ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE LOŠKA DOLINA
ZA LETO 2007

Pravna podlaga za pripravo zaključnega računa:
- tretji odstavek 62. člena in 96.-99. člen zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/2001, 110/2002, 30/2002, 56/2002-ZJU in 110/2002ZDT-B
- 105. člen Statuta občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99 in 22/00)
Zaključni račun proračuna občine Loška dolina je akt občine, v katerem so prikazani
predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine
za leto 2007 in je sestavljen iz:
-

splošnega dela
posebnega dela
obrazložitev (obrazložitev splošnega in posebnega dela ter obrazložitev
podatkov iz bilance stanja)

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA
LETO 2007
Odlok o proračunu občine Loška dolina za leto 2007 je občinski svet občine Loška
dolina sprejel na svoji redni seji dne 29.02.2007. Pri izvrševanju proračuna v letu
2007 je prišlo do določenih sprememb tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani
proračuna, kar je pomenilo, da je bilo potrebno proračun ponovno uravnovesiti z
upoštevanjem novih dejstev, zato je bil dne 22.11.2007 sprejet Odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2007.
1.1. OPREDELITEV
MAKROEKONOMSKIH
PRORAČUNA ZA LETO 2007

IZHODIŠČ

ZA

PRIPRAVO

Minister za finance mora v skladu s 17. členom zakona o javnih financah obvestiti
občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna.
Podlago za pripravo občinskega proračuna predstavljajo izhodišča za pripravo
proračunov in na podlagi zneska primerne porabe na prebivalca tudi izračun
primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave.
Prihodki proračuna občine Loška dolina za leto 2007 so bili pri sprejemanju
proračuna v mesecu marcu leta 2007 ocenjeni glede na doseženo realizacijo v letu
2006 (prihodki, ki se štejejo v primerno porabo), ostali prihodki pa glede na dotedaj
znana dejstva glede planirane prodaje premoženja in planiranih sofinanciranj za
investicije.
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Pri izračunu primerne porabe in zneskov finančne izravnave, ki smo ga prejeli za
pripravo proračuna za leto 2007 s strani Ministrstva za finance, je bil upoštevan
znesek primerne porabe na prebivalca v višini 469,45 EUR, kot je bil opredeljen v
zakonu o izvrševanju proračuna RS za leto 2006 in 2007, kar je pomenilo povišanje
zneska primerne porabe glede na leto 2006 za 8,5%.
1.2. REALIZACIJA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH
TERJATE IN NALOŽB IN RAČUNA FINANCIRANJA
Sprejeti proračun – rebalans občine Loška dolina je predvideval prejemke v višini
3.202.620 EUR. Prihodki proračuna so bili v letu 2007 realizirani po načelu
denarnega toka v skupni višini 3.077.499 EUR, kar pomeni njihovo 96,1 % realizacijo
glede na sprejeti rebalans proračuna. Od tega so davčni prihodki znašali 2.332.330
EUR oziroma 100,1 % realizacijo glede na sprejeti plan, nedavčni prihodki 125.015
EUR oziroma 99,6 % realizacijo glede na sprejeti plan, kapitalski prihodki 25.000
EUR oziroma 16,6 % sprejetega plana in transferni prihodki 595.154 EUR oziroma
99,7 % planirane realizacije.
Prihodki proračuna so bili glede na leto 2006 višji za 13,2 %.
V letu 2007 je bilo po načelu denarnega toka realiziranih 3.392.844 EUR odhodkov
občinskega proračuna oziroma 94,7 % vseh planiranih odhodkov.
V računu finančnih terjatev in naložb je bilo predvideno, da bodo iz naslova prejetih
vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev doseženi prihodki iz naslova kupnin
v višini 2.700 EUR. Realizacija znaša 2.904 EUR, kar predstavlja 107,6 % planiranih
prejemkov.
V sprejetem proračunu za leto 2007 je bilo predvideno, da bo za odplačilo glavnice
zapadlih domačih posojil v letu 2007 potrebno nameniti skupno 5.216 EUR,
realizacija pa znaša 5.184 EUR.
1.2.1 PRIHODKI
V nadaljevanju so obrazloženi vsi realizirani prihodki iz bilance prihodkov in
odhodkov, ki obsegajo tekoče prihodke (davčni in nedavčni prihodki), kapitalske
prihodke, prejete donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega
financiranja.
I. Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev,
ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro podračunov. Vključujejo vse vrste davkov in
drugih dajatev, ki so določene s posebnimi zakoni. V letu 2007 so bili davčni prihodki
realizirani v višini 2.332.330 ali 100,1 % glede na planirani znesek.
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7000 Dohodnina
Iz naslova dohodnine je bilo v sprejetem proračunu za leto 2007 predvidenih
1.954.700 EUR prihodkov, realiziranih pa je 100 %.
Skladno z 8. členom ZFO-1 so vir financiranja občin tudi prihodki iz dohodnine in
drugih davkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna, in sicer za
posamezno proračunsko leto v višini skupne primerne porabe. Z zakonom, ki ureja
izvrševanje državnega proračuna, se določijo davki in obseg davkov, ki se odstopijo
občinam v višini skupne primerne porabe. Posameznim občinam se tako kot prihodek
občine iz glavarine odstopa dohodnina. Izračunani obseg glavarine za občino Loška
dolina za leto 2007 je tako enak dohodnini – odstopljeni vir občinam.
7030 Davki na nepremičnine
-

Davek od premoženja odmerja in izterjuje DURS in je na podlagi plana realiziran
93,3%. Ta prihodek nominalno ne predstavlja večjega deleža v strukturi
prihodkov.
Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bili realiziran
v višini 234.224 EUR oziroma 98 % planiranega zneska. Prihodki so za 3,3 %
višji glede na preteklo leto.

7032 Davek na dediščine in darila
Davek na dediščine in darila je bil v sprejetem proračunu za leto 2007 načrtovan v
višini 12.800 EUR, realiziran pa je bil v višini 13.676 EUR, kar pomeni 106,8 %
realizacijo. Višina je odvisna od realiziranih prenosov, davek pa odmerja DURS.
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
Priliv iz naslova davka na promet nepremičnin in na finančno premoženje je bil
realiziran v višini 133,1 % glede na planiran znesek. Priliv je odvisen od dejanskega
obsega prometa nepremičnin, ki ga beležimo na območju občine.
7044 Davki na posebne storitve
Med davke na posebne storitve štejemo davek od klasičnih iger na srečo in davek od
posebnih iger na srečo. Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z zakonom o
davkih občanov, plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek in
sicer v višini 15% od vrednosti dobitka, iz tega naslova je bilo v občinski proračun v
letu 2007 vplačanih 1.448 EUR.
7047 Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev
-

-

Priliv iz naslova komunalnih taks je bil v letu 2007 realiziran v višini 170 EUR,
sredstva se nanašajo na plačane takse fizičnih oseb in zasebnikov in pomenijo
sredstva za plačila za prodajo blaga izven prodajalne, zavezanci so fizične in
pravne osebe, ki na območju občine zaprosijo za izdajo soglasja za prodajo.
Za pobiranje in nadzor pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je pristojna
davčna uprava. Prihodek iz tega naslova je v letu 2007 znašal 20.107 EUR, kar
pomeni realizacijo v višini 75,9 % planirane.
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-

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in
okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi onesnaževanja okolja zaradi
odlaganja odpadkov sta odstopljeni državni dajatvi, ki sta namenski in v tej
podskupini prihodkov predstavljajo sredstva iz tega naslova najpomembnejši
prihodek. Realiziran priliv pristojbine za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda v letu 2007 je znašal 50.371 EUR, kar pomeni realizacijo v višini
111,9% planirane, priliv pristojbine za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov pa v višini 29.282 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 108,5 %
planirane. Prihodki iz teh naslovov so bili ocenjeni glede na realizacijo v
preteklem letu oz. podatke JP Komunala Cerknica, vendar je prišlo do višje
realizacije glede na planirano.

II. Nedavčni prihodki so druga pomembna skupina tekočih prihodkov in obsegajo vse
nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov.
Zajemajo vplačana sredstva od različnih vrst taks, pristojbin, povračil in nadomestil
ter denarnih kazni, lastnih prihodkov upravnih organov, prihodkov od obresti in
prihodkov od premoženja.
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
-

-

Prihodki od prejetih dividend in od udeležbe na dobičku se nanašajo na prejete
dividende od delnic v lasti občine v letu 2007 v višini 183 EUR.
Prihodki od obresti od sredstev na vpogled so bili v letu 2007 realizirani v višini
1.613 EUR oziroma 80,7 % načrtovane realizacije, prihodki iz naslova obresti od
vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev pa so v letu 2007 znašali
9.030 EUR in so bili bistveno višji glede na pretekla leta predvsem zaradi dobre
likvidnosti proračuna občine med letom, saj se je glavnina investicij izvajala v
drugi polovici leta 2007,
Prihodki iz naslova najemnin za poslovne prostore in stanovanja so v letu 2007
realizirani v višini 61.931 EUR, kar pomeni realizacijo v višini 95,3 % glede na
plan.
Prihodki od drugih najemnin so v letu 2007 znašali 1.071 EUR – najemnina za
zemljišče, ki je v lasti občine, K.O. Lož, in najemnina za stojnice na novoletnih
prireditvah.
Prihodki od najemnine za poslovne prostore znašajo 5.008 EUR in so enaki
planiranim, plačana najemnina se nanaša na oddajo poslovnega prostora v
Pudobu, najemnik JP Komunala Cerknica.
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so v letu 2007 znašali 82 EUR. Odmera
navedene dajatve je v pristojnosti MOP (koncesija za izkoriščanje naravnih
bogastev in koncesija za vodno pravico).

711 Takse in pristojbine
-

Upravne takse so bile realizirane v višini 1.914 EUR, kar pomeni 95,7 %
realizacijo glede na sprejeti plan. Zakon določa, da se upravna taksa, plačana v
kolkih v višini 30% razporedi v dobro občinskih proračunov.
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712 Denarne kazni
-

Prihodek iz naslova denarnih kazni se nanaša na nadomestilo za degradacijo in
uzurpacijo prostora (pristojnost države za odmero), realizacija znaša 709 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
-

Navedeni prihodki se v letu 2007 nanašajo na prodajo oglaševalskega prostora v
glasilu Obrh, realizacija je znašala 1.535,42 EUR, ostali prihodki od prodaje
blaga in storitev pa so bili doseženi v višini 1.173,73 eur in se nanašajo na
prihodke od razpisov, najemnine za tržnico…

714 Drugi nedavčni prihodki
-

Navedeni prihodki so v letu 2007 znašali 40.765 eur , realizacija predstavlja 107
% planirane realizacije, dosežena realizacija se nanaša na prispevke občanov
za pomoč na domu v višini 1.108,93 EUR, doplačilo svojcev v zvezi z stroški za
plačo družinskega pomočnika v višini 2.408,32 EUR, vračilo stroškov za plačilo
domske oskrbe v zavodih v višini 1.138 EUR, prihodke od komunalnih
prispevkov v višini 5.409,79 EUR in druge izredne prihodke (vračilo sredstev iz
športnih programov v višini 528,82 EUR, bonus zavarovanja v višini 1059,50
EUR).
Občina je v letu 2007 prejela tudi sredstva Fundacije za šport RS za
sofinanciranje prenove igrišča pri osnovni šoli v vrednosti 28.000 EUR.

III. Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega
(fizičnega) premoženja, nematerialnega premoženja in zalog.
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Planirani prihodki od prodaje osnovnih sredstev so v letu 2007 znašali 91.718 EUR.
Realizacije prodaje osnovnih sredstev ni bilo (planirana je bila sicer prodaja
stanovanja v Novi vasi, prodaja stavbe v Markovcu in počitniškega objekta v Stinici).
722 Prihodki od prodaje zemljišč
Občina je v letu 2007 planirala prodajo določenih kmetijskih zemljišč v višini 900 eur,
vendar se prodaja ni izvedla.
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (25.000 EUR) se nanašajo na prodajo stavbnih
zemljišč v k.o. Lož in sicer je šlo za prodajo parc. št. 471 in 1663/5 v skupni vrednosti
25.000 EUR. Ostale prodaje stavbnih zemljišč, planirane v načrtu prodaje
premoženja občine niso bile izvedene.
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IV. Transferni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih posamezna institucija javnega
financiranja – občina prejema iz drugih javnofinančnih blagajn – državnega
proračuna ali državnih skladov.
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
V letu 2007 so bili planirani transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v
višini 597.002 EUR. Realizacija navedenih prihodkov je znašala 595.154 EUR, kar
predstavlja realizacijo v višini 99,7 % zastavljenega plana.
3,6 % vseh transfernih prihodkov iz javnofinančnih institucij občine Loška dolina so v
letu 2007 predstavljali prihodki iz naslova finančne izravnave (prejeta sredstva iz
naslova tekočih obveznosti državnega proračuna). Realizacija je znašala 21.334
EUR in je enaka planirani.
Prihodki – prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so v letu 2007
znašali 221.236 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na plan. Nanašajo se
na:
- sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest 21.019 EUR
- sredstva požarne takse 7.240,46 EUR
- sofinanciranje ureditve komunalne infrastrukture glede na 21. člen ZFO s strani
države v višini 190.472,24 EUR (vodovod Babno Polje, pločniki in javna
razsvetljava Stari trg – Pudob in nakup zemljišč)
- sofinanciranje obnove športnega igrišča pri osnovni šoli s strani MŠŠ v višini
2.504 EUR
Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest je bilo realizirano v skladu s pogodbo
sklenjeno z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predmet pogodbe je
financiranje vzdrževanja 112,73 km gozdnih cest v zasebnih gozdovih in 87,83 km
cest v državnih gozdovih na podlagi izdelanega programa vzdrževanja gozdnih cest
s strani Zavoda za gozdove.
V skladu z Zakonom o varstvu pred požarom je občina prejemnica sredstev
požarnega sklada, njihovo višino določa Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega
sklada pri Vladi RS. Sredstva je dolžna porabiti Gasilska zveza oz. društva za
investicije na področju požarnega varstva. Sredstva so v okviru proračuna občine tudi
dodeljena Gasilski zvezi Loška dolina.
Občina Loška dolina je v letu 2007 sklenila pogodbo z Službo Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko o sofinanciranju projekta »Ureditev ceste Stari trg
– Pudob. Predmet sofinanciranja je bila izgradnja pešpoti, preplastitev cestišča in
izgradnja javne razsvetljave. SVLR je sofinancirala investicijo v višini 104.167 EUR,
skupna vrednosti investicije je znašala 148.830 EUR.
Občina Loška dolina je v letu 2007 sklenila pogodbo z RS, Službo vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko za sofinanciranje projekta »Posodobitev
vodovodnega sistema Babno polje«. Vrednost projekta je znašala 34.990 EUR,
sofinanciranje s strani RS pa 29.158 EUR. Predmet pogodbe so bila dela v zvezi z
izvedbo aeracije vrtine in vgradnjo filtra za izločanje drobnih delcev.
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Prav tako smo prejeli sredstva Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko za sofinanciranje projekta »Obvozna cesta Stari trg – I. faza«. Predmet
pogodbe je bil nakup zemljišč, prejeta sredstva pa so znašala 57.147,24 EUR.
Druga sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so bila realizirana v višini
82.622 EUR, kar pomeni 101,8 % planiranih sredstev.
Občina je v letu 2007 sklenila pogodbo o zagotovitvi sredstev za prevoze učencev
osnovne šole, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi velikih zveri. Občina je
upravičena do sredstev za plačilo prevoza učencev, katerih pot v šolo je ogrožena
zaradi velikih zveri na relacijah, ki ne sodijo v okvir brezplačnih prevozov učencev v
skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli.
Občina je v letu 2007 pridobila sredstva iz tega naslova v višini 82.621,65 EUR, kar
pomeni sofinanciranje prevozov v tekočem letu v višini 68 % glede na realizirana
oziroma potrebna sredstva za šolske prevoze.
V proračunu leta 2007 so bila načrtovana prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU v višini 273.000. Realizacija navedene postavke je znašala
269.962 EUR.
Občina Loška dolina je v letu 2006 podpisala pogodbo za projekt Ohranimo vode
čiste – sredstva INTERREG III A, pogodba se nanaša na koriščenje sredstev v dveh
letih. V letu 2006 nismo uspeli izkoristiti vseh planiranih sredstev predvsem zaradi
poznega podpisa pogodbe oziroma težav pri izboru izvajalca (revizije postopkov
javnega naročila). Realizacija prihodkov je znašala v letu 2006 29.022 EUR, kar
skupaj z realiziranimi prihodki v letu 2007, ko je bil projekt tudi zaključen, pomeni
298.984,70 EUR prihodkov iz tega naslova oziroma projekta. Odhodki na
navedenem projektu so v obeh letih znašali 330.800 EUR, kar v celoti pomeni
sofinanciranje investicije iz evropskih sredstev v višini 90,4 %.
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1.2.2 ODHODKI
Celotni odhodki proračuna občine Loška dolina v letu 2007 so znašali 3.392.844
EUR in so dosegli 94,7 % celotnih odhodkov predvidenih v sprejetem proračunu
(rebalansu) za leto 2007.
STRUKTURA REALIZACIJE ODHODKOV V LETU 2007

40
400
401
402
403
409
41
410
411
412
413
414
42
420
43
431
432

(v EUR)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ust.
Drugi domači tekoči transferi
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
Investicijski transferi proračunskim upor.

3.392.844
1.276.169
193.586
30.964
1.049.292
2.327
0
828.639
347
477.701
104.697
245.894
0
1.232.209
1.232.209
55.827
42.147
13.680

Tekoči odhodki zajemajo:
-

sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim
prispevke delodajalcev za socialno varnost
izdatke za blago in storitve
plačila obresti za servisiranje domačega dolga
sredstva, izločena v rezerve

V letu 2007 je znašala realizacija navedenih odhodkov 1.276.169 EUR.
Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim so bili realizirani v višini 193.586 EUR,
kar predstavlja 93,8 % veljavnega proračuna za leto 2007, sredstva za prispevke
delodajalcev pa v višini 30.964 (99,3 % veljavnega proračuna).
V strukturi celotnih odhodkov proračuna predstavljajo izdatki za plače in prispevke
6,6 % vseh odhodkov proračuna.
Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo
blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi
nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve,
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izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za
najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih opravljajo za občino
bodisi pravne ali fizične osebe. Za izdatke za blago in storitve je bilo v sprejetem
proračunu za leto 2007 planirano 1.141.492 EUR, veljavni plan je znašal 1.142.133
EUR, realizacija pa je znašala 91,9 % veljavnega proračuna.
V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve 30,9 % vseh
odhodkov.
Plačila domačih obresti so v letu 2007 znašala 2.327 EUR, nanašajo se na
dolgoročno zadolževanje občine v letu 2007.
Sredstva, izločena v rezerve so bila v letu 2007 planirana v višini 18.165 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42. členom zakona o javnih
financah uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, izkazujejo pa se na kontih in za namene, za katere so bila
sredstva porabljena. V letu 2007 so bila prerazporejena sredstva v višini 2.418 EUR.
(prerazporeditve)
Rezerve za naravne nesreče se oblikujejo kot proračunski sklad, ki predstavlja
obvezno rezervo, v katero se skladno z zakonom o javnih financah izloča del tekočih
prejemkov. Sredstva se namenjajo za odpravo posledic naravnih nesreč. V letu 2007
za ta namen ni bilo izločenih niti porabljenih sredstev (sredstva rezervnega sklada
občine, ki so bila izločena v preteklih letih zadostujejo zakonsko določeni višini
rezervnega sklada).
Tekoči transferi zajemajo vsa nepovratna, nepoplačljiva plačila, za katera občina od
prejemnika sredstev ne pridobi v poplačilo nikakršnega materiala ali drugega blaga
oziroma prejemnik sredstev za občino ne opravi nikakršne storitve.
Subvencije vključujejo v proračunu občine za leto 2007 predvsem sredstva za
področje kmetijstva – subvencije.
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k
družinskim dohodkov ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi
posameznikom, ki se izplačujejo iz občinskega proračuna, so razvrščeni v naslednje
kategorije: transferi nezaposlenim, družinski prejemki in starševska nadomestila,
transferi za zagotavljanje socialne varnosti, nadomestila plač, štipendije ter drugi
transferi posameznikom. Pretežni del sredstev za transfere posameznikom in
gospodinjstvom, ki jih zagotavlja občinski proračun se realizira v okviru otroškega
varstva in socialnega varstva oziroma družbenih dejavnosti.
Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo
različni zakoni, podzakonski predpisi in občinski akti. Obseg sredstev
v
proračunskem letu je odvisen od gibanja števila upravičencev in načina usklajevanja
višine prejemka.
Skupni obseg vseh predvidenih sredstev za celotne transfere posameznikom in
gospodinjstvom v sprejetem proračunu občine je znašal 486.960 EUR, veljavni plan
zaradi prerazporeditev 488.030 EUR, realizacija pa 477.701 EUR, kar predstavlja
97,9 % planiranih sredstev.
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Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so tretja skupina tekočih
transferov, pri čemer z neprofitnimi organizacijami razumemo javne ali zasebne
nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička (dobrodelne organizacije,
društva, kulturne organizacije).
Neprofitnim organizacijam je bilo v okviru sprejetega proračuna za leto 2007
namenjeno 108.470 EUR (veljavni proračun), realizacija pa je znašala 104.697 EUR,
kar predstavlja 96,5 % vseh planiranih sredstev.
V proračunu občine so največji deleži teh sredstev v tej podskupini namenjeni
športnim društvom, kulturnim organizacijam in društvom, društvom s področja
sociale, političnim strankam, gasilski zvezi in društvom na drugih področjih delovanja.
Razdelitev sredstev je bila izvedena preko javnih razpisov ter na podlagi kriterijev in
sklepov občinskih organov.
Drugi domači tekoči transferi zajemajo vse transfere sredstev drugim ravnem države
– drugim občinam na lokalni ravni in transfere v javne zavode in druge izvajalce
javnih služb, ki zajemajo vse izdatke za plačila njihovih storitev.
Razpoložljiva sredstva za druge domače tekoče transfere so v proračunu občine za
leto 2007 znašala 253.759 EUR, veljavni plan je zaradi prerazporeditev znašal
252.707, porabljena sredstva pa 245.894 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini
97,3 % glede na plan.
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja se nanašajo na prispevek v ZZZS,
za zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine po 15. členu zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, tekoči transferi v javne sklade se nanašajo na
plačilo deleža kupnin od odprodanih stanovanj v Stanovanjski in Odškodninski sklad
RS.
Tekoči transferi v javne zavode pa zajemajo sredstva za zagotavljanje tekočega
poslovanja javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, to je sredstva za plače in
prispevke zaposlenim ter sredstva za izdatke za blago in storitve. Za ta namen so
bila realizirana sredstva v višini 225.751 EUR.
Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, premoženja, opreme, vozil, kot
tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje ter obnove.
S sprejetim proračunom za leto 2007 so bili investicijski odhodki planirani v višini
1.275.658 EUR, medtem ko je veljavni plan znašal 1.278.058 EUR. Porabljena
sredstva so znašala 1.232.209 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 96,4 %.
Investicijski odhodki v letu 2007 predstavljajo 36,3 % vseh odhodkov proračuna
občine.
Od navedenega zneska je bilo 6.248 EUR sredstev porabljenih za nakup opreme,
989.967 EUR za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter investicijsko
vzdrževanje in obnove
• na področju investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest za izgradnjo
pločnika in preplastitve na cestnem odseku Stari trg - Pudob, plačilo
obveznosti za asfaltiranje ceste Dolenje Poljane, ureditev, vodovoda in
meteorne kanalizacije v Podgori
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•
•
•
•
•
•
•

v zvezi s cestno razsvetljavo za dokončno plačilo gradnje razsvetljave v
Kozariščah iz leta 2006 ter za izgradnjo javne razsvetljave na trasi Stari trg –
Pudob
za postavitev novih ekoloških otokov (Ograde, Vrh in Smelijevo naselje), za
izgradnjo dela kanalizacijskega sistema na Rožniku v Starem trgu
na stanovanjskem področju za delno prenovo objekta pot na Ulako 7 in
investicijo v izgradnjo poslovno stanovanjskega objekta v Ložu
na področju izobraževanja za investicijo v gradnjo vrtca v Starem trgu
za sanacijo odlagališča odpadkov na Rakeku
za posodobitev vodovodnega sistema v Babnem Polju
za dokončanje obnove športnega igrišča pri osnovni šoli v Starem trgu

Porabljena sredstva za nakup zemljišč so znašala 206.191 EUR ter sredstva za
projektno dokumentacijo 29.803 EUR.
Investicijski transferi vključujejo izdatke občinskega proračuna, ki predstavljajo
nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov
sredstev, to je za njihov nakup in gradnjo osnovnih sredstev, ...
V letu 2007 so planirana sredstva investicijskih transferov znašala 55.917 EUR.
Realizacija se nanaša na transfer neprofitnim organizacijam (Gasilska zveza Loška
dolina), investicijski transfer JP Komunala Cerknica d.o.o. za nakup zemljišča in
investicijske transfere javnim zavodom (OŠ Stari trg).
SALDO BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV je izkazan kot proračunski
primanjkljaj, celotni odhodki , realizirani v proračunskem obdobju v bilanci prihodkov
in odhodkov leta 2007 presegajo celotne prihodke za 315.345 EUR.
1.2.3 FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih
posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup
kapitalskih naložb.
Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2007 izkazuje prejeta vračila danih posojil in
prodajo kapitalskih deležev – 752 – kupnine iz naslova prodanih stanovanj – obročno
odplačilo v znesku 2.904 EUR, kar predstavlja 107,6 % planiranih sredstev (plačilo
zapadlih obveznosti iz preteklega leta).
1.2.4 RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov. V
računu financiranja se prav tako prikazujejo načrtovane spremembe denarnih
sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Dolgoročna zadolžitev občine v sprejetem proračunu ni bila načrtovana. Realizacija v
višini 5.184 EUR se nanaša na odplačilo glavnice kredita Stanovanjskega sklada RS.
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Zmanjšanje sredstev na računih znaša v letu 2007 317.625 EUR in je posledica
presežka odhodkov nad prihodki v višini 315.345 EUR ter salda računa finančnih
terjatev in naložb v višini 2.904 EUR in neto zadolževanja v višini 5.184 EUR.
Z upoštevanjem stanja sredstev na računih na dan 31.12.2006 v višini 381.328,12
EUR tako stanje sredstev na računih na dan 31.12.2007 znaša 63.706,15 EUR in se
namenja za pokrivanje planiranega presežka prihodkov nad odhodki v proračunu leta
2008, od tega 10.955,25 EUR kot namenska sredstva prihodkov iz naslova okoljske
dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
1.3. POROČILO O IZVAJANJU 4. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
LOŠKA DOLINA ZA LETO 2007
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe. Osnova za prerazporejanje
pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna.
V letu 2007 se je prerazporejanje pravic porabe izvrševalo v skladu z odlokom o
proračunu, pregled vseh prerazporeditev je podan v tabelaričnem prikazu realizacije
posebnega dela proračuna - veljavni proračun.
Prerazporeditve v letu 2007
ZMANJŠANJE POSTAVK:
Postavka:

01009
06003
23002
13005
15003
15005
16012
23002
18014
19001
19003
20006

Naziv:

Konto:

Sredstva za odpravo nesorazmerij med …
Sredstva za plače delavcev
Tekoča proračunska rezerva
Cestna razsvetljava
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih…
Varovanje voda
Tekoče vzdrževanje stanovanj
Tekoča proračunska rezerva
Izdajanje glasila Obrh
Dejavnost vrtca Stari trg
Investicije in investicijsko vzdrž. Vrtca
Enkratne pomoči zaradi soc. ogroženosti

znesek v EUR

400000
400000
409000
402503
420402
400000
402501
409000
402003
413302
420801
411999

226,00
599,00
18,00
400,00
3.000,00
3.026,00
200,00
2.400,00
80,00
1.070,00
120,00
6,00
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POVEČANJE POSTAVK:
Postavka:

01006
01006
01006
01006
01006
01006
01006
01006
01006
06003
06003
06003
06003
06003
06003
06003
10001
13005
15003
15005
15005
15005
15005
15005
15005
15005
15005
15005
16006
18013
18014
19002
19003
20006

Naziv:

Konto:

Plača župana
Plača župana
Plača župana
Plača župana
Plača župana
Plača župana
Plača župana
Plača župana
Plača župana
Sredstva za plače delavcev
Sredstva za plače delavcev
Sredstva za plače delavcev
Sredstva za plače delavcev
Sredstva za plače delavcev
Sredstva za plače delavcev
Sredstva za plače delavcev
Lokalni zaposlitveni programi – j. dela
Cestna razsvetljava
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih…
Varovanje voda
Varovanje voda
Varovanje voda
Varovanje voda
Varovanje voda
Varovanje voda
Varovanje voda
Varovanje voda
Varovanje voda
Upravljanje stanovanj
Vzdrževanje in gradnja športnih objektov
Izdajanje glasila Obrh
Dejavnost vrtca – ostali vrtci
Investicije in investicijsko vzdrž. Vrtca
Enkratne pomoči zaradi soc. ogroženosti

znesek v SIT

400000
400100
401001
401100
401101
401200
401300
401500
402800
400202
401001
401100
401101
401200
401300
402800
413302
402200
420804
400202
400203
401001
401100
401101
401200
401300
401500
402800
402999
420500
402905
411921
420804
411903

184,00
8,00
15,00
10,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
217,00
155,00
103,00
11,00
1,00
2,00
110,00
18,00
400,00
3.000,00
140,00
840,00
800,00
580,00
50,00
6,00
9,00
71,00
530,00
200,00
2.400,00
80,00
1.070,00
120,00
6,00
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1.4 OBRAZLOŽITVE K BILANCI STANJA
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na
dan 31.12.2006 in na dan 31.12.2007.
SREDSTVA
Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na:
- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
- kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so:
- neopredmetena dolgoročna sredstva
- nepremičnine
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
- dolgoročne kapitalske naložbe in dolgoročna posojila ter dolgoročni depoziti
- dolgoročne terjatve iz poslovanja
- terjatve za sredstva, dana v upravljanje
- popravki vrednosti naštetih postavk
Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2007 znaša 4.558 EUR, v
letu 2007 novih nabav ni bilo, zmanjšanje sredstev se nanaša na obračunano
amortizacijo v višini 2.633 EUR.
Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi občina vodi evidenco računalniških
programov, njihova nabavna vrednost znaša 21.769 EUR.
Vrednost nepremičnin občine na dan 31.12.2007 znaša 7.858.999 EUR. Stanje se
nanaša na vrednost komunalne infrastrukture in stanovanj v lasti občine ter zemljišč.
V letu 2007 so bila med nepremičnine v uporabo prenesene nepremičnine v
vrednosti 179.951 EUR (javna razsvetljava Stari trg in Kozarišče, stavba Svea,
vodovod Babno Polje) ter zemljišča v vrednosti 138.662 EUR in sicer:

27.12.2007
27.12.2007
27.12.2007
9.2.2007
1.8.2007
1.8.2007
1.8.2007
1.8.2007
1.8.2007
1.8.2007
3.10.2007
3.10.2007
3.10.2007
11.10.2007
16.10.2007
16.10.2007
16.10.2007
27.12.2007

K.O.

PARC.ŠT. POVRŠINA M2

VIŠEVEK
PODCERKEV
BABNO POLJE
VIŠEVEK
IGA VAS
LOŽ
BABNO POLJE
LOŽ
LOŽ
LOŽ
STARI TRG
STARI TRG
STARI TRG
DANE
STARI TRG
STARI TRG
STARI TRG
PUDOB

669/6
621/5
359/2
134
591/2
673
698
672
684
685
608
808/43
808/46
711
217
218
222
910

3302
2585
421
2018
305
609
1439
648
4
22
6614
1765
2350
2505
2057
2755
2514
3169

VREDNOST
4.133,70
5.170,00
900,00
2.526,30
1.525,00
3.045,00
2.158,50
3.240,00
20,00
110,00
37.667,50
10.051,90
13.383,60
2.079,15
11.716,80
15.692,60
14.319,86
10.922,50

14

Med nepremičninami v pridobivanju pa se vodijo sredstva v višini 1.150.048,58
(stanovanjsko poslovna stavba v Ložu, vrtec Stari trg, kanalizacija Rožnik…)
Popravek vrednosti nepremičnin – amortizacija je v letu 2007 znašala 265.154 EUR.
Vrednost opreme in drobnega inventarja na dan 31.12.2007 znaša 17.471 EUR.
V letu 2007 je bila nabavljena oprema in drobni inventar v višini 5.043 EUR, drobni
inventar je bil v celoti odpisan.
Pri dolgoročnih kapitalskih naložbah v letu 2007 ni bilo sprememb.
Stanje se nanaša na ustanovitveni delež občine v JP Komunala Cerknica d.o.o. v
vrednosti (415.606 EUR), RRA Pivka (11.388 EUR) ter na lastništvo posameznih
delnic.
Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb na dan 31.12.2007 znaša 430.236 EUR.
Terjatve za sredstva dana v upravljanje se nanašajo na sredstva dana v upravljanje
OŠ Stari trg in ZD Cerknica, v letu 2007 je občina prenesla v upravljanje OŠ h.
Janeza Hribarja skupno vrednost obnove igrišča pri osnovni šoli v višini 141.427
EUR.
Sredstva, dana v upravljanje so se v letu 2007 povečala prav zaradi navedenega
prenosa in novih nabav posameznih posrednih uporabnikov , tako znašajo terjatve za
sredstva, dana v upravljanje OŠ Stari trg na dan 31.12.2007 505.606 EUR in terjatve
za sredstva, dana v upravljanje ZD Cerknica 973.155,26 EUR.
Sredstva so med občino Loška dolina in prejemniki teh sredstev usklajena glede na
37. člen zakona o računovodstvu.
Vrednost terjatev za sredstva, dana v upravljanje tako na dan 31.12.2007 znaša
1.478.761 EUR.
Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2007 znaša
9.790.024 EUR.
Kratkoročna sredstva so:
- denarna sredstva na računih ter dobroimetja pri bankah in drugih finančnih
organizacijah
- kratkoročne terjatve do kupcev
- kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
- druge kratkoročne terjatve
- neplačani odhodki
Denarna sredstva na transakcijskem računu občine na dan 31.12.2007 so znašala
125.937 EUR, od tega denarna sredstva rezerv 36.046 EUR.
Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2007 znašajo 19.588 EUR, glede na
31.12.2006 so večje za 12 %, od tega znesek zapadlih terjatev na dan 31.12.2007
znaša 19.207 EUR.. Terjatve se nanašajo na neplačane stanarine v višini 18.641
EUR in ostale terjatve ( terjatve za objavo oglasov v glasilu, sofinanciranje pomoči na
domu in terjatve za kupnine od obročnega odkupa stanovanj).

15

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN se nanašajo na terjatve do Ministrstva za
šolstvo za šolske prevoze v letu 2007 – november in december v vrednosti 16.261
EUR ter na terjatve za neporabljena sredstva rezervnega sklada v višini 9.598 EUR.
Neporabljenih sredstev proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31.12.2007
občina Loška dolina ne izkazuje.
Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na terjatve do zavezancev za nedavčne
prihodke (komunalne takse v višini 3.214,82 EUR, terjatve za napačno plačilo 55,25
EUR).
Neplačani odhodki na dan 31.12.2007 znašajo 418.600 EUR in so glede na preteklo
leto višji za 38 %, nanašajo se na plačila tekočih odhodkov, tekočih transferov in
investicijskih odhodkov, ki so bili dejansko izvršeni v letu 2007, ne pa tudi plačani.
Na dan 31.12.2007 občina ni imela neplačanih zapadlih odhodkov.
Tekoči neplačani odhodki so znašali 97.746,68 EUR, tekoči neplačani transferi
62.094,73 EUR in neplačani investicijski odhodki 258.758,30 EUR.
Povečanje se odraža predvsem v višjih neplačanih investicijskih odhodkih, saj ključni
dve investiciji, ki sta potekali tudi konec leta 2007 (gradnja vrtca in poslovno
stanovanjskega objekta v Ložu) predstavljata večino neplačanih investicijskih
odhodkov. Gre za dela, ki so bila opravljena v mesecu oktobru, novembru in
decembru 2007, rok plačila navedenih del pa je 60 dni (zapadlost v letu 2008).
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na kratkoročne
obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter lastne vire in dolgoročne obveznosti.
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so:
- kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
- neplačane prihodke
Obveznosti za prejete predujme in varščine na dan 31.12.2007 znašajo 5.626 EUR.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2007 393.482 EUR,
nanašajo se na obveznosti za storitve, opravljene v letu 2007 vendar pa ne plačane,
vse obveznosti se nanašajo na obveznosti, ki v letu 2007 še niso zapadle v plačilo.
(računi izstavljeni v letu 2007, vendar še niso zapadli oz. računi, prejeti v letu 2008,
pa je bila storitev opravljena v letu 2007).
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 31.537 EUR se nanašajo na
obveznost za plačilo DDV (5.076,19 EUR) ter na obveznosti iz naslova vračila
upravičencem za vlaganja v telekomunikacijsko omrežje občine.
Občina je 28.05.2007 prejela sredstva SOD za vračilo upravičencem v višini
169.777,95 EUR. V letu 2007 so bili v skladu s postopki izplačani upravičenci za
vračilo vlaganj. Občina je vrnila 143.317,50 EUR in sicer 591 – tim upravičencem.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN – obveznosti do OŠ Stari trg in ZD
Cerknica na dan 31.12.2007 znašajo 25.117 in se nanašajo na storitve, opravljene v
decembru 2007, računi v letu 2007 niso zapadli v plačilo.
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Neplačani prihodki na dan 31.12.2007 znašajo 37.740 EUR, nanašajo se na davčne
neplačane prihodke v višini 3.215 EUR, nedavčne prihodke v višini 18.264 EUR in
neplačane transferne prihodke v višini 16.260,90 EUR.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2007 so:
- splošni sklad
- rezervni sklad
- dolgoročne finančne obveznosti
- druge dolgoročne obveznosti
Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2007 znašajo 9.889.776 EUR.
Vrednost virov splošnega sklada za osnovna sredstva znaša 7.881.027,57 EUR,
sklada za finančne naložbe 430.235,55 EUR, sklada za sredstva dana v upravljanje
1.478.761,15 EUR ter presežek sredstev na računih v letu 2007 63.706,15 EUR.
Vrednost sredstev splošnega sklada za druge namene – dolgoročno prejeta posojila
znaša 119.744,90 EUR, viri sredstev splošnega sklada za drugo – pokrivanje izgube
JP Komunala Cerknica pa 50.602,64 EUR (pokrivanje izgube iz leta 2002 z dobičkom
iz leta 2006 v višini 1.280,55 EUR).
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2. POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA
LETO 2007
2.1.OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Planirani odhodki v računu prihodkov in odhodkov za leto 2007 so znašali 3.581.432
EUR (rebalans), realizacija je znašala 3.392.844 EUR (94,7 %). Odlok o proračunu
občine Loška dolina za leto 2007 je občinski svet občine Loška dolina sprejel na svoji
redni seji dne 29.03.2007. Pri izvrševanju proračuna v letu 2007 je prišlo do
določenih sprememb tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani proračuna, kar je
pomenilo, da je bilo potrebno proračun ponovno uravnovesiti z upoštevanjem novih
dejstev, zato je bil dne 22.11.2007 sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2007.
Po sprejetju rebalansa proračuna se je prerazporejanje pravic porabe izvrševalo v
skladu z odlokom o proračunu, pregled vseh prerazporeditev je podan v tabelaričnem
prikazu realizacije posebnega dela proračuna - veljavni proračun.
Tako je v tabeli posebnega dela proračuna prikazan plan proračuna za leto 2007,
sprejeti rebalans za leto 2007, veljavni proračun za leto 2007 ter indeks realizacije
glede na veljavni proračun in indeks realizacije glede na sprejeti proračun (rebalans).

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 se nanaša na izplačilo sejnin 13 svetnikov v letu 2007. Planirana
sredstva so znašala 23.045 EUR, realizacija pa 19.718 EUR.
(85,6%) in sicer za opravljenih 8 sej občinskega sveta. Del druge polovice leta
2007 je občinski svet sestavljalo le 12 svetnikov in podžupan. (zaradi odstopa)
01002 Stroški odborov in komisij – sejnine
Postavka zajema stroške za izplačilo sejnin članom komisij in odborov v
občini. Planirana sredstva za leto 2007 so znašala 7.000 EUR in so bila
porabljena v višini 6.456 EUR.
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01004 Financiranje političnih strank
Sredstva za politične stranke se namenjajo političnim strankam, ki so
sodelovale na lokalnih volitvah skladno z pridobljenim številom glasov. (LDS,
NSi, SD, SDS, SLS. DESUS). Višina planiranih sredstev je znašala znaša
4.131 EUR, dodeljene dotacije pa so v letu 2007 znašale po posameznih
strankah:
LDS
NSi
SD
SDS
SLS
DESUS

1.191,75 EUR
630,25 EUR
796,41 EUR
985,48 EUR
211,99 EUR
315,12 EUR

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
01003 Volitve župana in občinskega sveta
Realizacija v letu 2006 se je nanašala na sredstva za izvedbo rednih volitev v
letu 2006. V letu 2007 sredstva na navedeni postavki predstavljajo sredstva za
povračilo stroškov volilne kampanje glede na sprejeti Sklep o delnem povračilu
stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v skladu z 24.
členom Zakona o volilni kampanji. Stroški so znašali znašajo 507 EUR.
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
Stroški za občinska priznanja so v letu 2007 znašali 662 EUR. Priznanja
občina podeljuje ob občinskem prazniku in odličnjakom.
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
Občina Loška dolina je v letu 2006 izbrala izvajalca za izdelavo spletnih strani
občine, ki so v letu 2006 tudi bile izdelane. Pogodbena vrednost je znašala
5.050 EUR, delno plačilo v višini 476 EUR je bilo izvedeno v letu 2007, ostali
stroški v letu 2007 v višini 1.130 EUR pa se nanašajo na redne mesečne
storitve in dopolnitve.
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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 oz. proslave.
V letu 2007 so bila v ta namen porabljena sredstva v višini 3.526 EUR in sicer
za pogostitev ob občinskem prazniku, plačilo avtorskih pravic za nastope
izvajalcev (344 EUR), dotacijo Pevskemu društvu Slavček za izvedbo koncerta
ob kulturnem prazniku (556 EUR) in Društvu pihalni orkester Kovinoplastika
Lož za izvedbo programa ob Dnevu državnosti in občinskemu prazniku (1.530
EUR).
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. Članarina za leto 2007 je znašala 485
EUR.
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, kar je v letu 2007 znašalo 3.571 EUR.
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 2007 smo na postavki porabili 1.351 EUR za izdelavo in tiskanje
promocijske karte občine.
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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 je občina v letu 2007 financirala izdajo štirih
številk občinskega glasila Obrh. Dodatno je bilo potrebno izdati petkrat tudi
uradni del glasila, skupni stroški za tiskanje so tako znašali 10.335 EUR.
Stroški raznosa glasila so znašali 1.317 EUR. Postavka vključuje poleg
navedenih stroškov tudi plačila avtorskih honorarjev (križanka, lektoriranje) ter
plačilo za urednika glasila in uredniški odbor. Sredstva so bila porabljena v
okviru planiranih S prerazporeditvami, poraba za izdajanje glasila pa je v letu
2007 znašala 18.007 EUR.
18015 Sofinanciranje programa lokalne televizije
Občina je sredstva v višini 4.799 v letu 2007 namenila sofinanciranju
delovanja lokalne kabelske televizije – Zavodu Oron, za pripravo oddaj
informativnega in izobraževalnega značaja za občane.
18016 Oglaševanje – Radio 94
Sredstva navedene postavke v višini 2.099 EUR so bila skladno z letno
pogodbo namenjena za obveščanje občanov prek nekomercialnih obvestil na
območnem Radiu 94.
18018 Regionalni časopis
RRA Notranjsko – kraške regije d.o.o. je tekom leta 2006 izbrala izvajalca za
izdajanje skupnega časopisa regije – Notranjske novice, ki ga prejmejo vsa
gospodinjstva tudi v naši občini. Izdajanje je bilo sofinancirano tudi s sredstvi
neposrednih regionalnih spodbud.
V letu 2007 je bilo izdanih oziroma plačanih 23 številk časopisa v vrednosti
9.627 EUR, (izdatki za eno številko so znašali približno 420 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 2007 v višini 6.011 EUR za plačilo nadomestil članom in
predsedniku nadzornega odbora občine ter za stroške izobraževanja in potne
stroške.
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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 v višini 41.330 EUR so bila namenjena za plačilo osnovne plače,
regresa za letni dopust, nadomestila za prehrano, prispevke na plače, premije
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter davka na izplačane
plače.
01007 Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije – podžupan
Plačilo za delo podžupana je v letu 2007 znašalo 9.958 EUR, postavka je bila
realizirana v višini 93,1 %, kar je posledica dejstva, da občina določeno
obdobje leta 2007 podžupana ni imela.
01008 Materialni stroški – župan
V okviru postavke so bila sredstva v višini 10.857 EUR (70,3 % planiranih
sredstev) porabljena za izdatke za reprezentanco, dnevnice za službena
potovanja, stroške prevoza v državi, in druge operativne odhodke (srečanje
na meji, sprejem odličnjakov, praznovanje obletnice ustanovitve evropskega
parka, novoletna pogostitev občinskega sveta, novoletna darila, organizacijo
srečanja »polhanje«,...)
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 šotoru (od 28. - 31. decembra
2006). Sredstva v višini 14.992 so bila porabljena za plačilo najema
ogrevanega šotora, plačilo ansambla, organizacijo varovanja in zdravniške
službe na prireditvi, najem WC-jev, elektrike, simbolična darila za otroke ob
prihodu dedka Mraza ...
04006 Pokroviteljstva občine
V tej postavki so vključena sredstva, ki jih župan občine namenja za
pokroviteljstva različnih prireditev. V letu 2007 so bila sredstva v višini 645
EUR namenjena za:
-

sponzorstvo pustnih prireditev (Pustno društvo Cerknica)
projekt društva Ljubiteljev avto – moto športa Loška dolina (kart Klub) z
društvom Sožitje
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-

sofinanciranje prireditve Galerije Ložanka ob otvoritvi razstave likovnih del
majska praznovanja ob 65. letnici ustanovitve Notranjskega odreda (OZ
borcev in udeležencev NOV)

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), njihova višina je v letu 2007
znašala 1.603 EUR (98,1 % plana).
02004 Plačila za pobiranje občinskih dajatev
Občina Loška dolina je plačevala JP Komunala Cerknica d.o.o. stroške v
zvezi s pobiranjem okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda in pobiranjem okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov. Skupni stroški so v letu 2007 znašali 2.385 EUR in se
nanašajo na pobrane takse v letu 2006, v letu 2007 javno podjetje teh stroškov
občini ni več zaračunavalo.
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 914 EUR so bila namenjena plačilu stroškov objav v
Uradnem listu RS.
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
04007 Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki
Odhodki na navedeni postavki se nanašajo na plačila odvetniških storitev v
zvezi s postopki glede občinskega premoženja. V letu 2007 so bila
porabljena sredstva v višini 681 EUR. Občina je 1.400 EUR v letu 2007
plačala za odškodnine v zvezi z uporabo zemljišč.
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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 prikazani načrtovani in porabljeni izdatki za plače in prispevke
zaposlenih v občinski upravi, sredstva za regres za letni dopust, povračilo
stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva
za delovno uspešnost, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za podlagi ZKDPZJU in davek na izplačane plače.
Sredstva za plače zaposlenih so bila porabljena v višini 178.876 EUR,
Porabljena so bila sredstva v višini 94,5 % glede na plan. Razlog za to je v
tem, da je bil del sredstev za plačo direktorja financiran s strani projekta
INTERREG IIIa (11.781 EUR), refundacije zaradi bolniških izostankov pa so v
letu 2007 znašale 520 EUR.
06004 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami
Skladno z veljavno zakonodajo je potrebno dogovorjen znesek uskladitve plač
v javnem sektorju med Vlado in reprezentativnimi sindikati za javni sektor
nameniti kot posebno postavko za odpravo nesorazmerij v plačah.
06005 Materialni stroški občinske uprave
Porabljena sredstva na navedeni postavki so v letu 2007 znašala 56.802 EUR
(81,1 % planiranih sredstev v letu 2007 oziroma 99,3 % glede na leto 2006).
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 in drugi operativni odhodki).
Vsi navedeni izdatki se nanašajo na področje delovanja občinske uprave.
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06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje
občinske uprave
06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Sredstva v višini 2.636 so bila porabljena za plačilo drobnega materiala za
vzdrževanje stavbe in inštalacijo dodatnega ogrevanja v gasilski sejni sobi
občine.
06007 Nakup opreme
Sredstva so bila v letu 2007 porabljena v višini 6.248 EUR za:
- nakup dodatnega pisarniškega pohištva
- nakup računalnikov in računalniške opreme (dva računalnika in
strežnik)
- nakup telekomunikacijske opreme in napeljav (dva prenosna aparata)
Realizacija navedene postavke je znašala 76,8 %.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost
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
Poraba sredstev za delovanje civilne zaščite je v letu 2007 znašala 25 EUR –
stroški prevoza. Realizacija postavke je znašala 2,4 %. Ostali načrtovani
izdatki niso bili porabljeni.
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 2007 so bila zagotovljena sredstva za dejavnost gasilske zveze in
društev v višini 15.852 EUR, sredstva so bila porabljena za delovanje zveze,
izobraževanje, zavarovanje gasilcev, opreme in vozil. Dodatno so bila GZ
dodeljena sredstva v višini 2.300 EUR za ureditev premoženjskih razmerij.
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. V letu 2007 so bila
sredstva v višini 18.778 EUR nakazana GZ za nabavo gasilske opreme.
Sredstva se nanašajo tudi na porabo požarne takse, ki je v letu 2007 znašala
7.240,46 EUR.
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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
Poraba sredstev v višini 1.660 EUR je bila namenjena delovanju sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V postavki so zajeti stroški, ki so bili
namenjeni za sejnine udeležencem sveta ter materialni stroški v zvezi z
posameznimi akcijami (prireditev ob koncu šole, nakup dveh koles za
izobraževanje učencev….).
08002 Delovanje društev na področju prometne varnosti
V okviru postavke smo v letu 2007 namenili 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.
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, poraba sredstev je znašala 6.018 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.
Vsako od društev je za naloge in delovanje v skladu s programom prejelo 438
EUR.

26

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.
V letu 2007 je bilo skladno z novim pravilnikom porabljeno 184 EUR za
pomoči za združevanje zemljišč.
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga
11003 Subvencioniranje programov na področju kmetijstva
Občina Loška dolina je v letu 2004 sprejela pravilnik za sofinanciranje
programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Loška dolina in na
osnovi tega pravilnika so bila v letu 2007 dodeljena sredstva v višini 347 EUR
kot plačilo obveznosti iz leta 2006 za osemenjevanje govedi in zdravljenje
plodnostnih motenj.
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
11006 Programi na področju kmetijstva (izobraževanje)
Na osnovi pravilnika, ki je bil sprejet v letu 2007 in razpisa je občina
sofinancirala izvedbo izobraževanj na področju kmetijstva in gozdarstva v
višini 1.441 EUR (Čebelarsko društvo Loška dolina, Društvo žena in deklet na
podeželju »Klasje«, Zavod za gozdove Slovenije, KGZS – Zavod Ljubljana)
1109002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11005 Oskrba zapuščenih živali
Porabljena sredstva so znašala 934 EUR. Občina je dolžna plačati oskrbnino
za zapuščene živali, ki so odpeljane v zavetišče določeno število dni.
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
izdelal Zavod za gozdove RS. Porabljena sredstva so v letu 2007 znašala
47.547 EUR, (izvajalca GG Postojna d.d. in Janez Žnidaršič s.p.), kar
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predstavlja 100 % planirane realizacije, sofinanciranje s strani Ministrstva za
kmetijstvo je znašalo 21.019 EUR, zbrana sredstva iz naslova pristojbin za
vzdrževanje gozdnih cest pa 20.107 EUR.
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 postavke je prikazana realizacija za vse aktivnosti, ki so bile v letu
2007 potrebne za redno vzdrževanje občinskih cest in javnih površin (krpanje
asfalta, čiščenje meteorne kanalizacije in propustov, košnja, čiščenje cest...).
Predvidena poraba sredstev v letu 2007 je znašala 174.000 EUR , dejanska
poraba sredstev pa 170.203 EUR.
13008 Zimska služba
Stroški za zimsko službo izvajanja pluženja, posipanja, čiščenja pločnikov,
parkirišč in križišč ter odvoza snega zajemajo 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. Porabljena sredstva v letu 2007
so znašala 56.438 EUR za obdobje november 2006/oktober 2007. Stroški so
izrazito nizki predvsem zaradi izjemno mile zime 2006/2007 (porabljena
sredstva v letu 2006 so na primer znašala 115.000 EUR).
13009 Tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture
Sredstva navedene postavke so bila v letu 2007 porabljena za prenovo mosta
v Šmarati, vrednost opravljenih del je znašala 20.438 EUR, izvajalec JP
Komunala Cerknica d.o.o..
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13006 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
Planirana sredstva navedene postavke so znašala 183.346 EUR (rebalans).
Planirana poraba se je nanašala na ureditev pločnika in preplastitev cestišča
ob cesti Stari trg – Pudob, nadzor v zvezi s to investicijo in ostale stroške,
končno plačilo iz leta 2006 za asfaltiranje ceste Dolenje Poljane in
rekonstrukcijo cestnega odseka v naselju Podgora (do stanovanjske hiše
Bešič). Načrtovana so bila tudi potrebna sredstva za dogovorjeni odkup
zemljišč na trasi cestne povezave naselja Markovec z obrtno cono (izvedba v
letu 2006)
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Vrednost opravljenih del v zvezi z izgradnjo pločnika in preplastitvijo cestišča
na trasi Stari – trg Pudob je znašala 86.448,71 EUR (SCT d.d.) ter dodatni
stroški v zvezi z nadzorom in izdelavo elaborata za cestno zaporo 3.688,45
EUR. Glede na obrazložitev pri sprejemanju rebalansa proračuna občine za
leto 2007, da bo potrebno glede na osnovno pogodbo skleniti aneks za
dodatna dela za navedeno investicijo smo pri izvajanju ugotovili, da so bila
prvotno planirana dovolj visoka sredstva za izvedbo vseh del, zato do podpisa
aneksa ni prišlo. (v rebalansu smo predvideli sredstva v višini 97.000 EUR za
cesto in pločnike ter 60.000 EUR za javno razsvetljavo)
Sredstva za sofinanciranje investicije s strani SVLR so znašala 104.167 EUR
(skupaj z javno razsvetljavo).
Izvajalcu Primorje d.d. so bila plačana opravljena dela v zvezi z asfaltiranjem
ceste na Dolenje Poljane (izvedba v letu 2006), za investicijo v Podgori –
rekonstrukcijo cestnega odseka pa je bilo porabljeno 55.492,87 EUR.
Za traso ceste v Markovcu – obrtna cona so bile podpisane in realizirane
pogodbe v zvezi z nakupom zemljišča parc. št. 669/6 k.o. Viševek v vrednosti
4.133,70 EUR, površina 3302 m2, medtem ko smo planiran nakup parcele
664/2 k.o. Viševek prenesli v leto 2008.
Dosežena realizacija na navedeni postavki 13006 je tako znašala 90,2 %
planirane.
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 sklopu te postavke je bila predvidena izvedba horizontalnih in vertikalnih
prometnih označb ter postavitev ogledal. Porabljena sredstva v letu 2007 so
znašala 7.729 EUR.
13007 Banka prometnih podatkov
V letu 2007 ni bil izdelan kataster cest za potrebe banke cestni podatkov.
13010 Avtobusna postajališča in parkirišča
V letu 2006 se je izvedla razširitev in ureditev posameznih lokacij, ki so
namenjene avtobusnim postajališčem v naselju Nadlesk, Viševek in Markovec
in Vrhnika, po dve mesti v vsakem naselju, (zemeljska dela in asfaltiranja,
ureditev lastništva, geodetske izmere)
Izvajalec zemeljskih del je bilo JP Komunala Cerknica d.o.o. (vrednost del
3.125 tisoč tolarjev, realizacija plačila v letu 2006), vrednost asfaltiranja pa je
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znašala 34.832,63 EUR (plačilo v letu 2007), stroški ureditve parcele v
Viševku pa so znašali 757,39 EUR.
13029004 Cestna razsvetljava
13005 Cestna razsvetljava
Za porabo električne energije na sistemu javne razsvetljave v občini smo v letu
2007 plačali 27.397 EUR, kar pomeni 53% povečanje glede na realizacijo leta
2006, stroški za tekočega vzdrževanje sistema, ki zajema periodične preglede,
vodenje sistema in popravila pa so v letu 2007 znašali 14.958 EUR.
Novogradnja sistema cestne razsvetljave je bila v letu 2007 izvedena na trasi
Stari trg – Pudob, vrednost opravljenega dela je znašala 58.692,76 EUR,
stroški postavke v vrednosti 7.623,23 EUR v letu 2007 pa se nanašajo na
plačilo izvedenih del v letu 2006 v zvezi z gradnjo javne razsvetljave v
Kozariščah.
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
13003 Sofinanciranje investicij na državnih cestah
Porabljena sredstva v višini 3.682 EUR se nanašajo na odškodnino v zvezi z
zemljiščem za potrebe izgradnje pločnika na lokaciji Stari trg – Lož. Omenjeni
odkup ni bil izveden v fazi priprave investicije zaradi denacionalizacijskih
postopkov in pridobitve končnega upravičenca skladno s sklepom o
dedovanju, kar je bilo možno šele v letu 2007.
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 (2.040 EUR) društvo EN-TRN (336 EUR in Društvo
ljubiteljev narave, konj in tradicije Lovrenc, Cerknica (336 EUR)
Sredstva so bila namenjena izvajanju programov teh društev skladno s
sprejetim proračunom.
Na podprogramu spodbujanje razvoja turizma je občina Loška dolina
zagotavljala sredstva za delovanje Zavoda za pospeševanje turizma in
oživljanje podeželja Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe in Notranjsko –
kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna.
Občina bo je v skladu s predlogom aktivnosti v okviru zavoda Po poteh
dediščine od Idrijce do Kolpe financirala delo koordinacije in administracije na
projektu, financiranje pisarne zavoda, trženje projekta, izobraževanja.. Skupna
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potrebna sredstva so v letu 2007 znašala 1.667,50 EUR in so bila enaka
planiranim.
Občina kot soustanoviteljica Notranjsko – kraškega regionalnega zavoda za
turizem Postojna je v letu 2007 zagotavlja sredstva za osnovno delovanje
zavoda in fiksne stroške dela za zaposlene v višini 2.086,50 EUR. Glede na
dejstvo, da so v letu 2007 ostale občine soustanoviteljice zavoda prenehale
financirati zavod je tudi občine Loška dolina nakazala le polovico planiranih
sredstev. Nadaljevanje financiranja zavoda oziroma sploh njegovega
delovanja bodo občine definirale v letu 2008.
14003 Organizacija in sofinanciranje turističnih prireditev
V letu 2007 je občina organizirala tridnevno promocijsko turistično prireditev »
V deželi Ostrnic«. Sredstva v višini 7.088 EUR so bila porabljena za pokrivanje
organizacijskih stroškov prireditve (ozvočenje prireditve, varovanje, najem WC,
najem klopi-miz, najem in nakup srednjeveških oblek, oglaševanje, promocijo,
nagrade….).
14005 Razvoj turistične infrastrukture
V letu 2007 je občina postavila informacijsko turistično tablo za celotno
območje občine Loška dolina v Starem trgu s panoramsko fotografijo občine
Loška dolina z označenimi naselji, infrastrukturo in ostalimi turističnimi podatki.
Stroški za postavitev in izdelavo so znašali 4.570 EUR.
V sodelovanju z občino Cerknica smo načrtovali tudi postavitev dveh
obvestilnih tabel za Grad Snežnik ob avtocesti na odcepu Unec. Do realizacije
navedenega projekta v letu 2007 ni prišlo zaradi pridobivanja soglasij, plačali
smo le izdelavo idejne zasnove table v vrednosti 184,62 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
Planirana sredstva navedene postavke so bila porabljena v višini 65.090 EUR,
kar predstavlja 99,6 % planirane realizacije. 4.708 EUR smo v letu 2007
namenili postavitvi novih ekoloških otokov, sredstva v višini 37.013 EUR za
rekonstrukcijo in ureditev zahodnega boka odlagališča Rakek – Pretržje,
izvajalec JP Komunala Cerknica d.o.o. ter 23.368 EUR za transfer javnemu
podjetju JP Komunala Cerknica d.o.o. za nakup zemljišča za deponijo na
Rakeku.
15002 Odvoz kosovnih odpadkov
Poraba sredstev na navedeni postavki v višini 18.548 EUR se je v letu 2007
nanašala na izvedbo kosovnega odvoza odpadkov na območju občine in
zbiranja in odvoza nevarnih odpadkov. Izvajalec navedenih aktivnosti je bilo
JP Komunala Cerknica d.o.o.
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15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15003 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
Sredstva v višini 53.575 EUR smo namenili za izdelavo projekta za izvedbo
kanalizacije na Rožniku v Starem trgu in delno izvedbo navedene investicije, ki
se bo nadaljevala tudi v letu 2008 ter plačilo izdelave investicijskega programa
za investicijo »izgradnja kanalizacijskega sistema s sanacijo vodovodnega
omrežja v naselju Vrhnika«
15029003 Izboljšanje stanja okolja
15005 Varovanje voda
Poraba sredstev je bila namenjena vodenju in izvedbi projekta »Ohranimo
vode čiste«. Projekt je bil začet v letu 2006, ko smo za ta namen že porabili
34.798 EUR in iz naslova programa INTERREG IIIA prejeli 29.024 EUR.
V letu 2007 so odhodki na navedeni postavki znašali 296.009 EUR, prihodki
pa 269.962 EUR.
Sredstva smo namenili za:
- plačo zaposlenega za dela opravljena v zvezi s projektom (11.781 EUR);
- financiranje dejavnosti partnerjev v projektu (JP Komunala Cerknica d.o.o.
in RRA Notranjsko kraške regije d.o.o.) v višini 40.838 EUR;
- glavnina sredstev je bila namenjena za izdelavo katastra točkovnih in
linijskih onesnaževalcev vodovodnega sistema, izdelavo analize kakovosti
vodnih virov površinskih in podzemnih voda, študijo ugotovitve dolgoročnih
potreb po zagotavljanju pitne vode za prebivalstvo in gospodarstvo, študijo
zaščite pred poplavami, študijo predlogov izboljšav in ukrepov za zaščito
pri rabi prostora, projektno dokumentacijo za gradnjo sistemov za zbiranje
in odvajanje odpadnih voda na območju občine;
Skupni stroški projekta so v obeh letih torej znašali 330.807 EUR, prejeta
sredstva 298.986 EUR, kar pomeni 90,4% vseh odhodkov.
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 namenjena za varovanje naravne dediščine in sicer za sanitarno
sečnjo ter obrezovanje lip v naselju Iga vas in Lož v letu 2007 niso bila
porabljena.
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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 letu 2007 niso bila porabljena.
16 PROSTORSKO
DEJAVNOST

PLANIRANJE

IN

STANOVANJSKO

KOMUNALNA

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
Aktivnosti v zvezi z izdelavo prostorskih dokumentov so bile v letu 2006
izvedene do faze podpisa pogodbe z izvajalcem Locus d.o.o., v letu 2006 so
bili plačani stroški v zvezi z osnutkom programa priprave za strategijo
prostorskega programa.
V letu 2007 so odhodki na navedeni postavki znašali 50.034 EUR in so se
nanašali na izdelavo strokovnih podlag in analizo razvojnih možnosti ter
pripravo podatkov.
16014 Razvojni programi
RRA Notranjsko – kraške regije je v letu 2007 izdelala Izvedbeni načrt
regionalnega razvojnega programa 2007-2009, planirani stroški za našo
občino so znašali 7.094 EUR vendar je agencija pridobila več sredstev kot je
bilo prvotno planirano s strani sofinancerjev, tako so stroški za občino Loška
dolina znašali 2.547 EUR, kar je bilo korigirano v rebalansu proračuna.
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
16002 Oskrba z vodo
Z rebalansom je bila uvedena nova postavka 16002 Oskrba z vodo, poraba se
nanaša na intervencijski dovoz vode v Babno Polje zaradi suše oziroma
posledično onesnaženja vodotoka. Sredstva so znašala 1.088 EUR.
16011 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
Sredstva v višini 34.990 EUR so bila namenjena za izboljšanje kvalitete
oskrbe s pitno vodo v naselju Babno Polje. Na omenjenem vodovodnem
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sistemu smo izvedli aeracijo vrtine ter vgradnjo peščenega filtra.
Za izvedbo projekta smo prejeli sredstva iz naslova sofinanciranja s strani
Ministrstva za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na podlagi pravilnika
za koriščenje dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij v skladu z določili
21. člena ZFO-1 v višini 29.158 EUR,kar pomeni celotno vrednost investicije
brez davka na dodano vrednost.
Realizacijo navedene postavke predstavljajo tudi sredstva za nakup zemljišča
parc. št. 359/2, k.o. Babno Polje (421 m2) za ureditev lastništva pri
vodohramu Babno Polje ter sredstva za tekoče vzdrževanje vodovodnega
sistema Loška dolina v višini 2.734,47 EUR (dela v Babnem Polju in Podgori).
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16010 Vzdrževanje pokopališč
Na območju občine Loška dolina je podeljena koncesija za opravljanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti. V okviru proračuna za leto 2007 so bila
porabljena sredstva za:
- sofinanciranje odvoza smeti iz pokopališč v višini 3.771 EUR,
- nakup zemljišča parc. št. 621/5, k.o. Podcerkev (2585 m2) za ureditev
parkirišča za pokopališče v Podcerkvi,
- plačilo stroškov geodetskega posnetka za pripravo dokumentacije za
izgradnjo poslovilne vežice v naselju Babno Polje.
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. Potrebna sredstva
v letu 2007 so znašala 13.247 (račun iz decembra 2006).
16039005 Druge komunalne dejavnosti
16005 Javne sanitarije
Občina je na podlagi pritožb turistov in drugih obiskovalcev grajskega
kompleksa v letu 2005 naročila postavitev prenosnih sanitarij pri gradu
Snežnik, ki do nadaljnjega ostajajo za obiskovalce gradu. Stroški najema so v
letu 2007 znašali 1.277 EUR.
16016 Urejanje naselij
V letu 2007 so bila sredstva postavke porabljena za nakup dodatnih oglasnih
vitrin za posamezna naselja.
16017 Javna tržnica
Porabljena sredstva v višini 27.124 EUR so bila porabljena za nakup stojnic,
postavitev lope za spravilo le teh, sanitarije in ureditev okolice.
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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
Poraba sredstev se je v letu 2007 nanašala na obnovo stanovanja Pot na
Ulako 7 in sicer v vrednosti 11.917 EUR (plačilo v letu 2006 je znašalo 36.358
EUR - ureditev enega stanovanja in ogrevanja za celotno stavbo).
V letu 2006 je bila začeta tudi investicija prenove stavbe v Ložu. V letu 2006
je prišlo do zamude pri pridobitvi gradbenega dovoljenja zaradi izdaje soglasja
Zavoda za kulturno dediščino in usklajevanja projekta, dela so se začela
konec leta 2006, zato je znašalo plačilo za opravljena dela do leta 2006 –
priprava investicije 23.492 EUR. Projekt smo nadaljevali v letu 2007 in ga tudi
zaključili. Plačila v letu 2007 so znašala 493.552 EUR (za plačilo v letu 2008
ostaja 81.769 EUR).
Celotna vrednost opravljenih del je tako znašala 598.813 EUR (plačila od leta
2005-2008).
Vrednost opravljenih gradbeno obrtniških del (Gradišče d.o.o. Cerknica) je
znašala 547.772,37 EUR, ostali stroški pa se nanašajo na plačilo nadzora,
elektro soglasij in stroškov priključitve elektrike, izdelavo geodetskega načrta,
stroške elaborata za vpis v zemljiško knjigo in tehničnega pregleda.
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. Presežek sredstev
proračunskega sklada iz leta 2006 za porabo v letu 2007 je znašal 180.301,92 EUR,
prihodki leta 2007 pa iz naslova stanarin 61.931,35 EUR, iz naslova kupnin pa
2.903,60 EUR. Skupno razpoložljivi prihodki sklada so torej v letu 2007 znašali
245.136,70 EUR, poraba posameznih postavk pa 554.177 EUR, tako je poraba
sredstev na stanovanjskem področju presegla razpoložljiva sredstva za 308.980 EUR
(financiranje iz ostalih sredstev proračuna). Stanja sredstev proračunskega
stanovanjskega sklada na dan 31.12.2007 torej ni.
16006 Upravljanje stanovanj
Občina Loška dolina ima sklenjeno pogodbo za upravljanje občinskih
stanovanj s podjetjem Stanovanjska d.o.o. Postojna, povprečno je mesečni
strošek znašal 530 EUR, konec leta s predajo stanovanj v Ložu pa 622 EUR.
Poleg tega pa občina plačuje delež posameznemu upravniku, ki ga izberejo
stanovalci, ki imajo večinski lastniški delež na določeni stavbi, v kateri ima
stanovanja občina Loška dolina, za upravljanje skupnega dela stavbe.
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 stroški za upravljanje v letu 2007 so znašali 8.198,53 EUR.
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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. Izdatki za ta namen so v letu 2007 znašali 814 EUR.
16012 Tekoče vzdrževanje stanovanj
Za tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti občine smo v letu 2007 namenili
37.823 EUR (nujne intervencije, zamenjava oken, obnova kopalnic in streh po
posameznih objektih v skladu s planom upravnika).
16013 Splošni stroški v zvezi s stanovanji
V okviru sredstev navedene postavke so bila v letu 2007 porabljena sredstva v
višini 1.872 EUR. Poraba se je nanašala na stroške zavarovanja stanovanj,
stroške odvetnikov v zvezi z izterjavo plačil in v zvezi s prepisom stanovanj
(notarske storitve), drugi operativni odhodki pa so se nanašali na izdelavo
etažnih načrtov, pripravo pogodbe o prepisu stanovanja in objavo razpisa o
prodaji stanovanja v Novi vasi.
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, plačilo davka na promet
nepremičnin pri nakupih zemljišč, stroške urejanja in prenosa zemljišč (Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov) ter stroške glede vpisa v zemljiško knjigo.
Porabljena so bila sredstva v višini 5.443,85 EUR.
16069002 Nakup zemljišč
16015 Nakup zemljišč
V letu 2007 je občina kupila naslednja zemljišča:

9.2.2007
1.8.2007
1.8.2007
1.8.2007
1.8.2007
1.8.2007
1.8.2007
3.10.2007
3.10.2007

K.O.

PARC.ŠT. POVRŠINA M2

VIŠEVEK
IGA VAS
LOŽ
BABNO POLJE
LOŽ
LOŽ
LOŽ
STARI TRG
STARI TRG

134
591/2
673
698
672
684
685
608
808/43

2018
305
609
1439
648
4
22
6614
1765

VREDNOST
2.526,30
1.525,00
3.045,00
2.158,50
3.240,00
20,00
110,00
37.667,50
10.051,90
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3.10.2007
11.10.2007
16.10.2007
16.10.2007
16.10.2007
27.12.2007

STARI TRG
DANE
STARI TRG
STARI TRG
STARI TRG
PUDOB

808/46
711
217
218
222
910

2350
2505
2057
2755
2514
3169

13.383,60
2.079,15
11.716,80
15.692,60
14.319,86
10.922,50

Vsi nakupi zemljišč so bili izvedeni skladno s sprejetim proračunom za leto
2007.
Strošek navedene postavke v višini 63.845,77 EUR pa predstavljajo sredstva
za nakup stavbe Svea v Starem trgu, k.o. Stari trg, parc št. 138 (dvorišče v
površini 12128 m2) in parc. št. 412 (poslovna stavba 1732 m2).
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
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. Najemnina za leto 2007 je znašala 832 EUR.
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 bil porabljena sredstva za delovanje Lokalne akcijske
skupine za preprečevanje uporabe in zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog
v občinah Cerknica – Bloke – Loška dolina v višini 1.168 EUR ter za
sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov ZD Cerknica v višini
3.464 EUR. Sredstva so bila porabljena v skladu s predloženimi programi
izvajalcev.
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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 2007 je občina pokrivala finančno nepokrito dejavnost reševalne
službe. ZZZS po pogodbi prizna ZD Cerknica le del programa za izvajanje
reševalne službe na nujne in nenujne prevoze. Občina je v letu 2007
zagotovila sredstva za pokritje 24-urne reševalne službe v višini 16.483 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.
Strošek občine Loška dolina je v letu 2007 znašal 15.545 EUR. (za december
2006 je prispevek znašal 22,2 EUR za posameznika – 58 zavarovancev, od
januarja 2007 dalje 23,07 EUR (68 zavarovancev), povprečno število
zavarovancev v letu 2007 pa je znašalo 56 zavarovancev mesečno.
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. Odhodki
na navedeni postavki so v letu 2007 znašali 5.570 EUR.
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanja in obnovo nepremične in
premične kulturne dediščine.
18029001 Nepremična kulturna dediščina
18019 Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik
Porabljena sredstva navedene postavke v višini 8.554 EUR se v letu 2007
nanašajo na plačilo vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda v višini 8.477
EUR (maj – december 2007) ter materialne stroške v zvezi z delovanjem
zavoda v višini 77 EUR (registracija).
Občina je v letu 2007 stroške zavoda plačevala direktno iz proračuna in sicer
dejansko nastale stroške, zavod še ni deloval v okviru opravljanja svoje
dejavnosti.
1803 Programi v kulturi
Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost,
umetniške programe, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.
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18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18001 Dejavnost knjižnice
V okviru te postavke so bila porabljena sredstva v višini 48.406 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….).
18002 Nakup knjig za splošno knjižnico
Sredstva na tej postavki so bila namenjena nakupu knjižničnega gradiva, kar
pomeni sprotne nakupe novitet in obnavljanja knjižnega fonda za enoto v
Starem trgu. Porabljena sredstva so v letu 2007 znašala 10.432 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 so bili v letu 2007 na osnovi
razpisa sofinancirani javni kulturni programi, kulturni projekti (javne kulturne
prireditve, založništvo, izobraževanje in nakup opreme in osnovnih sredstev)
ter stroški delovanja društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti.
Sredstva v višini 18.791 EUR (kar pomeni 92 % planiranih sredstev) so bila
razdeljena skladno s prijavljenimi projekti in programi na podlagi objavljenega
javnega razpisa, sredstva v višini 4.590 EUR pa so namenjena za delovanje
JSKD OI Cerknica (za organizacijo območnih in medobmočnih srečanj
gledaliških in pevskih skupin, sofinanciranje organizacije izobraževanj, stroške
delovanja sklada).
Prejemniki sredstev na osnovi razpisa so bili naslednji:
o
o
o
o
o
o
o

Zveza kulturnih društev Loška dolina v višini 3.000 EUR
Društvo zapik, lutke in glasba v igri v višini 1.832,52 EUR
KUD – 39 Babno Polje v višini 2.077,32 EUR
Pevsko društvo Slavček Loška dolina 1.842,06 EUR
Društvo pihalni orkester Kovinoplastika Lož 6.105,83 EUR
Društvo Sveti Jurij – mešani pevski zbor 2.266,67 EUR
Delavsko prosvetno društvo Svoboda Loška dolina 1.666,67 EUR

18017 Podpora kulturnim ustvarjalcem
Postavka podpora kulturnim ustvarjalcem je namenjena domačim literarnim
ustvarjalcem kot simbolična pomoč pri izdaji literarnih del. Planirana so bila
sredstva v višini 626 EUR, sredstva niso bila porabljena.
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18039005 Drugi programi v kulturi
18006 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov
V to postavko so vključena sredstva za plačilo stroškov kurilnega olja za
Kulturni dom Stari trg (2.712 EUR), za druge stroške vzdrževanja doma (v
višini 48 EUR - stroški pregleda gasilnih aparatov) ter stroški upravljanja
(1.670 EUR). Skladno s podpisano pogodbo (v letu 2004 izveden javni razpis)
je upravnik Kulturnega doma v Starem trgu Delavsko prosvetno društvo
Svoboda Loška dolina. Upravljanje celotnega objekta zajema: redno čiščenje
objekta, manjša hišniška popravila, redno poravnavanje stroškov elektrike,
vode, smeti, kanalščine ter tekoče vzdrževanje objekta, skrb za nadzor nad
ogrevanjem in vzdrževanjem ogrevalnega sistema.
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 bila namenjena delovanju Območnega združenja borcev in
udeležencev NOB, Krajevne organizacije ZB Loška dolina v skladu z njihovim
planom porabe in sicer v višini 1.002 EUR.
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. Dotacija za leto 2007 za
njihove dejavnosti je znašala 751 EUR.
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
Sredstva v višini 26.868 EUR so bila v letu 2007 dodeljena na osnovi razpisa
naslednjim izvajalcem na področju športa (za programe otrok in mladine, za
programe otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, za rekreativne
programe občanov, za usposabljanje in izobraževanje vaditeljev ter
promocijsko športne prireditve):
Lokostrelsko društvo ljubiteljev lova z lokom
Klub borilnih veščin Loška dolina
Balinarski klub Loška dolina
Strelsko društvo Kovinoplastika Lož
OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg

2.118,26 EUR
488,48 EUR
1.770,49 EUR
2.239,15 EUR
2.024,18 EUR
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Planinsko društvo Snežnik
Športno društvo Planjava Babno polje
Šahovski klub Loška dolina
Športno društvo Loška dolina
Športno rekreac. društvo Snežnik - Kozarišče
Športno društvo Nadlesk
Smučarski klub Kovinoplastika Lož
Športna zveza Loška dolina
Društvo upokojencev Loška dolina
Klub za atletsko gimnastiko Obrh

212,52 EUR
570,69 EUR
728.32 EUR
4.343,42 EUR
1.621,47 EUR
1.831,61 EUR
5.521,36 EUR
2.712,41 EUR
417,99 EUR
268,07 EUR

Posamezna društva so upravičila prejeta sredstva s poročili o opravljenih
aktivnostih, v kolikor bo po pregledu ugotovljena nepravilna poraba sredstev,
bodo društva prejeta sredstva morala vrniti v proračun občine.
18013 Vzdrževanje in gradnja športnih objektov
V letu 2006 smo v okviru prenove zunanjega igrišča pri osnovni šoli izvedli
asfaltiranje oz. preplastitev igrišča ter pripravljalna dela za asfaltiranje in
postavitev ograje (vodovod, el. instalacije, priprava). Vrednost opravljenih del
je znašala 43.080,45 EUR.
V letu 2007 smo z investicijo nadaljevali. Skupni odhodki v letu 2007 so
znašali 98.347 EUR, torej skupno vrednost investicije v obeh letih 141.427,23
EUR. (prenos igrišča v upravljanje osnovni šoli).
V letu 2007 je občina komunalno uredila igrišče, zagotovila elektriko in
reflektorsko osvetlitev igrišča, kupila opremo za igrišča (odbojka, hokej,
otroška igrala), postavila brunarico in zagotovila opremo v njej.
Občina Loška dolina je v letu 2006 kandidirala na razpis za dodelitev sredstev
javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov
in 21.02.2007 prejela sklep, da se ji za prijavljene investicije dodeli sredstva v
višini 28.000 EUR, kar je bilo v letu 2007 tudi realizirano.
V letu 2006 je občina kandidirala tudi na razpisu za sredstva namenjena
sofinanciranju izgradnje športne infrastrukture pri Ministrstvu za šolstvo in
šport. Odobrena sredstva so znašala 5.091 EUR in so bila delno dodeljena
občini v letu 2007, preostanek pa v letu 2008.
Da se zagotovi pogoje za delovanje in vzdrževanje smučarskega centra Ulaka
smo Smučarskemu klubu Kovinoplastika Lož namenili sredstva v višini 5.842
EUR.
18059002 Programi za mladino
18012 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi
V to postavko so vključena sredstva za sofinanciranje programov društev, ki
delajo z mladimi (Društvo prijateljev mladine Cerknica – Loška dolina – Bloke,
ZSKSS – Steg Loška dolina), sofinanciranje programov je v letu 2007 znašalo
2.170 EUR. (DPM 1.252 EUR, skavti 918 EUR)
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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 Pravilnik o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
občina sofinancira ceno programov – za leto 2007 so ti stroški znašali 260.561
EUR in zagotavlja tudi sredstva za izvajanje javne službe v primeru, da je
število otrok manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za
oblikovanje posamezne vrste oddelka. Hkrati je potrebno zagotavljati tudi
sredstva za korekcijo bruto plač zaradi odsotnosti delavcev zaradi bolezni ali
poškodb do 30 dni, sredstva v primeru rezervacij v poletnih mesecih ter
sredstva za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami ( v
letu 2007 je za ta namen občina zagotovila 28.239 EUR).
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,
zaradi večjega števila vključenih otrok v druge vrtce so ti stroški v letu 2007
znašali 9.410 EUR, kar pomeni 113 % prvotnega plana, zato so bile potrebne
prerazporeditve.
19003 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca
Občina Loška dolina je v letu 2007 začela z prenovo obstoječega objekta
vrtca. (v letu 2006 smo imeli stroške v zvezi s pripravo investicije – projektne
dokumentacije v vrednosti 5.408,11 EUR). 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.
Opravljena dela v letu 2007 so znašala 229.117,49 EUR, od tega so bila
plačana v višini 57.644 EUR.
Plačila v letu 2007 so se nanašala na:
o plačilo geodetskega posnetka 434,81 EUR
o končno plačilo projektne dokumentacije 15.954,20 EUR
o stroške v zvezi z preureditvijo začasnih prostorov 2.301,47 EUR
o objavo razpisa 146,88 EUR
o nadzor 3.794,08 EUR
o 1. začasno situacijo izvajalca v višini 35.012,96 EUR
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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 je letu 2007 kot ustanoviteljica za pokrivanje materialni
stroškov OŠ Stari trg zagotovila sredstva v višini 75.947 EUR. Delno
materialne stroške pokriva tudi MŠŠ. Osnovna za planiranje višine stroškov
je bilo število učencev, oddelkov, prostorov in delavcev v šolskem letu
2006/07.
Sredstva se namenjajo za stroške čiščenja in vzdrževanja, za nakup kurilnega
olja, za nakup učnih pripomočkov, stroškov poštnih storitev, stroškov nabave
pisarniškega materiala…..
Poleg splošnih stroškov – materialnih stroškov (69.000 EUR) smo v letu 2007
osnovni šoli delno prispevali sredstva za sofinanciranje stroškov ob
praznovanju 100 letnice podružnične šole Iga vas (1.321 EUR), sredstva za
izvedbo notranjega nadzora v višini 3.956 EUR in sredstva za sofinanciranje
nakupa talne obloge za telovadnico za namen prireditve v višini 1.670 EUR.
19005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol
Sredstva v višini 13.353 EUR do bila dodeljena osnovni šoli za investicijsko
vzdrževanje podružnične šole v Babnem Polju (zamenjava oken in popravilo
mreže na zunanjem igrišču). Sredstva za bila šoli dodeljena na osnovi
zahtevka na podlagi računa za izvršena dela.
19010 Materialni stroški OŠ s prilagojenim programom
V okviru te postavke je občina v letu 2007 zagotavljala sredstva za materialne
stroške za oddelke s prilagojenim programom v Postojni glede na število
vključenih otrok iz naše občine. Porabljena so bila sredstva v višini 314 EUR.
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. Sredstva za zagotavljanje izvajanja dejavnosti
glasbene šole so v letu 2007 znašala 13.353 EUR. V skladu z 82. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja mora lokalna
skupnost v skladu z normativi in standardi zagotavljati sredstva za plačilo
stroškov za uporabo prostora in opreme, materialne stroške, nadomestila
stroškov delavcev (prevoz na delo, prehrana). Stroški delovanja izhajajo iz
števila zaposlenih delavcev glede na njihovo obveznost in številom vpisanih
otrok.
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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. Porabljena sredstva so v letu
2007 znašala 122.157 EUR. Šolske prevoze je izvajalo podjetje Integral
Notranjska d.o.o. Cerknica. Sofinanciranje prevozov s strani Ministrstva za
šolstvo in šport je v letu 2007 znašalo 82.621,65 EUR.
Cena za avtodan je za šolsko leto 2006/2007 znašala 644 EUR. Glede na leto
2005/2006 je bila je cena višja za 13,2 %.
V letu 2007 je bil izveden nov javni razpis za izbiro izvajalca šolskih prevozov,
cena za avtodan od septembra 2007 dalje je znašala 687,60 EUR in velja do
konca šolskega leta 2007/2008. (višja za 6,7 %)
19069003 Štipendije
19008 Štipendije
Občina Loška dolina se je v šolskem letu 2004/2005 vključila kot partner v
projekt »Vzpostavitev štipendijske sheme Notranjsko – kraške regije. V letu
2007 je občina sofinancirala štipendije v znesku 3.444 EUR.
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
Denarna pomoč staršem ob rojstvu otrok je bila v letu 2007 izplačana v višini
7.929 EUR, kar pomeni, da so starši za denarno pomoč v višini 208,65 EUR
zaprosili za 38 rojenih otrok, ki imajo stalno prebivališče na območju občine.
Pomoč se staršem zagotavlja na osnovi pravilnika, ki ga je sprejel občinski
svet občine Loška dolina.
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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.
20049001 Centri za socialno delo
20002 Preventivni programi Centra za socialno delo Cerknica
Preventivni programi, ki jih izvaja CSD Cerknica so namenjeni zlasti
osnovnošolski in srednješolski mladini in potekajo celo šolsko leto in med
šolskimi počitnicami. V skladu s programom CSD smo za ta namen v letu
2007 porabili sredstva v višini 1.544 EUR.
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. V letu 2007 so potrebna sredstva na navedeni
postavki znašala 29.001 EUR.
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.
Pristojni center za socialno delo odloči o izbiri določene osebe za družinskega
pomočnika na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje minister, pristojen za
socialno varstvo. V letu 2007 je občina financirala enega družinskega
pomočnika, potrebna sredstva za njegovo plačo so znašala 6.899 EUR
(izplačilo je zakonsko predpisano in sicer gre za minimalno plačo).
Sofinanciranje oskrbovanca oz. njegovih svojcev je v letu 2007 znašalo
2.408,32 EUR.
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. Porabljena sredstva so v letu 2007 znašala
24.928 EUR.
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
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oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih
primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna
oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč
in pomoč pri ohranjanju stikov.
V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za izvajanje pomoči na domu
v višini 14.110 , ter sredstva za vodenje in koordiniranje pomoči na domu v
višini 3.677 EUR. Sofinanciranje navedenih storitev s strani prejemnikov
pomoči je v letu 2007 znašalo 1.109 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 bile v letu 2007 namenjene za:
plačilo regresiranja prehrane učencev v osnovni šoli v višini 2.505,31 EUR
druge transferom posameznikom in gospodinjstvom (plačilo zavarovalne
premije, pomoč za nabavo šolskih potrebščin za osnovnošolce) v višini
1.376,46 EUR
Vse pomoči so bile dodeljene v skladu z odlokom na predlog CSD.
V letu 2007 smo iz navedene postavke namenili tudi pomoč družini zaradi
požara v višini 1.000 EUR.
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. Porabljena sredstva so v letu 2007 znašala 2.339
EUR.
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. Porabljena so bila sredstva v višini 581 EUR.
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. V letu 2007 na
navedeni postavki ni bilo realizacije.
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
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plačilo opravljanja storitev glede na obravnavane vloge za dodelitev denarnih
pomoči. Porabljena sredstva so za leto 2007 znašala 104 EUR.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20009 Sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva
V okviru te postavke so bila porabljena sredstva za delovanje društev na
področju sociale in sicer v skladu s predloženimi programi posameznih
društev. Društva so dodeljena sredstva tudi porabila glede na njihov namen.
- RK Slovenije – OZ Cerknica – Loška dolina – Bloke organizira tečaj prve
pomoči, krvodajalske akcije, socialne programe ..... Za sofinanciranje
strokovne službe se namenja sredstva v višini 1.180 EUR. Porabljena so bila
tudi sredstva za pomoč družinam na območju naše občine, ki so socialno
ogrožene v višini 960 EUR (pomoč v materialni obliki)
- Župnijska Karitas Stari trg pri Ložu organizira obiskovanje in obdarovanje
krajanov v domovih starejših občanov, nakup živil za socialno ogrožene ter
plačevanje položnic krajanom, ki so v finančni stiski.. Za sofinanciranje te
dejavnosti so bila porabljena sredstva v višini 880 EUR. Hkrati pa tudi vsako
leto organizirajo miklavževanje , za katero smo namenili sredstva v višini
1.300 EUR.
- Društvo za pomoč duševno prizadetim Cerknica – »SOŽITJE« skrbi za
vključevanje otrok s posebnimi potrebami, mladostnikov in odraslih v ustrezne
oblike varstva, usposabljanja in zaposlovanja. Organizirajo predavanja za
starše in ostale družinske člane, organizirajo letovanja članov preko zvez….
Društvu so bila namenjena sredstva v višini 1.250 EUR.
- Medobčinsko društvo invalidov Cerknica – Loška dolina- Bloke deluje na
področju vseh treh občin, število članov sem jim iz leta v leto povečuje, saj
imajo že čez 900 članov. Skoraj dobra tretjina je članov iz naše občine. Njihov
delovni program je sestavljen iz družabnih in športnih aktivnosti, posebnih
socialnih programih in socialnih programih. Društvu so bila nakazana sredstva
v višini 880 EUR.
- Klub zdravljenih alkoholikov Cerknica je v letu 2006 uresničeval zastavljene
cilje iz svojega statuta na podlagi programa. Program so uresničevali v dveh
terapevtskih skupinah pod strokovnim vodstvom terapevtov, organizirali
strokovna predavanja, strokovne ekskurzije, izlete, oglede kulturnih predstav
Sredstva za njihovo delovanje so znašala 510 EUR.
- Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine ima kot najpomembnejši namen
svojega programa dvigniti in izboljšati kakovost življenja paraplegikov ter
odpraviti samo pomilovanje in pomilovanje okolice, saj je cilj vsakega
posameznika, da se vrne v aktivno življenjsko okolje, v katerem je živel pred
poškodbo. Sredstva za njihovo delovanje so znašala 300 EUR.

47

- Društvo Tvoj telefon je društvo, ki nudi pomoč in svetovanje preko telefona
ljudem z različnimi težavami in z različnimi pogledi na življenje in okolje v
katerem živimo. Deluje na različnih družbenih okoljih na področju Notranjsko –
kraške regije s sedežem v Postojni. Sredstva za njihovo delovanje so znašala
100 EUR.
-

Društvo diabetikov Cerknica v okviru svoje dejavnosti organizira predavanja z
namenom ozaveščanja, družabna srečanja ter tudi pomoč za mlade diabetike.
Sredstva za njihovo delovanje so znašala 750 EUR.
Skupna porabljena višina sredstev za delovanja društev na področju sociale
so znašala 8.110 EUR.

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 bila v proračunu občine planirana v višini 2.504 EUR, poraba je
znašala 2.327 EUR - nanaša se na plačilo obresti od dolgoročnega kredita,
najetega pri Stanovanjskem skladu RS za adaptacijo stavbe v Ložu.
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 2007 mi bilo potrebno povečanje
sredstev rezervnega sklada.
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
23004 Pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč
Porabljena sredstva v višini 3.784 EUR (1 EUR na prebivalca) se nanašajo na
nakazilo Skupnosti občin Slovenije za odpravo posledic v prizadetih občinah v
zvezi z jesenskimi poplavami – sklep občinskega sveta.
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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 so bila v letu 2007 porabljena v
skladu s prerazporeditvami župana v višini 2.418 EUR (oziroma
prerazporejena na postavke:
10001
18013

Lokalni zaposlitveni programi – j. dela
Vzdrževanje in gradnja športnih objektov

413302
420500

18,00
2.400,00

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. V skladu s kreditno
pogodbo smo kredit začeli odplačevati v decembru leta 2002 in porabljena
sredstva v letu 2007 so znašala 5.184 EUR.
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2.2. ODHODKI PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2007 PO
FUNKCIONALNI DEJAVNOSTI
Izdatki proračuna občine Loška dolina za leto 2007, razvrščeni po funkcionalni
klasifikaciji:
(v EUR)
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 …
IZOBRAŽEVANJE
SOCIALNA VARNOST

Sprejeti
pror.

Veljavni
pror.

Realizacija

3
646.989
1.043
38.933
634.940
446.889

4
644.571
1.043
38.933
634.958
446.889

5
576.482
25
38.925
588.633
433.220

(5/4)
89,44
2,38
99,98
92,70
96,94

766.940
44.370
292.647
592.517
116.162

766.940
44.370
295.047
592.517
116.162

755.142
43.062
272.825
584.749
99.777

98,46
97,05
92,47
98,69
85,89

3.581.432

3.581.432

3.392.841

94,73

2.3. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE LOŠKA DOLINA
ZA LETO 2006
2.3.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje
-

Indeks

Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o javnih financah
Zakon o financiranju občin
Zakon o političnih strankah
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o plačilnem prometu
Zakon o davčni službi
Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
Stanovanjski zakon
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
Zakon o varstvu pred požarom
Zakon o gasilstvu
Zakon o varnosti cestnega prometa
Zakon o policiji
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Zakon o kmetijstvu
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Zakon o kmetijskih zemljiščih
Zakon o zaščiti živali
Zakon o gozdovih
Zakon o javnih cestah
Zakon o razvoju malega gospodarstva
Zakon o spodbujanju razvoja turizma
Zakon o varstvu okolja
Zakon o gospodarskih javnih službah
Zakon o vodah
Zakon o ohranjanju narave
Zakon o urejanju prostora
Zakon o graditvi objektov
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
Zakon o stavbnih zemljiščih
Zakon o zdravstveni dejavnosti
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
Zakon o varstvu kulturne dediščine
Zakon o knjižničarstvu
Zakon o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti
Zakon o medijih
Zakon o društvih
Zakon o športu
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o vrtcih
Zakon o osnovni šoli
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Zakon o glasbenih šolah
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Poleg zgoraj navedenih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih
predpisov predstavljajo pravno podlago, ki pojasnjuje delovno področje občine tudi
odloki, pravilniki in drugi akti občine Loška dolina.
2.3.2 Dolgoročni cilji
Dolgoročni cilji občine Loška dolina so predvsem razvidni iz razvojnih programov, ki
so sestavni del proračuna za leto 2007 in za naslednja leta.
2.3.3. Letni cilji
Letni cilji občine Loška dolina so, kar zadeva investicij, razvidni programov in
obrazložitev proračuna občine Loška dolina za leto 2007.
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2.3.4 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Opisno je ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev podana v predhodnih
obrazložitvah za vsako področje posebej. Lahko ugotovimo, da smo na
investicijskem področju zastavljene cilje v večjem delu dosegli, prišlo pa je do
nekaterih časovnih in vsebinskih ter finančnih zamikov. Uprava občine Loška dolina
je tekoče naloge v predhodnem letu opravljala zadovoljivo v korist občanom.
Menimo, da smo v okviru realnih možnosti proračunska sredstva uporabili
gospodarno in učinkovito.

Pripravila:
Lidija Novak

Župan:
Janez Sterle
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