
ANALIZA PRIPOMB NA PREDLOG PRORAČUNA 
OBČINE GORENJA VAS - POLJANE ZA LETO 2012 

 

I. Pripombe, podane na 7. redni seji občinskega sveta, dne 27. 10. 2011 

 
1. Mirjana Moţina opozori, da je renta RŢV razporejena na financiranje opreme in 

investicijskega vzdrţevanja za osnovno šolo Ivana Tavčarja, Doma za starejše 
občane, Rupnikove linije in toplovoda II.faza. Zanima jo, kaj se bo zgodilo, če do 
plačila rente ne bo prišlo. 

Prihodek iz naslova rente je tudi v letu 2012 načrtovan skladno z Uredbo o določitvi območja 
in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Ţirovski vrh. V 
kolikor do izplačila rente v letu 2012 ne bi prišlo, bodo sredstva za izvedbo zgoraj navedenih 
del zagotovljena iz drugih virov financiranja. 
 
2. Mirjana Moţina vpraša ali je smiselno, da občina načrtuje sredstva za kreditno 

shemo oziroma ali ima občina še kaj kreditnega potenciala ali so sredstva 
porabljena. 

Načrtovanje sredstev za kreditno shemo je smiselno v smeri pomoči Občine podjetnikom. 
Razpoloţljiva sredstva občine za leto 2011 so ţe v celoti počrpana, zanimanja pa je vsako 
leto več kot je razpoloţljivih sredstev. 
 
3. Mirjana Moţina vpraša, če se občinske in drţavne subvencije za isti namen 

izključujejo. 
Večina ukrepov, ki jih sofinancira Občina upravičencem na podlagi javnih razpisov 
(podjetništvo, kmetijstvo, kotli na lesno biomaso, toplotne črpalke), ni sofinancirana s strani 
drţave. Da pa ne bi prišlo do izplačevanja subvencij s strani občine in drţave za isti namen 
istemu upravičencu, morajo vsi upravičenci ob predloţitvi vloge podati izjavo občini, da za isti 
namen ne bodo pridobili drţavnih sredstev.   
 
4. Mirjana Moţina - pri tekstualnem delu proračuna manjka, pri upravičencih na 

področju druţbenih dejavnosti, število upravičencev za druţinskega pomočnika in 
predšolsko vzgojo. 

Pripomba se upošteva – tekstualni del se ustrezno dopolni. 
 
5. Mirjana Moţina predlaga, naj se pri tekstualnem delu na p.p. 626 – Poslovilni 

objekt Javorje pravilno navede, ali gre za izdelavo projektne dokumentacije za 
Javorje ali za Lučine. 

Pripomba se upošteva, projektna dokumentacija se bo v letu 2012 izdelala za poslovilni 
objekt v Javorjah.  
 
6. Mirjana Moţina opozori, da je potrebno uskladiti tekstualni del pri p.p. 402 – 

Organizacija, usposabljanje, zavarovanje. 
Pripomba se upošteva. 
 
7. Mirjana Moţina opomni, da v proračunu ni predvidenih sredstev za sanacijo 

hudournika in parkirišča v Lučinah. 
Sredstva so načrtovana v Načrtu razvojnih programov za leto 2013. 
 
8. Mirjana Moţina vpraša, če se za obnovo Zdravstvenega doma v Gorenji vasi 

predvideva sofinanciranje z Osnovnim zdravstvom Gorenjske. 
Na podlagi predloga pogodbe o upravljanju Zdravstvenega doma Gorenja vas, ki je še v 
usklajevanju, je predvideno 100% financiranje potrebnih obnov v objektu s strani Osnovnega 
zdravstva Gorenjske skladno s predhodno usklajenim planom obnov. 



 
9. Janez Hrovat predlaga, da se p.p. 356 – Najemnine GD ukine in naj se sredstva 

prenesejo na p.p. 351 – Gasilska društva.  
Pripomba se ne upošteva. PGD Gorenja vas – Poljane se povrnejo stroški najema prostora v 
KGZ Gorenja vas, saj društvo edino nima lastnega gasilskega doma. Gasilski domovi 
preostalih PGD v Občini so bili zgrajeni delno tudi z javnimi sredstvi.   
 
10. Joţe Čadeţ vpraša kaj je načrtovano na p.p. 250 - Dom za starejše občane. 
Na p.p. so v letu 2012 načrtovana sredstva za pridobitev zemljišča, namenjenega za gradnjo 
Doma starejših ter pripravo strokovnih in finančnih podlag za izvedbo projekta. 
  
11. Joţe Čadeţ opozori, da je veliko sredstev načrtovanih na p.p. 252 - Splošni in 

posebni socialni zavodi. 
Občina na število oskrbovancev ne more vplivati, saj se doplačila zavodskega varstva 
izvajajo na osnovi odločb, ki jih izda Center za socialno delo v Škofji Loki skladno z Uredbo o 
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, na osnovi katere 
pristojni Center za socialno delo po uradni dolţnosti ugotovi, ali upravičenci in zavezanci 
izpolnjujejo pogoje za oprostitve po merilih te uredbe. 
 
12. Joţe Čadeţ opozori tudi na povečan indeks na postavki za plače reţijskega 

obrata. 
Stroški plač reţijskega obrata so povečani zaradi načrtovane nove zaposlitve komunalnega 
delavca v letu 2012 skladno s kadrovskim načrtom. 
 
13. Joţe Novak predlaga, da se na isti postavki vzdrţevanje Štefanove hiše in dvorca 

Visoko stroški vodijo ločeno. 
Skladno z navodili Ministrstva za finance bo potrebno v letu 2012 zdruţevanje proračunskih 
postavk zato Ministrstvo za finance ne priporoča razdruţevanja. Vsi podatki o izvedenih delih 
in plačilih za posamezen objekt so na vpogled v računovodstvu občine. 
 
14. Joţe Novak meni, da financiranje obnov lokalnih cest ni pregledno in je neenotno. 
Financiranje obnov lokalnih cest je odvisno od dogovora in odločitve posamezne krajevne 
skupnosti. 
 
15. Tomaţ Pintar predlaga novo p.p. v višini 600.000 €, namenjeno obnovam in 

preplastitvam cest, na podlagi predlogov krajevnih skupnosti.  
V letu 2012 se v dogovoru s krajevnimi skupnostmi pripravi plan obnovitvenih del, v letu 2013 
pa se zagotovijo sredstva za začetek obnovitvenih del na p.p. 511. 
 
16. Tomaţ Pintar opozori na obnovo obzidij na pokopališčih v Javorjah in Poljanah. 
Skladno z Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini 
Gorenja vas – Poljane so upravljavci pokopališč krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti 
poleg opravljanja pokopaliških in pogrebnih dejavnosti skrbijo tudi za urejanje pokopališč, ki 
obsega predvsem čiščenje in odstranjevanje snega in odpadkov na povezovalnih potkah, 
odvoz odpadkov na odlagališča, košnja zelenic, vzdrţevanje povezovalnih poti, manjša 
vzdrţevalna dela na funkcionalnih objektih in napravah, vodenje evidenc ipd. Za izvajanje 
vzdrţevalnih del krajevne skupnosti, iz naslova prejetih najemnin grobov, zakupnin grobnih 
polj ter najemnin poslovilnih objektov, vse krajevne skupnosti v občini prejmejo pribliţno 
20.000 EUR letno, kar v večini primerov ne zadostuje za stroške rednega letnega 
vzdrţevanja. Pred morebitnim vlaganjem v obnove obzidij pokopališč bi bilo najprej potrebno 
urediti lastništvo lastništvo, šele nato lahko sledi obnova. 
 
17. Marko Krţišnik vpraša glede obnove ceste Sovodenj – Javorjev Dol in sanacije 

usada Stara Oselica. 



Na podlagi naročila Občine je izdelana idejna zasnova za ureditev kriţišča na Sovodnju, ki 
vključuje obračališče in postajališče za avtobus z rekonstrukcijo 1.700 m LC Sovodenj – 
Javorjev dol do razcepa za Jazne. V letu 2012 se nadaljuje s pripravo potrebne projektne 
dokumentacije. 
Za potrebe sanacije plazu je izdelan sanacijski elaborat, sanacija pa v letu 2012 ni 
predvidena. 
 
18. Bogo Ţun predlaga povečanje sredstev na postavkah za gasilce.  
Pripomba se ne upošteva. 
 
19. Bogo Ţun vpraša, če se bo v letu saniral usad pri Štalcu in obnovila cesta Trebija - 

Stara Oselica.  
Sanacija usada pri Štalcu je v letu 2012 predvidena v okviru sredstev na p.p. 514 - Cestni 
program - plazenje, naravne nesreče in obnova ceste Trebija – Stara Oselica na p.p. 511 – 
Cestni program – posebni razvojni problemi. 
 

II. Pripombe, podane na seji Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja, dne 15. 
11. 2011 

 
20. V obrazloţitvah proračuna naj se navede dolţina asfaltiranih cest, načrtovanih v 

letu 2012. 
Končne dolţine cest, ki se bodo asfaltirale v prihodnjem letu še niso znane, saj so bile 
krajevne skupnosti v začetku decembra pozvane, da posredujejo plan predvidenih cest za 
asfaltiranje v letu 2012. 
 
21. Povečajo naj se sredstva za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo v Lučinah. 
V letu 2012 so načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. 
 
22. P.p. 514 - Cestni program, plazenje,... naj se poveča na 300.000 EUR.  
Sredstva na p.p. 514 se za leto 2012 povečajo na 195.680 EUR. 
 
23. Z gradnjo javne infrastrukture (kanalizacija in vodovodi) naj se pretehta tudi 

potrebnost rekonstrukcije ceste s kompletno ureditvijo (pločniki in javna 
razsvetljava).  

Pripomba se upošteva v okviru projekta Ureditev porečja Sore in v dogovoru s krajevnimi 
skupnostmi. 
 
24. V proračunu za leto 2012 naj se namenijo sredstva za obnovo pokopališč.  
Glej obrazloţitev pod zap. št. 16. 

III. Pripombe, podane na seji Odbora za šolstvo, kulturo in šport, dne 16. 11. 2011 

 
25. Vsi porabniki lahko proračunska sredstva pridobijo samo na podlagi prijave na 

javni razpis in predloţenega programa aktivnosti. Prav tako, morajo vsi porabniki 
proračunskih sredstev ob koncu leta posredovati poročilo o izvedbi načrtovanega 
programa. 

V letu se predlaga sprememba pravilnikov o sofinanciranju dejavnosti v smeri, da bodo imeli 
tudi izvajalci programov, katerih sofinanciranje ni zajeto v trenutno veljavnem pravilniku 
moţnost kandidiranja za pridobitev sredstev iz proračuna občine. 
   
26. Za področje ljubiteljske kulture se nameni premalo sredstev, sredstva na p.p. 201 - 

Kulturna društva naj se povečajo sorazmerno s povečanjem sredstev na p.p. 151 – 
Izvajalci letnega programa športa - ŠD v letu 2011. 



Pripomba se upošteva, sredstva na p.p. 201 – Kulturna društva se povečajo za 2.000 EUR. 
 
27. V proračunu naj se prednostno načrtujejo sredstva za osnovne dejavnosti in 

investicije v javno infrastrukturo (obnova šol, vrtcev, vodovodi, kanalizacija,…) 
šele nato za ostale projekte. 

Občina ţe namenja sredstva prvenstveno za izpolnjevanje nalog, določenih skladno z 
veljavno zakonodajo. 
 
28. Spremeni se ime p.p. 748 – Vrtec - obnova PŠ Lučine, ki naj se glasi: Obnova PŠ 

Lučine. 
Pripomba se upošteva. 
 
IV. Pripombe podane na seji Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, dne 17. 11. 2011 
 
29. Višina sredstev za vzdrţevanje 59 km gozdnih cest je premajhna. Sredstva so se 

zmanjšala iz 35.213 EUR v letu 2010 na 20.000 EUR v letu 2011. Prav tako je tudi 
drţava v letu 2010 zmanjšala sredstva. Preveriti je potrebno tekst na p.p. 504 - 
Gozdne ceste. 

Kot je v tekstu pravilno navedeno so sredstva namenjena vzdrţevanju gozdnih cest. 
Sredstva za vzdrţevanje so delno zagotovljena v drţavnem (Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano) in delno v občinskem proračunu. 
 
30. Sredstva v višini 2.000 EUR se iz p.p. 614 - Sofinanciranje zavetišča za ţivali 

prerazporedijo na p.p. 678 - Sofinanciranje investicij v kmet. gospod. v višini 1.000 
EUR, 1.000 EUR pa se prerazporedi na p.p. - 679 Sofinanciranje izobraţevanja 
kmetov in društev.  

Pripomba se ne upošteva, saj je bil zgornji predlog podan glede na realizacijo do meseca 
septembra. Načrtovana sredstva bodo do konca leta porabljena. 
 

III. Pripombe, podane na seji Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, 
dne 17. 11. 2011 

 
31. Kaj je bilo v GC Todraţ izvedeno v letu 2011 in kaj se načrtuje v letu 2012? 
V letu 2011 je bil v GC Todraţ izveden nov priključek toplovoda s toplotno postajo za nov 
objekt Rudnika Ţirovski vrh d.o.o.. 
V letu 2012 pa so načrtovana sredstva v višini 40.000€, kot je naveden v predlogu proračuna 
na podlagi projektantske ocene investicije z dne 1.3.2011. Projektant je sicer predvidel 
celotno menjavo neustreznih toplotnih postaj in podpostaj v zadevnem omreţju kot navedeno 
spodaj v preglednici, vendar ocenjujemo, da je del, ki ga bo pokrivala občina tudi z 
morebitnimi variantami izvedbe nekje v finančnem okviru del za razdelilno omreţje in del 
zemeljskih in strojnih del do novega priključka mizarskih delavnic. Ocena je torej 70% 
zemeljskih del (7.910€) + 15% strojnih del (5.079€) in razdelilno omreţje (28.300€), skupaj 
torej 41.289€.  

       

  VEJA 321 - SEVER     

1. Zunanji toplovod DRMOTA, PETERNELJ     

  Hišni priključek – zemeljska dela EUR 11.300,00 

  Hišni priključek – strojna dela EUR 33.860,00 

2. Toplotna postaja v objektu upravne zgradbe RŢV     

  Razdelilno omreţje in cevovodi EUR 28.300,00 

  Toplotna podpostaja za objekt upravna stavba RŢV 100 kW EUR 13.200,00 



3. Toplotna postaja LABORATORIJ (321/2) 125 kW EUR 12.700,00 

4. Toplotna postaja DRMOTA 50 kW EUR 9.600,00 

5. Toplotna postaja PETERNELJ 70 kW EUR 11.400,00 

6. Toplotna postaja PETERNELJ&KRŢIŠNIK 130 kW EUR 12.400,00 

  SKUPAJ EUR 132.760,00 

  DDV 20 % EUR 26.552,00 

  SKUPAJ Z DDV EUR 159.312,00 

 
32. Sredstva na p.p. 705 – Subvencioniranje razvoja drobnega gospodarstva – ukrepi 

občine naj se povečajo za 5.000 EUR, na skupno 20.000 EUR.  
Pripomba se upošteva, sredstva se povečajo. 
 
V. Pripombe Krajevne skupnosti Gorenja vas 

 
33. Na p.p. 150 - Športno prireditveni prostor Hotavlje se sredstva zmanjšajo za 8.000 

EUR in se prerazporedijo na novo p.p. Ureditev vaškega trga Hotavlje. 
Pripomba se ne upošteva. 
 
34. Na p.p. 735 - Prometna ureditev Hotavlje naj se povečajo sredstva za 25.000 EUR 

za nakup zemljišč za izgradnjo pločnikov. 
Pripomba se upošteva. 
 
35. Na p.p. 559 - Javna razsvetljava Hotavlje, Javorje, Hotovlja naj se zmanjšajo 

sredstva za 4.000 EUR in prerazporedijo na p.p. 563 – Obnova Fortunove brvi v 
Gorenji vasi 

Pripomba se ne upošteva. 
 
36. Skladno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) se je z 

letom 2010 razširilo plačevanje nadomestila na 3. območje v občini. V predlogu 
proračuna za leto 2012 je med prihodki občine NUSZ od fizičnih oseb načrtovano v 
višini 80.000 EUR. Med odhodki na p.p. 458 - Stavbno zemljišče – investicijsko 
vzdrţevanje in obnova infrastrukture po KS (tabela 7) pa je plan razdelitve za vse 
KS skupaj v višini 55.219 EUR. Na podlagi navedenega znaša razlika med prihodki 
in odhodki NUSZ od fizičnih oseb in porabo po KS 24.781 EUR - za to razliko naj 
se poveča p.p. 458 – Stavbno zemljišče – investicijsko vzdrţevanje in obnova 
infrastrukture po KS, sorazmerno s prilivom NUSZ po posamezni krajevni 
skupnosti. 

Del sredstev iz naslova NUSZ se nameni krajevnim skupnostim, preostala sredstva pa za 
izvajanje projektov, s področja izgradnje komunalne infrastrukture, ki jih vodi občina. 
 
VI. Pripombe Krajevne skupnosti Lučine 

 
37. P. p. 748 – Vrtec - obnova PŠ Lučine - najprej naj se zamenja streha, potem pa 

uredi fasada in okolica PŠ Lučine. 
V letu 2012 se načrtuje ureditev fasade in zamenjava strešne kritine, v letu 2013 pa ureditev 
okolice PŠ Lučine. 
 
38. P.p. 419 - Vodovodni sistem Lučine - poleg ureditve oskrbe s pitno in poţarno 

vodo v Lučinah in okolici je potrebno zagotoviti sredstva še za zagotovitev novega 
vodnega vira in izgradnjo hidrantnega omreţja. 

V letu 2012 se namenijo sredstva za izdelavo projektno dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za gradnjo vodovoda Lučine. 
 



39. P.p. 626 - Poslovilni objekt Lučine - v naslovu je imenovan poslovni objekt 
Javorje, v besedilu pa je navedeno, da se sredstva namenijo za projektno 
dokumentacijo za novogradnjo poslovilnega objekta Lučine. V razpredelnici 
sredstev za objekt v Lučinah ni navedenih. Predlagamo da se sredstva zagotovijo. 

V letu 2012 sredstva za izgradnjo poslovilnega objekta v Lučinah niso načrtovana. 
 
40. P.p. 512 - Parkirišče pri cerkvi v Lučinah - glede na to, da so bila sredstva v NRP 

načrtovana za leto 2012, naj se sredstva v letu 2012 tudi načrtujejo. Iz priloge 1, 
tabela 7 je razvidno, da se bodo sredstva v višini 4.412 EUR, ki bodo ostala na 
občini, porabila za izgradnjo parkirišča ob cesti proti cerkvi. Če bodo za parkirišče 
namenjena še dodatna sredstva iz proračuna občine, naj ostane tako, sicer bo KS 
sama razpolagala tudi s sredstvi za investicijsko vzdrţevanje in naj se zato 
nakaţejo na KS. 

Glej obrazloţitev pod zap. št. 7. 
 
VII. Pripombe Krajevne skupnosti Sovodenj 

 
41. V okviru sredstev KS Sovodenj ni navedenih sredstev za obnovo LC Sovodenj – 

Javorjev dol – Ledinsko razpotje. Nujno bi bilo potrebno zagotoviti sredstva za 
obnovo v dogovoru s sosednjima občinama, prav tako ni načrtovana izgradnja 
avtobusne postaje Sovodenj ob regionalni cesti, niti priprava projektov za ureditev 
kriţišča na Sovodnju. 

Na podlagi naročila Občine je izdelana idejna zasnova za ureditev kriţišča na Sovodnju, ki 
vključuje obračališče in postajališče za avtobus z rekonstrukcijo 1.700 m LC Sovodenj – 
Javorjev dol do razcepa za Jazne. V letu 2012 se nadaljuje s pripravo potrebne projektne 
dokumentacije. 
 
42. Na p.p. 511 in 514 – na postavkah ni omenjena sanacija usada pod objektom 

Dolinar (LC Sovodenj – Stara Oselica – Kladje) čeprav je sanacija usada nujna. 
Za potrebe sanacije usada je izdelan sanacijski elaborat, sanacija pa v letu 2012 ni 
predvidena. 
 
43. Omenjeni projekti niso zajeti niti v načrtu razvojnih programov.  
Zgoraj omenjeni projekti (zap. št. 41. in 42.) bodo zajeti v načrtu razvojnih programov, ko 
bodo za izvedbo zagotovljeni viri financiranja oz. skladno s planom sanacij usadov. 
 
44. V proračunu ni načrtovane sanacije JP Sovodenj – Stara Oselica – Vrhovc, ki je 

ena redkih cest v KS, ki sploh še ni asfaltirana. Omenjena cesta ni zajeta v načrtu 
razvojnih programov. 

Asfaltiranje navedene JP mora načrtovati Krajevna skupnost sama v okviru letnih asfalterskih 
del. 
 
45. V proračunu in NRP ni načrtovane izgradnje kanalizacije za Sovodenj.  
Trenutno niso predvideni viri financiranja izgradnje kanalizacije za Sovodenj. 
 
VIII. Pripombe Krajevne skupnosti Poljane z dne 24. 11. 2010  

 
46. V proračun za leto 2012 naj se uvrsti nova p.p. Obnova Kulturnega doma Poljane, 

na katerem je nujno potreba obnova strehe.  
Sredstva v višini 10.000 EUR se za obnovo strehe Kulturnega doma namenijo v letu 2012. K 
obnovi bo potrebno pristopiti v sodelovanju in dogovoru s Krajevno skupnostjo Poljane in 
Ţupnijo Poljane. 
 
47. V proračun za leto 2012 naj se uvrsti nova p.p. Obnova obzidja ob pokopališču 

Poljane. Stroški so ocenjeni na pribliţno 42.000 EUR. 



Glej obrazloţitev pod zap. št. 16. 
 
48. V letu 2012 naj se v proračunu nameni več sredstev za izgradnjo hišnih 

priključkov (Predmost in Hotovlja). 
Sredstva so zagotovljena. Izvedba priključkov se nadaljuje skladno s planom izvedbe 
priključkov. 
 
49. V proračun za leto 2012 naj se uvrsti nova p.p. Preplastitve LC in JP, z namenom 

da se aktivno pristopi k sanaciji številnih dotrajanih cest v celotni občini in s tem 
tudi v KS Poljane.  

Glej obrazloţitev pod zap. št. 15. 
 
50. V proračunu za leto 2012 naj se zagotovijo sredstva za izgradnjo javne 

razsvetljave pri OŠ Poljane (pri športnem igrišču, v smeri Dobje - Poljane) in 
izgradnjo javne razsvetljave v vasi Delnice. 

Javna razsvetljava pri OŠ Poljane bo urejena sočasno z ureditvijo novega parkirišča na 
prostoru med OŠ in naseljem Dobje, medtem ko je bila javna razsvetljava v vasi Delnice 
delno ţe urejena v sklopu urejanja ceste. 
 
51. V proračun za leto 2012 naj se uvrsti nova p.p. Sanacija struge potoka Ločivnica, 

saj je potrebno k sanaciji pristopiti nemudoma. 
Za sanacijo struge potoka Ločivnica je izdelan Projekt za izvedbo, potrjen s strani Ministrstva 
za okolje in prostora, na podlagi katerega je ocenjena vrednost sanacije struge v višini 1 mio 
EUR. Trenutno Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja Dokument identifikacije idejnega 
projekta, ki bo podlaga za uvrstitev sanacije v plan financiranja vodnega sklada. 
 
52. V proračunu naj se namenijo sredstva za razširitev ceste Dobje – Dobenska 

Amerika, saj glede na obremenjenost prometna infrastruktura ne ustreza več 
potrebam. 

V prvi fazi je v letu 2012 s strani Direkcije RS za ceste predvidena ureditev novega uvoza z 
regionalne ceste za vas Dobje. V izdelavi je tudi ţe projektna dokumentacija za ureditev 
parkirišča ob športnem igrišču, za katerega bo potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenje. 
Razširitev ceste Dobje – Dobenska Amerika trenutno še ni planirana. 
 
53. V proračun naj se zagotovijo sredstva za sanacijo naslednjih usadov: 
- usad na cesti Drnovšek – Bukov vrh 
Preplastitev je bila izvedena v letu 2011, glede na poročilo geologa je plaz stabilen. 
- usad pri Andrejcu (Brda – Malenski vrh) 
Sanacija je načrtovana v letu 2012. 
- usad na cesti Delnice – Kuclar (oporni zidu na javni cesti) 
Sanacija je ţe bila izvedena v okviru asfaltiranj v letu 2011. 
 
IX. Pripombe OO N.Si Gorenja vas – Poljane z dne 2. 12. 2010  
 
54. Poveča naj se p.p. 209 – Vzdrţevanje kulturnih objektov, in sicer za obnovo 

Kulturnega doma v Poljanah. 
Glej obrazloţitev pod zap. št. 46. 
 
55. Za p.p. 718 – Gospodarska cona Todraţ II. faza – Toplovod naj se pripravi 

konkretnejši finančni plan (vsebina postavke naj bo finančno ovrednotena). 
Pripomba se upošteva, tekst je ustrezno dopolnjen. 
 
56. Pripravi naj se podrobnejša obrazloţitev posameznih p.p. z natančno 

opredeljenimi cilji, finančno ovrednotenimi programi, specifikacijo po 



prejemnikih sredstev in po obsegu pripravljene storitve za proračunsko leto 
2012. 

Posamezne p.p. so še dodatno obrazloţene, prejemnikov sredstev pa ni moţno vnaprej 
specificirat saj so le-ti znani šele po kandidiranju na javne razpise, ki jih objavi občina. 
 
X. Ržek Mirko, Jazne, Viktor Likar, Laniše, Jelko Podobnik, Javorjev Dol 
 
57. V tabeli 9 – p.p. 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376 - Obnova lokalnih cest in 

javnih poti v KS Sovodenj ni razvidno, koliko sredstev se nameni za posamezno 
LC ali JP, ampak 32.211 EUR, kot je skupni znesek za vse našteto, zanesljivo ne 
zadošča za obnovo LC Sovodenj – Javorjev Dol. 

Glej obrazloţitev pod zap. št. 41. 
 
 
 
 
 
 

 


