ODGOVORI NA PREDLOGE, PREJETE V ČASU JAVNE RAZPRAVE PREDLOGA ODLOKA PRORAČUNA
OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2019
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OZ GROSUPLJE
Predlog:
1. Odloka o proračunu Občine Dobrepolje z načrtom razvojnih programov za obdobje od 2019 do
2022. Pri tem je ugotovilo, da so sredstva 20049006, namenjena socialnemu varstvu drugih ranljivih
skupin, 0420013 sofinanciranje zdravstva in letovanja otrok, 4119 drugi transferji posameznikom,
predlagana v višini 2.500,00 €, kar je enako kot je bilo v Proračunu Občine Dobrepolje za leto 2018 in
dodeljeno RKS – OZ Grosuplje s Pogodbo o financiranju dejavnosti za leto 2018.
Navedena sredstva za sofinanciranje zdravstva in letovanja otrok glede na lanskoletne izkušnje in
dejansko stanje ne zadošča. V letu 2018 je iz Občine Dobrepolje letovalo na zdravstvenem in
socialnem letovanju 31 otrok. Občina je za vsakega otroka na dan za zdravstveno letovanje prispevala
6,40 € (za 7-dnevno letovanje 44,80 € in za 9-dnevno 57,60 €) ter za 7-dnevno socialno letovanje
(kolonije) 200,07€. Razliko do polne cene letovanja so pri zdravstvenem letovanju krili ZZZS, starši in
donatorji, prav tko pri socialnem letovanju – koloniji starši in donatorji, ki pa niso bili iz Občine
Dobrepolje. Tako je za Občino Dobrepolje bil izdan račun v višini 2.863,0 € in je bil poravnan, kljub
temu, da so bila v proračunu predvidena manjša sredstva. V kolikor se sredstva ne bodo povišala, bo
z nami lahko letovalo le toliko otrok, kot je predvidenih sredstev, saj si negotovosti, kdo bo poravnal
razliko med odobrenimi sredstvi in dejanskimi stroški ne moremo dovoliti. Če se bo prijavilo manj
otrok, pa bodo sredstva ostala v proračunu.
2. Sredstva, namenjena 0420018 za sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa, 4120 tekoči transferji
nepridobitnim organizacijam in ustanovam so nam v predlogu znižana z 2.500,00 € na 2.000,00 €,
čeprav že nekaj let prosimo za povišanje le teh zaradi vse večjih stroškov za delovanje (višanje cene
goriv, poštnih storitev, obratovalnih stroškov).
Letos se je še posebno na podlagi sporazuma in aneksa k posameznim Kolektivnim pogodbam ter
dogovora o plačah in drugih stroških dela Vlade RS in Sindikatov javnega sektorja, med drugim tudi
Sindikatom zdravstva in socialnega varstva, s 1. januarjem 2019 povišati plačo edini zaposleni v RKS –
OZ Grosuplje (sekretarki) za en plačni razred in s 1. 11. 2019 še za en plačni razred.
Naš predlog je, da bi sredstva za sofinanciranje delovanja Rdečega križa povišali z dosedanjih
2.500,00 € na 3.000,00 €.

Odgovor občine:
Število otrok, ki se udeležijo letovanja na Debelem rtiču se vsako leto spreminja; v letu 2018 je bilo po
naših podatkih število otrok višje od povprečja. Na tej postavki torej ostajajo sredstva že vsa leta v
višini 2.500 €. Glede na dejstvo, da Občina Dobrepolje prispeva za sofinanciranje RKS OZ Grosuplje
več kot 10 % delež (glede na vse tri občine) in siceršnje finančno stanje občine, bo naš prispevek ostal
na nivoju preteklega leta - 2.500 €. Tako je bilo tudi razloženo na sestanku med županom in
predstavniki RK.

ODGOVORI NA PREDLOGE, PREJETE V ČASU JAVNE RAZPRAVE PREDLOGA ODLOKA PRORAČUNA
OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2019
VO HOČEVJE
Predlog:
Po pregledu predloga proračuna občine Dobrepolje za leto 2019 smo kot Vaški odbor Hočevje
ugotovili, da ni zagotovljenih sredstev za ureditev osrednjega prostora v vasi, ki bi omogočil razvoj
vasi na številnih področjih. Najbolj primeren je prostor poleg gasilnega doma, ki je tudi v strateških
aktih občine namenjen širitvi centralnih dejavnosti in že sedaj predstavlja osrednji prostor dogajanja
v vasi. Na osrednjem prostoru bi zagotovili ograjeno igrišče (otroško, košarkarsko), avtobusno
postajališče, prireditveni prostor ter prostor za x
gasilske vaje. Vsa ostala infrastruktura je
zagotovljena v okviru gasilskega doma. V okviru občine Dobrepolje so najbližje urejene površine
zagotovljene v vasi Videm, ki je oddaljen 6,2 km oziroma v vasi Krka, ki že spada v občino Ivančna
Gorica. Podporo in potrebnost projekta sta prepoznala tudi oba osrednja društva v vasi PGD Hočevje
in Društvo gobarjev »Štoravke« Šentrumar-Hočevje. V letu 2019 bi zagotovili sredstva za pripravo
projektne in investicijske dokumentacije, nato pa bi v letu 2020 poskušali pridobiti sofinanciranje za
izvedbo in zagon (LAS projekti, Projekti razvoja podeželja).
Glede na navedeno predlagamo, da v načrte razvojnih programov občine uvrstite projekt pod
imenom »Ureditev osrednjega večnamenskega prostora v vasi Hočevje«, ki bo omogočal pripravo
dokumentacije in posledično izvedbo.
Predlaga se odprtje nove postavke na v podprogramu 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva in prerazporeditev med postavkami s čimer ostaja proračun uravnotežen:
Zmanjša se:
Vrednost:
Postavka:
Konto:
0416068
4208 Študije o
5.000,00 EUR
Protipoplavni
izvedljivosti
ukrepi
projektov,
projektna
dokumentacija,
nadzor
in
investicijski
inženiring

Poveča se:
Postavka:
Konto:
Xxxxxx - Ureditev 4208 Študije o
osrednjega
izvedljivosti
večnamenskega
projektov,
prostora v vasi projektna
Hočevje
dokumentacija,
nadzor
in
investicijski
inženiring

0407019
Sofinanciranje
vadbenega
poligona

Xxxxxx - Ureditev
osrednjega
večnamenskega
prostora v vasi
Hočevje

4310 Investicijski
transferi
nepridobitnim
organizacijam in
ustanovam

5.000,00 EUR

4208 Študije o
izvedljivosti
projektov,
projektna
dokumentacija,
nadzor
in
investicijski
inženiring
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Predlog NRP-ja:
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Sredstva v višini 10.000,00 EUR, ki bi jih zagotovili v letu 2019 bi služila pripravi projektne in
investicijske dokumentacije, katera je potrebna za prijavo projekta na razpise za sofinanciranje.
Naprošam vas, da pripombo/predlog sprejmete in s tem omogočite nadaljnji razvoj vasi, ki ima velik
človeški in prostorski potencial v občini Dobrepolje.
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Odgovor občine:
Za ureditev predlaganega večnamenskega prostora je potrebno najprej pridobiti potrebna zemljišča
in kasneje še projektno dokumentacijo, ki bo pripravljena v sodelovanju z VO Hočevje. Sredstva za
geodetske meritve, odkupe zemljišč in pridobitev projektne dokumentacije so zagotovljena v
proračunskih postavkah 0416020 Drugi stroški in 0416033 Nakup zemljišč.
Za leto 2020 in naprej je planirana investicija Ureditev večnamenskega prostora Hočevje pod NRP:
OB020-19-005. Pripomba VS Hočevje se upošteva.
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SVETNIŠKA SKUPINA LISTE JANEZA PAVLINA IN SAMOSTOJNIH KRAJANOV
1. Predlog: Splošna proračunska rezervacija (postavka 23039001 v vrednosti 561.563,65 EUR)
1.1. Višina rezervacije: ali je za tolikšno vrednost sploh zadostna podlaga v prilivih, tj. na prihodkovni
strani proračuna? Če upoštevamo navedeno višino sredstev, ali je proračun sploh izravnan? V
prejšnjih dveh osnutkih, ki smo ju obravnavali na kolegiju, je imela ta postavka še nekoliko višje
vrednosti, tj. cca. 670.000 (4.1.) oz. 634.000 EUR (7.1.). Domnevamo, da je zmanjševanje te postavke
napajalo povečanje drugih postavk v vsakokratnem osnutku proračuna. Prosimo za pojasnilo, zlasti o
pokritju te postavke s prilivi. Če gre za načrtovanje izrednega priliva za to postavko (kredit?), naj bo to
posebej obrazloženo.
1.2. Zakonitost: po določilih ZJF (42. člen) je maksimalna višina splošne proračunske rezervacije
omejena na 2% prihodkov celotnega proračuna. Navedena postavka je glede na višino prihodkov
mnogo previsoka – v resnici je bliže 20% kot še dovoljenim 2%. Prosimo za pojasnilo oz. predlagamo,
da se višina postavke prilagodi zakonskim omejitvam.
1.3. Namen: na seji OS je župan pojasnil, da je tolikšna višina te postavke namenjena (delnemu)
zagotavljanju sredstev za izgradnjo športne dvorane, saj da še ni jasno, ali bo občini uspelo pridobiti
nepovratna sredstva Eko sklada. Takšnemu namenu nasprotujemo iz več razlogov, a najpomembnejši
je, da so po zanesljivih informacijah sredstva Eko sklada zagotovljena ter da za omenjeni namen ni
potrebe. Zato, v kolikor so sredstva na navedeni postavki »realna« (gl. 1.1.), predlagamo zmanjšanje
postavke na zakonsko dopustno vrednost ter prerazporeditev preostanka za druge namene, kot sledi
iz predlogov, navedenih pod točkami X-Y.

Odgovor občine:
Proračunska rezerva in rezervacija nista enaki kategoriji. Ker v času priprave proračuna, nismo imeli
še jasnih zagotovil o odobritvi sredstev je bilo izkazano stanje kot ugotavljate. Postavka splošne
proračunske rezervacije je v predlogu za 2. branje izkazana do zakonsko omejene višine. Sredstva
rezervacije so se večji del prenesla na proračunsko postavko Športna dvorana. Pripomba se v celoti
upošteva.

2. Predlog: Športna dvorana (postavka 0418071 v vrednosti 1.805.000,00 EUR)
Menimo, da je vrednost postavke treba dvigniti na celotno pogodbeno vrednost za izgradnjo dvorane
(cca. 2,9 MEUR) ter med prilive uvrstiti tudi predvidena/odobrena sredstva Eko sklada in Fundacije za
šport, kar zagotovi zaprto finančno konstrukcijo. V primeru, da tega ne storimo, je vprašljiva
izpolnitev pogodbenih obveznosti s strani občine, s tem pa tudi upravičenost do sredstev Eko sklada,
ne glede na to, da so sredstva odobrena!

Odgovor občine:
Postavka Športna dvorana, ki je vodena na projektu OB020-15-0071 je v njeni finančni konstrukciji
upoštevana pogodbena vrednost po vseh sklenjenih pogodbah. V letu 2019 je zagotovljenih
2.245.047 EUR in v naslednjem letu 925.000 EUR. Upoštevano je zadolževanje za ta namen, odobrena
sredstva Eko sklada in Fundacije za šport. V tej oceni ni možno opredeliti višine sredstev zadnje
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situacije po pogodbi o izvedbi, ki jo bomo prejeli v decembru 2019 in bo zapadla v plačilo prihodnje
leto, niti ni upoštevanih morebitnih dodatnih nepredvidenih del ali storitev.
Predlog je v celoti upoštevan.
3. Predlog: Vodovod Vodice (postavka 0416067 v vrednosti 52.000,00 EUR) Višina sredstev ni
zadostna za ureditev preskrbe Vodic s pitno vodo. V kolikor je možna prerazporeditev iz proračunske
rezervacije, predlagamo povečanje postavke na 200.000 EUR, kolikor znaša ocena vrednosti
vodovoda, navedena v obrazložitvi. V kolikor se določene postavke zniža, se lahko del teh sredstev
nameni za ta namen.
Odgovor občine:
V obrazložitvah posebnega dela odloka o proračunu je proračunska postavka 0416067 Vodovod
Vodice obširneje pojasnjena. Zaenkrat ni še dokončno znan predviden strošek naložbe, in niso še
znani finančni viri in prav tako ne dokončna finančna konstrukcija investicije. Ko bo znana odločitev
skrbnikov pogodbe (ministrstva) investicijske operacije “Oskrba s pitno vodo Suhe krajine” ali se
investicija lahko vključi v njeno razširitev, se bodo sredstva na navedeni proračunski postavki
spremenila.
Proračunska postavka 0416067 Vodovod Vodice ostaja nespremenjena do odločitve ministrstev za
okolje in kohezijo.

4. Predlog: Ureditev ceste na območju JVIZ (postavka 0419035 v vrednosti 84.000,00 EUR)
Prometna situacija je na območju JVIZ kaotična in nevzdržna ter zahteva celostno rešitev.
Predlagamo povečanje postavke na 245.000 EUR, s čemer se zagotovi tudi rekonstrukcija in
asfaltiranje ceste mimo novega vrtca do stanovanjske hiše Podgorica 2a ter asfaltiranje nekdanje
komasacijske poti (mimo Štihove doline proti Vidmu). Povečanje postavke naj se financira iz splošne
proračunske rezervacije, v kolikor je to mogoče (točka 1.1.).

Odgovor občine:
Kot je bilo pojasnjeno zgoraj in že večkrat, rezervacije ne moremo porabit preden bo znano, kako bo
potekalo financiranje izgradnje športne dvorane. Več pojasnjeno v odgovoru na vprašanje št 1. V tem
primeru moramo upoštevati tudi zagotavljanje izpolnjevanja rokov določenih v projektu in v pogodbi
z banko, sicer se lahko zgodi enako kot v primeru vrtca, ko je bil rok izvedbe prekoračen in je bilo
potrebno banki dodatno plačati 2000 EUR zaradi spremembe pogojev v že sklenjeni pogodbi glede
roka dokončanja. Rekonstrukcija ceste pri JVIZ bo potekala skladno s planom del, bo pa terjala tudi
ureditev parkirišča pred vrtcem, ki je sedaj omejeno uporabno.

5. Predlog: Rekonstrukcija državne ceste – projektiranje (postavka 0413064 v vrednosti 27.000
EUR)
Predlagamo povišanje na 50.000 EUR, kolikor je znašala postavka v proračunu za leto 2018 pred
rebalansom. Menimo, da se z obstoječo vsoto ne da zagotoviti projektiranja vseh predlaganih
rekonstrukcij.
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Odgovor občine:
Na Direkciji za infrastrukturo bodo najprej obravnavali/preverili projektno nalogo, ki jo je pripravila
občina za rekonstrukcijo regionalne ceste Videm - Pri Cerkvi Struge in, ko bodo znane njihove
zahteve, se bo v skladu z zakonom izbralo najugodnejšega ponudnika, ki bo pripravil projektno
dokumentacijo v skladu z njihovi zahtevami. Ker obseg del še ni znan, je ta vrednost ocenjena in se bo
lahko kasneje uskladila v rebalansu proračuna.
6. Predlog: Rekonstrukcija občinskih cest, projektiranje (postavka 0413060/4208 v vrednosti
17.000,00 EUR)
Predlagamo povišanje na 30.000 EUR v okviru celostnega pristopa reševanja problematike prometa
in prometne varnosti. Nekaj možnih rešitev je že nakazanih v pobudah občanov in zainteresirane
javnosti (npr. ozko grlo v Zdenski vasi, pločniki na Vidmu, pešpot/kolesarska steza med Zdensko vasjo
in JVIZ ipd.). Opomba: nekatere rešitve se tičejo tudi državne regionalne ceste, kjer pa občina tudi
zagotovi projektno dokumentacijo.

Odgovor občine:
Predlogi so smiselni, nekateri se nanašajo na širše ureditve državnih cest, ki bi jih morala tudi
finančno zagotoviti država. O tem se bomo s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo dogovorili v
začetku marca. Za manjše ureditve, ki niso vezane na omenjene državne ceste, pa je denar
zagotovljen v proračunski postavki 0413060 Rekonstrukcija občinskih cest. V primeru, da sredstva na
njej ne bodo zadostovala, se jih lahko zagotovi v okviru rebalansa proračuna.
7. Predlog: Stroški za pokroviteljstvo po odločitvi župana (postavka 0304002 v vrednosti 3.600,00
EUR)
Predlagamo znižanje na 2.000 EUR, v lanskem letu je bila ta postavka tudi v vrednosti 3.600 EUR, pa
je bila iz nje financirana le ena večja donacija (1.500 EUR), ki letos najbrž ne pride v poštev.
Odgovor občine:
V cilju prihranka se lahko temu tudi odpovem; sicer pa sem ta sredstva hotel nameniti za
izobraževanje mladih podjetnikov in šolske mladine, kar se že dogovarjamo z RRA LUR ali RC RibnicaKočevje, GZS, obrtno zbornico. Menim, da teh sredstev zaenkrat ni pametno zniževati, saj gre za
naložbo v prihodnost, oziroma mislim, da v tem primeru ne bi šlo za prihranek.

8. Predlog: Stroški reprezentance župana (postavka 0301003 v vrednosti 1.500,00 EUR)
V primerjavi z lanskim letom se je reprezentanca skoraj podvojila. Zakaj in ali je to potrebno? Če ni
konkretnega razloga, predlagamo, da ostanejo na isti višini kot lani.

Odgovor občine:
Gre za to, da moramo začeti s povezovanjem naših podjetnikov ter drugih občanov in naših rojakov,
ki živijo izven kraja in so lahko pri delu in razvoju občine pomemben faktor. Prav tako bo potrebno v
okviru povezovanja s sosednjimi občinami za to nameniti kakšen evro.
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9. Predlog: Stroški za delo svetniških skupin (postavka 0101005/4203 v višini 7.000,00 EUR)
Trije od štirih članov naše svetniške skupine se odpovedujemo nakupu računalnikov, predlagamo
znižanje postavke za najmanj četrtino (oz. sorazmerno številom svetnikov, ki ne potrebujejo
občinskega računalnika ali tablice).

Odgovor občine:
Postavka se je glede na podan predlog ustrezno zmanjšala na višino 5.700 EUR. Predlog je v celoti
upoštevan.

10. Predlog: Plača in dodatki za župana in sodelavcev občinske uprave (postavki 0301001 in
0406002)
Postavke za plače so v primerjavi z letom 2018 povečane za cca. 12-15%, pri čemer v obrazložitvah ni
naveden razlog. Ali gre za posledico dviga plač v celotnem JS? Ali je pri plačah za sodelavce občinske
uprave predvidena dodatna zaposlitev? (podobno velja tudi pri postavki 0419002 Plačilo razlike med
ceno programov in plačili staršev, iz katere se krijejo plače sodelavk vrtca)
Odgovor občine:
Pri tej postavki je potrebno upoštevati več faktorjev. Ena stvar je plačilo nadomestila bivšemu
županu, drugo je vsaj ena dodatna zaposlitev in uskladitev plač na t.i. “stavkovne zahteve”.
Proračunska postavka 0419002 Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev se je povečala
zaradi dviga plač vzgojiteljem in zaradi zagotavljanja izplačila decembrske plače 2018 v januarju 2019,
ker v letu 2018 ni bilo zagotovljenih zadostnih sredstev za izplačilo.

11. Predlog: Materialni stroški delovanja občinske uprave (postavka 0406004)
Prosimo za utemeljitev povečanja postavke za skoraj 13.000 EUR.

Odgovor občine:
Sredstva na postavki je bilo potrebno povečati, ker je bilo v drugi polovici leta 2018 sklenjenih več
pogodb, vezanih na delovanje občinske uprave: varovanje objekta, storitve pooblaščencu za naloge s
področja varstva osebnih podatkov, odvetniške storitve, povečanje dodatnih stroškov k pogodbi o
vzdrževanju programskega paketa OpPIS, delo preko študentskega servisa in podjemnih pogodb za
nadomeščanje javne uslužbenke zaposlene za krajši delovni čas, upoštevane so tudi prevzete
obveznosti preteklega leta, za katere smo račune prejeli v decembru 2018 in zapadejo v plačilo letos.

12. Predlog: Delovanje MIR (postavka 0406008/ 4130 tekoči transferi občinam)
Prosimo za utemeljitev postavke, čemu povečanje iz 0,00 eur na 30.242,20 eur in od kod transferi?
Odgovor občine:
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Pri postavki Delovanje MIR gre v proračunu 2019 za vzpostavitev pravilne knjigovodske evidence
glede na naravo stroška, saj sredstva za delovanje plačujemo Občini Ribnica, nosilni občini skupne
občinske uprave MIR. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za povračilo plače zaposlenim
JU, materialne stroške in stroške storitev delovanja organa, višina pa je bila določena na podlagi
predloženega finančnega načrta MIR.

13. Predlog: Investicije in investicijsko vzdrževanje (postavka 0406005)
Prosimo za utemeljitev, čemu povečanje za 4.700 EUR?

Odgovor občine:
Povečanje sredstev je delno namenjeno zaradi zamenjave neustreznega računovodskega programa,
ki ni deloval zanesljivo in zlasti ni bil v celoti primeren za računovodstvo v javnem sektorju. Program
ni omogočal evidentirati predobremenitev po posameznih proračunskih postavkah in sprotnega
spremljanja porabe sredstev. Navedeno je bila tudi ugotovitev računskega sodišča.

14. Predlog: Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov CZ (postavka 0407002 v vrednosti
2.700,00 EUR)
Po naših informacijah bo potreben servis razvlaževalnih naprav. V ta namen je bilo v proračunu 2018
namenjenih 10.000 EUR. V kolikor postavka ni bila realizirana, jo je smiselno ohraniti na isti višini kot
lansko leto.
Odgovor občine:
Stanje na področju CZ je dokaj neurejeno, tako organizacijsko kot materialno. Ko bo novi štab CZ
postal dokončno operativen in bo pregledal stanje, bomo lahko določili potrebe in potrebno
ukrepanje. Do takrat predlagamo, da ostane tako kot je.

15. Predlog: Stroški vzdrževanja železniških prehodov (postavka 0413004 v vrednosti 5.000,00 EUR)
Nižja vrednost ni upravičena, saj bi lahko napravili dodatni prehod čez progo v vasi Cesta.
Odgovor občine:
Denar, ki je v proračunu namenjen »železniškim prehodom« je namenjen pripravi dokumentacije za
ureditev/rekonstrukcijo poti v vasi Cesta, ob železniški progi. Da je zadeva pisana pod to PP je
posledica dela na tem področju v preteklosti. Brez ustrezne predhodne priprave dokumentov in
soglasij, gradnja ni možna. Dodatnih železniških prehodov občina ne more graditi po lastni presoji.
16. Predlog: Dograditev javne razsvetljave (postavka 0413036 v vrednosti 18.000,00 EUR)
Predlagamo povečanje postavke na 30.000,00 EUR na račun prenosa s splošne proračunske
rezervacije.
Odgovor občine:
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Predlog je za leto 2019 upoštevan.

17. Predlog: Obrtna cona Predstruge (postavka 0414025 v vrednosti 15.000,00 EUR)
Po naših informacijah je bila enaka postavka že v lanskem proračunu (namenjena nadzoru) in je že
(delno ali v celoti) realizirana, zato v proračunu 2019 ni več potrebna oz. naj se zmanjša za toliko,
kolikor je bila realizirana lani.
Odgovor občine:
Dela v OC Predstruge se v letu 2018, kljub predvidevanjem v terminskemu načrtu, niso zaključila, zato
sredstva za izvajanje gradbenega nadzora ostajajo v proračunu, skladno s podpisano pogodbo.
18. Predlog: Planska in urbanistična dokumentacija (postavka 0416002 v vrednosti 24.200,00 EUR)
V obrazložitvi te postavke se za leto 2019 omenja za 10.000 EUR višjo vrednost, tj. 34.200 EUR. Zakaj
je potemtakem vrednost v proračunu nižja?

Odgovor občine:
Hvala za opozorilo. V predlogu proračuna so navedena sredstva v višini 24.200 EUR, v obrazložitvah
za 2. obravnavo je besedilni del usklajen s posebnim delom proračuna.
19. Predlog: Protipoplavni ukrepi – novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (postavka
0416068/4204 v vrednosti 10.000,00 EUR)
Čemu konkretno je namenjena ta postavka? Za to vrednost se težko napravi karkoli.

Odgovor občine:
Kako natančno bodo porabljena sredstva na tej celotni postavki v tem trenutku še ni mogoče
povedati. Najprej moramo dobiti odobritev uvrstitve na seznam Območji s pomembnim vplivom
poplav (OPVP), kar pripravljajo na MOP. Ko bo to dejanje za nami, bomo videli kako konkretno
naprej. V tem trenutku še ne vemo kaj vse bo potrebno pripraviti in spremeniti. 10.000 € pa bomo v
primeru odobritev OPVP lahko porabili za prestavitev vsaj ene trafo postaje (Dom Sv Terezije), ki jih
sicer zaliva voda.

20. Predlog: Božično novoletna krasitev (postavka 0416058 v vrednosti 4.200,00 EUR)
Prosimo za utemeljitev povečanja postavke, v letu 2018 je znašala 2.900 EUR.
Odgovor občine:
Sredstva porabljena za okrasitev so bila v letu 2018 dejansko znašala 3700 €, zlasti ker je bilo
potrebno obnoviti nekaj materiala (15 %), povečali pa so se tudi stroški dela. Dejansko bo potrebno v
naslednjem letu ta strošek znižati; že letos smo skrajšali čas razsvetljave do praznika Sv. Treh kraljev.
Se je pa potrebno zavedati, da ta okrasitev pozitivno, praznično deluje na ljudi. Razmisliti bi morali, ali
ne bi nekoliko okrasili tudi drugih večjih krajev (vsaj center Strug).
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21. Predlog: Urejanje javnih površin (postavka 0416060 v vrednosti 8.000,00 EUR)
Po naših informacijah gre za namenska sredstva, pridobljena od casinoja Kongo v letni višini 14.000
EUR. Ta sredstva je treba strogo porabiti za namen urejanja javnih površin. Predlagamo, da se
postavka dvigne na 14.000 EUR.
Odgovor občine:
Sredstva konta 710309 so namenska, vendar javne površine niso samo parki, središča naselij,
parkirišča, pač pa tudi javne ceste. Sredstva so zato razdeljena med proračunski postavki 0416060
Urejanje javnih površin in 0413060 Rekonstrukcija občinskih cest, kot je navedeno v obrazložitvi
posebnega dela proračuna.

22. Predlog: Sofinanciranje letnega programa športa (postavka 0418040 v vrednosti 38.050,00 EUR)
Glede na to, da se z občinskimi sredstvi izvaja trenutno največja investicija v tej skupnosti, in sicer
izgradnja športne dvorane v vrednosti cca. 2,9 M EUR (brez pomične opreme), predlagamo
zmanjšanje postavke na 30.000 EUR. Korist, ki ga bodo od nove dvorane imeli upravičenci, več kot
odtehta predlagano zmanjšanje. Hkrati predlagamo, da se na sistemski ravni spremeni podpora
športu, da se bo, tudi prek finančnega mehanizma, dosegla večja raznovrstnost podprtih športov ter
boljša vključenost vseh skupin (po spolu in starosti). Trenutno stanje je po teh parametrih vse prej
kot optimalno.
Odgovor občine:
Dvorana bo večnamenski prostor, ki bo namenjen tudi drugim dejavnostim, sofinanciranje programa
športa pa je tekoča aktivnost. Tega ne moremo preprosto enačiti. Enako tudi v preteklem letu zaradi
gradnje vrtca niso bila zmanjšana sredstva za šolsko dejavnost. Glede same organiziranosti po
dejavnostih pa menim, da to ni toliko stvar občine kot zasebne pobude občank in občanov. Z
izgradnjo ŠD bi lahko rešili veliko prostorskih problemov povezanih z izvajanjem športnih dejavnosti,
vendar nisem prepričan, da je bilo ob planiranju izgradnje športne dvorane upoštevano, da bi vso
športno aktivnost premestili v novo dvorano oziroma v njej zagotovili prostor. Kar zadeva izvajanje
tekoče dejavnosti še pred izgradnjo dvorane, pa je to v veliki meri stvar dogovora v okviru dejavnosti
društev v okviru Združenja športnih organizacij.

23. Predlog: Sredstva za stroške prostorov JVIZ (postavka 0419012 v vrednosti 57.500,00 EUR)
Prosimo za utemeljitev občutnega povečanja postavke (v lanskem letu 45.000 EUR).

Odgovor občine:
Sredstva so planirana v višini realizacije stroškov za leto 2018, na podlagi stroškov za dimnikarske
storitve, stroškov elektrike, komunalne stroške, čiščenje greznic, stroškov vode, teh. zavarovanja,
zavarovanja stavb in stroške goriva. Je pa res da čudno, da se ob deklarativno “skoraj nič energijskem
objektu” stroški povečujejo. Z vsemi udeleženci gradnje vrtca je sklican sestanek v začetku marca, na
katerem bomo preverili, kaj je narobe v sistemu, da stroški naraščajo, ko pa jih dejansko ne bi smelo
biti skoraj nič.
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24. Predlog: Šolski prevoz (postavka 0419020 v vrednosti 105.000,00 EUR)
Prosimo za utemeljitev povečanja postavke (v lanskem letu 95.000 EUR).
Odgovor občine:
V letošnjem letu poteče pogodba z LPP in bo potrebno pripraviti novo javno naročilo za šolske
prevoze. Povečanje je predvideno na račun stroškov povezanih z razpisom in morebitnih novih cen.
25. Predlog: Splošne storitve v kmetijstvu (postavka 1103)
V razlagi piše: Sredstva za delovanje služb in javnih zavodov (niso navedena v znesku). Kaj bi občina iz
te postavke ukrenila, če KGZS v Dobrepolju ukine Kmetijsko svetovalno službo?

Odgovor občine:
O tem bomo razmišljali potem, ko bo prišlo do ukinitve oziroma jo bodo napovedali. Zaenkrat so v
Kmetijskem zavodu Ljubljana zagotovili, da službe oziroma mesta kmetijskega svetovalca na Vidmu
ne bodo ukinili.

26. Predlog: Telekomunikacije in pošta (postavka 0413051 Širokopasovno omrežje (OŠO), predlog
proračuna za 2019: 2.000 Eur)
Ali je že bil sestanek s Telekomom, za širitev optičnega omrežja še v preostale vasi v Dobrepolju in po
Strugah? Za kaj so namenjena ta sredstva v višini 2.000 EUR? (lani 15.000 EUR)

Odgovor občine:
Sestanek s Telekomom smo imeli, dogovorjeno je bilo, da bo v severnem delu občine širitev končana
do konca maja (Ponikve, Cesta, Mala vas, del Vidma). V II. polovici leta pa v Strugah. Predvidevamo,
da posebnih posegov ne bo potrebnih. Rezervirana sredstva pa so namenjena izvedbi javnega razpisa
za oddajo infrastrukture v najem najugodnejšemu operaterju.

27. Predlog: V skladu s planom del v Tisovcu za leto 2019, poslal vaški odbor Tisovec, dne
6.12.2019, predlagamo, da se v proračunu rezervirajo sredstva za rekonstrukcijo ostrega ovinka na
cesti Četež – Tisovec, malo nad vasjo Četež (Andrejčkov klanec).
Utemeljitev: Ostri ovinek zmanjšuje prevoznost v zimskem času; ovinek je v klancu, kjer se sneg
prime prej kot v Četežu, zaradi ovinka je potrebno zmanjšati hitrost, nato se klanec strmo dviguje in
kolesa zavrtijo v prazno…. Šolski kombi se je že večkrat ustavil prav v tem delu. Na notranji strani
ovinka je tudi grmovje ter skale in zaradi slabe preglednosti je treba hitrost dodatno zmanjšati.
Ta ovinek je najbolj nevaren del ceste Četež-Tisovec. Na tem mestu se je že zgodilo nekaj nesreč.

11

ODGOVORI NA PREDLOGE, PREJETE V ČASU JAVNE RAZPRAVE PREDLOGA ODLOKA PRORAČUNA
OBČINE DOBREPOLJE ZA LETO 2019
Predlog: Če bi se povečal krivinski radij ovinka, bi v klanec vstopali z višjo hitrostjo, kar bi v veliki meri
rešilo težave pri zimskem premagovanju klanca. S tem bi se tudi povečala preglednost in posledično
varnost.
Ocenjeni stroški: V povprečju bi bilo treba na 25-ih metrih cesto premakniti za cca. 2m. Torej je
potrebno odkupiti cca. 50 kvadratnim metrov travnika v opuščanju, narediti izkop, utrditev in
asfaltiranje. Ocenjeni strošek 3.000€, brez morebitne odmere in projekta.

Odgovor občine:
Ureditev lahko planiramo; v letošnjem letu bi bilo možno pripraviti projekt in oceno. Del sredstev
(3000 €) za to vzamemo iz postavke za nakup prenosnikov za OS. (postavka 0101005/4203).

28. Predlog: 'Ležeči policaj' v ulici pri šoli proti igrišču v Strugah (vozniki 'sekajo' ovinek, da prehitijo
avtobus, ki gre po glavni cesti mimo cerkve).

Odgovor občine:
O tem se bomo dogovorili v okviru rekonstrukcije ceste v centru Strug.

29. Predlog: Varnostna ograja Četež- Kolenča vas (odpada kamenje, na drugi strani je dolina).
Odgovor občine:
Primerna rešitev tega problema bo obravnavana v sklopu rekonstrukcije ceste, ki jo bomo izvedli v
sodelovanju z državo.

30. Predlog: Postavitev usmerjevalne table na Vidmu za Industrijsko cono Ratike ali KGŽ (vozniki
kamionov se vozijo v vas Podgorica, obrnejo lahko šele v Zagorici). Usmerjevalne table z označbami
hišnih številk potrebuje tudi Videm/Videmski Hrib (podobne table že imajo v Kompoljah).

Odgovor občine:
V primeru tega predloga gre za postavitev predpisane obvestilne signalizacije (in ne prometne
signalizacije), za kar je potrebno na novo pripraviti oz. novelirati že pripravljeni projekt Obvestilne
signalizacije, pridobiti soglasje DRSI za postavitev take signalizacije ob državnih cestah in zagotoviti
potrebna sredstva, ki za letos v proračunu niso predvidena. Se bomo pa o tem na sestanku z DRSI
pogovorili.
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31. Predlog: Postavitev oglasne deske v Zagorici (prošnja vaščanov).

Odgovor občine:
Če se oglasni ali reklamni panoji postavljajo izven varovalnih pasov cest, ni kakšnih večjih problemov,
saj občina nima sprejetega odloka o plakatiranju in reklamiranju. V primerih postavitve teh v
varovalnih pasovih cest pa je zanje potrebno pridobiti dovoljenje upravljavca cest - DRSI ali občine,
odvisno od tega ob kateri cesti se postavlja. V letu 2019 postavitev oglasne table v Zagorici ni
predvidena.

32. Predlog: Ureditev luže Bruhanja vas in Podgorica (postavka 0414024)
Podpiramo ureditve tovrstnih luž in studencev, vendar morajo za te luže/studence po njihovi ureditvi
skrbeti vaščani sami in naj to ne preide na breme občine. Glede na to, da so letos sredstva
namenjena ureditvi luže v Bruhanji vasi, naprošamo, da se naslednje leto nameni del sredstev (cca.
2.000 EUR) za ureditev studenca (izvira pitne vode) v vasi Podgorica (v kolikor ne bo ta projekt
financiran s strani CLLD). Glede na to, da je že vsa projektna dokumentacija s pogoji in posegi v
prostor Močilo v Kaplanovi dolini že na Občini Dobrepolje (št. dokumenta 35506-4186/2015-4, na
Občini Dobrepolje sig. 210).
Odgovor občine:
Za sanacijo izvira na območju Pisančeve doline poleg naselja Podgorica so pridobljeni zgolj projektni
pogoji (št. 35506-4186/2015 z dne 17.09.2015), ki določajo pogoje tehnične narave, ki morajo biti
prikazani v projektni dokumentaciji na osnovi katere se kasneje pridobi vodno soglasje. Za ureditev
bajerja Bruhanja vas je izdelana Idejna zasnova ureditve s predlogom sanacije na osnovi katere je bila
na Direkcijo za vode vložena vloga za določitev projektnih pogojev. Za obe predvideni ureditvi in
izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov je dogovorjen sestanek s Hidrotehnikom, ki je koncesionar
državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda v naši občini. Seveda pa je smiselno, da
v obeh primerih pri sanaciji sodelujejo vaščani. Prav tako je nujno, da vaščani projektu dodajo
vsebino. Brez načrta uporabe in opredeljene dejavnosti v povezavi s predmetnim objektom, le tega ni
smiselno obnavljat.
33. Predlog: Splošna pripomba na dokumentacijo
V dokumentu ni podatka o realizaciji proračunskih postavk v preteklem letu, niti ni podatka o višini
postavk v originalnem proračunu za leto 2018 (podatek je samo za rebalans). Oba podatka sta
pomembna za razumevanje proračuna in za načrtovanje ustreznih postavk.

Odgovor občine:
Pri pripravi odloka o proračunu smo sledili navodilom Ministrstva za finance: Občinski proračun se
pripravi do najnižjega nivoja, to je proračunskih vrstic (proračunskih postavk-podkontov). Na
občinskem svetu se obravnava in sprejme do nivoja proračunskih vrstic (proračunskih postavk –
kontov ali podkontov). Objavljen pa naj bo le do nivoja proračunskih postavk-podskupin kontov
(trimestni konti), s tem da je splošni del občinskega proračuna določen v odloku o proračunu občine,
posebni del proračuna in NRP pa sta prilogi k odloku o proračunu občine. Iz navedenega izhaja, da
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podatki iz proračuna preteklega leta niso zahtevani. Glede na vaš predlog, bomo v izpis predloga
proračuna vključili tudi podatke iz preteklega leta.
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