OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA
OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2008
UVOD
V predloženem proračunu občine Loška dolina za leto 2008 so predvideni prihodki in
drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 2008.
Struktura proračuna občine Loška dolina za leto 2008 je pripravljena v skladu z
veljavno sistemsko zakonodajo, ki zasleduje cilje izvajanja proračunske reforme, ki jo
ministrstvo za finance izvaja od leta 1999 dalje, in sicer gre predvsem za uskladitev
javne porabe z mednarodno prakso, izboljšanje preglednosti in odgovornosti pri
razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter vzpostavitev novega pristopa odgovornosti
in sodelovanja pri razvoju, spremljanju in ocenjevanju izvajanja proračuna.
Cilji reforme so povezani z odgovori na tri ključna vprašanja javne porabe:
- kdo porablja proračunska sredstva
- kako jih porablja oziroma kaj se plačuje iz javnih sredstev in
- zakaj se porabljajo javna sredstva.
Občine so pri oblikovanju proračuna z vidika njegove oblike povsem avtonomne, za
primerljivost med proračuni občin in državnim proračunom pa je bil v letu 2005
sprejet še zadnji predpis, to je programska klasifikacija izdatkov občinskih
proračunov.
Programska klasifikacija občinskih proračunov je prvič v uporabi pri pripravi
proračunov občin za leto 2006, s čimer je na osnovi veljavne zakonodaje dosežena
poenotena priprava proračunov občine ter poročanje o njihovem izvrševanju.
Dne 30.11.2006 je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o financiranju občin (Ur.
list RS, št. 123/06), ki je stopil v veljavo s 01.01.2007.
V proračunskem letu 2008 ni bistvenih novosti glede sestave proračuna. Spremembe
se v glavnem nanašajo na dokumente, ki jih mora občinski svet sprejeti na podlagi
novega Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
1472007).

PRAVNE PODLAGE
Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči
urejajo številni predpisi.
Pri pripravi predloga proračuna za leto 2008 so bili uporabljeni naslednji predpisi:
-

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/2007-ZSPDPO – v nadaljevanju ZJF);
Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
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-

RS, št. 44/2007);
Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
(Uradni list RS, št. 45/02);
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00);
Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št.
43/00);
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS,
št. 57/05, 88/05-popr. in 138/06);
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02 in 58/03, 134/03,
34/04, 75/04, 117/04 in 141/04, 117/05, 138/06);
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-ZJU-UPB3);
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06);
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/2007).

GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO
PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2008
Ministrstvo za finance je občinam posredovalo osnovne makroekonomske okvire
razvoja Slovenije za obdobje 2007 – 2010 in novelirana izhodišča za pripravo
proračunov občin za leti 2008 in 2009. Novi globalni makroekonomski okviri razvoja
Slovenije so vključeni v proračunski memorandub za letu 2008 in 2009.
Priprava proračuna je zasnovana tako, da je realizacija proračuna za leto 2007
osnova za proračun za leto 2008, pri tem pa je za primerjavo v prvi koloni zajet plan
proračuna oziroma rebalans proračuna za leto 2007. V ocenah posameznih
prihodkov in odhodkov smo tako izhajali iz ocene realizacije preteklega leta ter
globalnega makroekonomskega okvira razvoja Slovenije za obdobje 2007-2010 in
finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter navodila za načrtovanje sredstev za
plače, prispevke in davke, posredovanega s strani Ministrstva za finance.
Pri planiranju proračunskih prejemkov in izdatkov za leto 2008 smo upoštevali
naslednja kvantitativna izhodišča:
-

letna stopnja inflacije 102,9
povprečna letna rast cen 103,5.

Skladno z izhodišči za planiranje sredstev za plače pri pripravi proračunov občin za
leto 2008 je potrebno poleg sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij (2,5%)
upoštevati tudi:
-

splošno uskladitev osnovnih plač od 01.07.2008 v višini 1,45%

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke so sestavni del navodila za pripravo
občinskega proračuna.
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Novi Zakon o financiranju občin (ZFO-1) uveljavlja nov način financiranja občin.
Zavezuje Ministrstvo za finance, da občinam posreduje izračun primerne porabe,
prihodek občine iz naslova glavarine in znesek finančne izravnave. Izračun je bil
občinam posredovan 17.12.2007
ZFO-1 uveljavlja s 01.01.2007 nov način financiranja občin. V 13., 14. in 15. členu
določa način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz glavarine in
finančne izravnave.
Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto
ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.
Elementi, ki vplivajo na njeno višino so povprečnina (na prebivalca v državi
ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog,
določi jo državni zbor z zakonom, za leto 2007 je znašala 469,45 EUR, za leto 2008
pa znaša 485,88 EUR in je določena s 35. členom Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leti 2008 in 2009, Ur. List RS št. 114/07), število prebivalcev občine,
korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci
mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).
Glavarina, ki je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih
davkov, odstopljen občinam za financiranje skupne primerne porabe občin (za leto
2008 znaša 425,26 EUR).
Finančna izravnava pomeni prihodek občine, ki v posameznem proračunskem letu s
prihodkov iz glavarine ne more financirati primerne porabe, gre za prihodek iz
državnega proračuna.
Skladno z določili zakona o sistemu plač v javnem sektorju se predvideva, da bodo v
letu 2008 sprejeti vsi potrebni podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, ki bodo
omogočili pričetek izplačevanja plač po novem zakonu in s tem tudi pričetek
postopnega odpravljanja ugotovljenih plačnih nesorazmerij v javnem sektorju.
Za plače leta 2008 se načrtujejo pravice porabe na podlagi veljavnih predpisov, ki so
bila v uporabi za določitev in obračun plač v letu 2007 ob upoštevanju dogovorjenega
povečanja osnovnih plač,
Med spremembami davčne zakonodaje je upoštevana tudi postopna ukinitev davka
na izplačane plače. S predvidenimi spremembami zakona so že od leta 2006 dalje
znižane davčne stopnje.

KLASIFIKACIJE
IZDATKOV

JAVNOFINANČNIH

PREJEMKOV

IN

Enoten način oblikovanja proračunov občin v RS izhaja iz veljavnih predpisov.
Pri sestavi proračuna so upoštevane klasifikacije javnofinančnih prejemkov in
izdatkov, ki morajo prejemke in izdatke prikazovati po naslednjih klasifikacijah:
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-

-

institucionalna klasifikacija, ki daje odgovor kdo porablja proračunska sredstva
(razdelitev na občinske organe in občinsko upravo (občinski svet, nadzorni odbor,
župan, občinska uprava)
ekonomska klasifikacija, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za
proračun, in daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev
(razdelitev po kontih) in sicer na tekoče odhodke, tekoče transfere in investicijske
odhodke in investicijske transfere
programska klasifikacija, pa daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo
javna sredstva
funkcionalna klasifikacija, ki je namenjena prikazu razdelitve celotnih
javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine, skladna je z
mednarodno COFOG klasifikaciji in omogoča mednarodne primerjave.

Do uvedbe programske klasifikacije izdatkov je bilo za občine obvezno, da so pri
pripravi proračuna upoštevale funkcionalno klasifikacijo, od leta 2006 pa je obvezna
priprava proračuna po programski klasifikaciji, funkcionalna klasifikacija pa služi le
za poročanje občinskemu svetu. Za lažje razumevanje v nadaljevanju podrobneje
predstavljamo programsko klasifikacijo in sestavo proračuna.
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za občinski
proračun in sicer s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskega
proračuna (Uradni list RS št. 56/2005). V letu 2006 se je prvič uporabila za pripravo
proračunov občin.
V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi ter podprogrami.
Izdatki v občinskih proračunih se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji
izdatkov razvrščajo v:
-

področja porabe (21 področij)
glavne programe (57 glavnih programov)
podprograme (117 podprogramov)

Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi
storitve in v katera so razvrščeni izdatki. Šifre in nazivi 21 – tih področij so enotni
tako na državni kot na lokalni ravni. (napr. 01 – POLITIČNI SISTEM, 02 –
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA, 03 – ZUNANJA POLITIKA IN
MEDNARODNA POMOČ....)
Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v
katerega so razvrščeni izdatki. Glavni programi so predpisani, vsak glavni program
ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in
na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti in uspešnosti. Glavni program je v
okviru posameznega področja označen s štirimestno šifro , napr. v okviru področja 06
– LOKALNA SAMOUPRAVA se nahaja glavni program 0603 – Dejavnost občinske
uprave.
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Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni
izdatki v finančnem načrtu. Podprogram ima jasno določene cilje in kazalce, z njim se
izvajajo cilji glavnega programa. (podprogrami v okviru področja 06 – LOKALNA
SAMOUPRAVA v glavnem programu 0603 – Dejavnost občinske uprave so
06039001 – Administracija občinske uprave in 06039002 – Razpolaganje in
upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.
Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:
01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23

POLITIČNI SISTEM
EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
LOKALNA SAMOUPRAVA
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
GOSPODARSTVO
VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
PROSTORSKO
PLANIRANJE
IN
STANOVANJSKO
KOMUNALNA
DEJAVNOST
ZDRAVSTVENO VARSTVO
KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
IZOBRAŽEVANJE
SOCIALNO VARSTVO
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

STRUKTURA PRORAČUNA
Kot navedeno, nova struktura proračuna, uvedena pri pripravi proračuna za leto 2008
sledi predvsem programski klasifikaciji, pri razvrščanju izdatkov občinskega
proračuna pa je bilo potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov, to so proračunske
postavke in konti.
Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali
projekta, del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev. Vsaka
proračunska postavka je nadalje razdeljena po ekonomski klasifikaciji, in sicer v
posebnem delu proračuna na štiri mesta in tabeli, ki je podlaga za natančnejše
obrazložitve proračuna glede na predpisan šestmestni kontni načrt, ki natančno
določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke.
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Vsaki proračunski postavki je tako določen ekonomski namen porabe, v skladu s
programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka uvrsti v ustrezen
podprogram.
Predlog proračuna občine je občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in
strukturi:
I. Splošni del proračuna je razdeljen po ekonomski klasifikaciji:
A: BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
B: RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
C: RAČUN FINANCIRANJA
II. Posebni del proračuna po proračunskih uporabnikih in sicer za občino Loška
dolina:
1000 – Občinski svet
2000 – Nadzorni odbor
3000 – Župan
4000 – Občinska uprava
Znotraj uporabnikov je v posebnem delu odhodkovni del proračuna razdeljen po
področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih
postavkah in podskupinah kontov oziroma kontih.
Podlaga za obrazložitev - je tabela, kjer je uvedena nadaljnja delitev podskupin
kontov na šestmestno ekonomsko klasifikacijo.
III. Načrt razvojnih programov
Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del proračuna, predstavlja razvojno
politiko občine na področju investicijskih izdatkov za naslednja štiri leta oziroma do
zaključka posameznega projekta.
IV. Obrazložitev:
- splošnega dela proračuna
- posebnega dela proračuna
- načrta razvojnih programov
- kadrovskega načrta
- letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem

IZRAČUN PRIMERNE PORABE, GLAVARINE IN FINANČNE
IZRAVNAVE ZA LETO 2008
Izračun primerne porabe za leto 2008 za občino Loška dolina je narejen na osnovi
ZJF-1. Primerna poraba za občino Loška dolina za leto 2008 znaša 2.249.419 EUR
in je za 4,8% višja glede na preteklo leto.
Izračunana glavarina za občino Loška dolina za leto 2008 znaša 2.057.348 EUR in
izračunana finančna izravnava 36.515 EUR.
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I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA
LETO 2008
Splošni del proračuna sestavljajo:
- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb
- račun financiranja
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki prikazani po ekonomskem namenu.
Prihodki proračuna obsegajo:
- davčne prihodke
- nedavčne prihodke
- kapitalske prihodke
- prejete donacije
- transferne prihodke
Odhodki proračuna obsegajo:
- tekoče odhodke
- tekoče transfere
- investicijske odhodke
- investicijske transfere
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih
posojil, od prodaje kapitalskih deležev in vsa sredstva danih posojil ter porabljena
sredstva za nakup kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s
financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav
tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računu proračuna v
proračunskem letu.
V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov smo izhajali iz ocene realizacije leta
2007 ter globalnega makroekonomskega okvira razvoja Slovenije za obdobje 2007 –
2010 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter navodila za načrtovanje
sredstev za plače, prispevke in davke ter materialne stroške, ki je bilo občini
posredovano s strani Ministrstva za finance.
OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ PRETEKLEGA LETA
V proračunu občine Loška dolina za leto 2008 je opredeljen prenos sredstev iz
preteklega leta v višini 63.700 EUR.

7

Proračun občine Loška dolina za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:
A:

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

I.
II.
III.

SKUPAJ PRIHODKI
SKUPAJ ODHODKI
PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ OZ. PRESEŽEK

3.561.740
4.022.640
-460.900

B:

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

V.
VI.
C:

2.700
2.700

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
VIII. ODPLAČILA DOLGA
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

400.000
5.500
-63.700

X.
XI.
XII.

394.500
460.900
63.700

NETO ZADOLŽEVANJE
NETO FINANCIRANJE
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12.2007

BILANCA PRIHODKOV
Planirani prihodki proračuna občine Loška dolina za leto 2008 znašajo 3.651.740
EUR.

70 Davčni prihodki v višini 2.446.518 EUR zajemajo vse vrste obveznih,
nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro
proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Davčni
prihodki predstavljajo v proračunu občine 67 % vseh prihodkov proračuna.
700 Davki na dohodek in dobiček
Zaradi novega sistema financiranja občin, ki je bil uveden s 01.01.2007 niso v
proračunu več planirani prihodki iz naslova dohodnine (na podkontih za dohodnino),
temveč le prihodek občine iz naslova glavarine po novem zakonu na novem
podkontu 700020 – dohodnina – odstopljen vir občinam, ki znaša 2.057.348 EUR.
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703 Davki na premoženje
V to skupino sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja. Davki na
premoženje znašajo 283.270 EUR, od teh največji delež predstavlja nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča, katerega planirana višina na osnovi realizacije v letu
2007 znaša 240.000 EUR. Poleg nadomestila med davke na nepremičnine sodi še
davek od premoženja od stavb. Med davke na premoženje sodijo tudi davki na
dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.
704 Domači davki na blago in storitve
V skupino sodijo davki na posebne storitve ter drugi davki na uporabo blaga in
storitev, od katerih pomemben delež predstavljajo prihodki iz naslova okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in okoljske dajatve
za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (77%), ki so namenski prihodki.
V okvir navedenih prihodkov sodi tudi pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je
namenski prihodek proračuna in se porablja za vzdrževanje gozdnih cest, del teh
prihodkov pa so tudi komunalne takse in davek od dobitkov od iger na srečo.

71 Nedavčni prihodki so planirani v višini 104.520 EUR. Med nedavčne
prihodke sodijo prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od obresti in od
premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni, prihodki od prodaje blaga in storitev
in drugi nedavčni prihodki. Nedavčni prihodki predstavljajo 2.86 % vseh prihodkov
proračuna občine za leto 2008.
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja predstavlja prihodke iz
naslova dividend od delnic, v lasti občine, prihodke od obresti, najvišji delež
prihodkov pa predstavljajo prihodki od najemnin za stanovanja, ki so v celoti
namenski prihodek proračuna v skladu z odlokom o ustanovitvi proračunskega
stanovanjskega sklada (75.000 EUR), v ta sklop prihodkov pa sodijo tudi prihodki od
najemnin za poslovne prostore in prihodki od drugih najemnin ter prihodki iz naslova
podeljenih koncesij. Višina je razvidna iz priložene tabele.
711 Takse in pristojbine so del nedavčnih prihodkov, ocena prihodkov se nanaša
na upravne takse in znaša 2.000 EUR.
712 Globe in druge denarne kazni so ocenjene na 1.000 EUR (nadomestilo za
degradacijo in uzurpacijo prostora).
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 3.000 EUR. Sem
sodijo prihodki od prodaje oglaševalskega prostora v glasilu Obrh, prihodki od javnih
razpisov in ostali prihodki.
714 Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 12.500 EUR, med navedene
prihodke sodijo prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki in doplačila občanov za
izvajanje pomoči na domu ter prihodki za sofinanciranje plače družinskega
pomočnika in drugi izredni nedavčni prihodki.
72 Kapitalski prihodki občine Loška dolina so v letu 2008 ocenjeni na 109.050 EUR
in predstavljajo 2,99 % vseh planiranih prihodkov proračuna občine Loška dolina,
vrsta oziroma višina posameznega prihodka je razvidna iz letnega načrta

9

razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Loška dolina za leto 2008, ki je
obvezna priloga proračuna občine.
V skupino sodijo:
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev, ki znašajo 88.850 EUR in
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki
znašajo 20.200 EUR.
74 Transferni prihodki proračuna občine Loška dolina za leto 2008 znašajo 901.652
EUR in predstavljajo 24,7 % vseh prihodkov proračuna občine za leto 2008. Med
transferne prihodke sodijo:
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (prejeta sredstva iz
državnega proračuna ) v višini 348.805 EUR in
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije, ki znašajo 552.847 EUR.
Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna se nanašajo na
sredstva finančne izravnave, ki, kot je bilo že navedeno, v letu 2008 znaša za občino
Loška dolina 36.515 EUR.
V okviru sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo se izkazujejo sredstva v
višini 81.200 EUR za sofinanciranje šolskih prevozov s strani Ministrstva za šolstvo in
šport na nevarnih poteh, ki so ogrožene zaradi področja medveda.
V okviru prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije se izkazujejo prihodki
iz naslova sofinanciranja vzdrževanja gozdnih cest v višini 21.000 EUR, prihodki iz
naslova požarne takse v višini 7.500 EUR, sredstva za sofinanciranje obnove
športnih igrišč v višini 2.590 EUR – Ministrstvo za finance ter sredstva za
sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo na osnovi pravilnika Ministrstva
za lokalno samoupravo – občina jih v letu 2008 namenja kot sredstva lastne
udeležbe občine za sofinanciranje investicije »Gradnja kanalizacijskega omrežja in
obnova vodovodnega omrežja v naselju Vrhnika pri Ložu« in za nakup zemljišč v
zvezi s projektom Obvozna cesta Stari trg v višini 200.000 EUR.
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko se v
planirani višini 552.847 EUR nanašajo na planirana sredstva, ki jih bo občina
pridobila v zvezi z projektom »Gradnja kanalizacijskega omrežja in obnova
vodovodnega omrežja v naselju Vrhnika pri Ložu«, gre za sredstva razpisa za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne
prioritete »Razvoj regij«.
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BILANCA ODHODKOV
Skupno planirani odhodki proračuna občine Loška dolina za leto 2008 znašajo
4.022.640 EUR.
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki v splošnem delu proračuna ločeni po
vrstah na:
-

tekoče odhodke,
tekoče transfere
investicijske odhodke in
investicijske transfere

Celotna vrednost odhodkov proračuna občine Loška dolina za leto 2008 znaša
4.022.640 EUR.
Tekoči odhodki proračuna občine Loška dolina znašajo 1.169.400 EUR in
predstavljajo 29,07 % vseh odhodkov proračuna.
Izkazujejo se glede na naslednje ekonomske namene:
V EUR

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

219.320
35.652
886.830
2.400
15.198

Tekoči transferi predstavljajo 22,9 % vseh odhodkov proračuna in znašajo 921.570
EUR.
Izkazujejo se glede na naslednje ekonomske namene:
v EUR

410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
518.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 104.820
413 Drugi domači tekoči transferi
298.250
Investicijski odhodki predstavljajo 46,7 % vseh odhodkov proračuna za leto 2008,
znašajo 1.880.320 EUR in predstavljajo:
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev (nakup opreme, novogradnje,
rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč ter
študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija in investicijski inženiring).
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Investicijski transferi so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov
sredstev – nepovratna sredstva. V proračunu za leto 2008 so planirani v višini 51.350
EUR in predstavljajo 1,28 % vseh odhodkov proračuna. Opredeljeni so kot:
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki v višini 37.500 EUR in
431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom v višini 13.850 EUR.
PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ je določen kot razlika med skupnimi prihodki in
skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša -460.900 EUR.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
752 Kupnine iz naslova privatizacije
Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo prihodki iz naslova kupnin za
obročno odplačevanje stanovanj, prihodki so za leto 2008 ocenjeni na 2.700 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov.
V letu 2008 občina Loška dolina načrtuje najem novega kredita, odplačila pa se
nanašajo na odplačilo glavnice kredita Stanovanjskega sklada RS v višini 5.500
EUR.
Zakon o financiranju občin določa, da se občina lahko zadolžuje v skladu z zakonom,
ki ureja javne finance.
Občina se lahko v tekočem proračunskem letu zadolži v obsegu, ki skupaj z
obstoječim stanjem dolgov ne presega 20% realiziranih prohodkov in odhodkov
proračuna v letu pred letom zadolževanja brez prejetih donacij in transfernih
prihodkov iz državnega proračuna za investicije, in če odplačilo glavnic in obresti v
posameznem letu odplačila ne preseže 5 % realiziranih prihodkov in odhodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih
za prejete donacije in transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije.
Občina Loška dolina planira v letu 2008 novo zadolževanje v skupni višini 400.000
EUR. Planiramo najetje dolgoročnega kredita za financiranje projekta »Gradnja vrtca
v Starem trgu«.
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Upoštevaje oceno zadolženosti občine Loška dolina na dan 31.12.2007 (stanje
glavnice za odplačilo kredita Stanovanjskega sklada RS, najetega v letu 2003 na dan
31.12.2007 znaša 119.744,90 EUR, planirano odplačilo pa še 224 – mesečni obroki)
je zadolžitev v višini 400.000 EUR v okviru dovoljene kvote.
realizirani prihodki leta 2007
3.077.499 EUR
- prejete donacije v letu 2007
- transferni prihodki za investicije v letu 2007
221.236 EUR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.856.263 EUR
20 % navedenih prihodkov znaša
571.252 EUR
stanje zadolžitve na dan 31.12.2007
119.745 EUR
možna zadolžitev v letu 2008
451.507 EUR
najvišje možno odplačilo glavnic in obresti
letno od 2009 dalje glede na realizacijo 2007

142.813 EUR

(če bi bila odplačilna doba kredita 5 let bi okvirno odplačilo glavnice in obresti skupaj
znašalo letno od 95-100 tisoč EUR)
Sprememba stanja sredstev na računu znaša – 63.700 EUR in se uravnoteži s
stanjem sredstev na računih na dan 31.12.2007.

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA
Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih odhodkov pomeni namensko razvrstitev
odhodkov občine po njenih posameznih funkcijah.
Izdatki proračuna občine Loška dolina za leto 2008, razvrščeni po področjih po
funkcionalni klasifikaciji – bilanca prihodkov in odhodkov brez računa financiranja:
(v EUR)
Proračun
2008

Funk.klas. Opis
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

2
JAVNA UPRAVA
OBRAMBA
JAVNI RED IN VARNOST
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
VARSTVO OKOLJA
STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
ZDRAVSTVO
REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ,
ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INS
IZOBRAŽEVANJE
SOCIALNA VARNOST

Delež v
odhodkih

3

4

553.400,00
3.500,00
55.720,00
404.210,00
741.720,00
445.090,00
59.400,00

13,76
0,09
1,39
10,05
18,44
11,06
1,48

227.200,00
1.408.500,00
123.900,00

5,65
35,01
3,08

4.022.640,00

100,00
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II. POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA
LETO 2008
Kot posebni del proračuna je glede na veljavno zakonodajo predložena tabela
odhodkov proračuna po proračunskih uporabnikih, v kateri je opredeljena razdelitev
odhodkov tudi po programski klasifikaciji, in sicer na nivoju 6 mestnih kontov.
V tabeli je prikazan sprejeti rebalans proračuna občine za leto 2007, ocena
realizacije za leto 2007 in predlog proračuna za leto 2008.
Programsko klasifikacijo proračuna občine Loška dolina določa Pravilnik o
programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.
Področja proračunske porabe so področja, na katerih občina deluje oziroma nudi
storitve in v katera so razvrščeni izdatki. (01,02,03...)
Glavni program je splošni program, ki je del področja. Predpisan je s predpisano
programsko klasifikacijo. (0101, 0401, 0403...)
Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem
načrtu praviloma enega proračunskega uporabnika. (01019001, 04019001...)
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta,
ki ga izvaja posamezni proračunski uporabnik. (01001, 01002, 04001...)
Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih
izdatkov, za določitev kontov se uporablja ekonomska (predpisana) klasifikacija.
(4029, 4000, 4201...)
Podkonti pomenijo nadaljnjo členitev ekonomskih namenov proračunskih izdatkov.
(402905, 400000, 420101...)
Vsaki proračunski postavki so določeni ekonomski nameni porabe, v skladu s
programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen
podprogram.
Odhodki proračuna občine Loška dolina za leto 2008 so razdeljeni na štiri
proračunske uporabnike in sicer:
1000 – OBČINSKI SVET
2000 – NADZORNI ODBOR
3000 – ŽUPAN
4000 – OBČINSKA UPRAVA
V nadaljevanju prikazujemo pregled planiranih odhodkov vseh proračunskih
uporabnikov na nivoju občine Loška dolina za leto 2008.
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A BILANCA ODHODKOV
1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
Področje porabe zajema dejavnost občinskega sveta, občinske volilne komisije ter
izvedbo in nadzor volitev. V program se uvrščajo vse naloge, ki jih občinskim
svetnikom in občinski volilni komisiji nalagajo zakoni.
01019001 Dejavnost občinskega sveta
01001 Stroški svetnikov – sejnine
Postavka zajema stroške za izplačilo sejnin svetnikov v skladu s pravilnikom,
ki ureja izplačilo sejnin. Planirana sredstva v višini 29.000 EUR so ocenjena
glede na realizacijo v letu 2007 in predlog pravilnika, upoštevano je tudi
povečanje sejnin skladno s povečanjem plače župana v decembru 2007.
Sredstva so planirana za izplačila sejnin 13 svetnikom občinskega sveta
občine Loška dolina in ocenjeno število 10 sej.
01002 Stroški odborov in komisij – sejnine
Postavka zajema stroške za izplačilo sejnin članom komisij in odborov v
občini. Planirana sredstva za leto 2008 znašajo 7.000 EUR in so ocenjena
glede na realizacijo v letu 2007.
01004 Financiranje političnih strank
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 2006 skladno z pridobljenim številom
glasov. (LDS, NSi, SD, SDS). Planirana sredstva za leto 2008 znašajo 4.200
EUR:

15

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava
Vključena so sredstva v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
04001 Občinska priznanja
Planirana postavka v višini 700 EUR se nanaša na stroške v zvezi z izdelavo
občinskih priznanj.
0403 Druge skupne administrativne službe
Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti in izvedbo protokolarnih
dogodkov.
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04004 Spletne strani občine
Predvidena so sredstva vzdrževanje spletnih strani občine v višini 1.500 EUR.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04002 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku
Občina Loška dolina organizira ob državnih praznikih (8. februar in 25. junij),
ter ob občinskem prazniku (19. oktober) prireditve. Sredstva v višini 3.950
EUR so namenjena izvajalcem prireditev ter pokrivanju stroškov pogostitev,
cvetličnih aranžmajev in drugo.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in
lokalne ravni
Vključena so sredstva za različne oblike povezovanja občin (združenja in druge
oblike povezovanj občin).
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti
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. Planirana višina članarine znaša 500 EUR.
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06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06002 RRA Notranjsko kraške regije
Občina Loška dolina je soustanoviteljica RRA Notranjsko-kraške regije 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. Planirana sredstva
za leto 2008 znašajo 20.800 EUR.
V letu 2007 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, stroške koordinacije projektov,
sofinanciranih iz naslova Razvoj regij.
Občina Loška dolina bo v letu 2008 sofinancirala razvojne naloge RRA in
pokritje DDV za projekt Upravljanje z Eko regijo in študijo izvedljivosti za
gospodarsko središče Perspektiva.
14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.
14039001 Promocija občine
14004 Druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke...)
V letu 2008 s sredstvi navedene postavke načrtujemo pokritje stroškov za
izdelavo Image kataloga za Notranjsko – kraško regijo, kjer je predstavljeno
celotno območje skupaj z zemljevidom in označitvijo turističnih informacij…
Katalog je nastal v sodelovanju z ostalimi občinami, delno financiran s strani
STO, delež za plačilo s strani občine Loška dolina znaša 810 EUR.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1803 Programi v kulturi
Glavni program vključuje sredstva za medije in avdiovizualno dejavnost v občini.
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18014 Izdajanje glasila Obrh
V okviru navedene postavke občina financira izdajo praviloma petih številk
občinskega glasila Obrh letno. Planirana je poraba sredstev v višini 22.500
EUR in sicer v okviru postavke za tiskanje glasila, raznos glasila, potne
stroške urednika in uredniškega odbora, plačila avtorskih honorarjev za
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lektoriranje glasila, stroške za izdelavo križank ter za plačilo urednika in
uredniškega odbora.
18015 Sofinanciranje programa lokalne televizije
Občina sredstva v višini 6.000 EUR v letu 2008 namenja plačilo storitev
zavoda Oron. Zavod Oron bo v letu 2008 na televizijskem kanalu Loška dolina
ustvarjal in pripravljal 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…
18016 Oglaševanje – Radio 94
Sredstva navedene postavke v višini 2.300 EUR se skladno z letno pogodbo
namenjajo za obveščanje občanov prek nekomercialnih obvestil na
območnem Radiu 94.
18018 Regionalni časopis
Planirana sredstva za občino Loška dolina v letu 2008 za izdajanje časopisa
znašajo 1.000 EUR in sicer za plačilo 2 številk, ki sta izšli v decembru 2007.
Projekt občin, ki se je izvajal preko RRA je bil v letu 2007 zaključen. Izdajatelj
bo še vedno zagotavljal dostavo časopisa v vsa gospodinjstva brezplačno,
občina pa bo v letu 2008 financirala le objavo lastnih člankov oziroma obvestil
v časopisu v predvideni višini 4.000 EUR.

2000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0203 Fiskalni nadzor
V glavni program je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02001 Dejavnost nadzornega odbora
Sredstva za delovanje nadzornega odbora občine se zagotavljajo v proračunu
občine in sicer v letu 2008 v višini 8.000 EUR za plačilo nadomestil članom in
predsedniku nadzornega odbora občine.
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3000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
Glavni program vsebuje sredstva za delovanje župana in podžupana.
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01006 Plača župana
Sredstva za plačo župana so določena v skladu z Zakonom o sistemu plač v
javnem sektorju in Odlokom o plačah funkcionarjev. Ustavno sodišče je
na svoji seji 7.12.2006 izdalo odločbo, s katero ni ugotovilo neskladja z Ustavo
dela plačnega sistema za funkcionarje, ki se nanaša na župane in podžupane.
Tako se osnovna plača župana občine Loška dolina določi z uvrstitvijo v 49.
plačni razred, ne pripadajo pa mu dodatki, razen dodatka za delovno dobo v
višini 0,3 % za vsako začeto leto zaposlitve. V 49. plačni razred je župan
razvrščen glede na to, da gre za občino od 2001 do 5000 prebivalcev.
Skupno planirana sredstva v letu 2008 se nanašajo na plačilo osnovne plače,
regresa za letni dopust, nadomestila za prehrano, prispevke na plače, premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter davka na izplačane
plače in znašajo 44.398 EUR.
01007 Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije – podžupan
S spremembo zakona o lokalni samoupravi v letu 2005 se plača podžupana
za nepoklicno opravljanje funkcije določa v višini 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. Planirana
sredstva za plačilo podžupana za leto 2008 znašajo 11.500 EUR in ostali
stroški 500 EUR.
01008 Materialni stroški – župan
V okviru postavke se v višini 13.800 EUR zagotavljajo sredstva za
reprezentanco župana, dnevnice, stroške prevoza in druge operativne
odhodke.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov.
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04005 Novoletne prireditve
Občina je organizirala novoletne prireditve v novoletnem šotoru. (od 30. - 31.
decembra 2007). Organizacija prireditev je bila oddana na osnovi razpisa
družbi Kovinoplastika Lož, Pooblaščenka d.d. za vrednost 15.000 EUR, občina
pa je dodatno zagotavlja darila otrokom v vrednosti 1.200 EUR.
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04006 Pokroviteljstva občine
V tej postavki so vključena sredstva, ki jih župan občine namenja za
pokroviteljstva različnih prireditev. Občina tako sofinancira izvedbo prireditev
posameznim društvom in zavodom ali pa direktno pokriva stroške preko
izstavljenih računov. Predvidena so sredstva v višini 1.500 EUR.

4000 OBČINSKA UPRAVA
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
Glavni program vključuje stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
02003 Stroški plačilnega prometa
Stroški navedene postavke predstavljajo stroške plačilnega prometa, ki jih
občini za storitve zaračunava Uprava RS za javne prihodke in stroške za
razporejanje javnofinančnih prihodkov (AJPES). Planirana so sredstva v višini
1.800 EUR.
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0403 Druge skupne administrativne službe
Glavni program vključuje sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z
občinskim premoženjem.
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04009 Obveščanje javnosti
Sredstva v višini 1.000 EUR so namenjena plačilu stroškov objav v Uradnem
listuRS. (razpisi, prodaje premoženja..)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04007 Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki
Planirani odhodki na navedeni postavki se nanašajo na plačila odvetniških
storitev, sodnih stroškov, stroškov notarjev in drugih stroškov v zvezi s
postopki glede občinskega premoženja. Planirana sredstva znašajo 2.400
EUR.
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06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.
06039001 Administracija občinske uprave
06003 Sredstva za plače delavcev
V postavki so načrtovani izdatki za plače in prispevke osmih zaposlenih v
občinski upravi za celo leto 2008, v drugi polovici leta pa načrtujemo
zaposlitev pripravnika in upokojitev delavke 30.10.2008. Postavka vsebuje tudi
sredstva za regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane med delom in
stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za delovno uspešnost,
odpravnine in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za
podlagi ZKDPZJU ter davek na izplačane plače.
Sredstva za plače so planirana skladno z izhodišči za pripravo proračunov
občin, posredovanimi s strani Ministrstva za finance.
Skupni strošek za vse navedene izdatke, opredeljen v predlogu proračuna
znaša 224.404 EUR.
06005 Materialni stroški občinske uprave
Planirana sredstva na navedeni postavki znašajo 72.850 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, storitve varovanja zgradb in prostorov, nabavo časopisov,
revij in strokovne literature, računalniške storitve, 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 (dnevnice, stroški prevoza in
drugi izdatki za službena potovanja), izdatke za tekoče vzdrževanje
(zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in
računalnikov, tekoče vzdrževanje druge opreme) in druge operativne odhodke
(stroški izobraževanja zaposlenih, plačila po pogodbah o delu in drugi
operativni odhodki).
Vsi navedeni izdatki se nanašajo na področje delovanja občinske uprave.
06008 Delovanje organa skupne občinske uprave
V letu 2007 so Občine Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke
ustanovile organ skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in
redarstvo« (v nadaljevanju: Medobčinski inšpektorat) za izvrševanje upravnih
nalog na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva.
Medobčinski inšpektorat bo z delovanjem pričel v letu 2008. Predvidoma bosta
v organu skupne občinske uprave zaposlena dva javna uslužbenca z
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo in sicer vodja inšpektorata in
redarstva in inšpektor, en javni uslužbenec z višjo strokovno izobrazbo
(komunalni nadzornik – redar) ter trije javni uslužbenci s srednjo izobrazbo
(občinski redarji). Stroški delovanja inšpekcijske službe se razdelijo skladno z
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določbo 49. č člena Zakona o lokalni samoupravi po ključu razmerja števila
prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin
ustanoviteljic, tako, da mora Občina Loška dolina zagotoviti delež sredstev v
višini 10,17%.
Občina Loška dolina je delež sredstev za financiranje delovanja skupne
občinske uprave rezervirala v višini 12.700 EUR. V tej oceni so zajeti stroški
za izplačilo plač zaposlenim ter nakup osnovne opreme za delovanje
inšpektorata (prenosni računalnik, obleka za redarja, mobilni telefon…).
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov je potrebno zaradi fizične in
ekonomske obrabe upravnih prostorov z namenom zagotovitve ustreznih
delovnih pogojev.
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov je načrtovano na podlagi ocenjene
realizacije proračuna v letu 2007 ter dodatno planiranih sredstev za
vzdrževanje poslovne stavbe SVEA, ki jo je občina kupila v letu 2007..
Predvidena je poraba sredstev v višini 9.000 EUR, ki vključuje poleg tekočih
stroškov tudi izdelavo projekta za obnovo stavbe SVEA.
06007 Nakup opreme
Tehnološki razvoj na področju delovnih metod, informatike in telekomunikacij
zahteva stalno posodabljanje opreme in naprav.
Ocene predvidenih sredstev temeljijo na oceni cen na tržišču in predvidenem
obsegu nabav.
Sredstva se v letu 2008 namenjajo za nakup pisarniškega pohištva (ureditev
nove pisarne), pisarniške opreme, računalnikov in programske opreme,
telekomunikacijske opreme in napeljav ter druge opreme v skladu z načrtom
nabave.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Glavni program vključuje sredstva za izvedbo varstva programa pred naravnimi in
drugimi nesrečami in programe varstva pred požarom.
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih
dogodkih
07002 Stroški operativnega delovanja civilne zaščite
Planirani stroški za delovanje civilne zaščite v letu 2008 znašajo 3.500 EUR in
se namenjajo za stroške v zvezi z izobraževanjem članov štaba civilne zaščite
(nadomestila plač za odsotnost z dela in prevozne stroške) in izvedbo tečaja
prve pomoči.
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07039002 Protipožarna varnost
07004 Dejavnost gasilske zveze in društev
Občinski svet občine Loška dolina je v letu 2004 sprejel vsebinski načrt
razvoja Gasilske zveze Loška dolina za obdobje 2004 – 2009. Finančne
obveznosti in obseg vlaganj iz načrta se vsako leto določa in sprejema v
okviru predvidenih sredstev proračuna.
V letu 2008 se zagotavljajo sredstva za dotacije GZ Loška dolina v skladu z
načrtom financiranja za tekočo dejavnost, ki ga je predlagala GZ Loška dolina
(16.070 EUR).
07005 Sofinanciranje nabave gasilske opreme
V skladu z načrtom razvoja se financirajo potrebe po zaščitni opremi in vozilih
za uspešno izvajanje nalog Gasilske zveze Loška dolina v skladu s
prioritetami nabave, določenimi v načrtu razvoja GZ. Občina Loška dolina naj
bi v letu 2007 sklenila dogovor o nakupu osebnega avtomobila za potrebe
Gasilske zveze Loška dolina, ki se bo uporabljal tudi za potrebe članov civilne
zaščite. Planirana so sredstva v višini 37.500 EUR.
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti v občini.
08029001 Prometna varnost
08001 Delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Predvidena poraba sredstev je namenjena delovanju sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu. V postavki so zajeti stroški, ki so namenjeni za
sejnine udeležencem sveta ter materialni stroški, ki so namenjeni konkretnim
izvedbam projektov, ki prispevajo k preventivi in vzgoji v cestnem prometu.
Predvidena je poraba sredstev v višini 1.800 EUR.
08002 Delovanje društev na področju prometne varnosti
V okviru postavke v letu 2008 namenjamo dotacijo Združenju šoferjev in
avtomehanikov Cerknica, ki pokriva občine Cerknica, Loška dolina in Bloke in
je aktivno predvsem na področju izvajanja nalog prometne varnosti v sklopu
akcij SPV in PP. Sredstva se med drugim namenjajo predvsem za akcijo »prvi
šolski dan«, pri katerem sodelujejo uniformirani člani društva.
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10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest s
ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih
del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
10039001 Povečanje zaposljivosti
10001 Lokalni zaposlitveni programi – javna dela
Vključena so sredstva za javna dela, ki se izvajajo v osnovni šoli v Starem
trgu za pomoč učencem z učnimi težavami in pomoč pri vzgojnem in
negovalnem delu v vrtcu. V predvidenih stroških je vključen delež plače, ki ga
je občina dolžna pokrivati v skladu s predvidenim program javnih del v letu
2008 (60% plače za enega zaposlenega z VI. stopnjo izobrazbe) in regres za
letni dopust. Planirana sredstva znašajo 6.000 EUR.
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
11001 Sofinanciranje društev na področju kmetijstva
Na področju kmetijstva sta v občini Loška dolina registrirani dve društvi in sicer
Čebelarsko društvo Loška dolina ter Konjerejsko društvo Martin Krpan.
Čebelarskemu društvu Loška dolina se namenjajo sredstva v višini 450 EUR
za redne aktivnosti društva, za izobraževanje in strokovne izlete. Konjerejsko
društvo Martin Krpan sodeluje pri različnih prireditvah kot npr. pustovanje na
Cerkniškem karnevalu, jurjevanje, žegnanje konj pri Sv. Šefanu kakor tudi
sodeluje in se druži z drugimi društvi. Za njihovo delovanje so namenjena
sredstva v višini 450 EUR.
11008 Projekt Leader
Občina Loška dolina bo v letu 2008 skupaj z LAS Po poteh dediščine od
Idrijce do Kolpe kandidirala na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano za sredstva programa Leader – program razvoja podeželja 20072013 za spodbujanje odločanja o razvoju posameznih podeželskih območij po
pristopu leader. Podprto bo pridobivanje strokovnih znanj in animacija območij
za vzpostavitev javnih lokalnih partnerstev, njihovo vodenje, izdelava in
izvajanje lokalnih razvojnih strategij ter sodelovanje in povezovanje z lokalnimi
akcijskimi skupinami (LAS). Do pomoči so upravičena vsa podeželska
območja, v katerih delujejo lokalne akcijske skupine, katere imajo izdelano
lokalno razvojno strategijo za obdobje 2007-2013.
Načrtuje se pridobitev 50% sredstev (7.500 EUR) za oblikovanje lokalne
turistične destinacije. Lokalni ponudniki so se na skupni delavnici dogovorili za
skupno koordinirano večletno aktivnost za oblikovanje lokalne turistične
destinacije. Cilji projekta so izboljšati skupno promocijo območja Loške doline,
ponuditi kvalitetno, zanimivo in raznovrstno ponudbo, povečati pestrost
ponudbe, pridobiti stacionarne goste.
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Aktivnosti se nanašajo na pripravo in tisk skupnega kataloga turističnih
ponudnikov, oblikovanje in implementacijo celostne podobe turistične ponudbe
– izvedbo prireditev dan odprtih vrat pri turističnih ponudnikih in postavitev
skupne turistično informativne table. Predvidena vrednost projekta znaša
15.000 EUR.
11029003 Zemljiške operacije
11007 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč
V letu 2006 se je zaključilo triletno prehodno obdobje, v katerem so se na
področju kmetijstva dodeljevale pomoči in proračunov občin, tudi, če niso bile
povsem skladne z evropskimi smernicami. Uredba komisije (ES) št. 1857/2006
ukinja določene pomoči kmetom iz proračuna oz. določa strožja merila za
njihovo dodeljevanje. Sprejet je bil občinski pravilnik, omogoča dodeljevanje
posameznih pomoči in sicer predvsem dodeljevanje pomoči za združevanje
zemljišč in za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov, zato se v okviru
navedene postavke namenjajo sredstva v višini 500 EUR za sofinanciranje
združevanja kmetijskih zemljišč in v okviru postavke 11007 še sredstva za
izobraževanje v višini 2.500 EUR.
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva
za varovanje zdravja živali na občinski ravni.
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
11006 Programi na področju kmetijstva (izobraževanje)
Na osnovi pravilnika, bo občina predvidoma sofinancirala izvedbo
izobraževanj na področju kmetijstva in gozdarstva v planirani višini 2.500
EUR.
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11005 Oskrba zapuščenih živali
Občina je dolžna za zapuščene in najdene živali plačati oskrbo v zavetišču,
planirana sredstva znašajo 1.500 EUR.
1104 Gozdarstvo
Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11002 Vzdrževanje gozdnih cest
Postavka vzdrževanje gozdnih cest se nanaša na financiranje vzdrževalnih del
za 112,3 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 87,83 km gozdnih cest v
državnih gozdovih na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je
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izdelal Zavod za gozdove RS. Planirana vrednost vzdrževalnih del, ki se bodo
izvajala v letu 2008 znaša 48.000 EUR. Namenska sredstva za financiranje se
zagotavljajo iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest glede na prilive
ter s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – transferni
prihodki iz državnega proračuna.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
Glavni program 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.
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13001 Tekoče vzdrževanje občinskih cest
V okviru te postavke se vodijo in izvedejo vse aktivnosti, ki so potrebne za
tekoče vzdrževanje občinskih cest. Občinske ceste se morajo redno vzdrževati
z namenom zagotavljanja prometnih povezav ter zagotavljanja varnosti
udeležencem v prometu.
Osnovni namen letnega vzdrževanja cest je ceste vzdrževati tako, da je
omogočen varen promet na njih, da se ohranjajo ali izboljšajo njihove
prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred
škodljivimi vplivi cestnega prometa ter da se ohranja urejen videz, vse v
skladu z Zakonom o javnih cestah, Odlokom o občinskih cestah, Pravilnikom o
vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih
cest.
Predvidena poraba sredstev v letu 2008 je ocenjena na podlagi evidentiranih
potreb ter realizirane porabe v preteklih letih na 164.000 EUR.
13008 Zimska služba
Za zagotavljanje prevoznosti občinskih cest v zimskem času je potrebno
izvajanje zimske službe. Ta poleg izvajanja pluženja, posipanja, čiščenja
pločnikov, parkirišč in križišč ter odvoza snega zajema tudi stroški 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..
Predvidena poraba sredstev se je ocenila na podlagi evidentirane porabe v
preteklih letih in znaša 90.000 EUR.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13006 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
Za razvoj občine na vseh področjih je nujno potrebna ustrezna cestna
povezanost posameznih naselij ali njihovih delov z obstoječo cestno mrežo.
Gre za sklop del, ki so povezana s širitvijo obstoječe občinske cestne mreže,
oziroma s sklopi del večjega obsega, ki niso zajeta v tekočem vzdrževanju.
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V okviru te postavke se načrtuje potrebna sredstva za dogovorjeni odkup
zemljišč na trasi cestne povezave naselja Markovec z obrtno cono (izvedba v
letu 2006) v višini 5.000 EUR.
13029003 Urejanje cestnega prometa
Prometno ureditev v naseljih po zakonu določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna
za varen promet. Prometna ureditev zajema določanje načina vodenja prometa,
omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in
določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje
območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce, in
določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu.
13004 Prometna signalizacija
V okviru te postavke se vodijo in izvedejo vse aktivnosti, ki so potrebne za
urejanje načina odvijanja prometa na način da se zagotovi ustrezna prometna
varnost. V sklopu teh del je predvidena izvedba horizontalnih in vertikalnih
prometnih označb ter postavitev ogledal.
Predvidena poraba sredstev je ocenjena na podlagi potrebnih sredstev za
izvedbo omenjenih del in znaša 8.500 EUR.
Planirana so tudi sredstva za izdelavo projekta za postavitev prehoda za
pešce v naselju Lož (6.000 EUR) ter sredstva za projekt prometne ureditve v
križišču v Smelijevem naselju pri spomeniku.
13007 Banka prometnih podatkov
V okviru te postavke izvedejo vse aktivnosti, ki so potrebne za vodenje
katastra cest za potrebe Banke cestnih podatkov. Vodenje omenjenega
katastra je obvezno za vse občine, podatke pa se posreduje državnim
strokovnim službam.
Predvidena poraba sredstev je ocenjena na podlagi evidentirane porabe v
preteklih letih in znaša 1.250 EUR.
13029004 Cestna razsvetljava
13005 Cestna razsvetljava
V okviru te postavke se vodijo in izvedejo vse aktivnosti, ki so potrebne za
vodenje, nadzor ter tekoče vzdrževanje obstoječega sistema javne
razsvetljave in predvidene porabe sredstev za izgradnjo novih sistemov.
Na podlagi izkušenj iz preteklih let se ocenjuje izvajanje naslednjih dejavnosti:
402200 Električna energija: poraba električne energije za obstoječi in
dograjen sistem javne razsvetljave po naseljih v višini 32.000 EUR.
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov: tekoče vzdrževanje
sistema, ki zajema periodične preglede, vodenje sistema, popravila sistema
ter ostala dela v višini 16.000 EUR.
420401 Novogradnje: izgradnja novih sistemov javne razsvetljave je
predvidena na relaciji v naselju Stari trg – Rožnik v okviru izgradnje
kanalizacijskega sistema v letu 2007 in dokončanja le tega v letu 2008.
Vrednost investicije znaša 20.000 EUR.
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14 GOSPODARSTVO
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in vzpodbujanje turizma.
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14002 Sofinanciranje društev in zavodov na področju turizma
V postavko sofinanciranje društev na področju turizma so vključeni Turistično
društvo Loška dolina, društvo EN-TRN in Društvo ljubiteljev narave, konj in
tradicije Lovrenc, Cerknica. Sredstva v višini 2.100 EUR, ki se namenjajo
Turističnemu društvu Loška dolina, so predvidena za čiščenje lovskega in
polharskega muzeja, drugih čistilnih akcij, za sodelovanje z drugimi društvi ter
izvedbo Polharske noči. V letu 2005 je bilo ustanovljeno novo društvo z
imenom EN-TRN, katerega namen je vzpodbujati »civilno miselnost« oziroma
krepiti civilno družbo na področju občine. V letu 2008 bo društvo nadaljevalo
svoje aktivnosti v smeri promocije in predstavitve Loške doline preko
spletnega portala. Društvo bo tudi aktivno sodelovalo na prireditvah na
področju občine (V deželi ostrnic, izbor najlepše urejene vasi, kmetije). Za
delovanje društva se namenjajo sredstva v višini 350 EUR.
Za delovanje društva Lovrenc se namenja 500 EUR in sicer je osnovni namen
delovanja društva skrb za ohranjanje narave, obujanje tradicije vojaških,
konjerejskih in konjarskih običajev ter drugih starih običajev iz naše zgodovine.
Med člani društva je več članov iz Loške dolina. Sredstva se bodo porabila za
nakup kostumov in materiala za njihove nastope na prireditvah (v deželi
Ostrnic).
Na podprogramu spodbujanje razvoja turizma je občina Loška dolina dolžna
zagotavljati s pogodbami določene obveznosti kot soustanoviteljica LAS Po
poteh dediščine od Idrijce do Kolpe.
Na območju projekta Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe je na osnovi
lanskoletnega razvojnega programa podeželja narejena lokalna razvojna
strategija za območje 11 občin. LAS deluje kot programsko projektna skupina
s svojim podračunom in ločenim poslovanje v okviru obstoječe družbe RC
Kočevje Ribnica d.o.o. Za področje občin Bloke, Loška dolina, Cerknica in
Logatec bo vzpostavljeno pogodbeno sodelovanje z NEC Cerknica.

-

Naloge LAS so:
imenuje upravni odbor LAS
sodeluje pri pripravi lokalne razvojne strategije in je odgovorna za njeno
izvedbo
organizira kandidiranje in podporo lokalni skupnosti v zvezi s kandidiranjem na
razpise oz. pridobivanje sredstev
Za upravljanje delovanja mora občina Loška dolina v letu 2008 zagotoviti
sofinancerski delež v višini 2.400 EUR. (0,61 EUR na prebivalca)
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14003 Organizacija in sofinanciranje turističnih prireditev
V letu 2005 začela z organizacijo tridnevne promocijsko turistične prireditve »
V deželi Ostrnic«. Zaradi pozitivnih odmevov in odlične lokacije pri gradu
Snežnik, smo se odločili, da ta prireditev postane tradicionalna z bolj ali manj
prilagojenim programom. Sredstva se namenjajo za pokrivanje organizacijskih
stroškov prireditve in znašajo 11.000 EUR.
14005 Razvoj turistične infrastrukture
V sodelovanju z občino Cerknica pa planiramo postavitev dveh obvestilnih
tabel za Grad Snežnik ob avtocesti na odcepu Unec. Namen postavitve je
predvsem informiranje obiskovalcev o možnosti obiska Loške doline.
Planirana sredstva na navedeni postavki znašajo 9.000 EUR.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z
odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15001 Ureditev in vzdrževanje odlagališč komunalnih odpadkov
V okviru te postavke se vodijo in izvedejo vse aktivnosti, ki so potrebne za
gospodarjenje z komunalnimi odpadki na obstoječih odlagališčih. Sredstva so
namenjena za naslednje namene:
420401 Novogradnje: postavitvi novih ekoloških otokov po posameznih
lokacijah na območju občine (2) v višini 3.500 EUR;
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave: sanaciji obstoječe
deponije na Rakeku v vrednosti 30.000 EUR.
15002 Odvoz kosovnih odpadkov
Občina posveča veliko truda za ohranjanje okolja v katerem živimo z
namenom zagotovitve zdravega, urejenega in čistega okolja. Za ta namen se
letno planira poraba sredstev, ki so potrebne za izvedbo letne akcije odvoza
kosovnih odpadkov iz Babnega polja (po naseljih Loške doline akcija v letu
2008 ni planirana zaradi možnosti odvoza kosovnih odpadkov v zbirni center)
ter akcije zbiranja in odvoza nevarnih odpadkov.
Predvidena je poraba sredstev v višini 3.500 EUR.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15003 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
V letu 2008 se sredstva navedene postavke namenjajo za dokončanje
investicije kanalizacija Rožnik – 35.000 EUR. Skladno z načrtom porabe taks
iz leta 2007 je v letu 2008 potrebno zaključiti projekt z izvedbo asfaltiranja.
V letu 2008 načrtujemo tudi priključitev novozgrajene kanalizacije na že
zgrajen kanal ob osnovni šoli.
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Planirana pa so tudi sredstva za izvedbo investicije »gradnja kanalizacijskega
omrežja in obnova vodovodnega omrežja v naselju Vrhnika pri Ložu.
Planirana sredstva za investicijo znašajo glede na investicijsko dokumentacijo
1.157.580 EUR. V letu 2008 planiramo porabo v višini 765.120 EUR. (od tega
znaša vrednost rekonstrukcije vodovodnega omrežja 98.400 EUR (postavka
16011).
Neposredni cilj investicije je izgradnja kanalizacije v skupni dolžini 1.679 m,
izgradnja treh črpališč s tlačnimi vodi, izgradnja čistilne naprave za 200 EE in
prenova obstoječega javnega vodovoda v dolžini 820 m v naselju Vrhnika.
Investicija bo v planirani višini 798.469 EUR (69 %) sofinancirana s strani
evropskih sredstev za razvoj regij.
Prav tako v letu 2008 načrtujemo v okviru navedene postavke tudi porabo
sredstev, ki bodo občini dodeljena skladno z 2. odstavkom 21. člena Zakona o
financiranju občin. Pravilnik o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev
sredstev za sofinanciranje investicij občin določa, da se sredstva lahko
namenjajo za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo, in sicer za
občinsko prometno infrastrukturo, nakup in komunalno opremljanje stavbnih
zemljišč in komunalno infrastrukturo oziroma za sofinanciranje investicij, ki so
povezane s črpanjem sredstev skladov EU za sredstva lastne udeležbe.
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave
Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
15007 Varstvo naravne dediščine
Sredstva so namenjena za varovanje naravne dediščine in sicer za sanitarno
sečnjo ter obrezovanje lip v naseljih. Omenjene lipe sodijo v kataster naravne
dediščine na območju občine Loška dolina. Planirana so sredstva v višini
2.500 EUR.
1506 Splošne okoljevarstvene storitve
Glavni program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega
sistema varstva okolja in narave.
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
15004 Analize vode
Sredstva na postavki v višini 500 EUR so namenjena jemanju vzorcev ter
izdelavi analiz primernosti vode na vodovodnem sistemu Vrh. Omenjeni
vodovod ni povezan z vodovodnim sistemom ampak je zaključena enota in
služi za oskrbo naselja Vrh.
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16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor
nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.
16029003 Prostorsko načrtovanje
16009 Prostorski dokumenti
Občina Loška dolina mora na podlagi novega zakona ZPNačrt v letu 2008
izdelati spremembo prostorskih aktov.
V skladu z novim zakonom je že sprejet nov ugotovitveni sklep, s katerim je
določeno, da občina namesto strategije prostorskega razvoja SPRO in
prostorskega reda občine PRO, pripravi nov enoviti prostorski akt – občinski
prostorski načrt (OPN).
Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju
usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih
zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo
prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov
v prostor.
Za leto 2008 je predvidena poraba sredstev v skladu s predvideno dinamiko
opravljenih del v višini 120.000 EUR.
V sklopu tega se bosta izdelala:
- OPN – Občinski Prostorski Načrt in
- program opremljanja zemljišč
Občinski prostorski načrt (OPN) se izdela v skladu z Zakonom o
prostorskem načrtovanju ( ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 ) in Pravilnikom
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih
za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev
naselij (Ur. list RS št. 99/2007);
OPN določa v strateškem delu:
– izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine,
– zasnovo prostorskega razvoja občine,
– zasnovo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra
lokalnega pomena,
– okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi
prostorsko povezana,
– okvirna območja razpršene poselitve,
– usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
– usmeritve za razvoj v krajini,
– usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč,
– usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev,
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in v izvedbenem delu :
– območja namenske rabe prostora,
– prostorski izvedbeni pogoji,
– območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.
Vrednost: 86.379 EUR
Program opremljanja je akt, ki ga občina sprejme na podlagi Zakona o
prostorskem načrtovanju ( ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 ).
S programom opremljanja se za območja, na katerih se s prostorskim aktom
predvideva gradnja nove komunalne opreme ali objektov in omrežij druge
gospodarske javne infrastrukture, podrobneje določi komunalna oprema, ki jo
je treba zgraditi, roke za gradnjo po posameznih enotah urejanja prostora ter
določijo podlage za odmero komunalnega prispevka.
Na podlagi programa opremljanja se tudi izvaja opremljanje stavbnih
zemljišč.
Opremljanje stavbnih zemljišč je projektiranje in gradnja komunalne opreme
ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni,
da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti, načrtovani z občinskim
prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, izvedejo
in služijo svojemu namenu.
Vrednost: 32.549 EUR
1603 Komunalna dejavnost
Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč,
sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
16039001 Oskrba z vodo
16011 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
V občini se nahajajo trije vodovodni sistemi (Kozarišče, Babno Polje in Babna
polica), ki omogočajo oskrbo z vodo večini poseljenega prostora.
V okviru navedene postavke v letu 2008 zagotavljamo sredstva za prenovo
obstoječega vodovodnega sistema v naselju Vrhnika v povezavi z investicijo
izgradnja kanalizacijskega sistema v navedenem naselju. Planirana vrednost
del v letu 2008 znaša 98.400 EUR.
V okviru postavke so planirana tudi sredstva za izdelavo projektne
dokumentacije na nivoju PGD – napajalni vodovod za naselje Babno Polje
(6.500 EUR) in Vrh (10.600 EUR).
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16010 Vzdrževanje pokopališč
Na območju občine Loška dolina je podeljena koncesija za opravljanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti. Kljub temu je v okviru proračuna za leto
2008 planirana poraba sredstev ki se namenja za sofinanciranje odvoza smeti
iz pokopališč in plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo
poslovilne vežice v naselju Babno Polje. Planirana sredstva za navedene
aktivnosti za leto 2008 znašajo 9.300 EUR.
16039004 Praznično urejanje naselij
16004 Praznična okrasitev naselij
V okviru te postavke se vodijo in izvedejo vse aktivnosti, ki so potrebne za
novoletno okrasitev z svetlobnimi telesi po naseljih občine. Sredstva v višini
8.000 EUR se nanašajo na novoletno okrasitev v naseljih v Loški dolini in
dodatno nabavo lučk v naselju Babno Polje.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16017 Javna tržnica
Občina Loška dolina je v letu 2006 uredila center Starega trga in v okviru
projekta predvidela tudi prostor za javno tržnico. V letu 2008 planiramo stroške
tekočega vzdrževanja prostora – vodarina in odvoz smeti ter ureditev elektro
priključka.
Planirana sredstva znašajo 1.600 EUR.
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje in druge
programe na stanovanjskem področju.
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16008 Investicije in investicijsko vzdrževanje stanovanj
V letu 2006 je občina pričela z gradnjo nadomestnega objekta v centru Loža.
V stavbi je skladno z izdelanim projektom 8 stanovanj, v pritličju pa poslovni
prostori v skupni površini 170 m2. V letu 2007 je bila stavba dokončana
(poslovni del do III. gradbene faze). Skupna vrednost gradbenih del znaša
547.722,37 EUR, skupni stroški investicije pa 633.000 EUR. Vrednost za
plačilo v letu 2008 (10. začasna in končna situacija in nadzor) pa znaša
83.000 EUR.
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
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.
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16006 Upravljanje stanovanj
Občina Loška dolina ima sklenjeno pogodbo za upravljanje občinskih
stanovanj s podjetjem Stanovanjska d.o.o. Postojna. 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. Trenutno so pogodbe
sklenjene za upravljanje stavb Cesta Notranjskega odreda 15, 38, 41, 43, 26
in 26a s podjetjem Gruda Martin Pilih s.p..
Skupni planirani odhodki za upravljanje v letu 2008 znašajo 9.500 EUR.
16007 Prenos kupnin na Stanovanjski in Odškodninski sklad RS
Občina je dolžna mesečno plačevati Stanovanjskemu skladu RS 20 %
zaračunanih sredstev iz naslova obročnega odkupa stanovanj ter
Odškodninskemu skladu RS 10 % zaračunanih sredstev iz naslova obročnega
odkupa stanovanj. Planirani odhodki na navedeni postavki v letu 2008
znašajo 840 EUR.
16012 Tekoče vzdrževanje stanovanj
Za tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti občine v letu 2008 namenjamo 45.000
EUR.
Poraba teh sredstev je opredeljena v vsakoletnem načrtu tekočega
vzdrževanja, ki ga izdela upravnik stanovanj, potrdi pa ga komisija za
stanovanjske zadeve pri občini Loška dolina. Plan zajema nujna vzdrževalna
dela ter obnove posameznih stanovanj.
16013 Splošni stroški v zvezi s stanovanji
Občina Loška dolina v okviru navedene postavke, ki znaša 3.250 EUR 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
letu 2008 v okviru navedene postavke načrtujemo tudi stroške v zvezi s
prodajo stanovanj, ki so opredeljena za prodajo v načrtu prodaje premoženja
občine (predvsem davek na promet nepremičnin in notarske storitve).
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljišča)
Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
16001 Stroški urejanja občinskih zemljišč
Zaradi potreb urejanja občinskega premoženja je potrebno izvesti geodetske
ter pravne oziroma notarske postopke. Izdatki na navedeni postavki se
namenjajo za geodetske izmere, notarske stroške ter stroške glede vpisa v
zemljiško knjigo. Planirana so sredstva v višini 8.000 EUR.
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16069002 Nakup zemljišč
16015 Nakup zemljišč
Nakup zemljišč je eden od postopkov urejanja in gospodarjenja s prostorom.
Na ta način se :
- ureja spore, ki so povezani z potekom javnih cest in poti
- zagotavlja nakupe tistih zemljišč, ki so skladno z prostorskim planom
predvideni za izvajanje določenih aktivnosti
V letu 2008 je predviden nakup zemljišč glede na letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja občine Loška dolina za leto 2008. (v prilogi).
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
Glavni program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju
primarnega zdravstva ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
17001 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov
Za investicijsko vzdrževanje zdravstvene postaje Stari trg v letu 2008
namenjamo sredstva pridobljena na osnovi prodaje počitniškega objekta v
Stinici (13.850 EUR). Sredstva se namenjajo kot investicijski transfer ZD
Cerknica in bodo porabljena v skladu s programom zdravstvenega doma.
17006 Dejavnost zdravstvenega doma
Glede na podpisano tripartitno pogodbo o najemu poslovnega prostora, katere
podpisniki so občina Loška dolina, ZD Cerknica ter koncesionarka dr. dent.
med. Vesna Šega Novak se je občina zavezala, da bo pet let koncesionarju
sofinancirala najemnino.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
Glavni program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja
prebivalstva in promocijo zdravja.
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
17002 Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov
V okviru te postavke so planirana sredstva za sofinanciranje preventivnih
zdravstvenih programov ZD Cerknica v višini 3.600 EUR. Program
preventivnih aktivnosti Referata za zdravje ZD Cerknica za leto 2008 vsebuje
programe v zobozdravstveni preventivi (pravilno umivanje zob, pravljica o
zdravem zobku, zobne nitke…), področja in aktivnosti v šolski preventivi (zakaj
naj jem zdravo, dobra drža, medsebojni odnosi…), področje preventive pri
odraslih (šola za starše, delavnica zdrava prehrana, delavnica zdravo
hujšanje…..) ter svetovanje in vključevanje v aktivnosti različnih institucij in
društev (svetovalnica za otroke, mlade in starše…..).
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1707 Drugi programi na področju zdravstva
Glavni program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno
službo.
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17003 Reševalna služba
Tudi v letu 2008 ostaja finančno nepokrita dejavnost reševalne službe. ZZZS v
letu 2008 po pogodbi priznava samo 3,56 reševalca in sicer 1,76 za nenujne
in 1,80 za nujne prevoze. Dejansko pa so potrebe za pokritje 24-urne
reševalne službe v letu 2008 po planu 5,5 reševalca. Dejanski izpad tako
pokrivajo vse tri občine ustanoviteljice zdravstvenega doma, občina Loška
dolina planira sredstva za leto 2008 v višini 18.100 EUR.
17004 Prispevek za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe
Prispevek za zdravstveno varstvo občanov je prispevek (obvezno zdravstveno
zavarovanje), ki ga občina plačuje na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju za občane, ki imajo v občini stalno prebivališče
in niso zavarovani iz drugega naslova ter nimajo prejemkov in premoženja.
Povprečno občina mesečno plačuje prispevek za 50-55 zavarovancev,
trenutno premija znaša 23,07 EUR, potrebna sredstva pa 16.500 EUR.
17008 Dežurna služba
Dežurne ekipe ZD Cerknica zagotavljajo neprekinjeno dežurno službo in
službo NMP za prebivalce vseh treh občin. Za pokrivanje stroškov, ki jih ne
prizna ZZZS bo občina zagotavljala sredstva v letni višini 500 EUR.
17079002 Mrliško ogledna služba
17005 Mrliško ogledna služba
Skladno z 8. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju je občina dolžna zagotavljati mrliško pregledno službo na svojem
območju. Naloge mrliško pregledne službe, njeno organizacijo in delo določa
Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Postavka
vključuje tudi stroške prevoza na obdukcijo in storitve obdukcije za prebivalce
občine Loška dolina. Planirana sredstva znašajo 6.000 EUR.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in
premične kulturne dediščine.
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18019 Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik
Občina Loška dolina je v letu 2007 ustanovila javni zavod Grad Snežnik, ki je
posredni uporabnik občinskega proračuna. Sredstva za plačo vršilca dolžnosti
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direktorja zavoda se zagotavljajo direktno iz občinskega proračuna do aprila
2008. Planirana sredstva znašajo 4.300 EUR.
Sredstva v višini 35.000 EUR pa se zagotavljajo kot transfer javnemu zavodu
za njegovo delovanje oziroma izvajanje programa skladno s planom dela
zavoda. 23.000 EUR se zagotavlja za stroške zaposlenih oz. materialne
stroške zavoda, za program kulture 5.000 EUR in za področje turizma 7.000
EUR.
18021 Ohranjanje kulturne dediščine
Občina Loška dolina mora v letu 2008 zagotoviti sredstva za izvedbo
arheološkega dokumentiranja območja uničenega z izgradnjo bazena za
potrebe umetnega zasneževanja zemljišča na Ulaki. Predmetno zemljišče
(parc. št. 807/22 k.o. Stari trg) leži na območju enote kulturne dediščine, ki je v
registru nepremične kulturne dediščine vpisana kot arheološko najdišče Ulaka.
Potrebno je opraviti dokumentiranje območja in primarno obdelati arheološke
najdbe zaradi sklepa inšpekcijskega terenskega ogleda Inšpektorata RS za
kulturo in medije. Planirana so sredstva v višini 6.000 EUR.
1803 Programi v kulturi
Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18001 Dejavnost knjižnice
V okviru te postavke so planirana sredstva v višini 50.000 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….). Tako so 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
Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar
pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanja knjižnega fonda za enoto v
Starem trgu. Predvidena sredstva znašajo 10.500 EUR.
18039003 Ljubiteljska kultura
18003 Sofinanciranje programov kulture v občini
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 bodo 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
20.400 EUR se bodo razdelila skladno s prijavljenimi projekti in programi na
podlagi objavljenega javnega razpisa, sredstva v višini 4.600 EUR pa se
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namenjajo za delovanje JSKD OI Cerknica (za organizacijo območnih in
medobmočnih srečanj
gledaliških in pevskih skupin, sofinanciranje
organizacije izobraževanj, stroške delovanja sklada).
18039005 Drugi programi v kulturi
18006 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov
V preteklih letih je občina plačevala tekoče stroške obratovanja kulturnega
doma v Starem trgu ter stroške upravnika (DPD Svoboda Loška dolina).
V letu 2008 je občina sama prevzela upravljanje. Planirani so torej stroški v
višini 7.700 EUR, ki vključujejo stroške ogrevanja in tekočega vzdrževanja ter
stroške plačila po podjemni pogodbi osebi, ki bo skrbela za nemoteno
obratovanje kulturnega doma.
1804 Podpora posebnim skupinam
Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij
in drugih posebnih skupin.
18049001 Programi veteranskih organizacij
18008 Sofinanciranje programov veteranskih organizacij
Sredstva so namenjena
delovanju Območnega združenja borcev in
udeležencev NOB, Krajevne organizacije ZB Loška dolina. Program aktivnosti
organizacije predvideva v letu 2008 sredstva uporabiti za vzdrževanje
spominskih obeležij in grobišč ter sodelovati in organizirati udeležbo članstva
na prireditvah.
18049004 Programi drugih posebnih skupin
18009 Sofinanciranje programa društva upokojencev
Društvo upokojencev Loška dolina povezuje svoje člane na različnih srečanjih
upokojencev. Sredstva namenja tudi za obdaritev starejših občanov, za
sofinanciranje kulturnih in športnih dejavnosti.
1805 Šport in prostočasne aktivnosti
Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in
programov za mladino.
18059001 Programi športa
18010 Programi športa
Šport za vse predstavlja vse pojavne oblike športa in povezuje vse športno
aktivne prebivalce na območju občine Loška dolina. Sredstva v višini 30.000
EUR bodo v letu razdeljena med programe športa, ki jih izvajajo posamezna
športna društva in športna zveza skladno z javnim razpisom. Sredstva bodo
predvidoma porabljena za programe otrok in mladine, za programe otrok
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usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, za rekreativne programe občanov,
za usposabljanje in izobraževanje vaditeljev ter promocijsko športne prireditve.
18013 Vzdrževanje in gradnja športnih objektov
Da se zagotovi pogoje za delovanje in vzdrževanje smučarskega centra Ulaka
se klubu namenja sredstva v višini 5.000 EUR. Sredstva se v letu 2008
namenjajo za tekoče vzdrževanje vlečnice in stroške obratovanja.
Za športno igrišče ob osnovni šoli občina v letu 2008 planira transfer
upravljalcu igrišča (osnovna šola) za tekoče stroške v zvezi z vzdrževanjem
(elektrika).
18059002 Programi za mladino
18012 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi
Predvidoma bo v letu 2008 sprejet pravilnik, ki bo določal pogoje
sofinanciranja društev, ki delajo z mladimi. Pravilnik bo določal postopke in
merila za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje
stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna
občine Loška dolina. Planirana so sredstva v višini 5.300 EUR.
(v preteklih letih smo za ta namen zagotavljali sredstva za Društvo prijateljev
mladine Cerknica – Loška dolina – Bloke, ZSKSS – Steg Loška dolina,
preventivne programe CSD in Lokalno akcijsko skupino za boj proti drogam v
okviru DPM.
18020 Sofinanciranje prireditev za otroke
Župnijska Karitas Stari trg pri Ložu organizira vsako leto miklavževanje , za
katero so predvidena sredstva v višini 1.300 EUR.
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in
vzgoje otrok.
19029001 Vrtci
19001 Dejavnost vrtca Stari trg
V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa
vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu v Starem trgu. 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 Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, se
cena programov oblikuje iz stroškov dela, stroškov materiala in storitev ter
stroškov živil za otroke. Planirana so sredstva v skupni višini 300.000 EUR.
(planirano je povečanje cen v letu 2008 za 4-5%).
V skladu s pravnikom je občina ustanoviteljica dolžna zagotavljati 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
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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 za otroke s
posebnimi potrebami.
19002 Dejavnost vrtca – ostali vrtci
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.
19003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca
Občina Loška dolina je v letu 2007 začela z prenovo obstoječega objekta
vrtca. V letu 2007 je bil izveden javni razpis in sklenjena pogodba z izvajalcem
v višini 866.150,45 EUR. Zaradi dodatno naročenih in spremenjenih del
(rušenje objekta do temeljev) je bil dne 16.11.2007 podpisan tudi aneks k
osnovni pogodbi v višini 63.755,35 EUR. V navedene vrednosti niso vključeni
stroški nadzora in ostalih spremljajočih del ter tudi niso vključeni stroški za
opremo novega objekta. Ocenjena vrednost za nakup opreme naj bi znašala
100.000 EUR.
Občina je v letu 2007 že plačala 1. začasno situacijo izvajalcu v višini
35.012,96 EUR, 3.794,08 EUR za nadzor in 16.389,01 za projektno
dokumentacijo ter 2.448,35 EUR za ostale stroške.
Okvirna vrednost, ki bo potrebna v letu 2008 in 2009 za dokončanje investicije
znaša 1.030.000 EUR.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
Glavni program vključuje sredstva vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol in
glasbenih šol.
19039001 Osnovno šolstvo
19004 Materialni stroški v osnovni šoli
Občina Loška dolina bo letu 2008 kot ustanoviteljica za pokrivanje materialni
stroškov OŠ Stari trg zagotovila sredstva v višini 69.000 EUR. Delno
materialne stroške pokriva tudi MŠŠ. Osnovna za planiranje višine stroškov
je število učencev, oddelkov, prostorov in delavcev v šolskem letu 2007/2008.
Sredstva se namenjajo za stroške čiščenja in vzdrževanja, za nakup kurilnega
olja, za nakup učnih pripomočkov, stroškov poštnih storitev, stroškov nabave
pisarniškega materiala.
19010 Materialni stroški OŠ s prilagojenim programom
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za materialne stroške za
oddelke s prilagojenim programom v Postojni glede na število vključenih otrok
iz naše občine.
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19039002 Glasbeno šolstvo
19006 Materialni stroški v glasbeni šoli
Glasbena šola Frana Gerbiča je javni zavod, katerega ustanovitelj je občina
Cerknica. Občina Loška dolina glede na letno pogodbo zagotavlja sredstva za
delovanje oddelka glasbene šole v prostorih OŠ Stari trg ter tudi sredstva za
delovanje skupnih služb. V šolskem letu 2007/2008 je v našo enoto vpisanih
43 učencev, ki obiskuje individualni pouk. 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.
Planirana sredstva za leto 2008 znašajo 14.000 EUR.
1906 Pomoči šolajočim
Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in
študijske pomoči.
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19007 Regresiranje prevozov učencev
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. Planirana sredstva znašajo
135.000 EUR.
V letu 2007 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca šolskih prevozov,
cena za avtodan znaša 687,60 EUR in velja do konca šolskega leta
2007/2008. Glede na preteklo leto je cena višja za 6,7 %.
20 SOCIALNO VARSTVO
2002 Varstvo otrok in družine
Glavni program vključuje sredstva za programe pomoči družinam na lokalnem nivoju.
20029001 Drugi programi v pomoč družini
20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok
V letu 2006 smo skladno s sprejetim pravilnikom o enkratnem denarnem
prispevku za novorojence v občini Loška dolina pričeli izplačevati navedene
denarne pomoči. Pravilnik določa upravičence, pogoje, postopke, način
dodelitve in višino enkratnega prispevka. Prispevek na upravičenca znaša
208,65 EUR.
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo,
institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim
ranljivim skupinam.
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20049002 Socialno varstvo invalidov
20003 Regresiranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih
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.
20010 Družinski pomočnik
Zakon o socialnem varstvu je v letu 2004 uvedel novo pravico do izbire
družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko
motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo
pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je
lahko le oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo in se je z namenom,
da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidenc brezposelnih oseb.
Družinski pomočnik je upravičen do plače v višini minimalne plače. Delež
plače družinskega pomočnika je sofinanciran s strani oskrbovanca.

20049003 Socialno varstvo starih
20004 Regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih
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.
20005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu
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 planirana sredstva za izvajanje pomoči na domu ter
sredstva za vodenje in koordiniranje pomoči na domu v višini 22.800 EUR.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20006 Enkratne pomoči zaradi materialne ogroženosti
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. Pomoči so namenjene:
- nakupu šolskih potrebščin osnovnošolcem, dijakom in študentom;
- plačilu šole v naravi, letovanj in zimovanj osnovnošolcem;
- plačilu šolske prehrane osnovnošolcem;
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plačilu prevoza na izobražovanje dijakom in študentom;
plačilu bivanja v kraju izboraževanja dijakom in študentom;
plačilu osnovnih in dodatnih zdravstvenih zavarovanj;
plačilu najemnine za stanovanje;
kritjeu drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne materialne
ogroženosti z upoštevanjme socialnih razmer upravičenca.
Postopke upravičenosti vodi CSD Cerknica.
20007 Subvencioniranje stanarin
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.

20008 Plačilo pogrebnih stroškov
Planirana proračunska sredstva so namenjena za kritje stroškov pokopa za
tiste občane in občanke, ki nimajo dedičev ali, če ti niso sposobni poravnati
stroškov pokopa.
20011 Sredstva za pomoč socialno ogroženim dijakom in študentom
Sredstva navedene postavke se namenjajo upravičencem po enakem
postopku, kot je navedeno pri opisu postavke 20006, le da se iz postavke
20006 izloči sredstva, ki so namenjena dijakom in študentom.
20012 Stroški izvajanja odloka o dodeljevanju socialnih pomoči CSD
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.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20009 Sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva
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 planirani višini 600 EUR so namenjena sofinanciranju programov
organizacij, ki imajo sedež izven UE Cerknica, vanje pa so vključeni občani
Loške doline.

43

20013 Sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva –
UE Cerknica
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 planirani višini 8.000 EUR so namenjena sofinanciranju programov
organizacij, ki imajo sedež v UE Cerknica.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in
upravljanja z javnim dolgom.
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače
zadolževanje
22001 Obresti od dolgoročnih kreditov
Postavka je v proračunu občine planirana v višini 2.400 EUR in se nanaša na
plačilo obresti od dolgoročnega kredita, najetega pri Stanovanjskem skladu
RS za adaptacijo stavbe v Ložu.
22003 Stroški kreditov
Planirana so sredstva v višini 3.000 EUR za plačila bančnih storitev in storitev
pridobitve kredita – dolgoročno zadolževanje.
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.
23029001 Rezerva občine
23001 Proračunska rezerva
Stalna proračunska rezerva je planirana v skladu z ZJF, ki v 49. členu določa
zgornjo mejo prejemkov proračuna občine, ki se lahko izločijo v proračunsko
rezervo, medtem ko spodnja meja ni določena. V skladu z zakonom o javnih
financah izločanje v stalno proračunsko rezervo preneha, ko skupni znesek
doseže mejo 1,5% vseh prihodkov proračuna. Sredstva izločena v rezervo v
letu 2003 so to mejo dosegla, zato v letu 2008 ne planiramo novih izdatkov za
povečanje sredstev rezervnega sklada.
Planirana sredstva v letu 2008 skupaj znašajo 9.600 EUR, kar pomeni
vključen prenos sredstev iz leta 2003, in sicer zaradi določil zakona, da
sredstva, ki so v tekočem letu izločena v stalno proračunsko rezervo, in
ostanejo do konca leta neporabljena, delijo pravno naravo vseh namenskih
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prejemkov in izdatkov proračuna, kar pomeni, da se neporabljena sredstva
proračunske rezerve na dan 31. decembra preteklega leta prenesejo v
proračun tekočega leta. Za obseg prenesenih sredstev se poveča obseg
sredstev v postavki proračuna.
2303 Splošna proračunska rezervacija
Glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem
proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
23039001 Splošna proračunska rezervacija
23002 Tekoča proračunska rezerva
Skladno z 42. členom ZJF se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej
ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v
proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva
splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan.
Na podlagi sklepa župana se ta postavka zmanjša, sredstva pa se razporedijo
na ustrezno postavko v finančnih načrtih uporabnikov občinskega proračuna.

C: RAČUN FINANCIRANJA
4000 OBČINSKA UPRAVA
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
Glavni program vsebuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in
upravljanja z javnih dolgom.
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače
zadolževanje
22004 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov
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 EUR. V
skladu s kreditno pogodbo smo kredit začeli odplačevati v decembru leta 2002
in planirana sredstva za plačilo 12 obrokov kredita v letu 2008 znašajo 5.500
EUR
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