OBČINA LOŠKA DOLINA

Številka 94

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 22. 5. 2014

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- UPB in 110/11 – ZDIU12) 95. člena Statuta Občine Loška
dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62 - UPB1 in št. 88) je občinski svet na 24. redni seji, dne 24. 4. 2014 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2013,
realiziran v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transf pravnim in fizičnim osebam,
ki niso pror. upor.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

Realizacija 2013
(v EUR)
4.699.696
3.285.509
2.811.024
2.471.027
268.401
71.580
16
474.485
444.746
2.675
6.710
225
20.129
57.655
31.000
26.655
1.356.532
415.584
940.948
4.611.925
1.272.772
201.038
32.383
1.037.359
1.994
1.101.045
16.084
537.743
134.506
412.711
2.129.115
2.129.115
108.994
19.000
89.994
87.771

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAP. DELEŽEV
1.296
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.296
752 Kupnine iz naslova privatizacije
1.296
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA
KAPTIALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
1.296
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
6.864
55 ODPLAČILA DOLGA
6.864
550 Odplačila domačega dolga
6.864
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
82.203
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
-6.864
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
-87.771
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA
(31. 12. 2012)
706.583
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2013
788.786
(IX.+XII.)
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2013 sestavljata
splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz
predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb
ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Loška dolina za leto 2013.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem
je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov,
njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2013 se objavi v
Uradnem glasilu občine Loška dolina. Priloge, navedene v 2. členu, se
objavijo na spletni strani občine Loška dolina.
Št. 410-9/2014-1
Stari trg, 24.4.2014

Župan
Janez Komidar
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URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 22. 5. 2014

Na podlagi Odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina
(Uradni list RS št. 52/00, Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 23 z dne 11. 11. 2003 in št. 84 z dne 29. 3. 2013) in Pravilnika o
podeljevanju priznanj občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 86 z dne 30. 5. 2013) Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja občine Loška dolina, objavlja

RAZPIS
za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2014
1. Razpisni pogoji za priznanje »Zlati grb občine Loška dolina« so
naslednji:
- v letu 2014 se lahko podeli največ eno priznanje oziroma s sklepom
občinskega sveta izjemoma dve, če se občinski svet o tem odloči z 2/3
večino;
- prejemnik je lahko najzaslužnejši občan, samostojni podjetnik,
pravna oseba, nevladna in druga organizacija, ki deluje na območju
občine Loška dolina in sicer za življenjske oziroma izjemne dosežke
na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, razvojnem, vzgojnoizobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem,
prostovoljnem ali katerem drugem področju delovanja v časovnem
obdobju vsaj 10-ih let, če so s svojim delom znatno prispevali k razvoju
in ugledu kraja;
- predlagatelj je lahko najmanj 2/3 svetnikov občinskega sveta ali 5 %
volivcev v občini Loška dolina;
- predlog mora biti podrobno utemeljen in izpolnjevati razpisne pogoje,
iz predloga mora biti razvidna dejavnost in doseženi uspehi tistih, ki so
predlagani za dodelitev priznanja ter časovno obdobje delovanja;
- predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki
na sedež občine Loška dolina, najpozneje do vključno 10. 7. 2014,
v zaprti kuverti, z oznako »ZA RAZPIS - PRIZNANJE ZLATI GRB - NE
ODPIRAJ«, na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
1386 Stari trg pri Ložu.
2. Razpisni pogoji za priznanje »Srebrni grb občine Loška dolina« so
naslednji:
- v letu 2014 se lahko podeli največ dve priznanji oziroma s sklepom
občinskega sveta izjemoma največ štiri, če se občinski svet o tem
odloči z 2/3 večino;
- prejemnik je lahko občan, skupina, društvo ter nevladne in druge
organizacije in skupnosti, ki delujejo na območju občine Loška dolina
za posebne dosežke v znanosti, gospodarstvu, kulturi, vzgojnoizobraževalni dejavnosti, športu, varstvu narave, humanitarni in
prostovoljni dejavnosti v časovnem obdobju vsaj 5-ih let.
- predlagatelj je lahko vsak član občinskega sveta, župan ali najmanj 5%
volivcev v občini Loška dolina;
- predlog mora biti podrobno utemeljen in izpolnjevati razpisne pogoje,
iz predloga mora biti razvidna dejavnost in doseženi uspehi tistih, ki so
predlagani za dodelitev priznanja ter časovno obdobje delovanja;
- predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki
na sedež občine Loška dolina, najpozneje do vključno 10. 7. 2014,
v zaprti kuverti, z oznako »ZA RAZPIS - PRIZNANJE SREBRNI GRB NE ODPIRAJ«, na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
1386 Stari trg pri Ložu.

3. Razpisni pogoji za priznanje »Bronasti grb občine Loška dolina« so
naslednji:
- v letu 2014 se lahko podeli največ tri priznanja oziroma s sklepom
občinskega sveta izjemoma največ pet;
- prejemnik je lahko občan, skupina, društvo ter nevladne in druge
organizacije in skupnosti, ki delujejo na območju občine Loška dolina
za posebne dosežke v znanosti, gospodarstvu, kulturi, vzgojnoizobraževalni dejavnosti, športu, varstvu narave, humanitarni in
prostovoljni dejavnosti v zadnjem letu.
- predlagatelj je lahko vsak član občinskega sveta, župan ali društva,
izobraževalne inštitucije, gospodarske družbe ali interesne organizacije
v občini Loška dolina;
- predlog mora biti podrobno utemeljen in izpolnjevati razpisne pogoje,
iz predloga mora biti razvidna dejavnost in doseženi uspehi tistih, ki so
predlagani za dodelitev priznanja ter časovno obdobje delovanja;
- predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki
na sedež občine Loška dolina, najpozneje do vključno 10. 7. 2014,
v zaprti kuverti, z oznako »ZA RAZPIS - PRIZNANJE BRONASTI GRB
- NE ODPIRAJ«, na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
1386 Stari trg pri Ložu.
Vsa priznanja se lahko podeljujejo tudi posmrtno.
Za pravočasne predloge se bodo šteli vsi pisni predlogi, ki bodo prispeli
na navedeni naslov do 10. 7. 2014 oziroma zadnji dan tega roka oddani
predlogi na pošti kot priporočene pošiljke.
Sklep o podelitvi občinskih priznanj bo sprejel Občinski svet občine Loška
dolina.
Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku na slavnostni seji
občinskega sveta.

Datum: 22.05.2014
Št.: 094-1/2014-1

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik
Marko Gorše l.r.

