran-Šubic, JP Jeran-Kašc-Jurka, 
JP Srednje Brdo (Pečirer-Miklavčič), JP Volaka  in za dokončanje del pri asfaltiranju JP Hotavlje-Slajka.  
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45112  Vzdrţevanje drugih objektov 
Za vzdrţevanje drugih komunalnih objektov (javna razsvetljava, parkirišča, mostovi, druge javne 
komunalne površine in naprave) smo iz občinskega proračuna dobili vsa načrtovana sredstva, to je 
21.758,78 €. Za električno energijo javne razsvetljave je bilo porabljenih 15.505,80  €, za tekoče 
vzdrţevanje 1.464,98 €, za izgradnjo dela javne razsvetljave na Dolenji dobravi 2.970 €  ter za ţično 
ograjo v Gorenji vasi 1.818 €.  

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 

06311 Vzdrţevanje drugih objektov – vodovodi – lastna dejavnost KS 
Za vzdrţevanje javnih vodovodov Trebija – Gorenja vas in  Hlavče njive – Brda smo porabili 22.879,25 
sredstev iz naslova vodarine, in sicer:  za tekoče vzdrţevanje 19.598,82 € (pranje in dezinfekcija 
vodohranov, popisi in menjava vodomerov, deţurstva in popravila), za novogradnje in obnove 2.314 € 
(obnova vodovoda na Dobravšcah in Dolenji Dobravi, napeljava vodovoda Lajše – Gor.vas), za 
električno energijo na vodovodnih zajetjih Dobravšce in Hotavlje pa 962,28 € in za druge stroške 4,15 €. 
 

4601 Investicijsko vzdrţevanje in obnove vodovodov 
Načrtovana sredstva iz občinskega proračuna v višini 6.100 € so bila porabljena: 1.000 € za vodovod 
Lajše-Gor.vas, 500,40 € za izgradnjo vodovoda in črpališča v Ţir.vrhu (Rovtar), 833 € za napeljavo 
vodovoda v Podgori (Dolinar, Jereb), 3.766,60 € za popravilo vodovoda Trebija–Gorenja vas in Hlavče 
njive–Brda. 
 

04911 Vzdrţevanje pokopališča – lastna dejavnost KS 
Za vzdrţevanje pokopališč v Gorenji vasi in Leskovici smo porabili 14.770,25 €, in to: 4.457,76 € za  
odvoz smeti,  4.613,10 € za tekoče vzdrţevanje in urejanje pokopališč v Gorenji vasi in Leskovici, 
904,91 € za električno energijo, 4.388,40 € za nakup in montaţo AL strehe na betonski steni okrog 
pokopališča (prejšnja bakrena je bila ukradena), 406,08 € za druge stroške. 
Sredstva smo dobili iz naslednjih virov: 7.835,31 € od najemnin za grobove v Gorenji vasi in Leskovici 
ter od najemnine za mrliško veţico, 220,84 € od zakupnin za nova grobna polja, 6.714 € pa so sredstva 
lastne dejavnosti iz preteklih let. 

 

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

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 Miklavţu.  
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

00431 Izdatki za blago in storitve za dejavnost KS  
Postavka obsega stroške za delovanje KS in sicer: pisarniški material, telefon, poštnina, reprezentanca, 
nagrada tajniku po pogodbi o delu in nagrada predsedniku, vključno s potnimi stroški, skladno s  
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Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in 
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta  in ţupana 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. Tako smo iz te 
postavke pokrili druge operativne odhodke. 

 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
5363 Tekoče vzdrţevanje LC in JP (letno+zimsko) 
Sredstva so se v celoti porabila za tekoče vzdrţevanje vseh lokalnih cest in javnih poti, ki jih vzdrţuje KS 
Javorje, skladno z Odlokom o občinskih cestah. Največji deleţ je bil namenjen pripravljalnim delom za 
asfaltiranje in urejanje bankin na cestah, dela na propustu Košanc – Maln in za čiščenje propustov. 
 

5023 Odročni kraji 
Sredstva smo porabili za rekonstrukcijo LC  Gabrška Gora – Krevluc – Predole, za sanacijo usada, za 
popravilo breţine ceste v Ţetino in izdelavo drenaţe in propusta na relaciji Javorje - Mlaka. 
 

5373 Obnova LC in JP 
Sredstva iz te postavke so bila porabljena v celoti za financiranje asfalterskih del na LC Gabrška Gora – 
Krevluc- Predole, asfaltiranje LC Murave – odseki na usadih ter drugi odseki Alič – Bohinc in Četena 
Ravan - Dolenc.   
 

45132 Tekoče vzdrţevanje drugih objektov 
Sredstva smo v celoti namenili za tekoče vzdrţevanje 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 vzdrţevanje in obnove vodovodov 
Izvedli smo investicijsko vzdrţevalna dela na vodovodu Ţetina in Javorje. 
 

04931 Vzdrţevanje pokopališča 
Sredstva najemnine grobov v višini 1.772,86 EUR smo porabili za tekoče vzdrţevanje pokopališča 
(odvodnjavanje)  v Javorjah in za stroške odvoza smeti.  

 

19 IZOBRAŽEVANJE 
 

09231  Transfer šolam 
Sredstva v višini 80 €  niso bila porabljena.  
 

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 
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Sredstva smo namenili za obdaritev otrok za Miklavţa  in za tiskanje vabil. 
 

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 ţupana ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov.  

 

13  PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 

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

5024  Odročni kraji 
Planirana sredstva smo v celoti namenili za asfaltiranje cest, in sicer JP Košpir – Boljka, JP Strţinar – 
Bozovičar in LC Prelesje – Zadobje. 
 

5374  Obnove LC in JP 
Sredstva iz  te postavke so bila v celoti porabljena za asfaltiranje cest, in sicer JP Košpir – Boljka, JP 
Strţinar – Bozovičar in LC Prelesje – Zadobje. 

  

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

16 ROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

06341  Vzdrţevanje drugih objektov - vodovodi 
Zbrano vodarino in prispevke za vodovodni priključek v skupni višini 7.483,60€ smo porabili za tekoče 
vzdrţevanje vaškega vodovoda Lučine (menjavo vodomerov, ţarnic).  
 

4604  Investicijsko vzdrţevanje in obnove vodovodov 
Izvedli smo investicijska dela na vodovodu Lučine (ureditev levega zajetja).      
 

04941  Vzdrţevanje pokopališča 
Sredstva iz naslova  najemnine grobov in najema mrliške veţice v skupni višini 1.562,36 € smo porabili 
za stroške odvoza smeti in za redna vzdrţevalna dela na pokopališču.  

 

17 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 

08241   Kulturni dom 
Na tej postavki smo planirana sredstva porabili za pokritje stroškov električne energije, nabavo kurilnega 
olja ter za tekoče vzdrţevanje objektov.  
 

092141 Transfer šolam – lastna dejavnost 
170€ smo nakazali OŠ Ivana Tavčarja za pokrivanje stroškov prevoza na letovanje. 
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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 Miklavţa, ki ga organizira KŠD Škribovc in za novoletno 
okrasitev centra Trebije. 
 

06151 Dom pod Planino 
Najemnino stanovanja (Bašelj) smo porabili za zavarovanje objekta in električno energijo. Na tej 
postavki smo planirali tudi nekaj ostanka sredstev preteklega leta, ker samo najemnina ne zadošča za 
pokritje teh stroškov. 
 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

00451 Izdatki za blago in storitve za dejavnost KS  
Sredstva smo v celoti porabili za delovanje KS in sicer: pisarniški material, 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 ţupana ter 
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.  
 

01052 Izdatki za blago in storitve-lastna dejavnost 
Sredstva smo namenili za izdatke, povezane z dejavnostjo KS, ker ni bilo dovolj sredstev na postavki 
00451.  
 

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 

5365 Tekoče vzdrţevanje LC in JP (letno+zimsko) 
Sredstva so se v celoti porabila za tekoče vzdrţevanje  vseh lokalnih cest in javnih poti, ki jih vzdrţuje 
KS Trebija, skladno z Odlokom o občinskih cestah (vzdrţevalna dela na JP Sleme-Rotovţ, LC Trebija – 
St. Oselica), za hitrostne ovire, za postavitev zaščitne ograje..) in za sanacijo del po neurju. 
 

5025 Odročni kraji 
Sredstva so se v celoti porabila za asfaltiranje ceste JP Košanc, JP Fuţine - Lovran. 
 

5375 Obnove LC in JP 
Sredstva smo v celoti porabili za asfaltiranje JP Fuţine – Lovran, JP Košanc in JP Zelenak.  
 

45152 Tekoče vzdrţevanje 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 vzdrţevanje, električno energijo in drugi 
material. 
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45851 Vzdr.+obnova infrastr. (javna razsvetljava) 
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za plačilo instalacijskih del na JR Podgora in za vzdrţevalna 
dela na JR po KS Trebija. 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 

4605 Investicijsko vzdrţevanje in obnove vodovodov 
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za popravilo poškodovanega hidranta v Stari Oselici 
(zamenjava ventilov, spojk) demontaţa in ponovna montaţa hidranta.  
 

04951 Tekoče vzdrţevanje pokopališča 
Z najemnino grobov smo zbrali 742,23€  in  smo jo  porabili za stroške  komunalnih storitev odvoza 
smeti. 
 
 

KS POLJANE 
 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 

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

04  SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŢBE IN SPLOŠNE JAVNE SLUŢBE 
 

9172  Stroški praznovanj 
Sredstva smo namenili za obdaritev otrok za Miklavţa, 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, telefon, poštnina, računalniške storitve ter druge stroške: 
reprezentanca, nagrada za predsednika (vključno s potnimi stroški).  
 

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

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 

03021 Protipoţ. varnost (inv. vzdr., transfer gas. dr. itd.) – lastna dejavnost 
Nakazali smo transfer PGD Poljane v višini 940 EUR. 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 

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

 

5022  Odročni kraji 
Sredstva smo porabili za pripravo tampona na JP Kremenik – Brdar.  
 

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

 

5372  Obnova LC in JP 
Sredstva smo v celoti porabili za pokrivanje deleţa KS za ceste. Asfaltirali smo nalednje odseke cest: JP 
Bukov vrh – Kisovec - Drnovšek,  odcep Ušeničnik, JP Delnice – Kuclar, Ţabja vas – Predmost, odcep 
Podrantovec, JP srednja vas – Šoštar,odcep do cerkve na Volči. 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

 

04921  Tekoče vzdrţevanje pokopališča – lastna dejavnost 
V letu 2011 smo sredstva zbrana od najemnine in zakupnine grobov 6.732,49 € (leto prej 7.085,05€) 
porabili za pokrivanje stroškov odvoza smeti ter drugih stroškov tekočega vzdrţevanja pokopališča v 
Poljanah (elektriko, košnjo, čiščenje in druge materialne stroške). Skupni stroški tekočega vzdrţevanja 
pokopališča so znašali 3.344,51€.  

 

06321  Vzdrţevanje drugih objektov – vodovodi – lastna dejavnost 
Stroški na tej postavki so znašali 9.191,68 €.  Zbrana vodarina je znašala 9.870,73 € in smo jo porabili 
za tekoče vzdrţevanje javnega vodovoda Poljane (za material in storitve vzdrţevalca, za električno 
energijo in druge materialne izdatke).  
 

4602  Investicijsko vzdrţevanje in obnove vodovodov 
Izvedli smo sanacijo črpališča v Poljanah in obnovo vodovoda Malenski vrh. 
 

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

08221   Kulturni dom Poljane – lastna dejavnost 
Zbrano najemnino za oddajo prostorov kulturnega doma Poljane (10.104,13 €) in plačila uporabnikov za 
stroške ogrevanja (3.793,22 €) smo porabili za nabavo kurilnega olja (6.174 €), električno energijo, 
zavarovalne premije, plačila po podjemni pogodbi za čiščenje prostorov ter druge materialne stroške.  
 

19  IZOBRAŢEVANJE 
 

09221  Transferi šolam – lastna dejavnost 
Transfer smo na osnovi prošnje namenili za šolo v naravi in druge izvenšolske dejavnosti v OŠ Poljane v 
višini 300 €. 
 

 

KS SOVODENJ 
 

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

 

00464 Plačilni promet – bančna provizija 
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Sredstva smo porabili  za   plačilo računov UJP za vodenje  podračuna 
  

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 Miklavţa. 
 

9176 Stroški praznovanj  
Sredstva smo porabili za plačilo računov za obdaritev otrok za  Miklavţa od dopolnjenega enega leta do 
dopolnjenega 10. leta in za novoletno okraševanje Sovodnja. 
  

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

 

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

01061 Izdatki za blago in storitve – lastna dejavnost  
Sredstva so bila delno porabljena za 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 nabavo pisarniškega materiala odboru, ki 
pripravlja za izdajo drugi del kronike našega kraja.   
  

00462 Vzdrţevanje prostorov za delovanje KS  
Sredstva smo namenili plačilu računov za najemnino PGD Sovodenj  za poslovni prostor KS 
Sovodenj v višini 850 €. 
  

13 PROMET, PROMETNA  INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

 

5366 Tekoče vzdrţevanje LC in JP  
Sredstva se bila porabljena  za  plačila računov tekočega  vzdrţevanja 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 Stara Oselica – Ermanovec in za dela na LC 
Sovodenj – Javorjev dol- Ledinsko Raspotje.  
 

5026 Odročni kraji  
Sredstva so se po sklepu seje sveta namenila za plačilo računa gradbenih del na JP Zapotok – 
Podgozd.   
 

5376 Obnova LC in JP (invest.)  
Sredstva so se namenila za pokritje stroškov pripravljalnih del za asfaltacijo ceste Sovodenj – Zapotoški 
grič -  Stara Oselica, Sovodenj – Ermanovec- Kladje , popravilo mostu na JP Dolinar ter pripravljalna 
dela na cesti Sovodenj – Ledine – Razpotje. 
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45162 Tekoče vzdrţevanje drugih objektov  
Sredstva  so se  porabila za plačilo računov za  vzdrţevanje raznih komunalnih objektov,  
čiščenje mostov in vodotokov, za nabavo ţarnic za javno razsvetljavo, za plačilo električne energije in 
drug material za vzdrţevanje.  
 

45863  Vzdr. + obnova infrastr. (javna infrastruk. ) 
Sredstva  smo porabili za gradbena in elektroinstalacijska dela na JR Sovodenj (cevi, kovinski drog), 
postavili smo namreč še eno svetilko in zamenjali 10 svetilk, ki niso ustrezale evropski uredbi. 
  

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST  

 

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

4606 Investicijsko vzdrţevanje in obnove vodovodov  
Sredstva smo  porabili za investicijsko vzdrţevanje vaškega vodovoda Sovodenj (za montaţo merilca na 
vodohramu in nabavo ter montaţo filtra pred UV napravo. 
 

04961 Vzdrţevanje pokopališča – lastna dejavnost KS Sovodenj 
Sredstva smo porabili za tekoče vzdrţevanje pokopališča v Novi Oselici. Pokrili smo stroške elektrike, 
odvoza smeti, zavarovalne premije  in plačilo stroškov po podjemni pogodbi vzdrţevalca pokopališča. 
  

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

 

08261 Kulturni dom – lastna dej. KS Sovodenj 
Sredstva smo porabili za pokritje stroškov električne energije, za nabavo kurilnega olja in plačilo 
stroškov gospodarju dvorane po sklenjeni podjemni pogodbi ter za nujna vzdrţevalna dela v kulturni 
dvorani, za nabavo drobnega inventarja.   
 

45865 Nakup, gradnja, vzdrţ. Kulturnih objektov  
Sredstva smo porabili za pokritje stroškov za obnovo in sanacijo del v kulturnem domu na Sovodnju. 
Zamenjala so se okna in police, delno je  bil zamenjan parket, in renoviran  strop v mali kulturni dvorani. 
 

45864 Obnova spomenikov 
Sredstva smo porabili za popravilo obeleţja NOB v Novi Oselici in Sovodnju ter  za postavitev podstavka 
za spominsko ploščo v Lanišah. 
 
 

3.3.  OBRAZLOŢITEV  NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
V nadaljevanju navajamo nekaj osrednjih projektov, ki so bili realizirani: 

 športno igrišče Sovodenj – EU projekt 

 prva faza gradnje vodovodnega sistema Podvrh – Zapreval – EU projekt 

 prva faza gradnje kanalizacije Dolenčice-Javorje- Murave, Četena Ravan – EU projekt 

 Neškova brv – EU projekt 

 izgradnja, rekonstrukcijo in adaptacijo odsekov lokalnih cest, ki se nadaljujejo v naslednjih letih, 

 ureditev pločnikov v Srednji vasi 

 sanacije usadov na lokalnih cestah in ureditev neprometne signalizacije, 

 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore - Projekt Občine Gorenja vas – Poljane – 
izbran izvajalec za ČN Gorenja vas – EU  
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 Rekonstruiran je bil kanal B-v Predmostu 

 ureditev novega oddelka vrtca v Javorjah 

 nadaljevanje obnove Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas 

 uvajanje oziroma razvoj novih turističnih lokacij in produktov: Rupnikova linija, mednarodno 
tekmovanje v gorskih tekih za mladince, Tavčarjev kulturni teden v Poljanah, EU Leader projekti: 
Duša tematskih poti (Pot skozi Zalo, Čebelarska pot) in (O)ţivela kultura 

 gradnja priključkov odprtega širokopasovnega optičnega omreţja 

 sprejem oziroma priprava štirih občinskih podrobnih prostorskih načrtov 

 izdelava lokalnega energetskega koncepta s ciljem poenotiti energetsko in okoljsko politiko 
občine 

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

 

 

3.4. OBRAZLOŢITEV 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 premoţenju iz premoţenjsko 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 

31.12.2011 je 24.452.649,19 EUR, od tega znašajo:  
 

-          neopredmetena dolgoročna sredstva 11.530,02 EUR (računalniški programi), 

-          opredmetena osnovna sredstva 24.441.119,17 EUR, ki so razdeljena na: 
- zemljišča v znesku: 3.761.655,87 EUR 
- zgradbe in investicije v znesku 20.152.150,67 EUR, 
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva v znesku: 527.312,63 EUR. 

 

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva so bila v letu 2011 nabavljena v višini 

2.046.003,59 EUR, in sicer: 
 

- Povečanja neopredmetenih osnovnih sredstev ni bilo. 
 

- Povečanje zemljišč je znašalo 117.678,87 EUR, in to: 
 ureditev zemljišča (plato) v GC Dobje                    55.387,67 €  

 nakup zemljišč za LC Poljane – Javorje                    31.778,00 €  

 nakup zemljišča za vodno zajetje v Bozovicah – Zadobje;                       6.558,80 €  

 spremembo namembnosti zemljišča za igrišče Sovodenj                      4.502,00 €  

 zemljišče, kjer ţe poteka JP Volča                      6.998,40 €  

 nakup zemljišča za vodohran Podvrh                      3.486,00 €  

 nakup zemljišča za vodohran Trebija                      1.952,00 €  

 nakup zemljišč za ceste oz. javne poti v občini.                      7.016,00 €  
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             Skupaj                  117.678,87 €  

 

- Povečanje nepremičnin - zgradb v znesku znaša 1.197.707,53 EUR in  zajema: 
 izgradnjo športnega igrišča Sovodenj vključno z garderobnim objektom                   422.630,63 €  

 adaptacijo Neškove brvi                   238.699,04 €  

 dokončanje ureditve vrtca Mrzlek na Dolenji Dobravi                     25.446,72 €  

 sanacijo  bunkerjev Goli vrh in Hrastov grič                     82.083,51 €  

 rekonstrukcijo kanala B v Predmostu                   107.652,77 €  

 dograditev kanalizacije in hišni priključki Gorenja vas                    42.754,05 €  

 dograditev kanalizacije in hišni priključki Poljane                      5.798,19 €  

 dograditev kanalizacije Todraţ                      3.533,67 €  

 dela na vodovodu Trebija – Gorenja vas (v Podgora in pri Neškovi brvi)                     30.822,25 €  

 vodovod Delnice-Podpreval (ureditev za redno oskrbo uporabnikov)                     16.499,76 €  

 investicijska dela na vodovodu Gorenja vas -Todraţ in drugih                      6.988,50 €  

 toplovod Todraţ - dopolnitev PZI in priklop RŢV-CDUI),                      13.332,15 €  

 dokončanje izgradnje komunalne opremljenosti GC Dobje                      3.222,81 €  

 asfaltiranje cest v občini (Volča-Lom, Poljane-Javorje, Hotovlja, 
Predole,Zelenak, AP-Meţnija Lučine)                    95.702,76 €  

 izgradnjo pločnikov v Srednji vasi                    24.474,43 €  

 izgradnjo mostu čez Brebovščico na Dolenji Dobravi                    22.997,52 €  

 izgradnjo treh avtobusnih hišic (v Srednji vasi in Dobju)                    11.694,85 €  

 adaptacijo Šubičeve hiše                    16.873,39 €  

 osvetlitev dvorane in ureditev server sobe v  domu Partizan Gorenja vas                     12.428,66 €  

 menjavo oken v stanovanjih v Sestranski vasi                       7.627,67 €  

 drugo (KD Lučine, ZC Todraţ,                      6.444,20 €  

Skupaj               1.197.707,53 €  

 

- Povečanje investicij, ki so 31.12.2011 še v teku znaša 730.617,19 EUR, in to: 
 izgradnja kanalizacije Murave-Javorje-Dolenčice                  281.375,03 €  

 izgradnja vodovodnega sistema Podvrh-Zapreval                  181.849,36 €  

 nadaljevanje projekta Porečje Sore-vodovod+ kanalizacija                    68.258,25 €  

 telovadnica OŠ IT Gor.vas (idejne zasnove)                    59.078,68 €  

 obnovljivi viri energije REAAL-OŠ Poljane                    26.593,96 €  

 toplice Kopačnica (spremljanje poskus. delovanja, dovod elektrike, obnova mostu)                    25.948,99 €  

 prometna ureditev OŠ Poljane-Šubič.hiša                    20.686,80 €  

 večnamenski dom Poljane (idej.zasnova)                     15.480,00 €  

 knjiţnica Gorenja vas (projekt za GD, prijava projekta)                    10.584,00 €  

 KD Partizan (fasada+zunanja ureditev)                      9.622,80 €  

 JP 601701 OŠ Polj.-Dobje s parkirišči in obračališčem (PGD)                      8.724,00 €  

 vaški trg Poljane (idej.zasnove, zasaditev zelenice)                      7.680,00 €  

 LC Polj-Javorje, sklop Javorje-Murave                      7.105,57 €  

 ureditev okolice PŠ v Lučinah                      2.160,00 €  

 vodovod Gorenja Ţetina                      2.083,33 €  

 dom starejših Gor.vas                      1.623,82 €  

 pločniki Hotovlja-Predmost                      1.116,00 €  

 ostalo                         646,60 €  

              Skupaj                  730.617,19 €  

 

- Povečanje opreme in drobnega inventarja za 137.482,67 EUR zajema nakup naslednje opreme: 
oprema za toplotno podpostajo Todraţ (CDUI), prikazovalnik hitrosti, črpalke za črpališče Poljane,  
ozvočenje dvorane Partizan,  streţnik in programska oprema za računalniško mreţo, oprema za KD 
Lučine ( mizne plošče), pisarniško pohištvo, igrala za športno igrišče Sovodenj in otroška igrišča v 
občini, oprema za mrliške veţice, neprometna in prometna signalizacija, zabojniki itd.. 
 

Zmanjšanje nabavne vrednosti dolgoročnih sredstev in opredmetenih OS v višini 

1.110.648,28 EUR vsebuje:  
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-  zmanjšanje  vrednosti zemljišč v višini 1.063.564,25 EUR, ki zajema izločitev zemljišča v GC Dobje 
zaradi prodaje podjetju Polycom, izločitev zemljišč v GC Todraţ zaradi prodaje mizarstvu Peternelj ter 
zmanjšanje (korekcija) zaradi prodaje pred letom 2011 podjetju Mravlja.  
 

- zmanjšanje vrednosti zgradb v višini 37.786,81 EUR, ki zajema izločitev stanovanja in poslovnega 
prostora v Gasilski ulici 10 (Pr' Nešk), za katera smo dobili odškodnino drţave (tu naj bi potekala 
obvoznica).  
 

- zmanjšanje opreme in drobnega inventarja za 9.297,22 EUR, ki zajema inventurni odpis 
neuporabne opreme in drobnega inventarja. 

 

Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev za leto 2011 znaša 

1.040.186,05. 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 naloţb znaša 822.057,43 EUR in vsebuje delnice GB, CP, PID v 
vrednosti 65.722,74 EUR, ter deleţe v STC Stari vrh v vrednosti 706.170,32 EUR, RAS v vrednosti 
1.591,91 EUR, LTO Blegoš v vrednosti 1.136,35 EUR, Klavnica Škofja Loka v vrednosti 33.383,00 EUR, 
Radio Sora v vrednosti 8.980,31 EUR, BSC, d.o.o., Kranj v vrednosti 65,06 EUR in Bioenergetika 
Todraţ v vrednosti 5.007,74 EUR. 
 
Stanje naloţb se je povečalo v letu 2011 v višini 90.000,00 EUR za dokapitalizacijo STC Stari vrh, d.o.o. 
Zapreval 3, 4223 Poljane nad Škofjo Loko. Omenjeno naloţbo smo tudi povečali za dokapitalizacijo 
druţbe iz sredstev dobička iz preteklih let, ki je bila izvedena v letu 2007 v višini 99.181,71 EUR. 
 

Stanje dolgoročno danih posojil in depozitov znaša: 155.269,99 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 2011 povečalo za dano posojilo v višini 27.156,00 EUR.  
 

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje znašajo 9.331.456,20 EUR. Prejemniki teh sredstev so: javni 
zavodi (OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, OŠ Poljane, OŠ Jela Janeţiča Škofja Loka, Glasbena šola 
Škofja Loka, Knjiţnica 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. 
 
V letu 2011 je bilo povečanje sredstev danih v upravljanje v višini 213.103,93 EUR. Večji del povečanja 
sredstev danih v upravljanje predstavlja ureditev vrtca in nakup opreme v Javorjah. Delna obnova strehe 
na OŠ Gorenja vas, zamenjava peči za centralno ogrevanje in nabavo opreme za OŠ Gorenja vas. 
Ostali del pa predstavlja povečanje vrednosti in nabavo druge opreme, ki je prenešana zavodom v 
upravljanje. Zmanjšanja v višini 372.761,24 EUR pa predstavljajo amortizacijo in odpise opreme. 
 

Stanje sredstev na računih proračuna:  
 

Blagajna    467,47  EUR, 

Dobroimetje na računih v znesku 825.076,95 EUR od tega: 
- denarna sredstva na EZR 808.032,70 EUR, 
- obvezna proračunska rezerva v višini   17.044,25 EUR 
 
Prosta denarna sredstva občina vlaga kot kratkoročne depozite v poslovne banke. 
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Stanje terjatev v znesku 112.603,87 EUR predstavlja terjatve reţijskega obrata za komunalne storitve 
v znesku 53.426,69 EUR in terjatve občine za stanarine in ostale storitve v znesku 59.177,18 EUR. 
Med neplačanimi terjatvami ni terjatev starejših od treh let, za dvomljive in sporne tejatve poteka 
izterjava.  
 

Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna drţave v znesku 1.798,79 EUR so 
terjatve za poţarno takso v višini 1.078,00 EUR do Ministrstva za obrambo, terjatve za najemnino v 
višini 252,44 EUR do Upravne enote Škofja Loka in Drţavnega zbora RS ter terjatve za komunalne 
storitve do neposrednih uporabnikov proračuna drţave v višini 468,35 EUR. 
 

Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine v znesku 44.216,62 EUR so 
terjatve do krajevnih skupnosti za komunalne storitve v znesku 2.465,36 EUR, terjatve do OŠ v višini 
1.572,70 EUR ter terjatve do krajevnih skupnosti v znesku 37.711,70 EUR, kar pomeni stanje sredstev 

na računih in Kratkoročne terjatve do podračuna EZR (nočni depoziti) v višini 1.114,83 EUR so 
terjatve za obresti od sredstev na podračunu in terjatve do EZR-ja v višini 352,03 EUR za preseţek 
obresti, ki bo v letu 2012 prenesen na transakcijski račun občine s posebnim sklepom ţupana.   
 

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

Druge kratkoročne terjatve v znesku 407.559,16 EUR zajemajo terjatve za DDV v višini 7.912,84 
EUR, terjatve do DURS Škofja Loka za NUSZ v višini 16.378,01 EUR, terjatve za skupni medobčinski 
inšpektorat v višini 2.529,57 EUR, terjatve do drţavnih organov za sofinanciranje investicij v znesku 
380.693,74 EUR in druge terjatve v višini 45,00 EUR. 
 

Neplačani odhodki v vrednosti 628.130,26 EUR predstavljajo prehodni konto za prejete obveznosti, ki 
še niso plačane zaradi upoštevanja zakonitega plačilnega roka 30 dni za tekoče obveznosti in za 
investicijske obveznosti in obveznosti za plače, nagrado ţupana, druţinskega pomočnika in prispevke 
zdravstvenega zavarovanja brezposelnih.  
 
Občina Gorenja vas – Poljane nima zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje. 
 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 41.301,53 EUR so obveznosti za plače zaposlenih za 
mesec december 2011, ki so bile izplačane v januarju 2012, obveznosti do druţinskega pomočnika, ki 
so bile obračunane v decembru in izplačane prav tako v januarju 2012 od tega so: 
Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač v višini 20.836,12  EUR, 
Kratkoročne obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestila plač v znesku 12.671,46 EUR, 
predstavljajo obveznosti za prispevke zaposlenih in druţinskega pomočnika, 
Kratkoročne obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestila plač v znesku 2.714,02 EUR so 
obveznosti za davke iz plač in druţinskega pomočnika. 
Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 2.565,59 EUR so obveznosti do zaposlenih za 
prehrano med delom, prevoz na delo in prevoz za sluţbene poti. 
 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 342.604,70 EUR so obveznosti iz naslova tekočih 
in investicijskih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2012. 
  
Deset največjih odprtih postavk na dan 31.12.2011 po dobaviteljih: 
- Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas – 113.130,65 EUR, 
- Osnovna šola Poljane – 87.683,44 EUR, 
- Energoplan d.d., Ljubljana 58.042,72 EUR, 
- Bradeško Janez, s.p. 38.832,83 EUR, 
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- SGP Tehnik.d.d., - 22.937,90 EUR, 
- Topos Hotavlje, d.o.o. 16.584,01 EUR, 
- Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p., Goropeke – 11.416,20 EUR, 
- VGP Kranj d.d. Kranj – 9.984,00 EUR, 
- Komunalno podjetje Logatec – 9.837,42 EUR, 
- Alpetour- Potovalna agencija Kranj – 8.147,37 EUR. 
 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 226.213,21 EUR se nanašajo na obveznosti 
do občanov iz naslova vračil sredstev v telekomunikacijsko omreţje. Obveznosti za plačilo prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje brezposelnih, ki so bili obračunani v decembru 2011, izplačani pa v januarju 
2012, obveznost za nagrado ţupana, pogodb o delu, dopolnilne dejavnosti na kmetiji (zimska sluţba), 
obveznosti za sejnine za uredniški odbor Podbegaških novic in obveznost do Tritela d.o.o. za zadrţana 
sredstva do končne izvedbe del.  
 

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 243.401,19 EUR so 
obračunane obveznosti do drţavnega proračuna v znesku 3.094,49 EUR za takse, obveznosti do 
krajevnih skupnosti v znesku 8.806,22 EUR za prenakazilo vodarine, obveznosti po zahtevkih do občine 
Škofje Loke za skupno redarsko sluţbo in manjše obveznosti do zavodov izven občine ter obveznosti do 
osnovnih šol, osnovnega zdravstva v občini v znesku 231.500,48 EUR.  
 

Kratkoročne obveznosti do financerjev v znesku 112.991,34 EUR predstavlja kratkoročni del 
dolgoročnih kreditov Poštne banke in NLB, ki zapadejo v plačilo v letu 2012  v višini 112.668,80 EUR in 
kratkoročne obveznosti od kreditov za obresti v višini 322,54 EUR. 
 

Neplačani prihodki v znesku 504.983,52 EUR predstavljajo neplačane davčne prihodke za NUSZ v 
znesku 16.378,01 EUR in neplačane prihodke od obresti za EZR (nočni depozit) v višini 1.114,83 in 
preseţek obresti EZR-ja v višini 352,03, neplačane prihodke iz naslova obresti od kreditne sheme v 
višini 470,82 EUR ter druge neplačane prihodke v znesku 486.667,83 EUR kar predstavlja fakturirane in 
še neplačane prihodke iz naslova komunalnih  in drugih storitev ter zahtevkov iz drţavnega proračuna 
za investicije. 
 

Splošni sklad v znesku  34.975.038,86  EUR izkazuje znesek lastnih virov sredstev in sicer:  
sklad za neopredmetena in opredmetena dolgoročna sredstva v znesku 24.452.649,19 EUR, sklad za 
finančne naloţbe v znesku 822.057,43 EUR, sklad za dana posojila v znesku 155.269,99 EUR, sklad za 
sredstva dana v upravljanje v znesku 9.331.456,20 EUR in sklad za drugo v znesku 618.379,61      
EUR.  
 

Rezervni sklad v vrednosti 17.044,25 EUR predstavlja začetno stanje rezervnega sklada 1.1.2011 v 
višini 41.192,28 EUR, oblikovanje proračunske rezerve med letom v višini 75.000,00 EUR, in 
zmanjšanje za porabo sredstev za naravne nesreče (plazovi) in za sanacijo usadov po poplavah v 
skupni višini 99.148,03 EUR.  
 

Dolgoročne finančne obveznosti v znesku 404.773,56 EUR so obveznosti do bank za najete kredite 
za izgradnjo učilnic in pomoţnih prostorov pri OŠ Poljane v znesku 50.074,88 EUR, za izgradnjo 
telovadnice pri OŠ Poljane v znesku 354.698,68 EUR. Del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v 
prihodnjem letu, je prenešen na kratkoročne finančne obveznosti v višini 112.668,80 EUR, kar je 
prikazano v spodnji tabeli. 
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STANJE ZADOLŢITVE OBČINE GORENJA VAS - POLJANE  

   

Banka Namen zadolţitve 

Ročnost 

odplačila 

Pri obrok 

zapade v 

plačilo  

Obrestna 

mera Znesek v € Odplačano 

Stanje na 

dan 

31.12.2011 

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 

Poštna Banka 
Slovenije, Maribor 

Telovadnica z zunanjim 
igriščem  8 let  25.7.2005 

4% fiksna 
obr.mera 375.563,34 325.488,46 50.074,88 

  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 625.939,00 271.240,32 354.698,68 

Skupaj zadolţenost Skupaj zadolţenost       1.022.068,70 617.295,14 404.773,56 

 
GIBANJE ZADOLŢITVE OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 

 

Banka Namen zadolţitve Stanje1.1.2011 povečanje 

zmanjšanje-

odplačilo 

Stanje na 

dan 

31.12.2011 

Banka Koper, d.d., Koper 
Raziskava vrelca za toplice v 
dolini Kopačnice 1.723,38 0,00 1.723,38 0 

Poštna Banka Slovenije, 
Maribor 

Telovadnica z zunanjim 
igriščem  100.150,04 0,00 50.075,16 50.074,88 

  in učilnicami v Poljanah         

NLB 
Izgradnja nove telovadnice pri 
OŠ Poljane 417.292,60 0,00 62.593,92 354.698,68 

Skupaj zadolţenost Skupaj zadolţenost 519.166,02 0,00 114.392,46 404.773,56 

 
 
KRATKOROČNI DEL DOLGOROČNIH POSOJIL 
 

  Namen zadolţitve 31.12.2011 kratk. del dolgoročni del 

Banka Koper, d.d., Koper 

Raziskava vrelca 
za toplice v dolini 
Kopačnice 0 0 0 

Poštna Banka Slovenije, 
Maribor 

Telovadnica z 
zunanjim igriščem 
in učilnicy<mi v 
Poljanah 50.074,88 50.075,16 0 

NLB 
Izgradnja nove 
telovadnice  354.698,68 62.593,92 292.104,76 

SKUPAJ pri OŠ Poljane 404.773,56 112.668,80 292.104,76 

 
 

Druge dolgoročne obveznosti 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 premoţenja po delitveni bilanci: 
Javno pravobranilstvo Gorenjske–140,51 EUR in blagovne rezerve – vlaganja v Peks – 29.939,79 EUR. 

  
3.5.             POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA 

ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE GORENJA VAS – POLJANE 2011 

 

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 
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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. 
 

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 2011 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). 

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 

 

2.1. Obrazloţitev 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. 2011 znaša 986.589,56 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri 

bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. 

 

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

31. 12. 2011 (v eurih) 
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Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih 

inštitucijah Stanje  

Denar na računu EZRO 0 

Nočni depoziti  986.589,56 

Skupaj 986.589,56 

 

2.2. Obrazloţitev stanja denarnih sredstev EZRO  

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in 

denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih 

sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki 

Slovenije. Pri tem velja enačba: 

 

Denarna 

sredstva v knjigi 

EZRO 

= 

Stanje računa 

EZRO pri Banki 

Slovenije 

= 
Stanje 

ZP 
+ 

 stanj 

podračunov PU 

EZRO 
 

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne 

proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP 

prikazuje Tabela 2.  

 

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2011 (v eurih) 

Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 

1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine   34.955,25 

2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 951.282,28 

3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 986.237,53 

4. Zakladniški podračun občine -986.237,53 

5. EZRO (5. = 3. + 4.)        0 

 
2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja  

ZP ima/nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. (V primeru, da obstojajo zapadle 
terjatve ali obveznosti, je potrebno dodati pojasnilo.) 
 

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 987.534,16 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP 

do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini  987.534,16 eurov. 

 

Stanje nezapadlih terjatev znaša 1.327,62 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova 

obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah  1.327,52 eurov in obresti za stanje 

sredstev EZRO pri Banki Slovenije 0,10 eurov (konto skupine 16) v višini  1.327,62 eurov. 

 

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev 

spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 

 

3.1. Obrazloţitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 
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Obrazloţitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje 

Tabela 3. 

 

Tabela 3: Obrazloţitev 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) 6.960,53 

4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 

(tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, 

vključenim v sistem EZR) 

6.953,40 

 

4029 Drugi operativni odhodki 

(tj. morebitni stroški)  

4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata 

poslovanja sistema EZR preteklega leta    344,90 

  

 Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev 

sistema EZRO       7,13 

 
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 

(v eurih) 

Vrsta računa Stanje na dan 

31. 12. 2011 

(1) 

Stanje na dan 

31. 12. 2010 

(2) 

Sprememba stanja 

denarnih sredstev 

(3 = 1 – 2) 

Podračuni PU 161.160,58 247.777,59    -86.617,01 

ZP 825.076,95 272.524,66    552.552,29 

EZRO 986.237,53 520.302,25  465.935,28 

 

3.3. Preseţek upravljanja 

Preseţek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in 

plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v 

sistem EZR. Pregled preseţka upravljanja za leti  LLLL – 1 in LLLL prikazuje Tabela 5.  

 

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2010  in 2011 (v eurih) 

Leto Preseţek upravljanja 

2010                                           316,36 

2011                                           352,03 
 
 

 
 

3.6.  POROČILO O DOSEŢENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE GORENJA VAS - POLJANE 
 

3. 6. 1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega   
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           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 2011. 
 

3. 6. 3.   Letni cilji neposrednega uporabnika: 
 
Letni cilji občine so razvidni iz obrazloţitev proračuna za leto 2011. 

 
Razdeliti jih je mogoče v naslednje temeljne vsebinske sklope: 
 

 gradnja in rekonstrukcija cestne infrastrukture čimbolj enakomerno na območju celotne občine s 
ciljem ohraniti primerno kvaliteto ţivljenja tudi v hribovitejših predelih občine in s tem ohranjanje 
poseljenosti celotnega območja občine ter preko tega obenem ohranjanje obstoječe kulturne 
krajine. 

 vlaganje v infrastrukuro s področja varstva okolja; gradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih 
naprav; projekti izobraţevanja občanov o gradnji malih čistilnih naprav ter pospeševanje gradenj le-
teh 

 izboljšanje prometne varnosti v naseljih ob osrednjih in najbolj obremenjenih prometnicah v 
dolinskem delu 

 vlaganja v objekte za potrebe druţbenih dejavnosti (šolski in predšolski objekti, športni in kulturni 
objekti) s poudarkom na pribliţevanju teh dejavnosti prebivalcem s širjenjem ali vzpostavljanjem 
kapacitet v lokalnih središčih, kar pomembno prispeva k preprečevanju depopulacije in ohranjanju 
poseljenosti podeţelja ter izboljševanju kakovosti ţivljenja v vseh delih občine 

 pospeševanje razvoja turizma z urejanjem novih turističnih lokacij ter produktov 

 vlaganja v drugo infrastrukturo s področja gospodarskih javnih sluţb (vodovod, ravnanje z odpadki) 

 Izdelava razvojno usmerjenih prostorskih aktov v okviru priprave občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov. 

 
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 moţno 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 2011 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 pritoţb neizbranih izvajalcev ter 
zaradi dolgotrajnih postopkov večstopenjskega pridobivanja predhodnih soglasij pristojnih drţavnih 
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). Zaradi 
naknadno spremenjenih meril pa je bilo za področje vodooskrbe iz okvira projekta Urejanje porečja Sore 
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potrebno pristopiti k pripravi nove vloge, saj je bilo kljub močno poostrenim vstopnim kriterijem za 
področje vodooskrbe moţno razviti projektne rešitve, ki zadostijo tudi novim merilom.  
 
Velika pozornost je bila namenjena pravočasni pripravi celovite projektne dokumentacije za kandidiranje 
na različnih drugih razpisih za nepovratna sredstva (sredstev iz naslova Razvoja regij, Ministrstva za 
kmetijstvo, Agencije za kmetijske trge, Leader projekti). 

 
Občinska uprava je sočasno z delom na projektih tekoče izvajala naloge v smislu »servisa« občanom, ki 
se kaţe 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. 
 

4. 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 doseţenimi 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 obrazloţitve izkazov kot tudi iz posebnega dela ter iz obrazloţitev posameznih 
programov. 
 

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

 
Menimo, da smo v okviru realnih moţnosti 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 
zniţanja ponudbenih vrednosti, pogajanja z izvajalci glede ponudbenih cen pa se izvajajo tudi v vseh 
ostalih primerih z niţjimi projektnimi vrednostmi, pri katerih javna objava ni potrebna.    
 
Glede na to, da so osrednja vlaganja potekala zlasti v infrastrukturo s področja gospodarskih javnih 
sluţb (kanalizacija, vodovod) ali druţbenih dejavnosti (igrišča, vrtci), na območjih, kjer je bilo to nujno 
potrebno oziroma kjer nam to nalaga drţavni predpis, je mogoče gospodarno in učinkovito poslovanje 
ugotoviti tudi zaradi trajnostnih in dologoročnih 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 moţnosti v občini. 
Zemljišča v gospodarski coni Todraţ so tako ţe v celoti oddana, večina poslovnih objektov je ţe več let 
v funkciji, postopoma se gradijo ali urejajo novi. V gospodarski coni Dobje so bila v letu 2011 prav tako 
odprodana vsa zemljišča, pri gradnji objektov pa prihaja do zamud zaradi zaostrenih razmer v 
gospodarstvu.   
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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. 
 

3. 6. 9.   Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseţeni: 

 
Kje cilji niso bili v celoti doseţeni in iz katerih razlogov, je razvidno iz obrazloţitev posebnega dela 
realizacije proračuna v letu 2011.  
 
Poleg ţe navedenih (točka 3.4.6) so nekateri skupni razlogi za nerealizirane cilje predvsem v teţavah pri 
pridobivanju soglasij, dolgotrajnejših usklajevanjih pri pridobivanju sluţnostnih 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 2011 dosegla naslednje cilje: 
nemoteno financiranje javne porabe na vseh področjih, za katera je zadolţena 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 ţe razloţen 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 ţupan in svetovalka ţupana za proračun, 
finance in računovodstvo v skladu z Odlokom o proračunu občine Gorenja vas – Poljane za leto 2011  in 
zunanja revizijska druţba.  
 
Notranje revizijske sluţbe nimamo organizirane, imamo pa sklenjeno pogodbo s pooblaščeno revizorsko 
druţbo, ki jo zastopata drţavni notranji revizorki in opravljata letno revizijo poslovanja naše občine. 
 
Premoţenjska bilanca občine bo sestavljena iz bilance stanja občine in bilanc stanja krajevnih skupnosti 
in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina. 
Rok za predloţitev premoţenjskih bilanc Ministrstvu za finance je 30.4.2011 
 
Gorenja vas, 1. 3. 2011 
                                                                                                                                                                                                             
Vodja oddelka za proračun,                                                                        Ţupan: 
finance in računovodstvo                                                                        Milan Čadeţ 
         Branka Srša                 


