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URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 17. 5. 2016

Na podlagi 24. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZD ZPVHVVR in 26/14), Odloka o proračunu Občine Loška dolina
za leto 2016 (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 107 z dne 9. 2. 2010) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Loška dolina za programsko obdobje 2016-2020 (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 107 z dne 9. 2. 2016)-(v nadaljevanju pravilnik)
Občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV ZA OHRANJANJE IN
SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
V OBČINI LOŠKA DOLINA V LETU 2016
I. NAROČNIK
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Loška
dolina v letu 2016 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu skladno z Uredbo komisije (ES) št. 702/2014 in Uredbo komisije (ES) št. 1407/2013.
Sredstva v višini 6.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu občine Loška
dolina za leto 2016 in se dodelijo za naslednje ukrepe
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
UKREP 1: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in
gozdnih zemljišč

VIŠINA SREDSTEV
1.000,00 EUR

UKREPI DE MINIMIS
UKREP 2: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na
področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji, ter predelave
in trženja
3.000,00 EUR
UKREP 3: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem in gozdarskem sektorju
2.000,00 EUR
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni
del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Loška dolina za programsko
obdobje 2016-2020 (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 107 z dne 9.
2. 2016) (v nadaljevanju pravilnik).
Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko v skladu s sklepom župana
prerazporedijo na postavke, kjer se pokaže največja potreba.
III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči so določeni znotraj posameznega ukrepa in so
skladni s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Loška dolina za programsko obdobje 2016-2020.
IV. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014, VIŠINA
SREDSTEV, UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI IN POGOJI
Za razpisani ukrep »pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč«
velja, da gre za državno pomoč, ki se ne more dodeljevati za že izvedene
aktivnosti.

1. Omejitve
- Pomoč se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po
predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv,
- Do pomoči niso upravičeni subjekti ki so:
- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
- podjetja v težavah.
- Pomoč po tem razpisu se ne uporablja za:
- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države
članice, in sicer če jepomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred
uporabo uvoženega blaga.
- Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
- Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga navaja v
vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU.
2 . Upoštevati se mora kumulacija skladno z 8. členom Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014 in 12. členom Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Loška dolina za programsko obdobje 2016-2020.
UKREP 1: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in
gozdnih zemljišč

1.000 EUR

1. Z naložbo se skuša doseči zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč za
zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo zemljišč.
2. Upravičeni stroški so:
- stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih in gozdnih zemljišč, vključno s stroški pregleda;
3. Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve točke 6. člena
pravilnika in imajo v zaokrožitev vključena kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na območju Občine Loška dolina.
4. Pogoji za pridobitev so:
- vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije,
- načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč,
- mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne svetovalne službe;
- predložitev kopije oddane zbirne subvencijske vloge v tekočem, oziro-
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ma preteklem letu, če rok za oddajo vloge v tekočem letu še ni potekel;
- menjava mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
- predračun (ocena upravičenih stroškov).
5. Intenzivnost pomoči:
do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s
stroški pregleda. Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog.
6. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
V. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT.
1407/2013, VIŠINA SREDSTEV, UPRAVIČENI STROŠKI IN UPRAVIČENCI
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013
z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture;
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
Pogodbi o delovanju Evropske unije;
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k 		
Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v
tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z
izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže
ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred
uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika
podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so
kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj
s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju
zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(7) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013,
se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji
ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki
so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de
minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
(8) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za cestni prevoz tovora,
(9) podjetja, ki nimajo poravnanih obveznosti in prispevkov do delavcev.
(10) Upoštevati se mora kumulacija skladno s 15. členom Pravilnikom o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Loška dolina za programsko obdobje 2016-2020.
(11) Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga navaja v
vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva EU.
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UKREP 2: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji, ter predelave in trženja
3.000,00 EUR
1. Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih
dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki
niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
2. Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne
ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje
povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
3. Upravičenci do pomoči:
- pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na
območju občine.
- ustrezno registrirane organizacije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji, ter predelave in
trženja za kmetovalce iz občine.
- registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva, prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
- vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije,
- izpis iz AJPES-a o registraciji organizacije ali društva oz. združenja, ter
dokazilo, da podjetje ni v težavah;
- račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč
(veljajo računi od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016), v primeru stroškov, ki
bodo nastali po zaključku roka za oddajo vloge (31. 8. 2016) priložite
predračun stroškov, račun pa ob oddaji zahtevka;
- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
- lista prisotnosti za že izvedena izobraževanja in usposabljanja, kjer
posebej označiteobčane Loške doline. Za izvedena izobraževanja in
usposabljanja po zaključku roka za oddajo vloge (31. 8. 2016) oddate
prisotnosti list ob oddaji zahtevka.
5. Intenzivnost pomoči:
- do 100 % upravičenih stroškov.
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in
števila prispelih vlog.
6. Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z
odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega
odstavka 15. člena pravilnika.
UKREP 3: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in
gozdarskem sektorju 2.000,00 EUR
1. Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov s področja
kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na kmetiji in s tem prispevati k dolgoročni
sposobnosti preživetja in večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev
2. Upravičeni stroški:
- za usposabljanje kmetov se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja;
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-

stroške izmenjave znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih (najemnine razstavnih prostorov);
- stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz občine (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje
vzpostavitve internetne strani ...);
3. Upravičenci do pomoči:
- subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in bodo izbrani na podlagi javnega razpisa (organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju
kmetijstva in gozdarstva in delujejo na območju Občine Loška dolina),
- registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
- vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije,
- izpis iz AJPES-a o registraciji organizacije ali društva oz. združenja, ter
dokazilo, da podjetje ni v težavah;
- račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč
(veljajo računi od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016), v primeru stroškov, ki
bodo nastali po zaključku roka za oddajo vloge (31. 8. 2016) priložite
predračun stroškov, račun pa ob oddaji zahtevka
- lista prisotnosti za že izvedena izobraževanja in usposabljanja, kjer
posebej označite občane Loške doline. Za izvedena izobraževanja in
usposabljanja po zaključku roka za oddajo vloge (31. 8. 2016) oddate
prisotnosti list ob oddaji zahtevka.
5. Intenzivnost pomoči:
- do 100 % upravičenih stroškov vrednosti stroškov izvedbe posameznega programa, oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu družine ni dovoljeno).
Podpore se ne dodelijo:
- za sofinanciranje pokritja stroškov, ki jih je izvajalec pri izvedbi aktivnosti
plačal Občini Loška dolina
Znesek dodeljene pomoči se določi na podlagi razpoložljivih sredstev in števila prispelih vlog.
6. Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z
odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega
odstavka 15. člena pravilnika.
VII. ROKI ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE, DATUMI
ODPIRANJA VLOG IN ROKI ZA ODDAJO ZAHTEVKOV
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- prijavni obrazec (1, 2 in 3) za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Loška dolina v letu 2016,
- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazi k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, z obvezno uporabo »Obrazca
ovojnica«, opremljene z naslovom pošiljatelja, od začetka razpisa do v
razpisu opredeljenih rokov za prijavo in sicer na Občino Loška dolina,
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več ukrepov (UKREP1, UKREP
2 in UKREP 3), mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici.
Rok za prijavo, datum odpiranja vlog.
UKREP ROK ZA PRIJAVO
				
1, 2, 3 31. 8. 2016

DATUM
ODPIRANJA VLOG
do 15. 9. 2016

ROK ZA ODDAJO
ZAHTEVKOV
31. 10. 2016
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Sredstva se delijo pri ukrepih 1, 2 in 3 sorazmerno glede na število upravičencev v posameznem ukrepu in višini razpoložljivih sredstev.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni od poziva ne dopolni in vloge,
ki ne bodo oddane v roku bodo z odločbo zavržene in ne bodo obravnavane
v postopkih delitve sredstev.
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča pooblaščena oseba. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev, namenu in upravičenih
stroških za posamezen ukrep. Hkrati pa jih pozove k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na
župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30
dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski
račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in računi morajo biti dostavljeni na občino Loška dolina najkasneje v
razpisu določenim roku za oddajo zahtevkov.
Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti za UKREP 1Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, morajo biti z datumom po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev. Račune z datumom pred izdajo odločbe o odobritvi, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka
komisija ne bo upoštevala.
Za ukrepe 2 in 3 veljajo računi od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2016.
IX. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo in zakonitost pridobitve proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilnikuoz. javnem razpisu,spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo
pooblasti župan. Namenskost porabe in zakonitost pridobitve ugotavlja tudi
nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene kršitve iz prejšnjega odstavka, mora prejemnik vrniti
odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi,
če se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene kršitve upravičenec izgubi pravico do pridobitve
sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
X. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO RAZPISNO
DOKUMENTACIJO
Brezplačno razpisno dokumentacijo je od dneva te objave do izteka prijavnega roka možno dobiti na spletni strani občine Loška dolinawww.loskadolina.si, ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v sprejemni pisarni
občine Loška dolina v času uradnih ur.

VIII. OBRAVNAVANJE VLOG
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled vlog, ter jih oceni na
podlagi pogojev iz tega razpisa.
Komisija oblikuje seznam upravičencev za vsak posamezen ukrep posebej.

Stari trg, 11. 5. 2016
Številka: 331-2/2016

Občina Loška dolina
Župan
Janez Komidar l.r.
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Stari trg pri Ložu, 17. 5. 2016

Na podlagi Odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 52/00, Uradno glasilo Občine Loška dolina, št.
23 z dne 11. 11. 2003 in št. 84 z dne 29. 3. 2013) in Pravilnika o podeljevanju priznanj Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina,
št. 86 z dne 31. 5. 2013) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Loška dolina objavlja

RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2016
1. Razpisni pogoji za priznanje »Zlati grb Občine Loška dolina« so naslednji:
- v letu 2016 se lahko podeli največ eno priznanje, oziroma s sklepom
Občinskega sveta izjemoma dve, če Občinski svet o tem odloči z 2/3
večino;
- prejemnik je lahko najzaslužnejši občan, samostojni podjetnik, pravna
oseba, nevladna in druga organizacija, ki deluje na območju občine Loška dolina in sicer za življenjske oziroma izjemne dosežke na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem,
športnem, naravovarstvenem, humanitarnem, prostovoljnem ali katerem drugem področju delovanja v časovnem obdobju vsaj 10-ih let, če
je s svojim delom znatno prispeval/a k razvoju in ugledu kraja;
- predlagatelja sta lahko najmanj 2/3 svetnikov Občinskega sveta ali 5 %
volivcev v občini Loška dolina;
- predlog mora biti podrobno utemeljen in izpolnjevati razpisne pogoje,
iz predloga mora biti razvidna dejavnost in doseženi uspehi tistih, ki so
predlagani za dodelitev priznanja ter časovno obdobje njihovega delovanja;
- predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki na
sedež Občine Loška dolina, najpozneje do vključno dne 8. 7. 2016 v
zaprti kuverti z oznako »ZA RAZPIS - PRIZNANJE ZLATI GRB - NE ODPIRAJ«, na naslov Občina Loška dolina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu.

3. Razpisni pogoji za priznanje »Bronasti grb Občine Loška dolina« so
naslednji:
- v letu 2016 se lahko podeli največ tri priznanja oziroma s sklepom Občinskega sveta izjemoma največ pet;
- prejemnik je lahko občan, skupina, društvo ter nevladne in druge organizacije in skupnosti, ki delujejo na območju občine Loška dolina za posebne dosežke v znanosti, gospodarstvu, kulturi, vzgojno-izobraževalni
dejavnosti, športu, varstvu narave, humanitarni in prostovoljni dejavnosti v zadnjem letu.
- predlagatelji so lahko vsak član Občinskega sveta, župan ali društva,
izobraževalne institucije, gospodarske družbe ali interesne organizacije
v občini Loška dolina;
- predlog mora biti podrobno utemeljen in izpolnjevati razpisne pogoje,
iz predloga mora biti razvidna dejavnost in doseženi uspehi tistih, ki so
predlagani za dodelitev priznanja ter časovno obdobje njihovega delovanja;
- predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki na
sedež Občine Loška dolina, najpozneje do vključno dne 8. 7. 2016
v zaprti kuverti z oznako »ZA RAZPIS - PRIZNANJE BRONASTI GRB
- NE ODPIRAJ«, na naslov Občina Loška dolina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu.
Vsa priznanja se lahko podeljujejo tudi posmrtno.

2. Razpisni pogoji za priznanje »Srebrni grb Občine Loška dolina« so naslednji:
- v letu 2016 se lahko podeli največ dve priznanji, oziroma s sklepom Občinskega sveta izjemoma največ štiri, če Občinski svet o tem odloči z
2/3 večino;
- prejemnik je lahko občan, skupina, društvo ter nevladne in druge organizacije in skupnosti, ki delujejo na območju občine Loška dolina za posebne dosežke v znanosti, gospodarstvu, kulturi, vzgojno-izobraževalni
dejavnosti, športu, varstvu narave, humanitarni in prostovoljni dejavnosti v časovnem obdobju vsaj 5-ih let.
- predlagatelji so lahko vsak član Občinskega sveta, župan ali najmanj
5% volivcev v občini Loška dolina;
- predlog mora biti podrobno utemeljen in izpolnjevati razpisne pogoje,
iz predloga mora biti razvidna dejavnost in doseženi uspehi tistih, ki so
predlagani za dodelitev priznanja ter časovno obdobje njihovega delovanja;
- predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki na
sedež Občine Loška dolina, najpozneje do vključno dne 8. 7. 2016 v
zaprti kuverti z oznako »ZA RAZPIS - PRIZNANJE SREBRNI GRB - NE
ODPIRAJ«, na naslov Občina Loška dolina, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu.

Za pravočasne se bodo šteli vsi pisni predlogi, ki bodo prispeli na navedeni
naslov do 8. 7. 2016 oziroma bodo zadnji dan tega roka oddani na pošti kot
priporočene pošiljke.
Sklep o podelitvi občinskih priznanj bo sprejel Občinski svet Občine Loška
dolina.
Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku na slavnostni seji Občinskega sveta.

Stari trg, 16. 5. 2016
Številka: 094-1/2016

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik:
Majda Šraj Mihelčič l. r.
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Stari trg pri Ložu, 17. 5. 2016

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- UPB in 110/11 – ZDIU12), 95. člena Statuta
Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62 - UPB1 in št. 88) je občinski svet na 10.redni seji, dne 5. 5. 2016 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2015
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2015,
realiziran v naslednjih zneskih:
				
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Realizacija 2015
(v EUR)

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

4.063.966

TEKOČI PRIHODKI (70+71)		

3.269.798

70 DAVČNI PRIHODKI
		 700 Davki na dohodek in dobiček
		 703 Davki na premoženje
		 704 Domači davki na blago in storitve
		 706 Drugi davki

2.437.708
2.186.345
193.460
57.862
41

71 NEDAVČNI PRIHODKI
		 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
		 711 Takse in pristojbine
		 712 Globe in druge denarne kazni
		 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
		 714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
		 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
		 722 Prihodki od prodaje zemljišč in
		 neopredmetenih sredstev			
73 PREJETE DONACIJE
		 730 Prejete donacije iz domačih virov

832.090
770.958
3.546
10.709
92
46.784
19.468
0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
		 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.475.230
1.475.230

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
		 431 Invest. transf pravnim in fizičnim osebam,
		 ki niso pror. upor.
		 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

121.318

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

-51.938

89.000
32.318

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
		 752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

-

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA
KAPTIALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0
0

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

19.468
1.551
1.551

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
		 500 Domače zadolževanje

74 TRANSFERNI PRIHODKI
773.149
		 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
651.308
		 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
		 iz proračuna EU
121.841
				
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.115.904

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
		 550 Odplačila domačega dolga

40 TEKOČI ODHODKI
		 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
		 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
		 402 Izdatki za blago in storitve
		 403 Plačila domačih obresti
		 409 Rezerve

X. NETO ZADOLŽEVANJE		
(VII.-VIII.)		
				
XI. NETO FINANCIRANJE		
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

1.370.343
227.150
34.864
1.066.587
1.743
40.000

41 TEKOČI TRANSFERI
1.149.013
		 410 Subvencije
25.475
		 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
597.652
		 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
133.811
		 413 Drugi tekoči domači transferi
392.075

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC
PRETEKLEGA LETA (31.12.2014)			
				
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2015
(IX.+XII.)		

7.213
7.213
7.213
-59.151
-7.213
51.938

1.039.482
980.331
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2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2015 sestavljata
splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov
iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Loška dolina za leto 2015.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Stari trg pri Ložu, 17. 5. 2016

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2015 se objavi v Uradnem glasilu občine Loška dolina. Priloge, navedene v 2. členu, se objavijo
na spletni strani občine Loška dolina.

Št.: 410-8/2016-2
Stari trg, 5. 5. 2016

Župan
Janez Komidar

