
OBČINA GORENJA VAS- POLJANE 
NADZORNI ODBOR 
 
Datum: 6. 6. 2012 
 
 

Z A P I S N I K 
 

6. seje Nadzornega odbora Občine Gorenja vas – Poljane, ki je bil dne 6. 6. 2012 ob 17. 
uri v prostorih Občine Gorenja vas - Poljane 
 
Prisotni člani Nadzornega odbora: Boris Koprivnikar, Tanja Bizovičar, Janez Pelipenko,   
Odsotni člani Nadzornega odbora: Marijana Mohorič in Boris Bogataj 
Ostali prisotni: Branka Srša 
 
 
Dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje nadzornega odbora 
 

2. Pregled ugotovitev izvedenih nadzorov po posameznih področjih 
 

3. Priprava mnenja nadzornega odbora o opravljenem pregledu po posameznih 
področij za leto 2012 za obravnavo na seji občinskega sveta 

 
4. Razno 

 
 
Dnevni red je bil soglasno potrjen. 
 
 

ad. 1:  
Zapisnik 5. redne seje NO je bil soglasno potrjen. 
 
Priporočila iz zapisnika 5. redne seje NO se vključijo v poročilo NO za občinski svet. 
 
Ob pregledu zapisnika 5. redne seje, je NO dobil dodatna pojasnila glede negativnega 
poslovanja režijskega obrata. Predvsem na področju vodooskrbe in odvajanja 
komunalne in padavinske vode se je v zadnjem času veliko investiralo, temu primerno 
pa je tudi višji strošek amortizacije, ki ni v celoti vkalkulirana v ceno storitev, saj bi bila 
le-ta previsoka za občane. Zavodi, katerih ustanovitelj je občina Gorenja vas – Poljane, so 
bili v letu 2011 pozitivni, obveznosti drugih financerjev so bile izpolnjene, poslovanje pa 
zadovoljivo. 
 
ad. 2: 
Iz poročila o nadzoru na področju zdravstva je razvidno, da so bili stroški v letu 2011 
nekoliko višji od leta 2010, vendar pod planiranimi. Ob nadzoru pa niso bile ugotovljene  
posebnosti ali nepravilnosti.  



Na podlagi poročila je NO sprejel priporočilo, da se pri planiranju in realizaciji bolj 
podrobno opredeli namen porabe proračunskih sredstev po določenih postavkah in 
ne zgolj po področjih porabe. 
V okviru nadzora je bila pregledana problematika upravljanja z zdravstvenim domom v 
Gorenji vasi za katero OZG predlaga občini, da poišče drugega upravljavca. Glede na 
uporabo objekta in njegovo lastništvo tudi NO priporoča, zamenjavo upravljavca 
zdravstvenega doma na podlagi izbire občine. 
 
Pri nadzoru projektov na področju povodja Sore, ki jih je pregledal NO, je bilo 
ugotovljeno, da so projekti nujni tako za oskrbo občanov, kot z vidika ekologije in zahtev 
evropske zakonodaje. Delež sofinanciranja Evropske unije je primerno visok. Ob 
nadzoru je tudi ugotavljeno, da je dimenzioniranje čistilne naprave v Gorenji vasi 
ustrezno, saj omogoča večje število priključkov tudi v prihodnje, kot tudi izpolnitev 
obveznosti gospodarske javne službe za čiščenje odpadnih snovi iz individualnih 
čistilnih naprav in greznic. 
 
Pri nadzoru socialnih transferejev ni bilo ugotovljenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti, 
saj občina v načrtovanih okvirih in glede na zakonske obveznosti izplolnjuje svoje 
obveznosti do občanov, organizacij in izvajalcev socialnovarstvenih storitev. Ugotovljena 
do pričakovana povečanja nekaterih postavk, na katerih je že iz realizacije letošnjega 
leta razvidno, da bodo potrebne prerazporeditve sredstev, zato NO priporoča, da se pri 
postavkah za družinskega pomočnika, splošne in posebne socialne zavode ter 
pomoč na domu že pri oblikovanju proračuna načrtujejo višji zneski.  
 
NO je od predstavnice občinske uprave tudi dobil pojasnila, da se doplačila 
institucionalnega varstva na podlagi odločb CSD o oprostitvah izvajajo nemotene po 
starih odločbah, saj po novi zakonodaji o socialnih transferjih odločbe še niso bile 
izdane. Prav tako ni znan primer, da bi kateri od občanov ne dobil potrebnih 
socialnovarstvenih storitev zaradi zamud pri izdajanju odločb.  
 
Pripravljena poročila o nadzorih na področju zdravstva in komunalnih projektov ter 
socialnih transferjev so priloga poročila NO za občinski svet. 
 
 
ad. 4:  
 
Pod to točko NO ni obravnaval dodatnih tem.  
 
 
 
Zapisala:  
- Branka Srša 

Boris Koprivnikar 
                                            predsednik NO 


