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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11UPB in 110/11 – ZDIU12) 95. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine
Loška dolina št. 62 - UPB1 in št. 88 in št. 111) je Občinski svet občine Loška dolina na
svoji _____ redni seji, dne _________ sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2018
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2018, realiziran v
naslednjih zneskih:

A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
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
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz proračuna EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
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
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Realizacija 2018
( v EUR)
3.765.499
3.358.547
2.964.160
2.506.975
375.912
79.277
1.996
394.387
340.427
3.006
6.647
2.567
41.740
50.373
0
50.373
0
0
356.579
356.579
0
0
0

4.637.516
1.273.528
217.933
35.685
1.018.573
1.337
0
1.213.159
29.681
579.902
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412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

139.318
464.257

2.065.350
2.065.350
85.480
59.000
26.480

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

-872.017

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0
0
0
-

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

0

C.RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

7.786
7.786
7.786

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

-879.802

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-7.786

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA
(31.12.2016)

872.017

1.102.060

XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2018
(IX.+XII.)

222.258
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2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2018 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 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je
podan
prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih
spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2018 se objavi v Uradnem glasilu
Občine Loška dolina. Priloge, navedene v 2. členu, se objavijo na spletni strani Občine
Loška dolina.

Št.
Stari trg,
Župan
Janez Komidar
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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE LOŠKA DOLINA
ZA LETO 2018
Pravna podlaga za pripravo zaključnega računa:
- tretji odstavek 62. člena in 96.-99. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 UPB)
- 95. člen Statuta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 UPB1)
Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina je akt občine, v katerem so prikazani
predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za
leto 2018 in je sestavljen iz:
- splošnega dela
- posebnega dela
- obrazložitev (obrazložitev splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih
programov ter obrazložitev podatkov iz bilance stanja)

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO
2018
Občinski svet občine Loška dolina je proračun občine za leto 2018 sprejel na 19. redni seji
dne 25.01.2018 (objavljen v Uradnem glasilu Občine Loška dolina št. 122 z dne 26. 01.
2018). Na svoji 21. redni seji dan 14.06.2018 je občinski svet sprejel rebalans proračuna
za leto 2018 (objavljen v Uradnem glasilu Občine Loška dolina št. 127 z dne 15. 06.
2018).

1.1. OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH
PRORAČUNA ZA LETO 2018

IZHODIŠČ

ZA

PRIPRAVO

Minister za finance mora v skladu s 17. členom Zakona o javnih financah obvestiti občine
o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna.
Podlago za pripravo občinskega proračuna predstavljajo izhodišča za pripravo proračunov
in na podlagi zneska primerne porabe na prebivalca tudi izračun primerne porabe občin in
zneskov finančne izravnave.
Povprečnina za leti 2018 in 2019 je bila sprejeta v ZIPRS1819 in je znašala 551 EUR.
Občinski svet občine Loška dolina je tako januarja 2018 sprejel proračun, v katerem so
planirani prihodki znašali 4.160.000 EUR, dosežena realizacija prihodkov pa 3.765.499,22
EUR, kar pomeni realizacijo v višini 90.5%. Planirani odhodki za leto 2018 so znašali
5.954.490 EUR, realizacija na dan 31.12.2018 pa 4.637.515,96 EUR, kar predstavlja 77,9
% realizacijo.
Proračunski primanjkljaj, ki je bil predviden v višini 1.794.490 EUR se je pokrival s
prenosom sredstev iz leta 2017 v višini 1.102.060,21 EUR. V računu financiranja je bilo
planirano odplačilo kreditov v višini 7.500 EUR.
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Primerna poraba
Način izračuna primerne porabe opredeljuje 13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je
za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg
sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo MF po enačbi iz 13. člena
ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:
-

povprečnina
število prebivalcev občine in
korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti,
prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).

Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog. Na podlagi 11. člena ZFO-1, dogovora z
reprezentativnima združenjema in uredbe iz 12. člena ZFO-1, jo izračuna MF, določi pa
Državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Povprečnina za leto
2018 je bila določena v noveli ZIPRS1718 v višini 551 EUR.
Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada RS in sicer se zajemajo
državljani RS s stalnim prebivališčem v RS in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno
prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v RS. Upoštevani so podatki na dan
01. januarja leta, v katerem se ugotavlja primerna poraba občine (01.01.2017 za primerno
porabo za leto 2018). Na dan 01.01.2017 je število prebivalcev občine Loška dolina 3.782.
Korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši
od 15 let in starejši od 65 let) - izračunana vsota korekcijskih faktorjev za občino Loška
dolina za izračun primerne porabe za leto 2018 je bila 1,203031, kar predstavlja:
-

skupno površino občine 166,8 km2
dolžino lokalnih cest in javnih poti 54,736 km
549 prebivalcev mlajših od 15 let
821 prebivalcev starejših od 65 let

Primerna poraba občine je izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev,
povprečnine in števila prebivalcev in je za občino Loška dolina za leto 2018 znašala
2.506.975 EUR , kar je za 51.264 EUR več kot v letu 2017 oz. za 2,09 %.
Dohodnina
Občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za
inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba. V prehodnem
obdobju od leta 2009 do leta 2011 se je primerna poraba občin poleg z dohodnino
financirala še z davčnimi prihodki občin in sicer v letu 2010 s 16 % in v letu 2011 z 8 %
davčnih prihodkov občin (davki na dediščine in darila, davki na dobitke od iger na srečo,
davki na promet nepremičnin, upravne takse občinskih uprav), v letu 2018 pa se primerna
poraba financira samo z dohodnino.
Dohodnina, ki je pripadala občini za leto 2018 je znašala 2.506.975 EUR kar pomeni, da
občina v letu 2018 ni bila upravičena do finančne izravnave.
Dohodnina se občinam nakazuje tedensko po enakih deležih, občine jo v proračunu
evidentirajo na podkontu 700020 Dohodnina – občinski vir.
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Finančna izravnava
Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati
primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med
primerno porabo občine in dohodnino. V letu 2018 je občina s prihodkom iz dohodnine
financirala primerno porabo v celoti, zato do finančne izravnave ni bila upravičena.

1.2. REALIZACIJA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV,
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IN RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUNA

Sprejeti proračun občine Loška dolina je predvideval prejemke v višini 4.160.00 EUR.
Prihodki proračuna so bili v letu 2018 realizirani po načelu denarnega toka v skupni višini
3.765.499,22 EUR, kar pomeni realizacijo v višini 90.5% glede na sprejeti proračun. Od
tega so davčni prihodki znašali 2.964.160 EUR oziroma 103,1 % realizacijo glede na
sprejeti plan, nedavčni prihodki 394.387 EUR oziroma 100,5 % realizacijo glede na
sprejeti plan, kapitalski prihodki 50.373 EUR, kar predstavlja 21,7 % planirane realizacije,
transferni prihodki so znašali 356.579 EUR, kar predstavlja 54,2 % realizacije. Prejeta
sredstva iz EU so bila planirana v višini 242.131 EUR, vendar predvidenih sredstev v letu
2018 občina ni prejela. Prihodki proračuna so bili glede na leto 2017 nižji za cca 3,6 %.
V letu 2018 je bilo po načelu denarnega toka realiziranih 4.637.515,96 EUR odhodkov
občinskega proračuna oziroma 77,9 % vseh planiranih odhodkov. Tekoči odhodki so
znašali 1.273.528 EUR oz. 27 % vseh odhodkov proračuna, njihova realizacija je bila
glede na veljavni plan 85,8 %. Tekoči transferi predstavljajo 26 % vseh odhodkov
proračuna in so bili realizirani v višini 1.213.159 EUR, njihova realizacija glede na plan je
bila 97 %. Investicijski odhodki so znašali 2.065.350 EUR oz. 44 % vseh odhodkov
proračuna, investicijski odhodki so bili realizirani v višini 66 % glede na veljaven plan,
medtem ko so investicijski transferi znašali 85.480 EUR, kar je slaba 2% vseh odhodkov,
realizirani so bili v višini 99 % glede na veljavni plan.
Realizacija računa financiranja – glavnica za odplačilo zapadlih domačih posojil je v letu
2018 znašala 7.785,57 EUR.
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1.2.1 PRIHODKI
V nadaljevanju so obrazloženi vsi realizirani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
obsegajo tekoče prihodke (davčni in nedavčni prihodki), kapitalske prihodke, prejete
donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja.
STRUKTURA REALIZACIJE PRIHODKOV

Konto

Opis

1

2

(prihodki v EUR)

Realizacija: 2016 Realizacija: 2017 Realizacija: 2018 Indeks 5:4
6

5

4

3

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

4.291.157,35

3.629.554,01

3.765.499,22

103,75

70

DAVČNI PRIHODKI

2.663.987,17

2.757.994,90

2.964.160,14

107,48

700

Davki na dohodek in dobiček

2.226.983,00

2.400.071,00

2.506.975,00

104,45

703

Davki na premoženje

355.410,00

291.415,78

375.911,69

128,99

704

Domači davki na blago in storitve

64.371,98

66.508,12

79.277,41

119,20

706

Drugi davki

17.222,19

0,00

1.996,04

-

71

NEDAVČNI PRIHODKI

764.396,90

438.792,21

394.386,74

89,88

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

702.479,60

408.249,58

340.427,06

83,39

711

Takse in pristojbine

3.627,41

3.403,90

3.006,26

88,32

712

Globe in druge denarne kazni

25.154,27

10.612,88

6.646,50

62,63

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

266,23

243,28

2.566,80

1.055,08

714

Drugi nedavčni prihodki

32.869,39

16.282,57

41.740,12

256,35

72

KAPITALSKI PRIHODKI

154.028,50

29.424,08

50.373,47

171,20

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

132.187,50

0,00

0,00

-

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

21.841,00

29.424,08

50.373,47

171,20

74

TRANSFERNI PRIHODKI

477.202,95

313.905,79

356.578,87

113,59

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

477.202,95

313.905,79

356.578,87

113,59

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

231.541,83

89.437,03

0,00

0,00

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

231.541,83

89.437,03

0,00

0,00

4.291.157,35

3.629.554,01

3.765.499,22

103,75

I. Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki
jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro podračunov. Vključujejo vse vrste davkov in drugih
dajatev, ki so določene s posebnimi zakoni. V letu 2018 so bili davčni prihodki realizirani v
višini 2.964.160,14 ali 103,1 % glede na planirani znesek.
7000 Dohodnina
Dohodnina, ki je pripadala občini za leto 2018 je znašala 2.506.975,00 EUR, realizacija
prihodkov je bila 100 %.
7030 Davki na nepremičnine
-

Davek od premoženja (davek od premoženja od stavb in davek od premoženja od
prostorov za počitek in rekreacijo) odmerja in izterjuje FURS in je na podlagi plana
realiziran v višini 64,08 %. Ta prihodek nominalno ne predstavlja večjega deleža v
strukturi prihodkov - realizacija je bila v višini 2.018 EUR.
Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb,
stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo. Zavezanec za davek od
premoženja je lastnik oziroma uživalec. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik
oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem.
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Davčna osnova se zniža pod pogojem, da je lastnik ali njegovi ožji družinski člani
oziroma uživalec v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v
stanovanjskih prostorih. Enako se zniža davčna osnova tudi lastniku stavbe, dela
stavbe oziroma stanovanja, v katerem biva imetnik stanovanjske pravice, kateremu je
bilo stanovanje dodeljeno z odločbo.

-

Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bili realizirani v
višini 231.221 EUR, kar predstavlja približno 96 % realizacijo glede na plan.

7031 Davki na premičnine
Davek na vodna plovila je bil realiziran v višini 99 EUR, realizacija je bila 99% glede na
plan.
Davek od plovil se plačuje od:
•
•

•

plovil daljših od petih metrov, ki so vpisana v evidencah, vzpostavljenih na podlagi
zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah, razen plovil v gradnji,
plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki oziroma lastnice so rezidenti
Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil iz
prejšnje alineje, vendar v njih niso vpisana ter
plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in
izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil, vendar v njih niso vpisana,
ker so registrirana v tujini.

7032 Davki na dediščine in darila
Davek na dediščine in darila je bil v sprejetem proračunu za leto 2018 načrtovan v višini
30.100 EUR, realiziran pa je bil v višini 19.757 EUR, kar pomeni 65,6 % realizacijo glede
na plan. Višina je odvisna od realiziranih prenosov, davek pa odmerja FURS, prihodki iz
naslova davka na dediščine in darila so glede na leto 2017 nižji za približno 55 %.
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
Priliv iz naslova davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje je bil realiziran v
višini 122.816 EUR in je za 490 % presegel planirani prihodek. V letu 2017 je prihodek od
davka na promet nepremičnin znašal 22.963 EUR. za Priliv je odvisen od dejanskega
obsega prometa nepremičnin, ki ga beležimo na območju občine.

7044 Davki na posebne storitve
Med davke na posebne storitve štejemo davek od klasičnih iger na srečo in davek od
posebnih iger na srečo. Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davkih
občanov, plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek in sicer v višini
15% od vrednosti dobitka, iz tega naslova je bilo v občinski proračun v letu 2018 vplačanih
1.048 EUR, prihodek je realiziran v višini 65,5% glede na plan.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev
Priliv iz naslova komunalnih taks je bil v letu 2018 realiziran v višini 1.423 EUR (realizacija
v višini cca 68% glede na plan), sredstva se nanašajo na plačane takse fizičnih oseb in
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zasebnikov in pomenijo sredstva za plačila za prodajo blaga izven prodajalne, zavezanci
so fizične in pravne osebe, ki na območju občine zaprosijo za izdajo soglasja za prodajo
oz. za prodajo na tržnici. Priliv iz naslova turističnih taks je v letu 2018 znašal 3.843
(realizacija v višini cca 110% glede na plan). Za pobiranje in nadzor pristojbine za
vzdrževanje gozdnih cest je pristojna finančna uprava. Prihodek iz tega naslova je v letu
2018 znašal 35.003 EUR, kar pomeni realizacijo v višini 125 % planirane vrednosti.
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je odstopljena
državna dajatev, ki je namenska in v tej podskupini prihodkov predstavljajo sredstva iz
tega naslova najpomembnejši prihodek. Realiziran priliv pristojbine za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je v letu 2018 je znašal 37.961 EUR, kar pomeni
realizacijo v višini 108,5 % planirane. Prihodki iz tega naslova so bili ocenjeni glede na
realizacijo v preteklem letu oz. podatke JP Komunala Cerknica. Odmera takse se izvaja
glede na odločbo Ministrstva za okolje in prostor, višina takse za posamezno leto je znana
med letom.

7060 Drugi davki
Drugi davki predstavljajo nerazporejene prihodke FURS, nerazporejeni prihodki so na dan
31.12.2018 znašali 1.996 EUR.
II. Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse
nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.
Zajemajo vplačana sredstva od različnih vrst taks, pristojbin, povračil in nadomestil ter
denarnih kazni, lastnih prihodkov upravnih organov, prihodkov od obresti in prihodkov od
premoženja.
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Navedeni prihodki so bili v letu 2018 realizirani v višini 340.427,06 EUR, kar pomeni 102,5
% realizacijo; mednje sodijo:


Prihodki iz naslova obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev so v
letu 2018 znašali 52 EUR (realizacija v višini 104,7 % glede na plan).



Prihodki iz naslova najemnin za stanovanja so bili v letu 2018 realizirani v višini
77.405 EUR, kar pomeni realizacijo v višini 103,2 % glede na plan. Prihodki od
najemnin za poslovne prostore se nanašajo na oddajanje v najem Kulturnega
doma v Starem trgu (760,44 EUR), 977,10 EUR pa znaša prihodek od najema
prostorov Večnamenskega objekta Babno Polje. Skupaj je prihodek znašal
1.738,54 EUR (realizacija v višini cca 87% glede na plan).



Prihodki od drugih najemnin in prihodki od najemnin za opremo v višini 236.279
EUR se nanašajo na prihodke od najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo
(realizacija v višini cca 101% glede na plan).

Občina Loška dolina zaračunava najemnino za opremo in objekte, ki so namenjeni
izvajanju GJS za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode ter za objekte in opremo za ravnanje z odpadki.
V letu 2018 je bila zaračunana najemnina enaka višini amortizacije in sicer je znašala
obračunana amortizacija za:
-

opremo za izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo 1.573,88 EUR/mesec
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-

objekte za izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo 6.731,51 EUR/mesec
opremo za izvajanje GJS zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov 379,43
EUR/mesec
objekte za izvajanje GJS zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov 197,73
EUR/mesec
opremo za izvajanje GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode 3.476,85 EUR/mesec
objekte za izvajanje GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode 7.831,75 EUR/mesec


Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico so v letu 2018 znašali 14
EUR (realizacija v višini cca 14% glede na plan).



Prihodki iz naslova zakupnin se nanašajo na prihodke na osnovi pravilnika o oddaji
kmetijskih zemljišč v lasti Občine Loška dolina v zakup (Uradno glasilo občine
Loška dolina št. 58 z dne 12.06.2009). V letu 2018 so navedeni prihodki znašali
285 EUR (realizacija v višini cca 114% glede na plan).



Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne
pravice so znašali 4.787,17 EUR in se nanašajo na pogodbo o ustanovitvi
služnosti za namestitev, uporabo in vzdrževanje sončne fotonapetostne elektrarne
s podjetjem Bisol PVPP6 d.o.o. na parc. št. 191/5 (2.990,60 EUR) ter na pogodbo
o ustanovitvi stavbne pravice na parc. št. 808/15, 618, 619, 620 in 621, vse k.o.
Stari trg pri Ložu, sklenjeno s podjetjem Orpea d.o.o. (nekdanji Seniorprojekt
d.o.o.), v znesku 1.796,57 EUR.



Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so v letu 2018 znašali 927,88 EUR
(realizacija v višini cca 93% glede na plan). Prihodek predstavlja koncesijsko
dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.



Drugi prihodki od premoženja so v letu 2018 znašali 18.938,91 EUR.
Prihodki od prodaje lesa iz gozdov v lasti občine so znašali 9.572,07 EUR in sicer
5.015,59 EUR iz parcel v k.o. Babno Polje (št.126/2,3; 143/97, 143/99, 143/100,
143/101, 125/100, 125/101) in iz parcel v k.o. Lož (št. 1706/168). 4.556,48 EUR
predstavlja delež posekanega lesa v solastništvu z Agrarnimi skupnostmi:
Babna Polica
344,91 EUR
Iga vas (21/104)
4.211,57 EUR
Znesek 9.366,84 EUR predstavlja prihodek od prodaje kabelske kanalizacije v
Markovcu.

711 Takse in pristojbine
Prihodki od upravnih taks so bili realizirani v višini 3.006,26 EUR, kar pomeni cca. 86 %
realizacijo glede na sprejeti plan.

712 Globe in druge denarne kazni
Realizirani prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni so se nanašali na
nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (pristojnost države za odmero),
realizacije v letu 2018 je znašala 0 EUR, ter na prihodke iz naslova glob za prekrške
(kazni od prometnih prekrškov, ki jih odmeri občinski inšpektorat so prihodek občinskega
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pomeni cca 23 % manj glede na realizacijo v preteklem letu. Povprečnine oz. sodne
takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških so v letu 2018 znašali 0 EUR.
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
Navedeni prihodki se v letu 2018 nanašajo na prodajo oglaševalskega prostora v glasilu
Obrh, realizacija je znašala 91,80 EUR (realizacija v višini cca 31 % glede na plan). Drugi
prihodki od prodaje znašajo 2.475,00 EUR in zajemajo manipulativne stroške za uporabo
prireditvenega šotora.
714 Drugi nedavčni prihodki
Navedeni prihodki so v letu 2018 znašali 41.740,12 EUR, realizacija je večja za 6,52% od
planirane realizacije. Dosežena realizacija se nanaša na prispevke občanov za pomoč na
domu v višini 5.028,14 EUR. Prihodki v višini 3.416,24 EUR pa se nanašajo na plačilo
prispevka družinskega pomočnika. 33,00 EUR znaša taksa za izredni prevoz.
Prihodki od komunalnih prispevkov so v letu 2018 znašali 24.207,71 EUR (realizacija v
višini 74,3 % glede na plan). Drugi izredni nedavčni prihodki v višini 9.055,03 EUR
predstavljajo prihodke od sofinanciranja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, vrnjena
sredstva po zaprtju računa ZKD, povrnjeno zavarovalno premijo.
III. Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega
(fizičnega) premoženja, nematerialnega premoženja in zalog.
Prihodki so bili realizirani v višini 50.373,47 EUR in sicer iz naslova prodaje zgradb in
prostorov, kmetijskih in stavbnih zemljišč. Prihodki se nanašajo na prodajo:
- kmetijskih zemljišč v vrednosti 3.375,00 EUR
- stavbnih zemljišč v vrednosti 16.025,47 EUR
- gozdov v vrednosti 30.973,00 EUR.
IV. Na kontih skupine 73 se izkazujejo donacije ter prejeta denarna darila, prejeta bodisi
iz domačih virov – od domačih pravnih ali fizičnih oseb ali iz tujine. Prejete donacije so
sredstva, prejeta na podlagi posebnih dogovorov za posamezne namene in na podlagi
določenih pogojev, pod katerimi se ta sredstva črpajo in porabijo. Prihodki so bili
realizirani v višini 0 EUR.
V. Transferni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega
financiranja – občina, prejema iz drugih javnofinančnih blagajn – državnega proračuna ali
državnih skladov.
Konto

Opis

Sprejeti proračun: 2018/1

1

2

3

Sprejeti rebalans
proračun: 2018
4

Realizacija: 2018 Indeks 5:4
5

6

74

TRANSFERNI PRIHODKI

658.373,00

658.373,00

356.578,87

54,16

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

416.242,00

416.242,00

356.578,87

85,67

7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

416.242,00

416.242,00

356.578,87

85,67

740001

Prejeta sredstv a iz držav nega proračuna za inv esticije

234.242,00

234.242,00

238.662,50

101,89

74000102 SREDSTVA POŽARNE TAKSE

10.000,00

10.000,00

10.535,00

105,35

74000103 21. ČLEN ZFO - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

224.242,00

224.242,00

228.127,50

101,73

740004

182.000,00

182.000,00

117.916,37

64,79

74000401 SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE ŠOLSKIH PREVOZOV

36.000,00

36.000,00

37.087,03

103,02

74000402 SREDSTVA SVLR ZA MIR

17.000,00

17.000,00

17.806,50

104,74

74000403 SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

29.000,00

29.000,00

28.845,01

99,47

100.000,00

100.000,00

34.177,83

34,18

242.131,00

242.131,00

0,00

0,00

Druga prejeta sredstv a iz držav nega proračuna za tekočo pora

74000409 PRORAČUNSKI SKLAD GOZDNE CESTE

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun

7411

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun

202.131,00

202.131,00

0,00

0,00

741100

Prejeta sredstv a iz držav nega proračuna iz sredstev proračun

202.131,00

202.131,00

0,00

0,00

202.131,00

202.131,00

0,00

0,00

74110003 EU SREDSTVA AGROMELIORACIJE

7412

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

741200

Prejeta sredstv a iz držav nega proračuna iz sredstev proračun

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

0,00

658.373,00

658.373,00

356.578,87

54,16

74120009 LAS - FESTIVAL OKUSOV

12

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
V letu 2018 so bili planirani transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v višini
416.242 EUR. Realizacija navedenih prihodkov je znašala 356.578,87 EUR, kar
predstavlja realizacijo v višini 85,67 % zastavljenega plana.
Prejeta sredstva finančne izravnave so znašala 0 EUR.
Sredstva v višini 228.127,50 EUR za sofinanciranje občinskih investicij glede na 21. člen
ZFO se nanašajo na sredstva ministerstva za investicijo »obnova vodovodnega omrežja
Vrhnika«.
Prejeta sredstva v višini 10.535,00 EUR pa se nanašajo na sredstva požarne takse.
V skladu z Zakonom o varstvu pred požarom je občina prejemnica sredstev požarnega
sklada, njihovo višino določa Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada pri Vladi
RS. Sredstva je dolžna porabiti Gasilska zveza oz. društva za investicije na področju
požarnega varstva. Sredstva so v okviru proračuna občine tudi dodeljena Gasilski zvezi
Loška dolina.
Skupaj smo v letu 2018 prejeli iz državnega proračuna sredstva za investicije v višini
238.662,50 EUR.
Druga sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so bila realizirana v višini
117.916,37 EUR, kar pomeni 64,8 % planiranih sredstev. Sem spadajo prejeta sredstva
za sofinanciranje šolskih prevozov, za sofinanciranje MIR in za vzdrževanje gozdnih cest.
Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest je bilo realizirano v skladu s pogodbo sklenjeno
z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, predmet pogodbe je financiranje vzdrževanja
114,41 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 88,84 km cest v državnih gozdovih na
podlagi izdelanega programa vzdrževanja gozdnih cest s strani Zavoda za gozdove.
Vrednost sofinanciranja je znašala 28.845,01 EUR.
Na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS se sredstva državnega
proračunskega sklada za gozdove namenijo tudi za financiranje obveznosti do občin.
ZGGLRS določa, da občine, v katerih ležijo državni gozdovi, ki jih upravlja družba
Slovenski državni gozdovi d.o.o., prejmejo 25 odstotkov letnega nadomestila iz 4.
odstavka 27. člena ZGGLRS. Občina Loška dolina je iz sklada za gozdove prejela
sredstva v višini 34.177,83 EUR.
Občina je v letu 2018 sklenila pogodbo o zagotovitvi sredstev za prevoze učencev
osnovne šole, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri. Občina je upravičena do
sredstev za plačilo prevoza učencev, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri na
relacijah, ki ne sodijo v okvir brezplačnih prevozov učencev v skladu s 56. členom Zakona
o osnovni šoli.
Občina je v letu 2018 pridobila sredstva iz tega naslova v višini 37.087,03 EUR.
Na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin se za skupno opravljanje posameznih
nalog občinske uprave občini v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega
proračuna v višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za
financiranje v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog
občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva in sicer:
-

za odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca za
socialno varnost in
za izdatke za blago in storitve ter
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-

odhodke občine za sofinanciranje skupne občinske uprave na proračunski
postavki v finančnem načrtu občinske uprave (občine soustanoviteljice po
določenih deležih).

Občini Loška dolina so bila v letu 2018 glede na realizacijo v letu 2017 odobrena sredstva
v višini 17.806,50 EUR in so bila tudi v celoti nakazana.
VI. Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav so sredstva, ki jih prejmejo na
podlagi pogodb in dogovorov države članice EU.
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav
Planirana sredstva se nanašajo na sredstva, do katerih je občina upravičena za izvedbo
agromelioracije na komasacijskem območju Nadlesk – Podcerkev. Realizacije na
omenjeni postavki ni bilo, ker sredstva s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja še niso bila odobrena.

1.2.2 ODHODKI
Celotni odhodki proračuna občine Loška dolina v letu 2018 so znašali 4.637.515,96 EUR
in so dosegli 77,88 % vseh planiranih odhodkov v sprejetem proračunu za leto 2018.
Celotni odhodki so bili za približno 17,6 % višji glede na leto 2017.
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STRUKTURA REALIZACIJE ODHODKOV
Konto

Opis

1

2

odhodki (v EUR)

Realizacija: 2016 Realizacija: 2017 Realizacija: 2018 Indeks 5:4
3

4

5

6

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

3.962.728,18

3.821.433,85

4.637.515,96

121,36

40

TEKOČI ODHODKI

1.373.297,57

1.228.638,52

1.273.528,24

103,65

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

217.216,22

226.524,23

217.933,31

96,21

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

33.057,79

35.008,15

35.685,01

101,93

402

Izdatki za blago in storitve

1.086.430,49

965.645,43

1.018.573,30

105,48

403

Plačila domačih obresti

91,50

409

Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

25.190,83

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

553.190,14

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

133.998,14

134.703,65

413

Drugi tekoči domači transferi

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

420

43
431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

1.593,07

1.460,71

1.336,62

35.000,00

0,00

0,00

-

1.174.388,91

1.154.097,64

1.213.158,55

105,12

28.287,31

29.681,00

104,93

543.230,49

579.902,49

106,75

139.318,17

103,43

462.009,80

447.876,19

464.256,89

103,66

1.257.598,52

1.411.142,02

2.065.349,61

146,36

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.257.598,52

1.411.142,02

2.065.349,61

146,36

INVESTICIJSKI TRANSFERI

157.443,18

27.555,67

85.479,56

310,21

119.000,00

19.000,00

59.000,00

310,53

38.443,18

8.555,67

26.479,56

309,50

3.962.728,18

3.821.433,85

4.637.515,96

121,36

Tekoči odhodki zajemajo:
- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
- prispevke delodajalcev za socialno varnost
- izdatke za blago in storitve
- plačila obresti za servisiranje domačega dolga
- sredstva, izločena v rezerve
V letu 2018 je znašala realizacija navedenih odhodkov 1.273.528,24 EUR.
Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim so bili realizirani v višini 217,933,31 EUR, kar
predstavlja 92,4 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2018, sredstva za prispevke
delodajalcev pa v višini 35.685,01 (93,4 % veljavnega proračuna). V strukturi celotnih
odhodkov proračuna predstavljajo izdatki za plače in prispevke 5,5 % vseh odhodkov
proračuna (v letu 2016 je ta odstotek znašal 6,8 %).
Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo blago ter
plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi
materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za
tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine
ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih opravljajo za občino bodisi pravne ali fizične osebe.
Za izdatke za blago in storitve je bilo v letu 2018 z rebalansom planirano 1.156.811 EUR,
veljavni plan je znašal 1.172.598 EUR, realizacija pa je znašala 1.018.573,30 EUR oz. 87
% veljavnega proračuna.
V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve 22 % vseh
odhodkov proračuna (v letu 2017 je ta odstotek znašal 25,27 % vseh odhodkov)
Plačila domačih obresti so v letu 2018 znašala 1.336,62 EUR, nanašajo se na odplačila
dolgoročnih kreditov.
V letu 2018 je bila oblikovana proračunska rezerva v višini 0 EUR.
Sredstva, izločena v rezerve so bila v letu 2018 planirana v višini 31.089,57 EUR.
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Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42. členom Zakona o javnih
financah uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, izkazujejo pa se na kontih in za namene, za katere so bila sredstva porabljena.
Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo kot proračunski sklad, ki predstavlja obvezno
rezervo, v katero se skladno z Zakonom o javnih financah izloča del tekočih prejemkov.
Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč. V letu 2018 proračunska
rezerva skladno s sprejetim odlokom o proračunu za leto 2018 ni bila oblikovana.
Tekoči transferi zajemajo vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera občina od
prejemnika sredstev ne pridobi v poplačilo nikakršnega materiala ali drugega blaga
oziroma prejemnik sredstev za občino ne opravi nikakršne storitve.
Planirana sredstva tekočih transferov so v letu 2018 znašala 1.257.598 EUR, (veljavni
proračun) realizacija pa je bila v višini 1.213.158,55 oz. 96,5 %.
Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali zasebnim podjetjem,
finančnim institucijam, ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih
obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Najpogosteje je njihov namen znižati cene
za končne uporabnike ali pa zvišati dohodke proizvajalcev. Subvencije so v ekonomski
klasifikaciji razčlenjene po vrstah ekonomskih subjektov – prejemnikov subvencij in v
nadaljnji členitvi po vrstah oziroma namenu subvencije (subvencioniranje cen,
subvencioniranje obresti, pokrivanje izgub, subvencioniranje proizvodnje, zaposlovanja…)
V zaključnem računu za leto 2018 Občina Loška dolina izkazuje subvencije JP Komunala
Cerknica d.o.o. za subvencioniranje omrežnine in vodarine GJS oskrbe z vodo v višini
17.183,68 EUR in za subvencioniranje odvoza praznjenja greznic v višini 5.398,37 EUR.
Ostale subvencije predstavljajo sofinanciranje obrestne mere v višini 1.653,91 EUR in
sofinanciranje programov kmetijstva v višini 5.445,04 EUR.
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim
dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se
izplačujejo iz občinskega proračuna, so razvrščeni v naslednje kategorije: transferi
nezaposlenim, družinski prejemki in starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje
socialne varnosti, nadomestila plač, štipendije ter drugi transferi posameznikom. Pretežni
del sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki jih zagotavlja občinski
proračun se realizira v okviru otroškega varstva in socialnega varstva oziroma družbenih
dejavnosti.
Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo
različni zakoni, podzakonski predpisi in občinski akti. Obseg sredstev v proračunskem
letu je odvisen od gibanja števila upravičencev in načina usklajevanja višine prejemka.
Skupni obseg vseh predvidenih sredstev za celotne transfere posameznikom in
gospodinjstvom v veljavnem proračunu občine je znašal 589.171 EUR, realizacija pa
579.902,49 EUR, kar predstavlja 98,4 % planiranih sredstev veljavnega proračuna.
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so druga skupina tekočih transferov,
pri čemer z neprofitnimi organizacijami razumemo javne ali zasebne nevladne institucije,
katerih cilj ni pridobitev dobička (dobrodelne organizacije, društva, kulturne organizacije).
Neprofitnim organizacijam je bilo v okviru veljavnega proračuna za leto 2018 namenjeno
141.500 EUR, realizacija pa je znašala 139.318,17 EUR, kar predstavlja 98,5 % vseh
planiranih sredstev.
V proračunu občine so največji deleži teh sredstev v tej podskupini namenjeni športnim
društvom, kulturnim organizacijam in društvom, društvom s področja sociale, političnim
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strankam, gasilski zvezi in društvom na drugih področjih delovanja. Razdelitev sredstev je
bila izvedena preko javnih razpisov ter na podlagi kriterijev in sklepov občinskih organov.
Drugi domači tekoči transferi zajemajo vse transfere sredstev drugim ravnem države –
drugim občinam na lokalni ravni in transfere v javne zavode in druge izvajalce javnih
služb, ki zajemajo vse izdatke za plačila njihovih storitev.
Razpoložljiva sredstva za druge domače tekoče transfere so v veljavnem proračunu
občine za leto 2018 znašala 472.670 EUR, veljavni plan je zaradi prerazporeditev znašal
487.673 EUR, porabljena sredstva pa 464.256,89 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini
95,2 % glede na veljavni plan.
Tekoči transferi občinam se nanašajo na sredstva, prenesena drugim občinam za
izvajanje skupnih nalog in projektov. Realizacija je znašala 40.984,15 EUR (porabljena
sredstva se nanašajo na delovanje inšpektorata in redarstva v Postojni in sofinanciranje
projekta postavitve postajališč za avtodome – občina Mirna).
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja se nanašajo na prispevek v ZZZS, za
zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine po 15. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju. Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
proračunski uporabniki se nanašajo na plačilo stroškov javnih del izvajalcem javnih del ter
na plačila RRA Zeleni kras za izvajanje njihovih nalog. Realizacija je znašala 19.155,53
EUR (91,7 % glede na veljavni plan).
Tekoči transferi v javne zavode zajemajo sredstva za zagotavljanje tekočega poslovanja
javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, to je sredstva za plače in prispevke
zaposlenim ter sredstva za izdatke za blago in storitve. Za ta namen so bila realizirana
sredstva v višini 381.117,96 EUR (realizacija v višini 96,4 % glede na veljavni plan).
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki so
realizirana v višini 22.999,25 EUR (realizacija v višini 84,6 % glede na veljavni plan) in se
nanašajo na financiranje mrliško ogledne službe, financiranju LAS-a in RRA-ja.
Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in
neopredmetenih osnovnih sredstev, premoženja, opreme, vozil, kot tudi plačila za načrte,
novogradnje, investicijsko vzdrževanje ter obnove.
S sprejetim rebalansom proračuna za leto 2018 so bili investicijski odhodki planirani v
višini 3.144.815 EUR, medtem ko je veljavni plan znašal 3.127.243 EUR. Porabljena
sredstva so znašala 2.065.349,61 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 66 % glede na
veljavni plan. Investicijski odhodki v letu 2018 predstavljajo 44,5 % vseh odhodkov
proračuna občine (v letu 2017 je ta odstotek znašal 36,93 %).
Investicijski transferi vključujejo izdatke občinskega proračuna, ki predstavljajo
nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev,
to je za njihov nakup in gradnjo osnovnih sredstev.
V letu 2018 so porabljena sredstva investicijskih transferov znašala 85.479,56 EUR in so
bila realizirana v višini 99 % glede na veljavni plan.
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PP

NRP

Konto

Opis

1

2

3

4

06007
ob065-08-0003

ob065-16-0077

93,79

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.344,75

93,79

2.500,00

2.500,00

2.263,99

2.108,74

93,14

0,00

0,00

236,01

236,01

100,00

Sofinanciranje nabave gasilske opreme

59.000,00

59.000,00

59.000,00

59.000,00

100,00

Sofinanciranje nabave gasilske opreme

59.000,00

59.000,00

59.000,00

59.000,00

100,00

59.000,00

59.000,00

59.000,00

59.000,00

100,00

Urejanje agromelioracijskih postopkov

186.400,00

186.400,00

186.400,00

168.594,38

Agromelioracija na komasacijskem območju Nadlesk - Podcerkev

186.400,00

186.400,00

186.400,00

168.594,38

90,45

7.584,00

7.584,00

18.356,93

18.356,93

100,00

175.766,00

175.766,00

164.993,07

148.407,45

89,95

3.050,00

3.050,00

3.050,00

1.830,00

60,00

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest

152.000,00

197.062,39

197.192,29

197.192,29

100,00

Izvedba priključkov na LK229221 in LK 229171

152.000,00

197.062,39

197.192,29

197.192,29

100,00

150.000,00

193.424,40

193.424,40

193.424,40

100,00

2.000,00

2.422,59

2.552,49

2.552,49

100,00

0,00

1.215,40

1.215,40

1.215,40

100,00

Investicije v cestno infrastrukturo na državnih cestah

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

Ureditev hodnika za pešce Marof - Pudob

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

Razvoj turistične infrastrukture

8.000,00

9.334,83

9.334,83

9.334,83

100,00

Postajališče za avtodome

8.000,00

9.334,83

9.334,83

9.334,83

100,00

8.000,00

9.334,83

9.334,83

9.334,83

100,00

LAS - Festival domačih okusov in tradicij

57.000,00

63.350,00

66.573,56

63.310,18

95,10

Festival domačih okusov in tradicij

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustan

420401

Novogradnje

420801

Investicijski nadzor

420401

Novogradnje

420801

Investicijski nadzor

420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

13013
ob065-13-0057
420600

14005
ob065-17-0079
420299

14006
ob065-18-0084

11

Nakup opreme za delovanje občinske uprave

Drugi posebni materiali in storitve

ob065-16-0075

10
2.344,75

402199

13006

Realizacija: 2018 Indeks 10:9

2.500,00

Nakup telekomunikacijske opreme

11012

9
2.500,00

420238

431000

8
2.500,00

Nakup strojne računalniške opreme

ob065-08-0004

7

Nakup opreme
420202

07005

Sprejeti proračun: 2018/1 Rebalans proračuna: 2018 Veljavni proračun: 2018

Nakup zemljišč

Nakup druge opreme in napeljav

90,45

57.000,00

63.350,00

66.573,56

63.310,18

402099

Drugi splošni material in storitve

0,00

0,00

3.263,38

0,00

0,00

420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

57.000,00

61.000,00

60.990,24

60.990,24

100,00

420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

15003
ob065-13-0059

0,00

2.350,00

2.319,94

2.319,94

100,00

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

1.540.000,00

1.400.000,00

1.397.116,83

1.267.746,50

90,74

Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob

1.500.000,00

1.360.000,00

1.357.116,83

1.253.366,60

92,36

1.465.000,00

1.309.821,18

1.283.997,88

1.188.519,60

92,56

0,00

0,00

3.719,50

3.719,50

100,00

420401

Novogradnje

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

420801

Investicijski nadzor

420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

ob065-18-0085

Komunalna infrastruktura Babno Polje
420804

ob065-18-0086

Načrti in druga projektna dokumentacija

Komunalna infrastruktura Škrilje
420804

16011

Načrti in druga projektna dokumentacija

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
ob065-18-0087

Vodni vir Čolniči
420899

ob065-18-0088

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Obnova vodovodnega omrežja Vrhnika
420299

Nakup druge opreme in napeljav

420501

Obnove

420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

ob065-18-0089

Vodovodni sistem Loška dolina - nakup agregata
420299

16015
ob065-08-0015
420600

17001
ob065-08-0014
432300

18013
ob065-11-0040

100,00

29,62

30.000,00

30.000,00

30.000,00

8.887,46

29,62

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.492,44

54,92

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.492,44

54,92

300.000,00

300.000,00

305.504,78

305.504,78

100,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.559,00

102,24

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.559,00

102,24

240.000,00

240.000,00

245.504,78

244.053,89

0,00

0,00

891,89

0,00

0,00

240.000,00

240.000,00

229.078,19

229.078,19

100,00

99,41

0,00

0,00

15.534,70

14.975,70

96,40

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.891,89

102,55

35.000,00

35.000,00

35.891,89

102,55

313,02

0,00

0,00

Nakup zemljišč

9.824,00

9.824,00

313,02

0,00

Nakup zemljišč

0,00

9.824,00

9.824,00

313,02

0,00

0,00

Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

1.500,00

11.150,00

11.150,00

11.058,76

99,18

Investicijsko vzdrževanje ZP Stari trg

1.500,00

11.150,00

11.150,00

11.058,76

99,18

Investicijski transferi javnim zavodom

1.500,00

11.150,00

11.150,00

11.058,76

99,18

Vzdrževanje športnih objektov

983.428,00

983.428,00

983.428,00

69.678,83

7,09

Gradnja večnamenske športne dvorane

949.928,00

949.928,00

942.126,37

28.377,20

3,01

949.928,00

945.292,00

913.749,17

0,00

0,00

0,00

0,00

9.345,20

9.345,20

100,00

Plačila drugih storitev in dokumentacije

0,00

4.636,00

19.032,00

19.032,00

100,00

33.500,00

33.500,00

41.301,63

41.301,63

100,00

30.000,00

30.000,00

37.670,68

37.670,68

100,00

3.500,00

3.500,00

3.630,95

3.630,95

100,00

Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca

0,00

20.000,00

16.000,00

15.420,80

96,38

Investicijsko vzdrževanje Vrtec Stari trg

0,00

20.000,00

16.000,00

15.420,80

96,38

Investicijski transferi javnim zavodom

0,00

20.000,00

16.000,00

15.420,80

96,38

Projekt "MEDGEN II Regio"

47.289,00

5.389,00

380,35

0,00

0,00

MEDGEN II Regio

47.289,00

5.389,00

380,35

0,00

0,00

Nogometno igrišče
420241

Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

ob065-18-0083

66,91

44.399,45

8.887,46

9.824,00

420899

20019

16.728,05

44.399,45

30.000,00

35.000,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

432300

25.000,00

25.178,82

30.000,00

9.824,00

420804

ob065-09-0019

25.000,00

10.000,00

Nakup zemljišč

Novogradnje

19003

25.000,00

30.000,00

Nakup druge opreme in napeljav

420401

ob065-17-0080

95,10

400000

Osnovne plače

12.000,00

0,00

0,00

0,00

402199

Drugi posebni materiali in storitve

35.289,00

5.389,00

380,35

0,00

0,00

3.347.441,00

3.247.938,22

3.235.393,66

2.169.186,10

67,05

-

SALDO BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV je izkazan kot proračunski primanjkljaj celotni odhodki, realizirani v proračunskem obdobju v bilanci prihodkov in odhodkov leta
2018 presegajo celotne prihodke za 872.017 EUR.
1.2.3 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil,
od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.
Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2018 ne izkazuje prometa.
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1.2.4 RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov. V računu
financiranja se prav tako prikazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih
proračuna v proračunskem letu.
Realizacija odplačila dolga v letu 2018 v višini 7.785,57 EUR se nanaša na odplačilo
glavnice kredita Stanovanjskega sklada RS. Plačane obresti (izkazane v bilanci
odhodkov) so v letu 2018 znašale 1.336,62 EUR, preostanek dolga na dan 31.12.2018 pa
65.623,53 EUR.
Zmanjšanje sredstev na računih znaša - 879.802 EUR in je posledica presežka
odhodkov nad prihodki v letu 2018 v višini 872.017 EUR in neto zadolževanja v višini
7.786 EUR.
Z upoštevanjem stanja sredstev na računih na dan 31.12.2017 v višini 1.102,060,21 tako
stanje sredstev na računih na dan 31.12.2018 znaša 222.257,90 EUR in se namenja za
pokrivanje planiranega presežka odhodkov nad prihodki v proračunu leta 2019 (del stanja
na računih v višini 28.003,68 EUR kot prihodek proračunskega stanovanjskega sklada).
1.3. POROČILO O IZVAJANJU 4. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE LOŠKA
DOLINA ZA LETO 2018
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe. Osnova
za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna.
V letu 2018 se je prerazporejanje pravic porabe izvrševalo v skladu z odlokom o
proračunu, pregled vseh prerazporeditev je podan v tabelaričnem prikazu realizacije
posebnega dela proračuna - veljavni proračun.
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Prerazporeditve v letu 2018:
Prerazporeditev (s)
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

23002
409000
06003
400000
07002
402999
13001
402503
13001
402503

Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija
Sredstva za plače delavcev
Osnovne plače
Stroški operativnega delovanja civilne zaščite
Drugi operativni odhodki
Tekoče vzdrževanje občinskih cest
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Tekoče vzdrževanje občinskih cest
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP
13001
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje občinskih cest
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP
13001
KONTO 402503

Tekoče vzdrževanje občinskih cest
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP
14007
KONTO 410201

Podpora enotam malega gospodarstva
Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
Novogradnje
Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob
Vzdrževanje športnih objektov
Novogradnje
Gradnja večnamenske športne dvorane
Materialni stroški - župan
Stroški prevoza v državi
Nakup opreme
Nakup strojne računalniške opreme
Nakup opreme za delovanje občinske uprave

15003
420401
ob065-13-0059
18013
420401
ob065-11-0040
01008
402402
06007
420202
ob065-08-0003

Prerazporeditev (na)
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP

18024
402006
06003
400400
07002
411999
13008
402503
13006
420401
ob065-16-0075
13006
420801
ob065-16-0075
13006
420899
ob065-16-0075
14005
420299
ob065-17-0079
15003
420899
ob065-13-0059
18013
420899
ob065-11-0040
01008
402999
06007
420238
ob065-08-0003

Spletna stran Novice z Notranjske
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
Sredstva za plače delavcev
Sredstva za nadurno delo
Stroški operativnega delovanja civilne zaščite
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Zimska služba
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
Novogradnje
Izvedba priključkov na LK229221 in LK 229171
Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
Investicijski nadzor
Izvedba priključkov na LK229221 in LK 229171
Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Izvedba priključkov na LK229221 in LK 229171
Razvoj turistične infrastrukture
Nakup druge opreme in napeljav
Postajališče za avtodome
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob
Vzdrževanje športnih objektov
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Gradnja večnamenske športne dvorane
Materialni stroški - župan
Drugi operativni odhodki
Nakup opreme
Nakup telekomunikacijske opreme
Nakup opreme za delovanje občinske uprave

Znesek
50,00
1.746,30
865,41
28.432,96
43.424,40

422,59

1.215,40

1.334,83

15.178,82

4.636,00

387,71
236,01
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PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO

06012
402516
08001
402999
11002
402503
11012
420401
ob065-16-0077
13005
402503
13004
402503

Stroški informacijske podpore in programske opreme
Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Drugi operativni odhodki
Vzdrževanje gozdnih cest
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Urejanje agromelioracijskih postopkov
Novogradnje
Agromelioracija na komasacijskem območju Nadlesk - Podcerkev
Cestna razsvetljava
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Prometna signalizacija
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP
14007
KONTO 410201

Podpora enotam malega gospodarstva
Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

14006
420300
ob065-18-0084
14006
420899
ob065-18-0084
23002
409000

LAS - Festival domačih okusov in tradicij
Nakup drugih osnovnih sredstev
Festival domačih okusov in tradicij
LAS - Festival domačih okusov in tradicij
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Festival domačih okusov in tradicij
Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

16015
420600
ob065-08-0015
18013
420401
ob065-11-0040
18014
402003
19001
411921
19001
411921
19003
432300
ob065-09-0019
20006
411999
20004
411909
20006
411999
20019
402199
ob065-18-0083
06005
402205
06005
402300
06005
402305
06005
402203
06005
402205
06005
402900
06005
402009
13007
402099
13010
402199
13015
402503
13015
402503
13015
402503

Nakup zemljišč
Nakup zemljišč
Nakup zemljišč
Vzdrževanje športnih objektov
Novogradnje
Gradnja večnamenske športne dvorane
Izdajanje glasila Obrh
Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
Dejavnost vrtca Stari trg
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš
Dejavnost vrtca Stari trg
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš
Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca
Investicijski transferi javnim zavodom
Investicijsko vzdrževanje Vrtec Stari trg
Enkratne pomoči zaradi materialne ogroženosti
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih
Regresiranje oskrbe v domovih
Enkratne pomoči zaradi materialne ogroženosti
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Projekt "MEDGEN II Regio"
Drugi posebni materiali in storitve
MEDGEN II Regio
Materialni stroški občinske uprave
Telefon, faks, elektronska pošta
Materialni stroški občinske uprave
Goriva in maziva za prevozna sredstva
Materialni stroški občinske uprave
Zavarovalne premije za motorna vozila
Materialni stroški občinske uprave
Voda in komunalne storitve
Materialni stroški občinske uprave
Telefon, faks, elektronska pošta
Materialni stroški občinske uprave
Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
Materialni stroški občinske uprave
Izdatki za reprezentanco
Banka prometnih podatkov
Drugi splošni material in storitve
Avtobusna postajališča in parkirišča
Drugi posebni materiali in storitve
Vzdrževanje poljskih poti
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Vzdrževanje poljskih poti
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Vzdrževanje poljskih poti
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

06012
402011
08001
402905
11002
402944
11012
402199
ob065-16-0077
13005
402200
13006
420801
ob065-16-0075
14006
402099
ob065-18-0084
14006
402099
ob065-18-0084
14006
402099
ob065-18-0084
14006
402099
ob065-18-0084
16020
402503

Stroški informacijske podpore in programske opreme
Storitve informacijske podpore uporabnikom
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Sejnine udeležencem odborov
Vzdrževanje gozdnih cest
Dajatve na področju odmernih odločb DURS
Urejanje agromelioracijskih postopkov
Drugi posebni materiali in storitve
Agromelioracija na komasacijskem območju Nadlesk - Podcerkev
Cestna razsvetljava
Električna energija
Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
Investicijski nadzor
Izvedba priključkov na LK229221 in LK 229171
LAS - Festival domačih okusov in tradicij
Drugi splošni material in storitve
Festival domačih okusov in tradicij
LAS - Festival domačih okusov in tradicij
Drugi splošni material in storitve
Festival domačih okusov in tradicij
LAS - Festival domačih okusov in tradicij
Drugi splošni material in storitve
Festival domačih okusov in tradicij
LAS - Festival domačih okusov in tradicij
Drugi splošni material in storitve
Festival domačih okusov in tradicij
Urejanje javnih površin
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

18013
420804
ob065-11-0040
18016
402006
19001
413302
19002
411921
19004
413302

Vzdrževanje športnih objektov
Načrti in druga projektna dokumentacija
Gradnja večnamenske športne dvorane
Oglaševanje - Radio 94
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
Dejavnost vrtca Stari trg
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto
Dejavnost vrtca - ostali vrtci
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš
Materialni stroški v osnovni šoli
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

20001
411103
20003
411909
20003
411909
20007
411920

Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Darilo ob rojstvu otroka
Regresiranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih
Regresiranje oskrbe v domovih
Regresiranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih
Regresiranje oskrbe v domovih
Subvencioniranje stanarin
Subvencioniranje stanarin

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

06005
402099
06005
402200
06005
402301
06005
402301
06005
402402
06005
402504
06005
402001
13004
402503
13004
402503
13004
402503
13005
402200
13005
402503

Materialni stroški občinske uprave
Drugi splošni material in storitve
Materialni stroški občinske uprave
Električna energija
Materialni stroški občinske uprave
Vzdrževanje in popravila vozil
Materialni stroški občinske uprave
Vzdrževanje in popravila vozil
Materialni stroški občinske uprave
Stroški prevoza v državi
Materialni stroški občinske uprave
Zavarovalne premije za objekte
Materialni stroški občinske uprave
Čistilni material in storitve
Prometna signalizacija
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Prometna signalizacija
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Prometna signalizacija
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Cestna razsvetljava
Električna energija
Cestna razsvetljava
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

145,24
160,94
154,73
10.772,93

4.366,08
129,90

2.011,26

9,76

30,06

1.212,30

4.005,80

9.345,20

294,00
3.213,74
4.598,74
4.000,00

885,45
2.361,54
581,68
4.800,00

748,98
103,87
312,68
344,19
127,90
6,96
245,26
374,75
160,05
84,01
82,57
364,13
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PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP

15003
420401
ob065-13-0059
15003
420401
ob065-13-0059
15003
420401
ob065-13-0059
16011
420501
ob065-18-0088
16011
420501
ob065-18-0088
16011
420501
ob065-18-0088
16015
420600
ob065-08-0015
16009
402999
16009
402999
17004
413105
18019
413301
18023
402504
18025
412000
18013
402203
19001
411921
19001
411921
20018
413301
20018
413302
22001
403305
01006
400001
01006
400001
01006
400001
01006
400001
01008
402112
18013
420401
ob065-11-0040
18013
420401
ob065-11-0040
18013
420401
ob065-11-0040
20019
402199
ob065-18-0083

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
Novogradnje
Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
Novogradnje
Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
Novogradnje
Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
Obnove
Obnova vodovodnega omrežja Vrhnika
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
Obnove
Obnova vodovodnega omrežja Vrhnika
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
Obnove
Obnova vodovodnega omrežja Vrhnika
Nakup zemljišč
Nakup zemljišč
Nakup zemljišč
Prostorski dokumenti
Drugi operativni odhodki
Prostorski dokumenti
Drugi operativni odhodki
Prispevek za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plač
Javni zavod Snežnik
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo
Večnamenski objekt Babno Polje
Zavarovalne premije za objekte
Financiranje drugih društev
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Vzdrževanje športnih objektov
Voda in komunalne storitve
Dejavnost vrtca Stari trg
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš
Dejavnost vrtca Stari trg
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš
Medgeneracijski center Gaber
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo
Medgeneracijski center Gaber
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto
Obresti od dolgoročnih kreditov
Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom
Plača župana
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
Plača župana
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
Plača župana
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
Plača župana
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
Materialni stroški - župan
Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije prosla
Vzdrževanje športnih objektov
Novogradnje
Gradnja večnamenske športne dvorane
Vzdrževanje športnih objektov
Novogradnje
Gradnja večnamenske športne dvorane
Vzdrževanje športnih objektov
Novogradnje
Gradnja večnamenske športne dvorane
Projekt "MEDGEN II Regio"
Drugi posebni materiali in storitve
MEDGEN II Regio

PP
15002
KONTO 402503

Odvoz kosovnih odpadkov
Tekoče vzdrževanje drugih objektov

2.883,17

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

15003
420500
ob065-13-0059
15003
420899
ob065-13-0059
16011
402606

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
Druga nadomestila za uporabo zemljišča

3.719,50

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

16011
420299
ob065-18-0088
16011
420899
ob065-18-0088
16011
420899
ob065-18-0088
16010
402099
16010
402503
17005
413302
18019
413300
18023
402902
18010
412000
18013
402200
19001
413302
19004
413302
20018
413300
20018
413300
22004
550305
01006
400000
01006
401101
01006
401200
01006
401300
01008
402999
18013
420241
ob065-17-0080
18013
420899
ob065-11-0040
18013
420899
ob065-17-0080
20001
411103

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
Nakup druge opreme in napeljav
Obnova vodovodnega omrežja Vrhnika
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Obnova vodovodnega omrežja Vrhnika
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Obnova vodovodnega omrežja Vrhnika
Vzdrževanje pokopališč
Drugi splošni material in storitve
Vzdrževanje pokopališč
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Mrliško ogledna služba
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto
Javni zavod Snežnik
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge
Večnamenski objekt Babno Polje
Plačila po podjemnih pogodbah
Programi športa
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Vzdrževanje športnih objektov
Električna energija
Dejavnost vrtca Stari trg
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto
Materialni stroški v osnovni šoli
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto
Medgeneracijski center Gaber
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge
Medgeneracijski center Gaber
Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov
Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti
Plača župana
Osnovne plače
Plača župana
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Plača župana
Prispevek za zaposlovanje
Plača župana
Prispevek za starševsko varstvo
Materialni stroški - župan
Drugi operativni odhodki
Vzdrževanje športnih objektov
Nakup opreme telovadnic in športnih objektov
Nogometno igrišče
Vzdrževanje športnih objektov
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Gradnja večnamenske športne dvorane
Vzdrževanje športnih objektov
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Nogometno igrišče
Pomoč staršem ob rojstvu otrok
Darilo ob rojstvu otroka

19.220,63

0,40

891,89

10.029,52

5.505,18

671,00
1.456,44
1.113,26
198,71
4,68
0,31
107,08
2.789,57
5.000,00
43,28
99,32
285,57
596,10
1,16
0,14
0,53
300,00
7.670,68

14.396,00

130,95

208,65
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1.4 OBRAZLOŽITVE K BILANCI STANJA
BILANCA STANJA na dan 31.12.2018
Členitev skupine
kontov
1

v EUR (brez centov)
Znesek

Naziv skupine kontov

Oznaka
za AOP

Tekočega leta

2

3

4

Prejšnjega leta
5

001

17.890.948

16.337.861

00

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

20.698

20.698

01

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

20.698

20.170

02

NEPREMIČNINE

004

21.242.547

19.255.384

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

005

5.955.864

5.549.311

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1.224.006

1.123.579

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

825.461

739.829

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

008

430.236

430.235

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

009

0

0

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

010

0

0

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

011

1.775.484

1.817.275

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

012

1.929.897

1.631.501

10

013

0

0

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

274.719

1.155.751

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

015

139.020

88.420

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

016

0

0

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017

916.695

6.549

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

018

0

0

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

019

0

0

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

36.151

41.336

18

NEPLAČANI ODHODKI

021

563.312

339.442

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

022

0

3

023

0

0

30

C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)
OBRAČUN NABAVE MATERIALA

024

0

0

31

ZALOGE MATERIALA

025

0

0

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

026

0

0

33

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE

027

0

0

34

PROIZVODI

028

0

0

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

029

0

0

36

ZALOGE BLAGA

030

0

0

37

DRUGE ZALOGE

031

0

0

032

19.820.845

17.969.362
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I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

033

0

0

034

1.669.474

491.276

20

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035

626

626

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

036

23.206

21.652

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

037

474.063

256.976

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038

42.826

42.939

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039

56.307

47.526

25

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

040

0

0

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

041

0

0

28

NEPLAČANI PRIHODKI

042

1.072.446

121.557

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

043

0

0

044

18.151.371

17.478.086

90

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
SPLOŠNI SKLAD

045

18.047.582

17.367.958

91

REZERVNI SKLAD

046

38.165

38.165

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

047

0

0

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

048

0

0

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0

0

050

0

0

051

0

0

9412

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI
LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI
LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

052

0

0

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

053

0

0

96

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

054

65.624

71.963

9410
9411

97

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

055

0

0

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056

0

0

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057

0

0

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

0

0

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

059

0

0

060

19.820.845

17.969.362

99

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

061

0

0
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Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan
31.12.2018 in na dan 31.12.2017.
SREDSTVA
Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na:
o dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
o kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so:
o neopredmetena dolgoročna sredstva
o nepremičnine
o oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
o dolgoročne kapitalske naložbe in dolgoročna posojila ter dolgoročni depoziti
o dolgoročne terjatve iz poslovanja
o terjatve za sredstva, dana v upravljanje
o popravki vrednosti naštetih postavk
Kratkoročna sredstva so:
o denarna sredstva na računih ter dobroimetja pri bankah in drugih finančnih
organizacijah
o kratkoročne terjatve do kupcev
o kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
o druge kratkoročne terjatve
o neplačani odhodki
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so:
o kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
o kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
o druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
o kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
o neplačani prihodki

1.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Denarna sredstva na transakcijskem računu občine na dan 31.12.2018 so znašala
274.719,34 EUR.
Kratkoročnih finančnih naložb proračuna na dan 31.12.2018, ki bi predstavljala začasno
prosta sredstva proračuna, ki bi bila naložena kot depoziti v banke ali kot kratkoročni
vrednostni papirji, občina ni imela.

1.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Pri dolgoročnih kapitalskih naložbah v letu 2018 ni bilo sprememb.
Stanje se nanaša na ustanovitveni delež občine v JP Komunala Cerknica d.o.o. v
vrednosti (415.605,81 EUR), RRA Pivka (11.388,35 EUR) ter na lastništvo posameznih
delnic (3.241,21 EUR). Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb na dan 31.12.2018 znaša
430.235,55 EUR.

1.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih
sredstev
Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2018 znaša 20.170,19 EUR, v
letu 2018 ni bilo novih nabav, obračunana je bila amortizacija v višini 528 EUR. Med
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neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi občina vodi evidenco računalniških programov,
njihova nabavna vrednost znaša 20.698,19 EUR.
Vrednost nepremičnin občine na dan 31.12.2018 znaša 12.461.277,42 EUR. Stanje se
nanaša na vrednost objektov komunalne infrastrukture in stanovanj v lasti občine ter
zemljišč.
Med nepremičninami v pridobivanju se vodijo sredstva v višini 2.825.405,03 EUR (gradnja
hodnika za pešce Pudob, gradnja komunalne infrastrukture Pudob, Babno Polje in
Škrilje…)
Gre za nepremičnine, ki še niso prenesene v uporabo (nimajo uporabnega dovoljenja) ali
je njihova gradnja v teku.
Popravek vrednosti nepremičnin – amortizacija je v letu 2018 za objekte v lasti občine
znašala 218.943,58 EUR, za stanovanja 75.105,24 in za objekte ki jih ima v najemu JP
Komunala Cerknica d.o.o. (komunalna infrastruktura) 169.826,92 EUR.
Vrednost opreme in drobnega inventarja na dan 31.12.2018 znaša 398.545,61 EUR
(povečanje vrednosti opreme se nanaša na prenos v uporabo opreme za opravljanje GJS
(vodovod in kanalizacija) ter na opremo in drobni inventar občine.
1.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje
Terjatve za sredstva dana v upravljanje se nanašajo na sredstva dana v upravljanje OŠ
Stari trg, ZD Cerknica in Javnemu zavodu Snežnik (posredni uporabniki proračuna
občine).
Terjatve za sredstva, dana v upravljanje OŠ Stari trg na dan 31.12.2018 znašajo
618.627,97 EUR, terjatve za sredstva, dana v upravljanje ZD Cerknica 770.864,27 EUR
ter terjatve za sredstva, dana v upravljanje Javnemu zavodu Snežnik 385.992,19 EUR.
V letu 2018 so se terjatve za sredstva, dana v upravljanje ZD Cerknica, zmanjšale za
11.792,56 EUR, terjatve za sredstva, dana v upravljanje OŠ Stari trg, so se zmanjšale za
22.167,29 EUR. Terjatve za sredstva dana v upravljanje JZ Snežnik pa so se zmanjšale
za 7.830,70 EUR. Zmanjšanje sredstev glede na preteklo leto se nanaša na sredstva
amortizacije v zavodih za leto 2018.
Sredstva so med občino Loška dolina in prejemniki teh sredstev usklajena glede na 37.
člen Zakona o računovodstvu.
Vrednost terjatev za sredstva, dana v upravljanje, tako na dan 31.12.2018 znaša
1.775.484,43 EUR.
1.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2018 znašajo 139.020,16 EUR, od tega
zapadle terjatve znašajo 75.202,31 EUR. Zapadle terjatve se nanašajo na neplačane
stanarine skupaj z zamudnimi obrestmi v višini 13.607,62 EUR, terjatve za zakupnine v
višini 20,00 EUR, terjatve za nakazilo na razpisu odobrenih sredstev za nakup šotora v
višini 39.669,50 EUR, objave oglasov v glasilu Obrh v višini 52,33 EUR in terjatve za
prodajo lesa v višini 21.852,86 EUR.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN v višini 916.694,69 EUR se nanašajo na
terjatve do MIZŠ za šolske prevoze v letu 2018 v vrednosti 8.316,53 EUR in terjatve do
posrednih uporabnikov proračuna občine v višini 47,41 EUR - terjatve za uporabo
prostorov (Večnamenski objekt Babno Polje in Kulturni dom Stari trg) ter terjatve za
sredstva, ki občini pripadajo na podlagi pogodbe z Eko skladom v višini 908.330,75 EUR.
Sredstva še niso zapadla v plačilo.
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Druge kratkoročne terjatve v višini 36.151,49 EUR se nanašajo na terjatve do ZZZS v
višini 2.768,62 EUR in do zavezancev za dajatve, za katere je nadzornik FURS v višini
33.382,87 EUR.
1.4.6. Aktivne časovne razmejitve
Aktivne časovne razmejitve se nanašajo na podaljšanje proračunskega leta države –
vnaprej vračunani prihodki zaradi podaljšanja proračunskega leta znašajo 0,35 EUR.
1.4.7. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Neplačani odhodki na dan 31.12.2018 znašajo 563.311,36 EUR, nanašajo se na plačila
tekočih odhodkov, tekočih transferov in investicijskih odhodkov, ki so bili opravljeni v letu
2018, ne pa tudi plačani. Na dan 31.12.2018 občina ni imela neplačanih zapadlih
odhodkov.
Tekoči neplačani odhodki so znašali 121.562,20 EUR, tekoči neplačani transferi
83.940,99 EUR in neplačani investicijski odhodki 357.808,17 EUR.
Aktivne časovne razmejitve v višini 0,35 EUR se nanašajo na vračunane prihodke zaradi
podaljšanja proračunskega leta proračuna RS.
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na kratkoročne obveznosti in
pasivne časovne razmejitve in lastne vire in dolgoročne obveznosti.
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so:
o kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
o kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
o druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
o kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
o neplačane prihodke
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme na dan 31.12.2018 znašajo 625,94 EUR.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obveznosti za čiste plače in
nadomestila plač ter na obveznosti za prispevke in davke ter dodatke v zvezi s plačami za
mesec december 2018 (23.206,12 EUR).
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2018 znašajo 474.062,63 EUR,
nanašajo se na obveznosti za storitve, opravljene v letu 2018 vendar pa ne plačane, vse
obveznosti se nanašajo na obveznosti, ki v letu 2018 še niso zapadle v plačilo (računi
izstavljeni v letu 2018, vendar še niso zapadli oz. računi, prejeti v letu 2019, pa je bila
storitev opravljena v letu 2018).
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 42.825,89 EUR se nanašajo na
kratkoročne obveznosti za dajatve za sejnine, izplačane januarja 2018 ter za dajatve za
pogodbeno delo in sejnine v višini 937,92; na obveznost do prejemnikov sejnin in izplačil
za pogodbeno delo v višini 1.710,57 EUR, obveznosti za plačilo DDV v višini 5.652,68
EUR ter na sredstva, ki jih je občina Loška dolina v letu 2007 prejela s strani Slovenske
odškodninske družbe kot vračilo vlaganj v gradnjo telekomunikacijskega omrežja v občini.
Občina je prejela 169.777,95 EUR za vračilo sedemstotim upravičencem, izvršena so bila
plačila v letu 2007 višini 143.317,50 EUR, v letu 2008 970,00 EUR ter v letu 2009 485,00
EUR (stanje 31.12.2017 znaša 25.005,45 EUR). Obveznost do zavezancev za davčne
dajatve znaša 9.519,27 EUR.
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Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov na dan 31.12.2018 znašajo
56.306,75 EUR in se nanašajo na storitve, opravljene v decembru 2018, računi v letu
2018 niso zapadli v plačilo.
Neplačani prihodki na dan 31.12.2018 znašajo 1.072.446,79 EUR, nanašajo se na davčne
neplačane prihodke v višini 33.227,85 EUR, nedavčne prihodke v višini 991.232,91 EUR
in neplačane transferne prihodke v višini 47.986,03 EUR.

1.4.8. Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 so:
o splošni sklad
o rezervni sklad
o dolgoročne finančne obveznosti
o druge dolgoročne obveznosti
Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 znašajo 18.151.371,31 EUR, od
tega znašajo dolgoročne obveznosti 65.623,53 EUR.
Vrednost virov splošnega sklada za osnovna sredstva znaša 15.685.228,07 EUR, sklada
za finančne naložbe 430.235,55 EUR, sklada za sredstva dana v upravljanje 1.775.484,43
EUR, presežek sredstev 156.634,37 EUR. Vrednost virov sredstev splošnega sklada za
druge namene – dolgoročno prejeta posojila znaša 65.623,53 EUR. Sredstva rezervnega
sklada na dan 31.12.2018 znašajo 38.165,36 EUR. V letu 2018 ni bilo porabe sredstev
rezervnega sklada.

2. POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA
LETO 2018
2.1.OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Občinski svet občine Loška dolina je proračun občine za leto 2018 sprejel na 19. redni seji
dne 25.1.2018 (objavljen v Uradnem glasilu občine Loška dolina št. 122 z dne 26.1.2018),
na 21. redni seji dne 14.6.2018 je Občinski svet občine Loška dolina potrdil rebalans
proračuna za leto 2018 (objavljen v Uradnem glasilu občine Loška dolina št. 127 z dne
15.6.2018). Planirani prihodki proračuna za leto 2018 so znašali 4.160.000 EUR,
dosežena realizacija prihodkov pa 3.765.499,22 EUR, kar pomeni realizacijo v višini 90,52
%. Planirani odhodki za leto 2018 so znašali 5.954.560 EUR, realizacija na dan
31.12.2018 pa 4.637.515,96 EUR, kar predstavlja 77,88 % realizacijo.
Po sprejetju proračuna se je prerazporejanje pravic porabe izvrševalo v skladu z odlokom
o proračunu, pregled vseh prerazporeditev je podan v tabelaričnem prikazu realizacije
posebnega dela proračuna - veljavni proračun.
Tako je v tabeli posebnega dela proračuna prikazan plan proračuna za leto 2018,
rebalans proračuna za leto 2018, veljavni proračun za leto 2018, realizacija za leto 2018
ter indeks realizacije glede na veljavni proračun in glede na sprejeti rebalans proračuna.
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2.2. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V
LETU 2018
PP

NRP

Konto

Opis

1

2

3

4

06007
ob065-08-0003

ob065-16-0077

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.344,75

2.500,00

2.500,00

2.263,99

2.108,74

93,14

0,00

0,00

236,01

236,01

100,00

Sofinanciranje nabave gasilske opreme

59.000,00

59.000,00

59.000,00

59.000,00

100,00

Sofinanciranje nabave gasilske opreme

59.000,00

59.000,00

59.000,00

59.000,00

100,00

59.000,00

59.000,00

59.000,00

59.000,00

100,00

Urejanje agromelioracijskih postopkov

186.400,00

186.400,00

186.400,00

168.594,38

90,45

Agromelioracija na komasacijskem območju Nadlesk - Podcerkev

186.400,00

186.400,00

186.400,00

168.594,38

90,45

7.584,00

7.584,00

18.356,93

18.356,93

100,00

Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustan

420401

Novogradnje

420801

Investicijski nadzor

1.830,00

60,00

197.192,29

100,00

Izvedba priključkov na LK229221 in LK 229171

152.000,00

197.062,39

197.192,29

197.192,29

100,00

150.000,00

193.424,40

193.424,40

193.424,40

100,00

2.000,00

2.422,59

2.552,49

2.552,49

100,00

0,00

1.215,40

1.215,40

1.215,40

100,00

Investicije v cestno infrastrukturo na državnih cestah

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

Ureditev hodnika za pešce Marof - Pudob

500,00

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

Razvoj turistične infrastrukture

8.000,00

9.334,83

9.334,83

9.334,83

100,00

Postajališče za avtodome

8.000,00

9.334,83

9.334,83

9.334,83

100,00

8.000,00

9.334,83

9.334,83

9.334,83

100,00

LAS - Festival domačih okusov in tradicij

57.000,00

63.350,00

66.573,56

63.310,18

95,10

Festival domačih okusov in tradicij

57.000,00

63.350,00

66.573,56

63.310,18

95,10

Plačila drugih storitev in dokumentacije

420299

14006
ob065-18-0084

89,95

3.050,00

197.192,29

420899

ob065-17-0079

148.407,45

3.050,00

197.062,39

Investicijski nadzor

14005

164.993,07

3.050,00

420801

420600

175.766,00

93,79

152.000,00

Novogradnje

ob065-13-0057

175.766,00

93,79

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
420401

13013

11

Nakup opreme za delovanje občinske uprave

Drugi posebni materiali in storitve

ob065-16-0075

10
2.344,75

402199

13006

Realizacija: 2018 Indeks 10:9

2.500,00

Nakup telekomunikacijske opreme

11012

9
2.500,00

420238

431000

8
2.500,00

Nakup strojne računalniške opreme

ob065-08-0004

7

Nakup opreme
420202

07005

Sprejeti proračun: 2018/1 Rebalans proračuna: 2018 Veljavni proračun: 2018

Nakup zemljišč

Nakup druge opreme in napeljav

0,00

402099

Drugi splošni material in storitve

0,00

0,00

3.263,38

0,00

0,00

420300

Nakup drugih osnovnih sredstev

57.000,00

61.000,00

60.990,24

60.990,24

100,00

420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

15003
ob065-13-0059

0,00

2.350,00

2.319,94

2.319,94

100,00

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

1.540.000,00

1.400.000,00

1.397.116,83

1.267.746,50

90,74

Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob

1.500.000,00

1.360.000,00

1.357.116,83

1.253.366,60

92,36

1.465.000,00

1.309.821,18

1.283.997,88

1.188.519,60

92,56

0,00

0,00

3.719,50

3.719,50

100,00

420401

Novogradnje

420500

Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

420801

Investicijski nadzor

25.000,00

25.000,00

25.000,00

16.728,05

66,91

420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

10.000,00

25.178,82

44.399,45

44.399,45

100,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

8.887,46

29,62

ob065-18-0085

Komunalna infrastruktura Babno Polje
420804

ob065-18-0086

Načrti in druga projektna dokumentacija

Komunalna infrastruktura Škrilje
420804

16011

Načrti in druga projektna dokumentacija

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
ob065-18-0087

Vodni vir Čolniči
420899

ob065-18-0088

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Obnova vodovodnega omrežja Vrhnika
420299

Nakup druge opreme in napeljav

420501

Obnove

420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

ob065-18-0089
16015
ob065-08-0015
420600

17001
ob065-08-0014

ob065-11-0040

300.000,00

305.504,78

305.504,78

100,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.559,00

102,24

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.559,00

102,24

240.000,00

240.000,00

245.504,78

244.053,89

99,41

0,00

0,00

891,89

0,00

0,00

240.000,00

240.000,00

229.078,19

229.078,19

100,00

15.534,70

14.975,70

96,40

35.891,89

102,55

35.000,00

35.891,89

102,55

Nakup zemljišč

9.824,00

9.824,00

313,02

0,00

0,00

Nakup zemljišč

9.824,00

9.824,00

313,02

0,00

0,00

Nakup zemljišč

9.824,00

9.824,00

313,02

0,00

0,00

1.500,00

11.150,00

11.150,00

11.058,76

99,18

11.150,00

11.058,76

99,18

Investicijski transferi javnim zavodom

1.500,00

11.150,00

11.150,00

11.058,76

99,18

Vzdrževanje športnih objektov

983.428,00

983.428,00

983.428,00

69.678,83

7,09

Gradnja večnamenske športne dvorane

949.928,00

949.928,00

942.126,37

28.377,20

3,01

949.928,00

945.292,00

913.749,17

0,00

0,00

0,00

0,00

9.345,20

9.345,20

100,00

Plačila drugih storitev in dokumentacije

1.500,00

11.150,00

0,00

4.636,00

19.032,00

19.032,00

100,00

33.500,00

33.500,00

41.301,63

41.301,63

100,00

30.000,00

30.000,00

37.670,68

37.670,68

100,00

3.500,00

3.500,00

3.630,95

3.630,95

100,00

Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca

0,00

20.000,00

16.000,00

15.420,80

96,38

Investicijsko vzdrževanje Vrtec Stari trg

0,00

20.000,00

16.000,00

15.420,80

96,38

Investicijski transferi javnim zavodom

0,00

20.000,00

16.000,00

15.420,80

96,38

Projekt "MEDGEN II Regio"

47.289,00

5.389,00

380,35

0,00

0,00

MEDGEN II Regio

47.289,00

5.389,00

380,35

0,00

0,00

Nogometno igrišče
420241

Nakup opreme telovadnic in športnih objektov

420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

ob065-18-0083

54,92

300.000,00

35.000,00

420899

20019

5.492,44

0,00

Načrti in druga projektna dokumentacija

432300

10.000,00

35.000,00

420804

ob065-09-0019

10.000,00

35.000,00

Novogradnje

19003

29,62

54,92

10.000,00

0,00

420401

ob065-17-0080

8.887,46

5.492,44

35.000,00

Investicijsko vzdrževanje ZP Stari trg
432300

30.000,00

10.000,00

35.000,00

Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

18013

30.000,00

10.000,00

Nakup druge opreme in napeljav

Vodovodni sistem Loška dolina - nakup agregata
420299

30.000,00

10.000,00

400000

Osnovne plače

12.000,00

0,00

0,00

0,00

-

402199

Drugi posebni materiali in storitve

35.289,00

5.389,00

380,35

0,00

0,00

3.347.441,00

3.247.938,22

3.235.393,66

2.169.186,10

67,05
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II. POSEBNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN DHODKOV
1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM

85.069 €
29 . 74 7 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet,
župan, podžupan)
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

29.747 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih
institucij političnega sistema:
- občinskega sveta
- župana in podžupanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

23.156 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje stroške svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije),
stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij (tudi občinske volilne
komisije), financiranje političnih strank.
Zakonske in druge pravne podlage
Ustava RS, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volilni in
referendumski kampanji, Statut občine Loška dolina, Pravilnik o višini in načinu
določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev občine Loška dolina,
sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine Loška dolina
ter o povračilih stroškov, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

01001 Stroški svetnikov - sejnine

9.969 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške za izplačilo sejnin svetnikom v skladu s pravilnikom, ki ureja
izplačilo sejnin. Višina sejnin je odvisna od višine plače župana in se usklajuje z rastjo
le - te. Planirana sredstva so znašala 13.000 EUR, realizacija pa 9.968,74 EUR in
sicer za opravljene 4 seje občinskega sveta.
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01002 Stroški odborov in komisij - sejnine

2.042 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške za izplačilo sejnin članom komisij in odborov v občini. Višino
izplačanih sejnin določa pravilnik.

01004 Financiranje političnih strank

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Lokalne skupnosti lahko na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah financirajo
stranke. Omenjeni zakon določa, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna
lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega člana
sveta lokalne skupnosti. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se
določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi
višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih
ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto (primerna
poraba). Sredstva za politične stranke se namenjajo političnim strankam, ki so
sodelovale na lokalnih volitvah leta 2014 skladno z pridobljenim številom glasov.
Realizacija v letu 2018:
Naša Notranjska
SDS
SD
NSi
DESUS
SMC

316,00 EUR
416,95 EUR
786,82 EUR
1.923,34 EUR
763,28 EUR
793,54 EUR

01005 Občinska volilna komisija

6.145 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena plačilu nadomestila članom volilnih organov, ki jim pripada po
Zakonu o lokalnih volitvah. Volilni organi so samostojni in neodvisni organi občine, ki
skrbijo za izvedbo volitev. Člani občinske volilne komisije (OVK)imajo skladno z
veljavno zakonodajo, zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah pravico
do enkratnega nadomestila in sicer:
- predsednik in tajnik OVK v znesku, ki je enak 50 % osnovne mesečne plače za
poklicno opravljanje funkcije župana v občini (1.446,77 EUR bruto);
- namestnik predsednika in namestnik tajnika OVK v znesku, ki je enak 80 %
nadomestila predsednika OVK (1.157,42 EUR bruto);
- člani OVK in njihovi namestniki v znesku, ki je enak 20 % nadomestila predsednika
OVK (289,35 EUR bruto).

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

6.591 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje stroške za izvedbo in nadzor volitev svetnikov in župana.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o lokalni samoupravi
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01003 Volitve župana in občinskega sveta

6.591 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V postavki je vključena realizacija sredstev za pokritje stroškov izvedbe volitev, in sicer
so tu zajeti materialni stroški priprave in ureditve volišč, stroški za delo volilnih odborov,
stroški priprave in uporabe glasovalnega materiala, stroški objav in oglasov ter ostali
stroški za tehnično izvedbo volitev.
Skupna realizacija je znašala 6.591,03 EUR in sicer:
- sejnine volilnih odborov 2.756,35 EUR;
- tiskanje glasovnic in javnih razglasov 718,28 EUR;
- priročniki Lokalne volitve 2018 228,81 EUR;
- pisarniški material 82,81 EUR;
- najemnina za volišča 120,02 EUR;
- reprezentanca za volilne odbore in volilno komisijo (za dan volitev) 123,17 EUR;
- poštnina in raznos uradnega glasila 2.171,25 EUR;
- volilni material 390,34 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

5.346 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih
običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0401 Kadrovska uprava
0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava

784 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo
občinskih nagrad in priznanj.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

784 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje stroške v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj.
Zakonske in druge pravne podlage
Odlok o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina

04001 Občinska priznanja

784 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka se nanaša na stroške v zvezi z občinskimi priznanji, ki jih občinski svet
občine Loška dolina vsako leto podeljuje v skladu z občinskim odlokom.
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0403 Druge skupne administrativne službe

4.562 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za
obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov
razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne
prostore občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1.112 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje stroške v zvezi z objavo občinskih predpisov, stroške v
zvezi z izdelavo celostne podobe občine, vzdrževanje spletnih strani občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Loška dolina

04004 Spletne strani občine

1.112 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina ima od leta 2009 izbranega izvajalca za izdelavo spletnih strani
občine. Sredstva so bila namenjena za redno vzdrževanje spletne strani v letu 2018.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

3.450 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje stroške v zvezi z izvedbo protokolarnih dogodkov - pokroviteljstva
občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroške praznovanja
občinskega in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Loška dolina

04002 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku

3.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina organizira ob državnih praznikih (8. februar in 25. junij), ter ob
občinskem prazniku (19. oktober) prireditve. Sredstva so namenjena izvajalcem
prireditev ter pokrivanju stroškov pogostitev, cvetličnih aranžmajev in drugo.
Porabljena so bila sredstva v višini 3.450,05 EUR in sicer za izvedbo občinskega
praznika v višini 2.112,05 EUR (pogostitev, aranžmaji, vodenje prireditve in nastop
skupine Jazzva) in za dotacijo Društvu pihalni orkester Kovinoplastika Lož za izvedbo
programa ob Dnevu državnosti (800,00 EUR).
V letu 2018 je ob kulturnem prazniku Javni zavod Snežnik v Zavodu ARS Viva v
Podcerkvi organiziral prireditev (strošek občine 538,00 EUR).
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1 4 .7 5 2 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin,
združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni
0603 Dejavnost občinske uprave

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter
koordinacija vladne in lokalne ravni

14.752 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje
ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge
oblike povezovanja občin).
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

572 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje stroške za delovanje nacionalnih združenj lokalnih skupnosti Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi

06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

572 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva, ki jih občina nameni za plačilo članarine v združenju
Skupnost občin Slovenije. Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno
združenje lokalnih skupnosti v Sloveniji in je tudi uradno zastopnik interesov občin v
odnosu do državnih institucij. Za člane opravlja vrsto nalog, poleg zastopanja interesov
pripravlja stališča in predloge občin do zakonskih predlogov, zastopa interese pri
sklepanju kolektivnih pogodb in organizira razprave o dokumentih. Višina članarine je
za leto 2018 znašala 0,15 EUR na prebivalca.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

14.180 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje dejavnosti v zvezi z drugimi oblikami povezovanja občin -
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delovanje regionalne razvojne agencije (RRA Notranjsko kraške regije).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,

06002 RRA Zeleni kras

14.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina je soustanoviteljica RRA Zeleni kras d.o.o. V okviru vsakoletnega
proračuna občina zagotavlja sredstva za delovanje navedene agencije in sicer skladno
s sprejetim Zakonom o skladnem regionalnem razvoju in Pravilnikom o subjektih
spodbujanja razvoja na regionalni ravni ter pogodbo sklenjeno preko Sveta regij. V letu
2012 je bila podpisana pogodba o izvajanju nalog spodbujanje regionalnega razvoja, ki
se izvajajo v javnem interesu med Svetom Notranjsko – kraške regije in RRA kot
subjektom spodbujanja na regionalni ravni. Zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja določa, da se naloge spodbujanja regionalnega razvoja v javnem
interesu delno financirajo iz državnega proračuna kot regionalna spodbuda, razliko pa
zagotavljajo sodelujoče lokalne skupnosti. Občine Notranjsko kraške regije
sofinancirajo RRA stroške izvajanja nalog, določenih z Zakonom o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja, pokritje stroškov sofinanciranja regionalnih projektov
in stroške koordinacije projektov, sofinanciranih iz naslova Razvoj regij.
V letu 2017 so bila sredstva skladno s Pogodbo o medsebojnih razmerjih pri izvajanju
nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni, ki so v javnem interesu za obdobje
2013-2017, podpisano med RRA Zeleni kras, d.o.o. in občinami v regiji, financirane
javne naloge skladno z ZSSRR in sicer po ključu delitve med občinami
ustanoviteljicami (11,83 % stroškov oz 10.070,48 EUR odpade na Občino Loška
dolina).
V letu 2015 je bila ustanovljena LAS Notranjska, ki povezuje različne deležnike z
območja Bloke, Cerknica in Loška dolina. Občina je v skladu s Pogodbo o
sofinanciranju nalog vodilnega partnerja LAS Notranjska sofinancirala naloge
upravljanja LAS Notranjska v višini 4.110 EUR, 30 EUR predstavlja prispevek za
članarino občine v LAS Notranjska.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

3 5 .2 2 4 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje
posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in
druge posebne skupine)
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi

35.224 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižnjičarsko dejavnost,
založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno
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dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije,
arboretume ipd
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 Drugi programi v kulturi

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

35.224 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za izdajanje lokalnega časopisa, delovanje lokalnega
radia in lokalne TV
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih

18014 Izdajanje glasila Obrh

20.994 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru sredstev navedene postavke je občina v letu 2018 financirala izdajo petih
številk občinskega glasila Obrh. Dodatno je bilo potrebno izdati petkrat tudi uradni del
glasila, skupni stroški za tiskanje so tako znašali 11.535,17 EUR. Stroški raznosa
glasila so znašali 2.032,50 EUR. Postavka vključuje poleg navedenih stroškov tudi
plačila avtorskih honorarjev (lektoriranje 575,30 EUR), plačilo izdelave križanke
(160,00 EUR) ter plačilo za urednika glasila in uredniški odbor (6.690,88 EUR).

18015 Sofinanciranje programa lokalne televizije

10.536 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina sredstva v višini 10.536 EUR v letu 2018 namenila plačilu storitev zavoda Oron.
Zavod Oron na televizijskem kanalu Loška dolina ustvarja in pripravlja TV programe z
aktualnimi vestmi, sporočili ter informativne kontaktne oddaje o aktualnih temah, ki
imajo namen informiranja in obveščanja prebivalcev občine. Prav tako se sredstva
namenjajo za snemanje aktualnih dogodkov v občini, snemanje sej občinskega sveta…
Zavod Oron zagotavlja še ažurno posredovanje posnetih DVD-medijev Občini Loška
dolina za občinski arhiv ter pripravlja vsebino seje občinskega sveta za predvajanje
preko spletne strani Občine Loška dolina.

18016 Oglaševanje - Radio 94

3.294 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva navedene postavke se skladno z letno pogodbo namenjajo za obveščanje
občanov prek nekomercialnih obvestil na območnem Radiu 94.

18024 Spletna stran Novice z Notranjske

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 smo iz te postavke pokrivali stroške iz leta 2017 (računi za mesec
november in december 17), v letu 2018 tega medija nismo sofinancirali.
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18026 Notranjsko primorske novice

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 smo iz te postavke pokrivali stroške iz leta 2017 (račun za zadnje
tromesečje leta 2017), v letu 2018 tega medija nismo sofinancirali

2000 NADZORNI ODBOR

8.375 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA

8 .3 7 5 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo
javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske
uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor

8.375 €

Opis glavnega programa
V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega
odbora občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

8.375 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za
nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne
strokovne naloge nadzora...
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o višini in načinu
določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev občine Loška dolina,
sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine Loška dolina
ter o povračilih stroškov, Poslovnik nadzornega odbora občine Loška dolina.

02001 Dejavnost nadzornega odbora

8.375 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za delovanje nadzornega odbora občine se zagotavljajo v proračunu občine
za plačilo nadomestil članom in predsedniku nadzornega odbora občine, njihova višina
pa je določena glede na letni plan nadzora, ki ga sprejme nadzorni odbor.
Nadzorni odbor občine Loška dolina se je v letu 2018 sestal na 6 sejah. Planirana
sredstva so bila 6.500,00 EUR, z rebalansom povečana na 11.400,00 EUR, porabljena
pa 8.375,37 EUR in sicer za izplačilo sejnine predsedniku in članom nadzornega
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odbora v višini 5.475,37 EUR (manjša realizacija zaradi manjšega števila sej) in plačilo
za storitve sodnega izvedenca (2.900,00 EUR).

3000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM

60.400 €
5 7 .4 5 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet,
župan, podžupan)
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

57.450 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih
institucij političnega sistema:
- občinskega sveta
- župana in podžupanov.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

57.450 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje sredstva za plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za
nepoklicno opravljanje funkcije, materialne stroške vključno s stroški reprezentance,
odnose z javnostmi.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o interventnih ukrepih, Pravilnik o višini
in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev občine
Loška dolina, sejnin članom delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine
Loška dolina ter o povračilih stroškov, Zakon o uravnoteženju javnih financ
01006 Plača župana

46.541 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovna plača župana občine Loška dolina je določena z uvrstitvijo v 49. plačni
razred, pripada mu tudi dodatek na delovno dobo v višini 0,33% za vsako začeto leto
zaposlitve, V 49. plačni razred je župan uvrščen glede na to, da gre za občino z od
2001 do 5000 prebivalcev.
Sredstva v višini 46.541,11 EUR so bila namenjena za plačilo osnovne plače, dodatka
za delovno dobo, nadomestila za prehrano, prispevke na plače, premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja in regres za letni dopust.
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01007 Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije - podžupan

5.272 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zakon o lokalni samoupravi določa, da se plača podžupana za nepoklicno opravljanje
funkcije določi v višini največ 50 % plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil
in sicer gre za 34.- 41. plačni razred (podžupan občine od 2001 – 5000 prebivalcev).
Podžupan občine Loška dolina je s sklepom župana uvrščen v 34. plačni razred, za
opravljanje svoje funkcije pa prejema 25% plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal
poklicno (podpisana izjava).

01008 Materialni stroški - župan

5.637 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so bila sredstva v višini 5.636,50 EUR (porabljeni 56 % planiranih
sredstev) porabljena za izdatke za reprezentanco, stroške prevoza v državi in odhodke
v zvezi z opravljanjem funkcije in protokolarnih obveznosti.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA
POMOČ

1 .7 5 1 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z
občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1.751 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za
izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine,
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

1.751 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje sredstva za obmejno in drugo sodelovanje občin na področju
kulture, športa in drugih področjih.

03001 Mednarodno sodelovanje

1.751 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so bila porabljena za stroške srečanja na meji z R Hrvaško in plačilo prevoza
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otrok in spremljevalcev iz OŠ v Avstrijo na grad Glanneg, kjer je folklorna skupina
zastopala slovensko kulturo na srečanju Slovenija - Italija - Avstrija.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1 .2 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih
običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0401 Kadrovska uprava
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1.200 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za
obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov
razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne
prostore občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1.200 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje stroške v zvezi z izvedbo protokolarnih dogodkov - pokroviteljstva
občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroške praznovanja
občinskega in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Loška dolina

04005 Novoletne prireditve

1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina organizira v sodelovanju z osnovno šolo v mesecu decembru obisk Dedka
Mraza v vrtcu Polhek in otrok prve triade v osnovni šoli (skupaj okrog 330 otrok) in v
okviru te prireditve tudi simbolično obdaritev otrok.
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4000 OBČINSKA UPRAVA
02 EKONOMSKA IN FISKALNA
ADMINISTRACIJA

4.483.671 €

1 .6 8 7 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo
javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske
uprave, pristojnega za finance in nadzornega odbora.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1.687 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za
pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in
pobiranja občinskih dajatev.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1.687 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje dejavnost v zvezi z urejanjem na področju fiskalne politike: stroški
prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS
za javna plačila, provizija Banke Slovenije, vračila finančne izravnave, komunalnega
prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v primeru, da gre za izplačila
iz proračuna.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi, Zakon o
lokalni samoupravi, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS)

02003 Stroški plačilnega prometa

1.687 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški navedene postavke predstavljajo stroške plačilnega prometa, ki jih občini za
storitve zaračunava Uprava RS za javne prihodke in so znašali 254,82 EUR. V letu
2014 pa je Banka Slovenije spremenila način obrestovanja sredstev na računih javnih
subjektov pri Banki Slovenije. Dne 10.6.2014 je izdala Sklep o določitvi višine obrestnih
mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov - na podlagi sklepa
ECB, ki je z uvedbo negativne obrestne mere za mejni depozit uveljavil negativno
obrestovanje presežnih sredstev javnih subjektov pri BS. Negativne obresti stanja na
računu so v letu 2018 znašale 1.432,45 EUR.
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04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

3 .3 1 7 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih
običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0401 Kadrovska uprava
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

3.317 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za
obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov
razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne
prostore občine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

3.000 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje stroške v zvezi z izvedbo protokolarnih dogodkov - pokroviteljstva
občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroške praznovanja
občinskega in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Loška dolina

04012 Sofinanciranje prireditev

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi sprejetega Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen
sofinanciranja prireditev v občini Loška dolina in objavljenega javnega razpisa so bila
sredstva v višini 3.000,00 EUR dodeljena Društvu žena in deklet na podeželju Ostrnice
v višini 1.300,00 EUR (praznovanje 10-letnice delovanje društva, izdaja biltena),
Lovsko kinološkemu društvu Cerknica v višini 500,00 EUR (razstava lovskih psov pri
gradu Snežnik) in PGD Stari trg v višini 1.200,00 EUR (praznovanje 130-letnice
delovanja društva).

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim
premoženjem

317 €

Opis podprograma
V podprogram so uvrščeni stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje
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občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko
vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti
občine.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o davku na nepremičnine

04007 Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki

317 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Odhodki na navedeni postavki se nanašajo na plačila odvetniških storitev, sodnih
stroškov, stroškov notarjev in drugih stroškov v zvezi s postopki glede občinskega
premoženja in tožbami. Sredstva v višini 317,20 EUR so bila namenjena za odvetniške
storitve v postopku javnega naročila.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

3 1 0 .4 0 1 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin,
združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni
0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

310.401 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje
občinske uprave.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

306.675 €

Opis podprograma
Podprogram vključuje sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in sredstva za
materialne stroške v zvezi z delovanjem občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v
javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ
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06003 Sredstva za plače delavcev

207.077 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V postavki so prikazani porabljeni izdatki za plače in prispevke zaposlenih v občinski
upravi, sredstva za regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in
stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za delovno uspešnost iz naslova
povečanega obsega dela, jubilejne nagrade in premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.
Sredstva postavke za plače delavcev so bila porabljena v višini 207.077,21 EUR
(manjša realizacija od planiranih sredstev, predvsem zaradi daljše bolniške odsotnosti
in posledično refundacije bolniške)
Refundacije zaradi bolniških izostankov so v letu 2018 znašale 20.649,43 EUR.

06005 Materialni stroški občinske uprave

40.089 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Porabljena sredstva na navedeni postavki so znašala 40.088,66 EUR .
Postavka vključuje sredstva za pisarniški in splošni material in storitve (za nabavo
pisarniškega materiala, čistilnega materiala in storitve v zvezi s čiščenjem poslovne
stavbe, stroške fotokopiranja, nabavo časopisov, revij in strokovne literature, izdatke
za reprezentanco in drug splošni material in storitve), sredstva za energijo, vodo,
komunalne storitve in komunikacije (električna energija, poraba kuriv in stroški
ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, stroški telefona, faksa in
elektronske pošte, poštnina), prevozne stroške in storitve (goriva za prevozna sredstva,
vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za
vozila), izdatke za službena potovanja (stroški prevoza in drugi izdatki za službena
potovanja), izdatke za tekoče vzdrževanje (zavarovalne premije) in druge operativne
odhodke (stroški izobraževanja zaposlenih in drugi operativni odhodki).
Vsi navedeni izdatki se nanašajo na področje delovanja občinske uprave, posamezni
planirani odhodki so bili prerazporejeni glede na dejanske potrebe oz. realizacijo
(veljavni proračun). Dejanska realizacija po posameznih ekonomskih namenih je
razvidna iz tabelaričnega dela realizacije.

06008 Delovanje skupne občinske uprave

38.879 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določijo župani
občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna
uprava sedež. Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v
finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne
uprave je priloga k proračunom občin.
Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delo organa skupne občinske uprave v
razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin
ustanoviteljic.
Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in
Bloke (Ur. list RS, št. 3/2010 in 5/2011) zagotavljajo občine ustanoviteljice sredstva za
delo skupne uprave in druga materialna sredstva glede na število prebivalcev iz leta
2010 v naslednjem razmerju:
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- Občina Postojna 40,86%
- Občina Cerknica 29,12%
- Občina Pivka 15,78%
- Občina Loška dolina 10,07%
- Občina Bloke 4,17%.
Izhodišče, ki je bilo upoštevano pri načrtovanju, je finančni načrt Medobčinskega
inšpektorata in redarstva za leto 2018 številka 410-102/2017 z dne 26.10.2017,
Program dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Postojna, Cerknica,
Loška dolina in Bloke za leto 2018 številka 061-6/2016 z dne 26.10.2017, Dogovor o
sodelovanju pri izboljšanju prometne varnosti v občinah ustanoviteljicah
Medobčinskega inšpektorata in redarstva za leto 2018, Akt o spremembah in
dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organu skupne
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« številka 100-9/2008-17 z dne
21.9.2017 in Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih številka
007-6/2014 z dne 26.11.2014.
Skupni prihodki so bili za leto 2018 načrtovani v višini 416.323,23 EUR.

OBČINA
DELEŽ % SOF. PO SPORAZUMU SOF. DEJANSKO
INDEKS
POSTOJNA
40,86
170.109,67
159.939,31
94,02
CERKNICA
29,12
121.233,32
113.985,14
94,02
PIVKA
15,78
65.695,81
61.768,05
94,02
LOŠKA DOLINA
10,07
41.923,75
39.417,25
94,02
BLOKE
4,17
17.360,68
16.322,73
94,02
SKUPAJ
100,00
416.323,23
391.432,48
94,02
Tabela 1: Prikaz predvidenega sofinanciranja po sporazumu in dejanske porabe sredstev
po občinah
Pri zahtevkih za mesec december, ki zapadejo v plačilo meseca januarja, se opravi
poračun preveč oziroma premalo plačanega v predhodnem letu, kar vpliva na indeks
realizacije na prihodkovni strani finančnega načrta MIR.
Stroški dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva so za 11 zaposlenih v letu 2018
znašali 28.704,72 EUR (delež naše Občine).
Sredstva na postavki so bila porabljena za kritje stroškov plač, regresa za letni dopust,
povračil stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela,
nadurnega dela, jubilejnih nagrad, odpravnine ob upokojitvi, premij kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja - ZKDPZJU in prispevkov za socialno varnost
zaposlenih, ki pomenijo zakonsko obveznost.
Delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2018 je našo Občino stalo
10.194,28 EUR.
Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za kritje stroškov pisarniškega
materiala za potrebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva, čiščenja poslovnih
prostorov, stroškov prevajalskih storitev, računalniških in računovodskih storitev,
nakupa strokovne literature in delov službene uniforme in opreme za občinske redarje,
drobnega inventarja in drugega splošnega in posebnega materiala in storitev. Zajeti so
tudi stroški, povezani z najemom, ogrevanjem poslovnih in skupnih prostorov, s porabo
elektrike, vode, telefonskimi in poštnimi storitvami ter ostalimi komunikacijskimi
storitvami, gorivom, najemom, vzdrževanjem, registracijo in zavarovanjem ter

44

popravilom vozil, s stroški izobraževanj in službenih potovanj zaposlenih na
Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, izvajanja kontrole obremenitev tovornih vozil,
vzdrževanja strojne računalniške opreme, merilnika hitrosti in prekrškovnega portala ter
vzdrževanje programa za obdelavo prekrškov.

06010 Vodenje osnovnih sredstev GJS

2.735 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina je v letu 2010 sklenila pogodbo z JP Komunala Cerknica d.o.o. o
najemu javne infrastrukture (komunalne) zaradi spremenjene zakonodaje. Na osnovi
pogodbe javno podjetje za občino v svoji izvenbilančni evidenci vodi vse potrebne
analitične knjigovodske evidence o najeti infrastrukturi in za lastnika zagotavlja vse
potrebne obračune in druge podatke za knjiženje. Sredstva postavke vključujejo
stroške javnega podjetja v zvezi z neposrednimi stroški materiala, storitev in dela
skladno s sklenjeno pogodbo.

06011 Stroški izdajanja projektnih pogojev in soglasij - JP Komunala

809 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. po pooblastilu lastnika (Občine) izdaja
investitorjem projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam ter soglasja za
priključitev na omrežja javne infrastrukture. Sredstva za kritje stroškov izdajanja
projektnih pogojev in soglasij javnemu podjetju zagotavlja lastnik v skladu s številom
dejansko izdanih projektnih pogojev, cena za izdajo enega dokumenta znaša 36,77
EUR brez DDV.

06012 Stroški informacijske podpore in programske opreme

15.905 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški so se nanašali na odhodke v zvezi z zagotavljanjem informacijske podpore
(dostop do omrežja HKOM), na odhodke za tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme (finančno in pisarniško poslovanje, energetsko knjigovodstvo), tekoče
vzdrževanje informacijskega okolja (prostorski informacijski sistem), tekoče
vzdrževanje strojne računalniške opreme ter storitve v povezavi z vzdrževanjem baze
podatkov za odmero NUSZ za leto 2018.

06014 Varstvo pri delu

1.181 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 so bili izvedeni redni zdravstveni pregledi zaposlenih v občinski upravi. Za
ta namen so bila porabljena sredstva v višini 813,42 EUR.
Sredstva v višini 367,83 so bila porabljena za izdelavo nove posodobljene izjave o
varnosti z oceno tveganja, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,
potrebnim za delovanje občinske uprave

3.725 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje sredstva za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo
najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije
v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev..
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi

06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

1.381 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v višini 1.380,62 EUR so bila porabljena za izdelavo ter montažo elektro
omare, preko katere imamo možnost priklopa na agregatsko napajanje občinske
stavbe in gasilskega doma v primeru izpada električne energije. Izveden je bil tudi
pregled gasilnih aparatov ter čiščenje dimnika.

06007 Nakup opreme

2.345 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v višini 2.344,75 EUR so bila v letu 2018 porabljena za nakup enega
osebnega računalnika, dveh monitorjev ter enega mobitela.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH
DOGODKIH

9 2 .2 8 3 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in
ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

92.283 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva
za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva
pred požarom
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
07039002 Protipožarna varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje
ob izrednih dogodkih

5.283 €

Opis podprograma
V podprogram so vključena sredstva za pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in
pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne
zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje
društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje,
razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in
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druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom,
Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč, Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini
Loška dolina

07002 Stroški operativnega delovanja civilne zaščite

5.283 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poraba sredstev za delovanje civilne zaščite je v letu 2018 znašala 5.283,37 EUR,
sredstva so bila namenjena za:
- zavarovanje motornega čolna
- zavarovanje članov štaba CZ
- nakup elektrod za defibrilator
- rezervne baterije za Motorolo
- čelade z naglavno svetilko
- sanitetni material za potrebe Civilne zaščite

07039002 Protipožarna varnost

87.000 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne
zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroške
dejavnosti poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih
zvez, intervencijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme
(financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in
opremo.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom,
Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč

07004 Dejavnost gasilske zveze in društev

28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 so bila zagotovljena sredstva za dejavnost gasilske zveze in društev v
višini 28.000 EUR, sredstva so bila porabljena za delovanje zveze, izobraževanje,
zavarovanje gasilcev, opreme in vozil, vzdrževanje vozil, gorivo, nakup strokovne
literature ter za dotacije za delovne izdatke.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

07005 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

59.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje nabave gasilske
zaščitne in reševalne opreme v višini 19.000,00 EUR in pomoč PGD Babno Polje pri
izgradnji gasilnega doma v višini 40.000,00 EUR.
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Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-08-0004 Sofinanciranje nabave gasilske opreme.....19.000,00 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

2 .5 0 6 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v
občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

2.506 €

Opis glavnega programa
Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za
zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
08029001 Prometna varnost

08029001 Prometna varnost

2.506 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi,
Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu občine Loška dolina

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

2.506 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poraba sredstev v letu 2018 v višini 2.505,57 EUR je bila namenjena delovanju sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V postavki so zajeti stroški, ki so bili
namenjeni za sejnine udeležencem sveta, nabavo otroških kolesarskih čelad za
učence, ki opravljajo kolesarski izpit skupaj z nabavo odsevnikov ter kresničk. Del
sredstev je bil namenjen tudi za izvedbo programa "Jumikar".

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1 3 .4 0 8 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer
vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1003 Aktivna politika zaposlovanja
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1003 Aktivna politika zaposlovanja

13.408 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje
odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih
zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega
proračuna (socialno - varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih,
komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri
sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih
delavcev v odprto brezposelnost.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

13.408 €

Opis podprograma
Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje
kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Pravilnik o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Pravilnik o financiranju javnih del

10001 Lokalni zaposlitveni programi - javna dela

13.408 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 sta programe javnih del v občini Loška dolina izvajala dva izvajalca Javni
zavod Snežnik ter OŠ Stari trg (oba v času od 01.01.2018 do 31.12.2018), naročnik
javnih del je bila Občina Loška dolina. Osnovna šola je dobila odobren program, kjer je
bila zaposlena 1 oseba (V. stopnja izobrazbe) na programu "učna in druga pomoč
otrokom, dijakom in drugim udeležencem izobraževanja". Skupni strošek tega
programa je znašal 4.714,43 EUR. Javni zavod Snežnik je v MGC Gaber izvajal
program z nazivom "družabništvo in spremljanje", kjer je bila zaposlena 1 oseba (VI.
stopnja izobrazbe) ter program "pomoč pri razvoju in pospeševanju turizma" (V. stopnja
izobrazbe), letni strošek je znašal 7.696,26 EUR. V tej postavki so v letu 2018
vključeni tudi stroški poplačila programov za leto 2017 oziroma zahtevkov iz decembra
in novembra 2017 in sicer za JP Komunala Cerknica (492,08 EUR) in CSD Cerknica
(505,51 EUR). Občina je pokrivala stroške dela (35 %), materialne stroške programov,
regres za letni dopust, razliko do minimalne plače.... Sofinancer vseh programov pa je
bil Zavod RS za zaposlovanje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 3 0 0 .7 9 4 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje
kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva
(gozdna infrastruktura) in ribištva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 Programi reforme kmetijstva in živilstva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
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1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

174.039 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za
strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje
podeželskih območij.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

5.445 €

Opis podprograma
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske
proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, prestrukturiranje in
prenovo kmetijske proizvodnje...
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o sofinanciranju programov
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Loška dolina

11011 Ukrepi v kmetijstvu

5.445 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 smo na podlagi pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Loška dolina in na podlagi javnega razpisa
sofinancirali:
- pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč v višini 445,04 EUR;
- pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja (strokovna ekskurzija »»Odgovorni in trajnostni turizem
s kulturno dediščino – primeri dobre prakse iz Brkinov« v višini 2.000,00 EUR - Vitra
Cerknica);
- tehnično podporo v kmetijskem in gozdarskem sektorju ("Tečaj varnega dela s
traktorjem in traktorskimi priključki ter pridobitev »F« kategorije" v višini 3.000,00 EUR Zavod Traktorč'k,).

11029003 Zemljiške operacije

168.594 €

Opis podprograma
Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon
o evidentiranju nepremičnin, Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
občini Loška dolina
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11012 Urejanje agromelioracijskih postopkov

168.594 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 so bila za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Nadlesk Podcerkev porabljena sredstva v skupni višini 168.594,38 EUR. Od tega je bilo
14.378,92 EUR namenjeno za izdelavo načrta izvedbenih del, zakoličbe glavnih točk
ureditve novih poljskih poti ter izdelavo obrazložitvene table. Sredstva v višini 2.928,00
EUR so bila porabljena za svetovanje v postopku javnega naročila za izvedbo
agromelioracije na komasacijskem območju Nadlesk - Podcerkev. Za izvedbo
agromelioracijskih del so bila porabljena sredstva v višini 148.407,45 EUR. Za
investicijski nadzor nad gradbenimi deli je bilo porabljeno 1.830,00 EUR. Ostala
sredstva v višini 1.050,01 EUR so bila porabljena za izračun bruto dodane vrednosti
na komasacijskem območju.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-16-0077 Agromelioracija na komasacijskem območju Nadlesk - Podcerkev .....
186.400,00 EUR

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

788 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje
služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

788 €

Opis podprograma
Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zaščiti živali

11005 Oskrba zapuščenih živali

788 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je dolžna za zapuščene in najdene živali plačati oskrbo v zavetišču (oskrba
zapuščenih živali, najdenih na območju občine Loška dolina). V skladu s Zakonom o
zaščiti živali je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje
kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini
zagotovljeno eno mesto v zavetišču. V letu 2018 so bile iz področja občine Loška
dolina v zavetišče za živali sprejete 4 mačke. Letni strošek je znašal 638,04 EUR, ki
poleg oskrbe za mačke, vsebuje še letni strošek za najem boksa za pse (150,00 EUR).

1104 Gozdarstvo

125.967 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne
infrastrukture.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

125.967 €

Opis podprograma
Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture
(gozdne vlake).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o gozdovih

11002 Vzdrževanje gozdnih cest

125.967 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vzdrževanje gozdnih cest se nanaša na financiranje vzdrževalnih del za
114,41 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 88,84 km gozdnih cest v državnih
gozdovih na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je izdelal Zavod za
gozdove RS. Porabljena sredstva so v letu 2018 znašala 118.652,56 EUR. Za
interventno čiščenje cest po vetrolomu je bilo potrebno zagotoviti 7.059,65 EUR.
Vir sredstev za redno vzdrževanje gozdnih cest so sredstva pristojbin za vzdrževanje
gozdnih cest. Za pobiranje in nadzor pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je
pristojna davčna uprava.
Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest je bilo realizirano v skladu s pogodbo
sklenjeno z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, predmet pogodbe je financiranje
vzdrževanja 114,41 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 88,84 km cest v državnih
gozdovih na podlagi izdelanega programa vzdrževanja gozdnih cest s strani Zavoda za
gozdove.
254,73 EUR so v letu 2018 znašale pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za
gozdove v lasti Občine Loška dolina.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA
ENERGETSKIH SUROVIN

1 1 .2 0 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, obnovljivimi
viri energije in oskrbe s toplotno energijo
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije

11.200 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.
Dolgoročni cilji glavnega programa
Zmanjšanje stroškov za energijo, zmanjšanje emisij v ozračje
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

11.200 €

Opis podprograma
Investicije v pridobivanja energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra,
stroški delovanja energetsko svetovalnih pisarn.
Zakonske in druge pravne podlage
Energetski zakon, Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov
energije

12001 Energetsko upravljanje in svetovanje

11.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 smo strošek v višini 11.200,21 EUR namenili za pripravo dokumentacije
oziroma izvedbo prijave na Eko-sklad RS za projekt izgradnje večnamenske športne
dvorane. Del sredstev je bil namenjen poročanju Lokalnega energetskega koncepta.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA
IN KOMUNIKACIJE
6 7 1 .4 1 7 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške
infrastrukture, letališke in vodne infrastrukture.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

671.417 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje
in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih
cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje
državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

384.446 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih površin ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje

53

cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za
umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o gospodarskih
javnih službah, Zakon o graditvi objektov, Odlok o občinskih cestah

13001 Tekoče vzdrževanje občinskih cest

208.322 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke je prikazana realizacija za vse aktivnosti, ki so bile v letu 2018
potrebne za redno vzdrževanje občinskih cest in javnih površin (krpanje asfalta,
čiščenje meteorne kanalizacije in propustov, košnja, čiščenje cest...). Predvidena
poraba sredstev v letu 2018 je znašala 230.000,00 EUR, realizacija pa 208.321,57
EUR z DDV. Večja vzdrževalna dela v letu 2018 so bila naslednja: asfaltacija in
razširitev ceste pri ČN Stari trg, ureditev bankin Klance-Stari trg ter krpanje asfaltov na
Babnem Polju.

13008 Zimska služba

169.103 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški za zimsko službo izvajanja pluženja, posipanja, čiščenja pločnikov, parkirišč in
križišč ter odvoza snega zajemajo tudi stroške porabe posipnih materialov, dežurstev
in pripravljenosti izvajalcev. Organizacija, vodenje in nadzor zimske službe je s
pogodbo o vzdrževanju občinskih cest prenesena na javno podjetje Komunala
Cerknica d.o.o. Porabljena sredstva v letu 2018 so znašala 169.102,78 EUR.

Poraba sredstev za zimsko službo v preteklih letih:

13015 Vzdrževanje poljskih poti

7.022 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v višini 7.022,12 EUR so bila v letu 2018 porabljena za urejanje poljskih in
vaških poti na področju občine Loška dolina.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

197.192 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in trgov, cestne
infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje,
ovire za umirjanje prometa...)
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o graditvi objektov,
Odlok o občinskih cestah

13006 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest

197.192 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z izvajalcem del je bila na podlagi izpeljanega javnega naročila v avgustu 2017
sklenjena pogodba za izgradnjo enosmerne povezovalne ceste za šolo. Dela so se
izvajala s povečanim tempom in razen asfaltiranja bila zaključena že v letu 2017. V letu
2018 je bilo za izvedbo del porabljenih še 193.424,00 EUR, za gradbeni nadzor
2.552,00 EUR, za plačilo koordinatorja ter barvanje talnih označb pa 1.216,00 EUR.
Izgrajena je bila cestna povezava v dolžini 280m, izgrajenih 36 parkirnih mest,
postajališče za 8 avtodomov ter asfaltni plato za prireditve v izmeri 1650 m2.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-16-0075 Izvedba priključkov na LK229221 in LK 229171

13029003 Urejanje cestnega prometa

32.332 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne
signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih
linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in
investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije,
neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o prometni
signalizaciji, Odlok o občinskih cestah v občini Loška dolina

13004 Prometna signalizacija

17.866 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se izvajajo aktivnosti, ki so namenjene urejanju prometne
ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja. V sklopu teh aktivnosti je
predvidena izvedba horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in prometne
opreme na občinskih cestah. Porabljena sredstva so v letu 2018 znašala 17.866,47
EUR.

13007 Banka prometnih podatkov

625 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vodenje omenjenega katastra cest je obvezno za vse občine, podatke pa se posreduje
državnim strokovnim službam. V letu 2018 so se stroški nanašali na ažuriranje
podatkov.
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13010 Avtobusna postajališča in parkirišča

13.840 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 smo uredili ter postavili nadstrešnici za avtobusna postajališča v vaseh
Markovec in Babna Polica. Skupni strošek gradbeno-obrtniških del avtobusnih
postajališč, skupaj z nadstrešnicama je znašal 13.839,95 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

57.447 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje ceste razsvetljave, gradnja in investicijsko
vzdrževanje cestne razsvetljave.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah,
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o
graditvi objektov

13005 Cestna razsvetljava

57.447 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 smo iz proračunske postavke porabili 36.388,65 EUR za plačilo električne
energije za javno razsvetljavo v občini. Ostala sredstva iz postavke so se porabila za
tekoče vzdrževanje obstoječe javne razsvetljave (popravilo poškodovanih kandelabrov,
popravilo svetilk, zamenjava kabla, iskanje napak na sistemu JR v Pudobu ter ostalega
drobnega materiala) in za izvedbo javne razsvetljave v naselju Klance.

14 GOSPODARSTVO

8 9 .9 9 0 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov,
pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in
gostinstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1.654 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje
sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
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14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1.654 €

Opis podprograma
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih
skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programov skladov oziroma
sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva,
podpore enotam malega gospodarstva.

14007 Podpora enotam malega gospodarstva

1.654 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je v letu 2018 subvencionirala obrestno mero za podjetnike, ki so se prijavili na
razpis v višini 1.653,91 EUR (prijavljen en podjetnik). Občina Loška dolina je v letu
2018 pristopila k pripravi in izvedbi povabila primorsko-notranjskih občin
"Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov". Namen povabila je
preprečiti finančno izključenost pri financiranju in omogočiti dostop do finančnih virov
predvsem mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetjem in fizičnim osebam z
dopolnilno dejavnostjo.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

88.336 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje
sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

88.336 €

Opis podprograma
Sofinanciranje programov turističnih društev ter drugih turističnih organizacij, turističnih
prireditev, razvoj turistične infrastrukture, investicije in investicijsko vzdrževanje
turističnih znamenitosti.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o društvih,
Pravilnik o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Loška dolina

14002 Sofinanciranje društev in zavodov na področju turizma

10.945 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občinski svet občine Loška dolina je v letu 2010 sprejel Pravilnik o sofinanciranju
programov društev s področja turizma v občini Loška dolina. V pravilniku so določeni
pogoji, postopki in merila za sofinanciranje programov, ki spodbujajo razvoj turizma na
območju občine Loška dolina. Za letne programe društev s področja turizma so bila v
proračunu namenjena sredstva v višini 5.000,00 EUR.
Na osnovi razpisa so sredstva prejeli:




Društvo ljubiteljev Križne jame v višini 1.249,92 EUR
Turistično društvo Loška dolina v višini 1.465,68 EUR
Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice v višini 907,68 EUR
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-

Društvo ljubiteljev gradu Snežnik v višini 930,00 EUR
Društvo Modro nebo, Podružnica Zeleno polje 446,40 EUR

Regionalna razvojna agencija (RRA) Zeleni kras d.o.o. je na podlagi sklepov Sveta
Primorsko-notranjske regije prevzela razvojne in povezovalne vloge vzpostavitve in
razvoja turistične destinacije Zeleni kras. RRA Zeleni kras d.o.o. je neprofitna družba,
ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije in s svojimi obstoječimi kadri opravlja
naloge in aktivnosti vzpostavitve RDO-ja (Regionalna destinacijska organizacija).
Poslanstvo in dolgoročni cilji RDO-ja so:
- spodbujanje rasti in razvoja kvalitetnih in trajnostnih oblik turistične dejavnosti,
- graditev območja v prepoznavno turistično destinacijo z organiziranjem in
povezovanjem ponudnikov, z graditvijo celostne ponudbe območja, s promocijo in
pospeševanjem prodaje na domačem in mednarodnem trgu, z vključevanjem lokalne
ponudbe v regionalni in nacionalni okvir.
Vizija RDO-ja je vzpostaviti učinkovit sistem upravljanja, povezovanja in trženja
neposredne in posredne turistične ponudbe na opredeljenem turističnem območju, ki
geografsko pokriva območje občin Postojna, Pivka, Bloke, Cerknice, Ilirske Bistrice in
Loške doline in v petih letih postati na območju Slovenije, Srednje Evrope in Balkana
(trgih Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Srbije...) prepoznavna turistična destinacija
Zeleni kras.
Občina Loška dolina je za delovanje RDO-ja v letu 2018 namenila 5.945,00 EUR.

14005 Razvoj turistične infrastrukture

10.818 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina je v juniju 2016 podpisala pogodbo o sodelovanju pri izvedbi
projekta "Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji" z Občino Mirna kot nosilko
projekta. V letu 2018 je Občina Loška dolina krila stroške projekta (stroški promocije,
stroški udeležbe na sejmih, stroške koordinacije in vodenja projekta, pripravo
strokovnih podlag v višini 1.483,00 EUR.
Na lokaciji postajališča za avtodome je bil v letu 2018 urejen elektro priključek in
postavljeni sta bili dve storitveni omarici. Strošek ureditve in nakupa omaric je znašal
9.334,83 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-17-0079 Postajališče za avtodome …. 8.218,60 EUR

14006 LAS - Festival domačih okusov in tradicij

66.574 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru projekta Festival domačih okusov je bil s sofinanciranjem EU skladov kupljen
šotor z ustrezno opremo (razsvetljava, oder, ogrevanje) za 62.429 EUR. Sofinanciranje
v letu 2019 je bilo v višini 40.000,00 EUR. Znesek v višini 4.144,00 EUR je bil porabljen
za izvedbo javnega naročila, zavarovanje opreme ter delno plačilo delavcev, ki so
postavljali šotor.
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE

1 .2 7 7 .9 6 1 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z
varovanjem naravne dediščine.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
1505 Pomoč in podpora pri ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.277.462 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor vključuje
sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad
onesnaženjem okolja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

4.318 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih
odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju
narave, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

15002 Odvoz kosovnih odpadkov

4.318 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Porabljena sredstva na navedeni postavki v letu 2018 so se nanašala na izvedbo
kosovnega odvoza odpadkov na območju Babnega Polja v višini 1.434,45 EUR ter
nabavo zabojnika za nevarne odpadke v višini 2.883,17 EUR, kateri se nahaja na
območju deponije za kosovne odpadke v Starem trgu.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.273.145 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o ohranjanju
narave, Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa
malih komunalnih čistilnih naprav
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15003 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih
naprav

1.267.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 so bila v okviru navedene postavke načrtovana sredstva v višini 1.550.000
EUR. Predvsem zaradi slabše realizacije projekta Gradnja omrežja komunalne
infrastrukture Pudob je bilo porabljenih le 1.267.746 EUR. Zaradi izredno nizkih cen
ponudnika je bilo v začetku ogromno težav (skoraj je prišlo do razdrtja pogodbe),
pričetek gradnje se je zavlekel in posledično se je zmanjšala planirana realizacija tako
v letu 2017 kot v letu 2018. Za izvajanje tega projekta je bilo v preteklem letu potrebno
zagotoviti 1.188.519 EUR. Znesek 8.887,00 EUR je bil porabljen za tehnično
dokumentacijo ter notarske overitve služnostnih pogodb komunalne infrastrukture
Babno Polje. Za projektno dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja za
komunalno infrastrukturo naselja Škrilje pa smo potrebovali 5.492,00 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-13-0059 Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob
ob065-17-0082 Nadgradnja čistilne naprave Dane

15011 Subvencioniranje cene praznjenja greznic

5.398 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o., s katerim
je določen izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v občini Loška dolina ter sklepa Občinskega sveta št. 131 z dne
14.07.2012 (veljavnost z 1.1.2013), je predvideno sofinanciranje praznjenja greznic.
Občinsko subvencioniranje praznjenja je na podlagi klica lastnika greznice predvideno
enkrat letno. Potrebna sredstva so v letu 2018 znašala 5.398,00 EUR.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

499 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za
ohranjanje naravnih vrednot.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo
naravnih vrednot

499 €

Opis podprograma
Priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, obnova naravne dediščine
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o ohranjanju narave, Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Odlok o
razglasitvi dreves in drevoredov za naravne znamenitosti.

15007 Varstvo naravne dediščine

499 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 so se sredstva porabila za sanacijo lip na pokopališču v Viševku.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4 3 8 .5 2 1 €
Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v
prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

22.330 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje
sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in
vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
16029003 Prostorsko načrtovanje

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

6.672 €

Opis podprograma
Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij,
urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov

16019 Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture

6.672 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V preteklosti je bil vzpostavljen kataster javne infrastrukture na področju vodovoda v
občini Loška dolina. Javno podjetje JP Komunala Cerknica mora v skladu s
pooblastilom Občine voditi in vzdrževati kataster infrastrukture. Občina zagotavlja
sredstva za vodenje in vzdrževanje katastra na podlagi ocenjenih neposrednih
stroškov, materiala, storitev in dela.

16029003 Prostorsko načrtovanje

15.658 €

Opis podprograma
Prostorsko načrtovanje.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi
objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Energetski zakon
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16009 Prostorski dokumenti

15.658 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 so se sredstva porabila za izvedbo geodetskega načrta za območje Ograd,
uskladitev REN (registra enot nepremičnin) s poročanjem na Ministrstvo, dokončanje
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ceste, izvedba tehničnega popravka
Odloka o občinskem prostorskem načrtu, začetek postopka izdelave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za Ograde (osnutek, dopolnjen osnutek) ter delno
plačilo postopka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
medgeneracijskega centra.

1603 Komunalna dejavnost

355.951 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,
urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje
naselij in druge komunalne dejavnosti.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039004 Praznično urejanje naselij
16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

324.809 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Uredba o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

16002 Oskrba z vodo

120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Plačilo se nanaša na stroške v zvezi z dobavo vode v naselja Klance, Sveta Ana,
Podcerkev in Podlož (PGD Stari trg, JP Komunala Cerknica d.o.o.).

16011 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

307.505 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke smo nabavili elektroagregat za črpališča v Podgori in HP Podgora
(39.894,00 EUR), pridobili dokumentacijo in izvedli obnovo vodovoda VrhnikaMarkovec (244.053 EUR), postavili dodatni hidrant ob robu vasi Kozarišče ter izvedli
hidrološke raziskave za projekt Čolniči (25.559,00 EUR). Postavljena je bila tudi lopa
za agregat na Babni Polici, tekoči odhodki postavke pa so se nanašali tudi na
odškodnino Agrarni skupnosti Kozarišče. Po ureditvi lastniških razmerij vaške agrarne
skupnosti Kozarišče, kjer se nahajajo vrtine za pitno vodo, se predvideva odkup dela
zemljišč, do odkupa pa v skladu z dogovorom Občina agrarni skupnosti plačuje letno
nadomestilo za uporabo zemljišča v zneski 2.000,40 EUR.
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16021 Subvencioniranje omrežnine GJS oskrbe s pitno vodo

13.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s Pogodbo o najemu javne infrastrukture z dne 01.07.2010 Občina
zaračunava JP Komunala Cerknica d.o.o. najemnino za opremo in objekte, ki se
uporabljajo za izvajane posamezne gospodarske javne službe.
Ker je Občinski svet s sklepom določil, da Občina subvencionira ceno izvajanja GJS
oskrbe s pitno vodo, je Občina za razliko med višino amortizacije za posamezno GJS
in dejansko zaračunano omrežnino končnemu uporabniku plačevala subvencijo. Ta
znesek je v letu 2018 znašal 13.670,00 EUR.

16022 Subvencioniranje vodarine GJS oskrbe s pitno vodo

3.514 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s Pogodbo o najemu javne infrastrukture z dne 01.07.2010 Občina
zaračunava JP Komunala Cerknica d.o.o. najemnino za opremo in objekte, ki se
uporabljajo za izvajane posamezne gospodarske javne službe.
Po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja izvajalec enkrat letno pripravi Elaborat o oblikovanju cene
izvajanja storitev javne službe, potrjena cena pa je sestavljena iz stroška izvajanja
javne službe (vodarina) in omrežnine, ki predstavlja strošek javne infrastrukture.
Občinski svet občine Loška dolina je 19.12.2013 sprejel skladno z elaboratom nove
cene za oskrbo s pitno vodo, ki veljajo od 1.1.2014, hkrati pa je s sklepom določil, da
razliko v ceni Občina za gospodinjstva subvencionira.
Razlika med potrjeno ceno vodarine in veljavno ceno vodarine je v letu 2018 nanesla
3.514,00 EUR.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

20.127 €

Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

16010 Vzdrževanje pokopališč

20.127 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 so se nadaljevala dela na obnovi zidu pokopališča v Viševku in sicer se je
del zidu ob pomožnem objektu na pokopališču v celoti na novo zgradil zaradi
ugotovljene slabe stabilnosti ob začetku del, saj se je pokazalo, da se korenine lipe
močno zajedajo pod zid. Preostali del se je obnovil po principu ročnega čiščenja in
fugiranja, vključno z obnovo kape po celotni dolžini.

16039004 Praznično urejanje naselij

1.769 €

Opis podprograma
Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.
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16004 Praznična okrasitev naselij

1.769 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva se kot vsako leto porabijo za pregled in popravilo obstoječih svetlobnih teles
ter za njihovo montažo in demontažo po drogovih javne razsvetljave in novoletne jelke
v Starem trgu.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

9.246 €

Opis podprograma
Javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice..
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja

16017 Javna tržnica

240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina je v letu 2006 uredila center Starega trga in v okviru projekta
predvidela tudi prostor za javno tržnico. Plačujemo stroške komunalnih storitev.

16020 Urejanje javnih površin

9.006 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 so bila sredstva v višini 1.266,36 EUR namenjena za odstranitev
porušenega ostrešja gospodarskega poslopja v Pudobu, katerega solastnik je Občina.
Sredstva v višini 7.015,00 EUR smo namenili hortikulturni ureditvi ter nabavi mize, klopi
in koša za odpadke, na območja postajališča za avtodome. Nabavili ter namestili smo
tudi koše za pasje iztrebke v znesku 724,44 EUR.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

55.068 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore
fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske
gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

55.068 €

Opis podprograma
Prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj
(obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)
Zakonske in druge pravne podlage
Stanovanjski zakon, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in
stanovanj, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Uredba o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencionirane najemnine, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
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Področje stanovanjske dejavnosti v občini, ki sodi v navedeni podprogram, zajema
porabo sredstev iz naslova namenskih prejemkov proračunskega stanovanjskega
sklada, ki so opredeljeni v odloku in zajemajo sredstva, zbrana iz naslova najemnin za
stanovanja in kupnin od obročne odprodaje stanovanj ter kupnin od odprodanih
stanovanj.

16006 Upravljanje stanovanj

9.509 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina ima sklenjeno pogodbo za upravljanje občinskih stanovanj s
podjetjem Stanovanjska d.o.o., Postojna, skupni stroški v letu 2018 so znašali 7.498,97
EUR. Poleg tega pa občina plačuje delež posameznemu upravniku, ki ga izberejo
stanovalci, ki imajo večinski lastniški delež na določeni stavbi, v kateri ima stanovanja
Občina Loška dolina, za upravljanje skupnega dela stavbe. Pogodba je sklenjene s
podjetjem Gruda Martin Pilih s.p za upravljanje stavb Cesta Notranjskega odreda 15,
38, 41, 43, 26 in 26 a in upravljanje kotlovnice na naslovu Cesta Notranjskega odreda
44 (plačila v letu 2018 so znašala 2.010,17 EUR).
Skupni stroški za upravljanje v letu 2018 so znašali 9.509,14 EUR.

16012 Tekoče vzdrževanje stanovanj

44.834 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poraba sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanj je opredeljena v vsakoletnem načrtu
tekočega vzdrževanja. Plan zajema nujna vzdrževalna dela in obnove posameznih
stanovanj in objektov.
Za tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti občine smo v letu 2018 namenili 44.834,08
EUR.
Večja vzdrževalna dela so bila:
obnova kopalnice na naslovu Lož, Smelijevo naselje 30
menjava vhodnih in notranjih vrat
menjava oken
pleskanje skupnih prostorov - Cesta 19. oktobra 28 in 49
menjava peči za centralno ogrevanje - Lož, Smelijevo naselje 30-35
nujna vzdrževalna dela

16013 Splošni stroški v zvezi s stanovanji

725 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina v okviru navedene postavke plačuje zavarovalne premije za
stanovanja v lasti občine, sodne stroške in storitve odvetnikov v zvezi z izvršbami in
neplačanimi stanarinami ter stroške v zvezi s cenitvami stanovanj, izdelavo etažnih
načrtov in vpise v zemljiško knjigo.
V okviru sredstev navedene postavke so bila v letu 2018 porabljena sredstva v višini
724,57 EUR. Poraba se je nanašala na plačilo zavarovanja stanovanj ter stroške v
zvezi z urejanjem stanja v katastru stavb (Cesta Notranjskega odreda 15).
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1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna

5.172 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,
gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter
nakupe zemljišč.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16069002 Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

5.172 €

Opis podprograma
Odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve,
geodetske storitve...)
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni
geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

16001 Stroški urejanja občinskih zemljišč

5.172 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Izdatki na navedeni postavki se namenjajo za geodetske izmere, notarske stroške,
cenitve zemljišč ter stroške glede vpisa v zemljiško knjigo za zemljišča in stavbe v lasti
občine.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

6 7 .2 5 9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega
zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega
varstva in druge programe na področju zdravstva.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1702 Primarno zdravstvo
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo

11.059 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje
investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter
sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

11.059 €

Opis podprograma
Gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za
zdravstvene domove
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.

17001 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

11.059 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 smo namenili namenska sredstva za postavitev nadstreška za agregat pri
ZD Stari trg v višini 1.408,76 EUR ter sofinanciranje nakupa avtomobila za urgentne
potrebe zdravnika v ZD Stari trg v višini 9.650,00 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-08-0014 Investicijsko vzdrževanje ZP Stari trg.....32.317,93 EUR

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

930 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za
programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti
promocije zdravja

930 €

Opis podprograma
Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.

17002 Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov

930 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so bil porabljena sredstva za sofinanciranje preventivnih
zdravstvenih programov ZD Cerknica v višini 930,00 EUR. Osnovno usmeritev
programov je, da zdravstveni zavod prevzema vlogo sodobnega socialno
medicinskega centra za promocijo zdravja. Postal naj bi koordinator dejavnosti v širši
družbi, ki so usmerjene v osveščanje in večjo skrb za lastno zdravje.
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1707 Drugi programi na področju zdravstva

55.270 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno
zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

46.776 €

Opis podprograma
Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe, sofinanciranje
dežurne in reševalne službe na področju zdravstvenega varstva.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

17003 Reševalna služba

12.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tudi v letu 2018 je občina pokrivala finančno nepokrito dejavnost reševalne službe.
ZZZS po pogodbi prizna ZD Cerknica le del programa za izvajanje reševalne službe na
nujne in ne nujne prevoze. Reševalna služba deluje v okviru NMP, kar vključuje 24urno prisotnost reševalcev v zavodu. Občina je v letu 2018 zagotovila sredstva v višini
12.600,00 EUR.
Dejanski izpad tako pokrivajo vse tri občine ustanoviteljice zdravstvenega doma
(Občina Loška dolina 25 % vseh potrebnih sredstev).

17004 Prispevek za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe

19.156 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje so upravičeni državljani
Republike Slovenije in tujci, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali
izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi
za uveljavljanje denarne socialne pomoči ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki
ureja zdravstveno zavarovanje. V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi oziroma odjavi pristojen
center za socialno delo na podlagi odločbe, prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje pa krije občina stalnega prebivališča.
Strošek občine Loška dolina je v letu 2018 znašal 18.854,15 EUR, višina prispevka na
osebo na mesec je znašala 32,43 EUR (med 46 in 55 oseb mesečno).
V letu 2018 je Občina plačevala tudi zavarovanje za otroka do 18. leta starosti (za
obdobje jan. - maj 2018), ki ni zavarovan kot družinski član, ker njihovi starši ne skrbijo
za njega oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje
(24. točka 15. člena ZZVZZ). Osnova za plačilo tega prispevka je minimalna plača,
mesečni strošek pa 5,96 % od minimalne plače ( v letu 2018 50,23 EUR mesečno na
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osebo).

17008 Dežurna služba

15.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dežurna služba se ne financira kot samostojna dejavnost, ampak v okviru NMP. V
okviru opravljanja dejavnosti ZD Cerknica zagotavlja neprekinjeno službo NMP za
prebivalce vseh treh občin ustanoviteljic. Služba se zagotavlja vse dni, podnevi in
ponoči. Ob upoštevanju standarda splošnih ambulant je potrebno za nemoteno delo
zagotoviti dodatna sredstva (v primeru, da celotna ekipa zaradi nujnega klica zapusti
zdravstveni dom je potrebna prisotnost dodatnega medicinskega tehnika v ambulanti
NMP), ki jih ZZZS ne prizna, v letu 2018 je ta strošek znašal 15.020 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

8.495 €

Opis podprograma
Plačilo storitev mrliško ogledne službe.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

17005 Mrliško ogledna služba

8.495 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je dolžna v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljati mrliško pregledno službo
na svojem območju (izvajalec ZD Cerknica). V okviru te postavke se poleg stroškov za
mrliške oglede plačujejo tudi stroški za prevoz na obdukcijo ter storitve obdukcije za
občane Loške dolina.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE
ORGANIZACIJE

4 3 4 .8 5 9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje
posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in
druge posebne skupine)
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1804 Podpora posebnim skupinam
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
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1802 Ohranjanje kulturne dediščine

188.140 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1802 Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo,
ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18029001 Nepremična kulturna dediščin

18029001 Nepremična kulturna dediščina

188.140 €

Opis podprograma
Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih
spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki
lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij..
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko
sodelovanje Snežnik«, Zakon o vojnih grobiščih, Pravilnik o pokopališkem redu na
vojnih grobiščih

18019 Javni zavod Snežnik

103.727 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina financira delovanje Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko
sodelovanje Snežnik, katerega ustanoviteljica je. Porabljena sredstva navedene
postavke so bila v višini 103.727,02 EUR. Stroški dela (plača, prispevki, dodatki, regres
za letni dopust, kilometrine za službene poti direktorja in zaposlenih delavk) so znašali
62.039,87 EUR.
Občina je za programe kulture v letu 2018 nakazala zavodu sredstva v višini 7.232,42
EUR, za programe turizma sredstva v višini 25.054,73 EUR ter 9.400,00 EUR za
materialne stroške zavoda.
Poraba posameznih postavk je razvidna iz poslovnega poročila zavoda.

18021 Ohranjanje kulturne dediščine

84.413 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 se je začela realizacija izvedbe rušitve obrambnega stolpa v Ložu na
parcelni št. *2 k.o Lož, ki je v lasti Občine Loška dolina. V začetku leta so bila izvedena
nujna rušitvena dela do višine objekta po odločbi gradbenega inšpektorja, za kar se ni
potrebovalo gradbenega dovoljenja. Po izvedeni I. fazi je bilo potrebno pridobiti
oziroma pripraviti skladno z zakonodajo potrebno dokumentacijo za nadaljnje rušenje
oziroma dokončanje del. Dela so se zaradi daljšega postopka priprave dokumentacije
za izvedbo del II. faze začela šele v mesecu novembru in se zaradi vremenskih razmer
ter specifičnega dela (injektiranje, fugiranje starih zidov) niso v celoti zaključila. V
sklopu izvedbe del je bilo potrebno zagotoviti tudi strokovni nadzor nad izvajanjem del.
Iz postavke se je del sredstev namenil tudi obnovi kapelice na Klancah.

70

1803 Programi v kulturi

119.988 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost,
založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno
dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije,
arboretume ipd
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039003 Ljubiteljska kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 Drugi programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

80.000 €

Opis podprograma
Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, drugi programi v knjižnicah,
izdajanje knjig, brošur, publikacij.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih
knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih
knjižnic, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic

18001 Dejavnost knjižnice

68.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina je v soglasju z ustanoviteljem knjižnice Jožeta Udoviča, Občino
Cerknica, pogodbena partnerica knjižice in sofinancira knjižnici izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe za potrebe uporabnikov občanov Loška doline.
V okviru te postavke so bila porabljena sredstva v višini 68.000,00 EUR in sicer za
zagotavljanje pokrivanja stroškov plače bibliotekarja, za programske stroške (materialni
stroški enote) in neprogramske stroške (vodenje, računovodska, tajniška dela, hišnik,
čistilka, domoznanstvo, manipulativni delavec, nabava, katalogizacija, odpis
gradiva….). Takoj se torej iz sredstev proračuna pokrivajo stroški delovanja enote
knjižnice Maričke Žnidaršič v Starem trgu ter stroški skupnih služb ter skupnih
materialnih stroškov.

18002 Nakup knjig za splošno knjižnico

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki se namenjajo nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni nakup
novega knjižničnega gradiva in obnavljanje knjižnega fonda za enoto v Starem trgu.
Nakup knjižničnega gradiva v skladu z veljavno zakonodajo sestavlja letni prirast v
višini 60 % naslovov strokovnega in 40 % naslovov leposlovnega gradiva na tiskanih in
drugih medijih.
Porabljena sredstva so v letu 2018 znašala 12.000,00 EUR.
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18039003 Ljubiteljska kultura

25.310 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje
programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev..
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti, Zakon o društvih, Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje
programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine
Loška dolina

18003 Sofinanciranje programov kulture v občini

25.310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2006 je občinski svet sprejel Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje
programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine
Loška dolina. Po tem pravilniku so bili v letu 2018 na osnovi razpisa sofinancirani javni
kulturni programi, kulturni projekti (javne kulturne prireditve, založništvo, izobraževanje
in nakup opreme in osnovnih sredstev) ter stroški delovanja društev, zvez ter ostalih
izvajalcev kulturnih dejavnosti. Sredstva v višini 20.710,18 EUR so bila razdeljena
skladno s prijavljenimi projekti in programi na podlagi objavljenega javnega razpisa,
sredstva v višini 4.600,00 EUR pa so namenjena za delovanje JSKD OI Cerknica (za
organizacijo območnih in medobmočnih srečanj gledaliških in pevskih skupin,
sofinanciranje organizacije izobraževanj, stroške delovanja sklada).
Prejemniki sredstev na osnovi razpisa so bili naslednji:
-

Društvo upokojencev Loška doline (pevke)
Kulturno umetniško društvo Tkalnica idej
Društvo pihalni orkester KPL
ARS Viva Zavod za kult. integ. in soc. družbenih skupin
Pevsko društvo Kr'snica
Karmen Bajec, akademska slikarka
Zavod Rihtarjeva domačija

863,90 EUR
3.106,80 EUR
7.314,86 EUR
3.979,44 EUR
3.285,85 EUR
209,75 EUR
1.949,58 EUR

18039005 Drugi programi v kulturi

14.678 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov), najemnine za
kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov,
nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih
centrov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o lokalni samoupravi
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18006 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

10.155 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina je lastnik Kulturnega doma v Starem trgu.
Porabljena sredstva v letu 2018 so znašala 10.155,43 EUR in se nanašajo na plačilo
po podjemni pogodbi upravniku (4.972,04 EUR), na plačilo stroškov obratovanja
kulturnega doma ter plačilo stroškov vzdrževanja objekta (obnovljeni WC-ji, manjša
vzdrževalna dela na centralni peči) v višini 1.924,36 EUR. Stroški ogrevanja, elektrike,
vode in odvoza odpadkov, čistilnega materiala in dimnikarskih storitev so znašali
3.259,03 EUR.

18023 Večnamenski objekt Babno Polje

4.522 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je s prenovo objekta bivše podružnične šole v Babnem Polju prevzela objekt v
upravljanje in s tem povezane stroške in sicer: stroški podjemne pogodbe v višini
2.217,12 EUR (podjemna pogodba za čiščenje prostorov), stroški električne energije in
telekom storitev v višini 1.122,96 EUR, stroški upravljanja podjetja Stanovanjska d.o.o.
(1.110,77 EUR) ter stroški tekočega vzdrževanja objekta (čistilni material, material za
tekoče vzdrževanje....) v višini 71,59 EUR.

1804 Podpora posebnim skupinam

2.710 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1804 Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje
programov veteranskih organizacij, verskih skupnosti, narodnostnih skupnosti in
romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18049001 Programi veteranskih organizacij
18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

2.710 €

Opis podprograma
Sofinanciranje programov upokojenskih društev
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o društvih.

18025 Financiranje drugih društev

2.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov drugih društev, ki so v
interesu in niso predmet drugih razpisov v Občini Loška dolina so določeni
merila in postopki za izbiro, vrednotenje in razdelitev finančnih sredstev
društvom. V letu 2018 so na javni razpis kandidirala tri društva. Sredstva so
osnovi meril razdeljena:
- Čebelarsko društvo Loška dolina 950,00 EUR;
- Združenje borcev za vrednote NOB 1.090,00 EUR;
- Združenje šoferjev in avtomehanikov Cerknica 670,00 EUR.

širšem
pogoji,
drugim
bila na
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti

124.021 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje
programov na področju športa in podprogramov za mladino.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
18059001 Programi športa
18059002 Programi za mladino

18059001 Programi športa

116.521 €

Opis podprograma
Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne
zveze, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje
športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih
(interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija),
upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (igrišč - obratovalni stroški, upravljanje),
najemnine športnih objektov, nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o športu, Nacionalni program športa, Pravilnik o vrednotenju programov športa v
občini Loška dolina, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev

18010 Programi športa

35.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v višini 35.500,31 EUR so bila dodeljena na osnovi razpisa naslednjim
izvajalcem na področju športa (za programe otrok in mladine, za programe otrok
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, za rekreativne programe občanov, za
usposabljanje in izobraževanje vaditeljev, promocijsko športne prireditve ter delovanje
športnih organizacij in zvez....):











-

Društvo ljubiteljev lokostrelstva Lož Snež.Diana
Balinarski klub Loška dolina
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg
Športno društvo Planjava Babno polje
Šahovski klub Loška dolina
Športno društvo Loška dolina
Športno rekreac. društvo Snežnik – Kozarišče
Športno društvo Nadlesk
Smučarski klub Loška dolina
Športna zveza Loška dolina
Društvo upokojencev Loška dolina
Ivan Poje s.p.

18013 Vzdrževanje športnih objektov

6.074,85 EUR
3.451,06 EUR
1.784,04 EUR
385,99 EUR
1.152,83 EUR
6.088,12 EUR
1.166,97 EUR
2.119,94 EUR
7.959,91 EUR
1.994,54 EUR
934,91 EUR
2.387,15 EUR

81.021 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v višini 11.341,78 EUR smo porabili

za tekoče stroške za vzdrževanje
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športnih objektov (zunanje športne površine pri osnovni šoli) in sicer za plačilo
električne energije ter plačilo vode in komunalnih storitev v višini 841,78 EUR ter
dotacijo osnovni šoli za vzdrževanje - košnjo....v višini 1.500,00 EUR, 9.000,00 EUR
smo namenili kot dotacijo Smučarskemu klubu Loška dolina za investicijsko
vzdrževanje smučišča Ulaka.
V letu 2018 smo za racionalizacijo projekta skupaj s PZI projekti za Gradnjo
večnamenske športne dvorane porabili 9.345,20 EUR. Za dve novelaciji investicijskega
programa, reviziji projektne dokumentacije ter stroškov razpisa za izbor izvajalca
gradnje pa 19.345,20 EUR.
Za pridobitev tehnične dokumentacije in delno pripravo igrišča za mali nogomet pri OŠ
smo porabili 41.301,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-11-0040 Gradnja večnamenske športne dvorane.....28.377,20 €
ob065-17-0080 Nogometno igrišče.....41.301,63 €

18059002 Programi za mladino

7.500 €

Opis podprograma
Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo
prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega
časa otrok in mladine med počitnicami, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko
dejavnost..
Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja
izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Loška dolina

18012 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi

6.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2008 je bil sprejet pravilnik, ki določa pogoje sofinanciranja društev, ki delajo z
mladimi. Pravilnik določa postopke in merila za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in
projektov iz proračuna občine Loška dolina. Porabljena sredstva so znašala 6.100,00
EUR, prejemniki pa so bili:

ZSKSS – Steg Loška dolina
 OŠ Stari trg
 OZ Rdečega križa Cerknica-Loška dolina-Bloke
- Društvo Modro nebo, podružnica Zeleno Polje
- CSD Primorsko Notranjska, enota Cerknica

1.340,00 EUR
1.389,00 EUR
862,00 EUR
1.608,00 EUR
901,00 EUR

Planirana sredstva niso bila realizirana v celotni višini, ker niso bili realizirani vsi
prijavljeni in vrednoteni projekti.

18020 Sofinanciranje prireditev za otroke

1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Župnijska Karitas Stari trg pri Ložu organizira vsako leto miklavževanje, sredstva iz
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proračuna so znašala 1.400,00 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

5 5 8 .6 2 9 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega
izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja,
osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega
strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

391.715 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za
financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

391.715 €

Opis podprograma
Dejavnost vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni
programi v vrtcih, gradnja in vzdrževanje vrtcev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen v
vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev

19001 Dejavnost vrtca Stari trg

366.696 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in
varstva predšolskih otrok v vrtcu v Starem trgu za 6 oddelkov vrtca . Javno službo na
področju predšolske vzgoje v občini Loška dolina izvaja Osnovna šola heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri Ložu. Glede na Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, občina sofinancira ceno
programov – za leto 2018 so ti stroški znašali 343.692,26 EUR. V okviru te postavke
se zagotavlja tudi sredstva za izvajanje javne službe v primeru, da je število otrok
manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste
oddelka. Hkrati je potrebno zagotavljati tudi sredstva za korekcijo bruto plač zaradi
odsotnosti delavcev zaradi bolezni ali poškodb do 30 dni, sredstva v primeru rezervacij
v poletnih mesecih ter sredstva za dodatno strokovno pomoč oziroma spremljevalca za
otroke s posebnimi potrebami. Ti stroški so v letu 2018 znašali 23.003,31 EUR.
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19002 Dejavnost vrtca - ostali vrtci

9.599 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavlja tekoči transfer za plače, prispevke in materialne
stroške drugih vrtcev, v katere so vključeni otroci, ki imajo stalno prebivališče v naši
občini in so hkrati vključeni v druge vrtce izven občine. Ti stroški so znašali 9.598,74
EUR in so glede na pretekla leta precej večji, zaradi povečanega števila vključitve
otrok.

19003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca

15.421 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Transfer v višini 15.420,80 EUR je bil nakazan osnovni šoli heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu. Sredstva pa so bila uporabljena za sanacijo strehe ter zaščiti
okenskih odprtin v vrtcu Polhek.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

100.212 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za
financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in
podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

86.122 €

Opis podprograma
Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge
materialne stroške), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, gradnja in vzdrževanje
osnovnih šol
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli,
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja
Stari trg pri Ložu

19004 Materialni stroški v osnovni šoli

85.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina je ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola heroja Janeza
Hribarja Stari trg pri Ložu.
V skladu s 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se
iz sredstev lokalne skupnosti v skladu z normativi in standardi zagotavljajo tudi
sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne šole in druge
materialne stroške. Sredstva v višini 85.500,00 EUR so se namenila za:
-

material za čiščenje in vzdrževanje;
energijo – kurilno olje in elektriko;
vzdrževanje stavb, opreme in fotokopirnih strojev;
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-

komunalnih in dimnikarskih storitev;
zavarovalnih premij za objekte;
za izvedbo prireditve »Dobrodelni novoletni tek in hoja«

V letu 2018 smo v okviru porabljenih sredstev dodatno zagotovili tudi sredstva za
sofinanciranje materialnih stroškov za delovanje osnovne šole, sredstva za
posodobitev IK tehnologije (osnovne šole se je prijavila na razpis ministrstva). Sredstva
so se zagotovila s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 19001- dejavnost vrtca
Stari trg.

19010 Materialni stroški OŠ s prilagojenim programom

622 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo materialnih stroškov za otroke
iz občine Loška dolina, ki so vključeni v oddelke osnovne šole s prilagojenim
programom v Postojni.
Realizacija v letu 2018 je znašala 621,77 EUR (vključeni štirje otroci iz občine Loška
dolina).

19039002 Glasbeno šolstvo

14.090 €

Opis podprograma
Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge
materialne stroške), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
dodatni program v glasbenih šolah, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah.

19006 Materialni stroški v glasbeni šoli

14.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glasbena šola Frana Gerbiča je javni zavod, katerega ustanovitelj je občina Cerknica.
Občina Loška dolina glede na letno pogodbo zagotavlja sredstva za delovanje
oddelkov glasbene šole v prostorih OŠ Stari trg ter tudi sredstva za delovanje skupnih
služb. Sredstva za zagotavljanje izvajanja dejavnosti glasbene šole so v letu 2018
znašala 14.090,00 EUR. V skladu z 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja mora lokalna skupnost v skladu z normativi in standardi
zagotavljati sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme, materialne
stroške, nadomestila stroškov delavcev (prevoz na delo, prehrana). Stroški delovanja
izhajajo iz števila zaposlenih delavcev glede na njihovo obveznost in številom vpisanih
otrok.

1906 Pomoči šolajočim

66.702 €

Opis glavnega programa
Glavni program 1906 Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem
šolstvu, štipendije in študijske pomoči.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
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19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

66.702 €

Opis podprograma
Regresiranje prevoza učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

19007 Regresiranje prevozov učencev

66.702 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina mora skladno z Zakonom o osnovni šoli zagotavljati v proračunu sredstva za
prevoze učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz
učencev,
ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in je na poti v šolo in domov
ogrožena njihova varnost.
V skladu z Zakonom o osnovni šoli imajo otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo
prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo,
prilagojene izobraževalne programe ali poseben program, pravico do brezplačnega
prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole.
Porabljena sredstva v letu 2018 so znašala 64.893,90 EUR. Šolske prevoze je izvajalo
podjetje Nomago d.o.o. V letu 2018 je bil izveden tudi javni razpis za izbiro izvajalca
šolskih prevozov (strošek svetovanja 1.808,04 EUR). Sofinanciranje prevozov s strani
Ministrstva za šolstvo in šport je v letu 2018 znašalo 37.087,03 EUR, kar pomeni 57 %
odhodkov šolskih prevozov.

20 SOCIALNO VARSTVO

2 0 4 .3 5 1 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva ter
programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin,
starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in
zasvojenih oseb.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

7.694 €

Opis glavnega programa
Glavni program 2002 Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč
družini na lokalnem nivoju.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

7.694 €

Opis podprograma
Pomoč staršem ob rojstvu otrok.
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Zakonske in druge pravne podlage
Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Loška dolina

20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

7.094 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Denarna pomoč staršem ob rojstvu otrok je bila izplačana v višini 7.094,10 EUR, kar
pomeni, da so starši za denarno pomoč v višini 208,65 EUR zaprosili za 34 rojenih
otrok, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine. Pomoč se staršem zagotavlja na
osnovi pravilnika, ki ga je sprejel občinski svet občine Loška dolina.

20015 Program regijske varne hiše

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2018 je občina Loška dolina sofinancirala program Regijske varne hiše Kras v
višini 600,00 EUR. V okviru programa nudijo dejavnost za dve skupini uporabnic. V
prvo skupino sodijo uporabnice, ki same ali skupaj z otroki bivajo v varni hiši. V drugo
skupino pa sodijo zunanje uporabnice, ki v varni hiši ne bivajo, vendar kot žrtve nasilja
v družini, potrebujejo različne informacije ali nekoga, ki bi jim prisluhnil v stiski.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

196.657 €

Opis glavnega programa
Glavni program 2004 Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za
izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem
nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim
ranljivim skupinam.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

59.165 €

Opis podprograma
Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje,
financiranje družinskega pomočnika.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno
varstvenih storitev, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

20003 Regresiranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih

48.943 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je dolžna plačevati oskrbnino v posebnih socialnih zavodih za tiste svoje občane,
ki nimajo dovolj dohodka za plačilo oskrbnih stroškov in tudi ne svojcev, ki bi jih bili
dolžni preživljati. Oskrba se plačuje na osnovi odločb Centra za socialno delo. Potrebna
sredstva na navedeni postavki so znašala 48.943,22 EUR. Občina je bila v letu 2018
dolžna doplačevati oskrbne stroške za 6 oseb, ki so nastanjeni v štirih socialnih zavodih
(Želva d.o.o., Ljubljana, Prizma Ponikve, Dom na Krasu, CUDV Črna na Koroškem in
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DU Impoljca).

20010 Družinski pomočnik

10.222 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi odločbe Centra za socialno delo Cerknica, s katero je invalidni osebi priznana
pravica do izbire družinskega pomočnika, je občina v proračunu dolžna zagotavljati
sredstva. Skladno s Zakonom o socialnem varstvu in Zakonom o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev se zagotavlja sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek. Glede na
odločbo centra je občina začela obračunavati stroške družinskega pomočnika od maja
2012 dalje. V letu 2018 so znašali stroški 10.222,16 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

77.780 €

Opis podprograma
Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih,
sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu,
investicije v domove za starejše.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno
varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev

20004 Regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih

35.638 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glede na Zakon o socialnem varstvu je občina na osnovi odločbe CSD-ja dolžna
plačevati prispevek k domski oskrbi upravičenca vključenega v dom upokojencev.
Občina mora storitev domske oskrbe plačati v višini oprostitve plačila storitve
upravičenca. Porabljena sredstva so znašala 35.638,46 EUR. Občina je bila v letu 2018
dolžna doplačevati oskrbne stroške za 5 oseb, ki so bili nastanjeni v dveh socialnih
zavodih (Deos d.d. Cerknica in Dom upokojencev Postojna).

20005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

42.142 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina skladno z veljavno zakonodajo zagotavljala mrežo javne službe socialno
varstvene pomoči družini na domu. Pomoč na domu obsega socialno oskrbo
upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna
oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri
vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju stikov.
V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za izvajanje pomoči na domu v višini
42.141,81 EUR. Sofinanciranje navedenih storitev s strani prejemnikov pomoči je
znašalo 5.028,14 EUR. Skupno število uporabnikov za leto 2018 je znašalo 18, za
področje občine Loška dolina je bila zaposlena 1,75 oskrbovalke, ki je v povprečju
mesečno opravila 163,8 ur.
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20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

16.833 €

Opis podprograma
Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja
(subvencioniranje najemnin), plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin, Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v občini
Loška dolina, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

20006 Enkratne pomoči zaradi materialne ogroženosti

2.890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z dodeljevanjem denarnih pomoči, ki jih Občina že več let zagotavlja občankam in
občanom, želimo zmanjšati materialne in socialne stiske prebivalcem naše občine.
Denarno pomoč lahko prejme vsakdo, ki izpolnjuje pogoje glede na veljavni Odlok o
dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v občini Loška dolina. Sredstva so bila v letu
2018 namenjena za druge transfere posameznikom in gospodinjstvom (pomoč za plačilo
šolskih potrebščin, pomoč za letovanje otrok, socialna pomoč v funkcionalni obliki za
plačilo položnic in ostalih stroškov.... ) v višini 2.890,00 EUR.
Vse pomoči so bile dodeljene v skladu z odlokom, vloge je obravnaval CSD.

20007 Subvencioniranje stanarin

13.622 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Upravičenci do subvencionirane stanarine se ugotavljajo skladno z Uredbo o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin. V kolikor je najemnik stanovanja, glede na
izkazani dohodek upravičen do subvencije stanarine (subvencija lahko do 80 %
vrednosti stanarine), je Občina dolžna plačevati razliko do polne stanarine. Porabljena
sredstva so glede na izdane odločbe CSD- ja znašala 13.622,43 EUR. Realizacija je
bila večja glede na plan, zaradi povečanega števila upravičencev do subvencije
stanarine.

20012 Stroški izvajanja odloka o dodeljevanju socialnih pomoči CSD

321 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s pogodbo o vodenju postopkov in odločanju o dodelitvi socialnih pomoči v
občini Loška dolina je Center za socialno delo Cerknica upravičen za plačilo opravljanja
storitev glede na obravnavane vloge za dodelitev denarnih pomoči. Porabljena sredstva
so znašala 320,71 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

42.878 €

Opis podprograma
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega
varstva)
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Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Pravilnik o merilih in
kriterijih za sofinanciranje programov organizacij na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v občini Loška dolina.

20009 Sofinanciranje nevladnih organizacij na področju
socialnega varstva

1.499 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so bila realizirana sredstva za delovanje društev na področju
sociale in sicer na osnovi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe
programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška
dolina, ki je bil sprejet v letu 2007.
Gre za financiranje neprofitnih in prostovoljnih organizacij, ki imajo v svojih programih
opredeljene elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske naših občanov.
Sredstva v višini 1.499,00 EUR so bila namenjena sofinanciranju programov
organizacij, ki imajo sedež izven UE Cerknica, vanje pa so vključeni občani Loške
doline in sicer:




-

Društvo psoriatikov Slovenije
Društvo za KVČB
Slovensko društvo za celiakijo
Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije
Šent-slovensko združenje za duševno zdravje
Ustanova Mali vitez
Združenje Multiple skleroze Slovenije
Društvo Tvoj telefon

107,00 EUR
151,00 EUR
43,00 EUR
207,00 EUR
199,00 EUR
195,00 EUR
167,00 EUR
75,00 EUR
155,00 EUR

20013 Sofinanciranje nevladnih organizacij na področju
socialnega varstva - UE Cerknica

9.199 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so planirana sredstva za delovanje društev na področju sociale in
sicer na osnovi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov
organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina, ki je
bil sprejet v letu 2007.
Gre za financiranje neprofitnih in prostovoljnih organizacij, ki imajo v svojih programih
opredeljene elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske naših občanov.
Sredstva v višini 9.199,00 EUR so bila namenjena sofinanciranju programov
organizacij, ki imajo sedež v UE Cerknica in sicer:








-

CSD Cerknica
Medobčinsko društvo invalidov Cerknica – Loška dolina – Bloke
Klub zdravljenih alkoholikov Cerknica
Rdeči križ Slovenije, OZ Cerknica - Loška dolina - Bloke
Društvo diabetikov Cerknica
Župnijska Karitas Stari trg pri Ložu
Društvo Sožitje
ARS Viva
Društvo upokojencev Loška dolina

745,00 EUR
1.000,00 EUR
500,00 EUR
1.500,00 EUR
521,00 EUR
1.106,00 EUR
947,00 EUR
1.200,00 EUR
1.106,00 EUR
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Sonček – Notranjsko društvo za cerebralno paralizo

574,00 EUR

20014 Delovanje RDEČEGA KRIŽA OZ Cerknica - Loška dolina Bloke

7.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Območna organizacija Rdečega križa Cerknica – Loška dolina – Bloke deluje in izvaja
programe tudi za naše občane. Zakon o Rdečem križ določa, da lahko lokalna
skupnost sofinancira delovanje te organizacija (programi so sofinancirani na podlagi
pravilnika). V okviru te postavke smo porabili sredstva v višini 7.600,00 EUR za delno
pokrivanje stroškov dela strokovnih služb zaposlenih v območnem združenju.

20018 Medgeneracijski center Gaber

24.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Medgeneracijski center Gaber je po zaključku projekta, ki je bil financiran iz EU
sredstev, začel s samostojnim obratovanjem. S 01.07. 2015 je bil predan v upravljanje
Javnemu zavodu Snežnik. Postavka vključuje stroške dela v višini 8.343,50 EUR (bruto
plače, prispevki, nadomestila zaposlenim, regres za letni dopust, kilometrine za
službene poti....), sredstva v višini 16.236,67 EUR pa so se namenila za plačilo
materialnih stroškov delovanja centra (elektrika, komunalne storitve, ogrevanje,
vzdrževanje dvigala, čistilni material in storitve, stroške ddv-ja za projekt
večgeneracijskih centrov .......).

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

5. 0 87 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

5.087 €

Opis glavnega programa
Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo
obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za
plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje
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22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna - domače zadolževanje

1.337 €

Opis podprograma
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo
obresti od dolgoročnih kreditov, obresti od kratkoročnih kreditov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

22001 Obresti od dolgoročnih kreditov

1.337 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila v proračunu občine planirana v višini 7.000,00 EUR, od tega je bilo
5.200,00 EUR predvidenih za odplačilo obresti kredita, ki ga je občina nameravala
najeti za izgradnjo športne dvorane. 1.800,00 EUR je bilo predvidenih za plačilo obresti
obstoječega kredita Stanovanjskega sklada. Poraba je znašala 1.336,62 EUR. Ta

znesek predstavlja odplačilo 12 obrokov obresti kredita Stanovanjskega sklada.
Kredita za gradnjo športne dvorane občina ni najela, zato planirana sredstva niso
bila porabljena v predvideni višini.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

3.750 €

22003 Stroški kreditov

3.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina je v letu 2018 izvedla postopek zadolževanja in sklenila kreditno
pogodbo za finančna sredstva za gradnjo večnamenske športne dvorane. V skladu s
kreditno pogodbo je strošek najema kredita znašal 3.750,00 EUR.

C. RAČUN FINANCIRANJA

-7.786 €

4000 OBČINSKA UPRAVA

7.786 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

7. 7 86 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja
proračunske porabe
Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

7.786 €

Opis glavnega programa
Glavni program 2201 Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo
obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za
plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače
zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja
proračuna - domače zadolževanje

7.786 €

Opis podprograma
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo
obresti od dolgoročnih kreditov, obresti od kratkoročnih kreditov.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

22004 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

7.786 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina je v letu 2002 prejela dokončen poračun kredita Stanovanjskega
sklada RS za financiranje adaptacije muzeja v Ložu. Skupni znesek prejetega kredita
je znašal 27.230 tisoč SIT oz. 113.628,00 EUR. V skladu s kreditno pogodbo smo

kredit začeli odplačevati v decembru leta 2002 (doba odplačila 25 let) in
sredstva za plačilo 12 obrokov kredita v letu 2018 so znašala 7.785,57 EUR.
Plačane obresti so v letu 2018 znašale 1.336,62 EUR, preostanek dolga na dan
31.12.2018 pa 65.623,53 EUR.
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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
06039002 Razpolaganje in upravljanje s
premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave

2. 3 45 €

ob065-08-0003 Nakup opreme za delovanje občinske
uprave

2.345 €

Sredstva so bila v letu 2018 porabljena za nakup enega osebnega računalnika, dveh
monitorjev in dveh računalniških napajalnikov v višini 2.108,74 EUR ter enega mobitela v
višini 236,01 EUR.

07039002 Protipožarna varnost
ob065-08-0004 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

59 . 00 0 €
59.000 €

V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nabave gasilske opreme.
Društva so sredstva porabila za nabavo zaščitne opreme gasilcev, opreme za opravljanje
reševanja, gašenja in prve pomoči, vzdrževanje gasilnega doma.

11029003 Zemljiške operacije
ob065-16-0077 Agromelioracija na komasacijskem
območju Nadlesk - Podcerkev

16 8 .5 9 4 €

168.594 €

V letu 2018 so bila za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Nadlesk Podcerkev porabljena sredstva v skupni višini 168.594,38 EUR. Od tega je bilo 14.378,92
EUR namenjeno za izdelavo načrta izvedbenih del, zakoličbe glavnih točk ureditve novih
poljskih poti ter izdelavo obrazložitvene table. Sredstva v višini 2.928,00 EUR so bila
porabljena za svetovanje v postopku javnega naročila za izvedbo agromelioracije na
komasacijskem območju Nadlesk - Podcerkev. Za izvedbo agromelioracijskih del so bila
porabljena sredstva v višini 148.407,45 EUR. Za investicijski nadzor nad gradbenimi deli
je bilo porabljeno 1.830,00 EUR. Ostala sredstva v višini 1.050,01 EUR so bila
porabljena za izračun bruto dodane vrednosti na komasacijskem območju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja
občinskih cest
19 7 .1 9 2 €
ob065-16-0075 Izvedba priključkov na LK229221 in LK
229171

197.192 €

Z izvajalcem del je bila na podlagi izpeljanega javnega naročila v avgustu 2017 sklenjena
pogodba v vrednosti 349.924,71 EUR brez DDV. Dela so se izvajala s povečanim
tempom in razen asfaltiranja bila zaključena v letu 2017. Vrednost lanskoletnih del pa je
znašala 197.192 EUR,00 z DDV.
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva

72 . 64 5 €

ob065-17-0079 Postajališče za avtodome

9.335 €

V letu 2018 sta bili nabavljeni dve storitveni omarici in urejen elektro priključek za oskrbo
omaric z električno energijo. Strošek ureditve in nakupa je znašal 9.334,83 EUR.

ob065-18-0084 Festival domačih okusov in tradicij

63.310 €

V okviru projekta Festival domačih okusov je bil s sofinanciranjem EU skladov kupljen
šotor z ustrezno opremo (razsvetljava, oder, ogrevanje) za 62.429 EUR. Sofinanciranje v
letu 2018 je bilo v višini 40.000,00 EUR. V tej postavki je zajeto tudi zavarovanje opreme
in izvedba javnega naročila.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. 2 67 .7 4 7 €

ob065-13-0059 Gradnja omrežja komunalne infrastrukture
Pudob
1.253.367 €
V letu 2018 so bila v okviru navedene postavke načrtovana sredstva v višini 1.550.000,00
EUR. Zaradi slabše realizacije projekta Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob
je bilo porabljenih le 1.253.366,00 EUR. Zaradi izredno nizkih cen ponudnika je bilo v
začetku ogromno težav (skoraj je prišlo do razdrtja pogodbe), pričetek gradnje se je
zavlekel in posledično se je zmanjšala planirana realizacija tako v letu 2017 kot v letu
2018. Znesek 3.720,00 EUR pa smo porabili za zamenjavo grabelj na ČN Markovec.

ob065-18-0085 Komunalna infrastruktura Babno Polje

8.887 €

V letu 2018 smo stroške v višini 8.887,46 EUR na projektu kanalizacije Babno Polje
namenili izdelavi projektne (IDZ) dokumentacije z analizo tveganja odpadnih vod iz
predvidene čistilne naprave. Del sredstev je bil namenjen notarskim storitvam pri
pridobivanju služnosti.

ob065-18-0086 Komunalna infrastruktura Škrilje

5.492 €

V letu 2018 smo stroške v višini 5.492,44 EUR na projektu kanalizacije Škrilje namenili
izdelavi PGD projektne dokumentacije. Del sredstev je bil namenjen notarskim storitvam
pri pridobivanju služnosti.

16039001 Oskrba z vodo
ob065-18-0087 Vodni vir Čolniči

30 5 .5 0 5 €
25.559 €

Na projektu vodni vir "Čolniči" so se v letu 2018 izvedle hidrogeološke raziskave. Sredstva
v višini 25.559,00 EUR so bila namenjena omenjenim raziskavam, izdelavi tehnične
dokumentacije ter prijavi za pridobitev kohezijskih sredstev.

ob065-18-0088 Obnova vodovodnega omrežja Vrhnika

244.054 €

V okviru tega NRP je bil obnovljen vodovod med Vrhniko in Markovcem. Tehnična
dokumentacija nas je stala 8.087,00 EUR, javni razpis 2.745,00 EUR, izgradnja z
gradbenim nadzorom pa 233.221,00 EUR.
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ob065-18-0089 Vodovodni sistem Loška dolina - nakup
agregata

35.892 €

Za zagotavljanje nemotene oskrbe prebivalcev s pitno vodo je bil nabavljen elektroagregat
za črpališča Kozarišče in HP Podgora (32.700,00 EUR), dobavila se je tudi lopa za
agregat na Babni Polici ter postavil hidrant ob robu naselja Kozarišče.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

11 . 05 9 €

ob065-08-0014 Investicijsko vzdrževanje ZP Stari trg

11.059 €

V letu 2018 smo namenili namenska sredstva za postavitev nadstreška za agregat pri ZD
Stari trg v višini 1.408,76 EUR ter sofinanciranje nakupa avtomobila za urgentne potrebe
zdravnika v ZD Stari trg v višini 9.650,00 EUR.

18059001 Programi športa

69 . 67 9 €

ob065-11-0040 Gradnja večnamenske športne dvorane

28.377 €

V letu 2018 smo za racionalizacijo projekta skupaj s PZI projekti za Gradnjo večnamenske
športne dvorane porabili 9.345,20 EUR. Za dve novelaciji investicijskega programa, reviziji
projektne dokumentacije ter stroškov razpisa za izbor izvajalca gradnje pa 19.345,20
EUR.

ob065-17-0080 Nogometno igrišče

41.302 €

Za pridobitev tehnične dokumentacije in delno pripravo igrišča za mali nogomet pri OŠ
smo porabili 41.301,00 EUR.

19029001 Vrtci

15 . 42 1 €

ob065-09-0019 Investicijsko vzdrževanje Vrtec Stari trg

15.421 €

Transfer v višini 15.420,80 EUR je bil nakazan Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari
trg pri Ložu. Sredstva pa so bila uporabljena za sanacijo strehe ter zaščiti okenskih
odprtin v vrtcu Polhek.

2.3. ODHODKI PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2018 PO
FUNKCIONALNI DEJAVNOSTI
Odhodki proračuna občine Loška dolina za leto 2018, razvrščeni po funkcionalni
klasifikaciji:
(v EUR)
FK

Opis

1

2

01 JAVNA UPRAVA

Sprejeti proračun: 2018/1 Rebalans proračun: 2018 Veljavni proračun: 2018/2 Realizacija: 2018 Indeks 6:5
3

4

5

6

7

579.497,57

584.347,57

573.624,29

452.070,28

78,81

6.000,00

6.000,00

6.000,00

5.283,37

88,06

90.500,00

90.500,00

90.500,00

89.505,57

98,90

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

1.010.600,00

1.108.020,64

1.114.919,48

1.060.505,55

95,12

05 VARSTVO OKOLJA

1.564.500,00

1.424.500,00

1.424.500,00

1.277.961,47

89,71

491.000,00

491.000,00

494.824,44

459.653,63

92,89

60.050,00

69.700,00

69.700,00

67.259,24

96,50

1.454.042,00

1.462.192,00

1.457.183,35

512.960,71

35,20

09 IZOBRAŽEVANJE

540.100,00

560.100,00

560.100,00

558.628,82

99,74

10 SOCIALNA VARNOST

165.700,00

165.700,00

170.708,65

161.472,89

94,59

5.961.989,57

5.962.060,21

5.962.060,21

4.645.301,53

77,91

02 OBRAMBA
03 JAVNI RED IN VARNOST

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
07 ZDRAVSTVO
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ,
08 ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS
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2.4. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE LOŠKA
DOLINA ZA LETO 2018
2.4.1 Dolgoročni cilji
Dolgoročni cilji občine so določeni v glavnem v razvojnem načrtu občine – Načrtu
razvojnih programov, ki je priloga vsakokratnega letnega načrta in vključuje načrtovana
investicijska vlaganja v obdobju 4 let. Doseganje oziroma izvrševanje zastavljenih ciljev v
letu 2018 na investicijskem področju je podrobneje predstavljeno v obrazložitvi realizacije
Načrta razvojnih programov za leto 2018.
2.4.2. Letni cilji
Letni cilji občine Loška dolina so, kar zadeva investicij, razvidni iz programov in
obrazložitev proračuna občine Loška dolina za leto 2018.
2.4.3 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Predhodne obrazložitve prikazujejo oceno uspeha doseganja v proračunu zastavljenih
ciljev. Pri realizaciji načrtovanih prihodkov smo pretežno dosegli v proračunu načrtovane
vrednosti (90,5% realizacija). Odstopanje je pri realizaciji kapitalskih prihodkov glede na
plan. Pri odhodkih pa smo uspeli realizirati cca. 88 % načrtovanega zneska. Največja
odstopanja od predvidenih odhodkov so na področju odhodkov proračunskega uporabnika
občinska uprava, kjer je na investicijskem delu dosežena realizacija manjša od planirane,
pri čemer se odstopanje nanaša predvsem na nerealizacijo nekaterih projektov( predvsem
gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob).

Pripravili:
Danica Zrim
Andreja Porok
Bogdan Zevnik
Nataša Zbašnik
Daliborka Radovanović Jenc
Emil Mlakar
Nina Komidar Šraj

Župan:
Janez Komidar

Priloge:




poročilo o realizaciji letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2018
realizacija splošnega dela proračuna za leto 2018
realizacija posebnega dela proračuna za leto 2018
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POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA
RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE
LOŠKA DOLINA ZA LETO 2018

Zakonska podlaga:
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št.
86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 –
ZSPDSLS-1) v 15. členu določa, da župan enkrat letno poroča občinskemu svetu o
realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

I. UVOD
Občinski svet je na svoji 19. redni seji dne 25.1. 2018 sprejel letni načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v lasti Občine Loška dolina za leto 2018 kot sestavni del
proračuna za leto 2018.
Predmetni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je bil podlaga za izvedbo
posameznih postopkov pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem v letu
2018.

II. POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM OBČINA LOŠKA DOLINA ZA LETO 2018
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
1. Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga je
sprejel Občinski svet za leto 2018
Letni načrt je predvidel prodajo nepremičnin v skupni vrednosti 177.205,00 EUR.
Pri vseh izpeljanih prodajah je bil izpeljan postopek kot ga predvideva Zakon o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Opravljen je bil pravni pregled
nepremičnine, ter nato izbran ustrezen postopek prodaje, ki je odvisen od ocenjene
vrednosti nepremičnine. Če je posamezna ocenjena vrednost nepremičnine nižja od
20.000,00 EUR se nepremičnina proda ali zamenja na podlagi neposredne pogodbe. V
kolikor je vrednost nepremičnine višja, se kot metoda razpolaganja uporabi javna dražba
ali javno zbiranje ponudb. V primeru, ko se sklepa neposredna pogodba, se namera o
prodaji objavi na spletni strani občine in je objavljena najmanj 15 dni. Izvedba javne
dražbe in javno zbiranje ponudb se objavi na krajevno običajen način in na svetovnem
spletu. Nepremičnine, katerih je posamična vrednost izkustveno višja od 10.000,00 EUR,
mora pred razpolaganjem oceniti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin v
skladu s 17. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur.l. RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 –
ZUUJFO, 76/15 in in 11/18 – ZSPDSLS-1).
Realizacija prodaje nepremičnin je prikazana v tabeli. Stanje se naša na dan 31.12.2018.
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Zap
Št.

Okvirna
lokacija

Parcelna
številka
in k.o.

Metoda
razpolaganja

Pogodbena
vrednost (€)

1

Stari trg pri
Ložu,
funkcionalno
zemljišče

711/22,
711/26
k.o. 1637
Stari trg
pri Ložu

Neposredna
pogodba

360,00

Lož,
funkcionalno
zemljišče dvorišče

*121/2
k.o. 1636
Lož

Neposredna
pogodba

4.380,00

Lož,
funkcionalno
zemljišče

2247/17
in 1602/6
k.o. 1636
Lož

Neposredna
pogodba

3.978,00

Pudob,
funkcionalno
zemljišče

517/2
k.o. 1646
Pudob

Neposredna
pogodba

2.900,00

Stari trg pri
Ložu,
kmetijsko,
gozdno
zemljišče

807/80
k.o. 1637
Stari trg
pri Ložu

Neposredna
pogodba

1.500,00

Dane,
Škrilje,
kmetijsko
zemljišče

1118 in
1119 k.o.
1634
Dane

Neposredna
pogodba

Babno Polje,
gozdno
zemljišče

125/100
in
125/101
k.o. 1651
Babno
Polje
322/4
k.o. 1651
Babno
Polje
323/5
k.o. 1651
Babno
Polje

Neposredna
pogodba

5.550,00

Neposredna
pogodba

280,00

Neposredna
pogodba

760,00

143/97,
143/98,
143/99,
143/100
in
143/101,
vse

Neposredna
pogodba

12.550,00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Babno Polje,
kmetijsko
zemljišče
Babno Polje,
kmetijsko
zemljišča

Babno Polje,
gozdno
zemljišče

1.875,00

Številka in
datum
pogodbe

Prodajna
pogodba
št. 4784/2018 z
dne
12.4.2018
Prodajna
pogodba
št. 4788/2017 z
dne
26.6.2017
Prodajna
pogodba
št. 4788/2018 z
dne
9.4.2018
Prodajna
pogodba
št. 4787/2018 z
dne
13.4.2018
Prodajna
pogodba
št. 4785/2018 z
dne
10.4.2018
Prodajna
pogodba
št. 4786/2018 z
dne
5.4.2018
Prodajna
pogodba
št. 47817/2018 z
dne
14.9.2018
Menjalna
pogodba
št. 47810/2018
Menjalna
pogodba
št. 47810/2018 z
dne
14.5.2018
Prodajna
pogodba
št. 47819/2018 z
dne
8.11.2018

Opombe

Zamenjava za 1287/4
k.o. Babno Polje

Zamenjava za 956/6 k.o.
Babno Polje
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11

12

Babno Polje,
gozdno
zemljišče,
kmetijsko
zemljišče

Babno
Polje,,
kmetijsko in
delno
stavbno
zemljišče

k.o.1651
Babno
Polje
133/110,
133/111,
133/112
in 1228,
vse k.o.
1651
Babno
Polje
1249/1

Neposredna
pogodba

12.873,00

Neposredna
pogodba

7.065,83

Prodajna
pogodba
št. 47816/2018 z
dne
3.9.2018

Prodajna
pogodba
št. 47815/2018

Prihodki od prodaje zemljišč znašajo 54.071,83 EUR. Prodaje zemljišč,
realizirane v letu 2018 se prenesejo v proračunsko leto 2019.

ki niso bile

2. Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2018
Občinski svet je ob sprejemu proračuna za leto 2018 sprejel tudi letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja.
Letni načrt je predvidel nakup nepremičnin v skupni vrednosti 10.324,00 EUR.
Občina Loška dolina je v letu 2018 pridobila stvarno premoženje v skupni vrednosti
1.040,00 EUR. Za potrebe urejanja zemljiškoknjižnega stanja na poti v Babnem Polju je z
zamenjavo pridobljena nepremičnina s parc. št. 956/6 k.o. 1651 Babno Polje.
Pridobivanje nepremičnin, ki v letu 2018 ni bilo realizirano, je ponovno predvideno za
nakup v Letnem načrtu pridobivanja stvarnega premoženja za leto 2019.

Pripravila:
Daliborka Radovanović Jenc

Župan Občine Loška dolina
Janez Komidar
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(predlog sklepa)

Občinski svet Občine Loška dolina je na podlagi 12. in 20. člena Statuta Občine Loška
dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88)
in 15. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 –
ZUUJFO) na svoji _____redni seji z dne ___________ sprejel sledeči

SKLEP
1.
Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja in
pridobivanja nepremičnega premoženja v lasti Občine Loška dolina za leto 2018.

2.
Ta sklep velja takoj.

Številka:
Datum:
Župan Občine Loška dolina
Janez Komidar
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