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Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11UPB in 110/11 – ZDIU12) 95. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine
Loška dolina št. 62 - UPB1 in št. 88) je občinski svet na _____ redni seji, dne _________
sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loška dolina
naslednjih zneskih:

za leto 2013, realiziran v

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

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
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transf pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror. upor.
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

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
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

1.296
1.296
1.296
-

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)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

6.864
6.864
6.864

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

82.203

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

-6.864

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

-87.771

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA
(31.12.2012)
XIII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.2013
(IX.+XII.)

706.583
788.786

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
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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.
Stari trg,
Župan
Janez Komidar
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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA
OBČINE LOŠKA DOLINA
ZA LETO 2013
Pravna podlaga za pripravo zaključnega računa:
- tretji odstavek 62. člena in 96.-99. člen zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
11/11 UPB)
- 95. člen Statuta občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62 UPB1)
Zaključni račun proračuna občine Loška dolina je akt občine, v katerem so prikazani
predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za leto
2012 in je sestavljen iz:
- splošnega dela
- posebnega dela
- obrazložitev (obrazložitev splošnega in posebnega dela ter načrta razvojnih
programov ter obrazložitev podatkov iz bilance stanja)

1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO
2013
Občinski svet občine Loška dolina je proračun občine za leto 2013 sprejel na 15. redni seji
dne 24.01.2013 (objavljen v uradnem glasilu občine Loška dolina št. 80 z dne 25.01.2013) in
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2013
na svoji 19. redni seji dne 27.06.2013 (objavljen v uradnem glasilu občine Loška dolina št. 87
z dne 28.06.2013).

1.1. OPREDELITEV
MAKROEKONOMSKIH
PRORAČUNA ZA LETO 2013

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.
Proračun RS za leto 2013 je bil sprejet 06.12.2012 (Uradni list RS, št. 104/12).
Na podlagi drugega odstavka 12. člena ZFO-1 je Ministrstvo za finance izračunalo višino
povprečnih stroškov za financiranje nalog iz prvega odstavka 11. člena ZFO-1 (povprečnina),
upoštevaje pri tem metodologijo iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za
financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 51/09) ter učinke zmanjšanja nalog občin v
letu 2013, in sicer: prenos nalog na centre za socialno delo, znižanje stroškov občin zaradi
uveljavitve Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in znižanje
stroškov dela v celotnem javnem sektorju.
Ker bi na podlagi tako izračunane povprečnine obveznosti do občin iz naslova dohodnine in
finančne izravnave še vedno znatno presegale javnofinančne možnosti financiranja občin z
državne ravni, je Vlada RS na podlagi drugega odstavka 11. člena ZFO-1 na 32. redni seji
dne 4.10.2012 sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, s katerim se
povprečnina za obe leti določi v višini 536 EUR in ga z reprezentativnima združenjema občin
tudi podpisala.
Pri izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2013 je bila
upoštevana povprečnina iz Dogovora in novelirani podatki o številu prebivalcev, starostni
strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti, ki je bila potrjena v
sprejetem ZIPRS1314.
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Občinski svet občine Loška dolina je tako januarja sprejel proračun za leto 2013, ki je
predvideval prihodke v višini 5.012.000 EUR ter odhodke v višini 5.713.083 EUR.
Proračunski primanjkljaj v višini 701.083 EUR se je pokrival s prenosom sredstev iz leta
2012 v višini 706.583 EUR. V računu financiranja je bilo planirano odplačilo kreditov v višini
7.000 EUR.
V mesecu juniju je bil sprejet rebalans proračuna občine Loška dolina za leto 2013, v
katerem so bili načrtovani prihodki v višini 4.951.500 EUR ter odhodki v višini 5.652.583
EUR.

Primerna poraba
Način izračuna primerne porabe opredeljuje13. člen ZFO-1. Primerna poraba občine je za
posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo MF po enačbi iz 13. člena ZFO-1.
Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:
- povprečnina;
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci
mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let).
Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog na podlagi 11. člena ZFO-1 in uredbe iz 12. člena
ZFO-1, ki jo izračuna MF, določi pa Državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega
proračuna. Povprečnina za leto 2013 in za leto 2014 je bila določena v Zakonu o izvrševanju
proračuna RS za leti 2013 in 2014 v višini 536 EUR, kar je pomenilo zmanjšanje glede na
leto za 1,3 %).
Primerna poraba občine je bila izračunana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev,
povprečnine in števila prebivalcev in je za občino Loška dolina za leto 2013 znašala
2.471.027 EUR.
Dohodnina in finančna izravnava
Občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za
inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba.
Dohodnina, ki je pripadala občini za leto 2013 je bila enaka višini primerne porabe, zato
občina v letu 2013 ni bila upravičena do finančne izravnave.

1.2. REALIZACIJA BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV, RAČUNA FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB IN RAČUNA FINANCIRANJA
Sprejeti proračun občine Loška dolina – rebalans je predvideval prejemke v višini 4.951.500
EUR. Prihodki proračuna so bili v letu 2013 realizirani po načelu denarnega toka v skupni
višini 4.699.695,91 EUR, kar pomeni njihovo 94,9 % realizacijo glede na sprejeti proračun.
Od tega so davčni prihodki znašali 2.811.024,07 EUR oziroma 97,4 % realizacijo glede na
sprejeti plan, nedavčni prihodki 474.485,29 EUR oziroma 106,8 % realizacijo glede na
sprejeti plan, kapitalski prihodki 57.654,50 EUR, kar predstavlja 36,3 % planirane realizacije
in transferni prihodki 1.356.532,05 EUR oziroma 91,7 % planirane realizacije.
Prihodki proračuna so bili glede na leto 2012 višji za cca 15 %.
V letu 2013 je bilo po načelu denarnega toka realiziranih 4.611.925,35 EUR odhodkov
občinskega proračuna oziroma 81,6 % vseh planiranih odhodkov.
Tekoči odhodki so znašali 1.272.772,32 EUR oz. 27,6 % vseh odhodkov proračuna, njihova
realizacija je bila glede na plan 81,5 %. Tekoči transferi predstavljajo 23,9 % vseh odhodkov
proračuna oz. znašajo 1.101.044,56 EUR, njihova realizacija je bila 91,2 %.
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Investicijski odhodki in investicijski transferi so znašali 2.238.108,47 EUR oz. 48,5 % vseh
odhodkov proračuna, investicijski odhodki so bili realizirani so bili v višini 76,7 % glede na
zastavljen plan, medtem ko so bili investicijski transferi realizirani 100 %.
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 1.500
EUR. Realizacija znaša 1.296,42 EUR, kar predstavlja 86,4 % planiranih prejemkov.
Realizacija je nižja od planirane, ker so nekateri kupci stanovanja v letu 2013 že v celoti
odplačali.
V sprejetem proračunu za leto 2013 je bilo predvideno, da bo za odplačilo glavnice zapadlih
domačih posojil v letu 2013 potrebno nameniti skupno 7.000 EUR, realizacija pa znaša
6.863,70 EUR.
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1.2.1 PRIHODKI
V nadaljevanju so obrazloženi vsi realizirani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov, ki
obsegajo tekoče prihodke (davčni in nedavčni prihodki), kapitalske prihodke, prejete donacije
in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja.

STRUKTURA REALIZACIJE PRIHODKOV
Konto

Opis

1

2

(prihodki v EUR)

Realizacija 2011 Realizacija 2012 Realizacija 2013 Indeks 13/12
3

4

5

6

7

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

4.535.629,88

4.100.450,88

4.699.695,91

114,61

70

DAVČNI PRIHODKI

2.784.003,69

2.837.819,01

2.811.024,07

99,06

700

Davki na dohodek in dobiček

2.438.495,00

2.484.871,00

2.471.027,00

99,44

703

Davki na premoženje

261.270,60

265.282,17

268.400,67

101,18

704

Domači davki na blago in storitve

83.761,19

87.665,84

71.580,06

81,65

706

Drugi davki

476,90

0,00

16,34

0,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

426.611,73

487.287,34

474.485,29

97,37

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

300.286,85

332.322,96

444.746,32

133,83

711

Takse in pristojbine

1.200,19

1.960,21

2.675,19

136,47

712

Globe in druge denarne kazni

4.015,16

9.389,60

6.710,00

71,46

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.139,59

35.965,75

224,91

0,63

714

Drugi nedavčni prihodki

119.969,94

107.648,82

20.128,87

18,70

72

KAPITALSKI PRIHODKI

8.700,00

5.103,00

57.654,50

1.129,82

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0,00

0,00

31.000,00

0,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

8.700,00

5.103,00

26.654,50

522,33

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.316.314,46

770.241,53

1.356.532,05

176,12

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

509.325,74

468.934,12

415.583,60

88,62

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun

806.988,72

301.307,41

940.948,45

312,29

4.535.629,88

4.100.450,88

4.699.695,91

114,61

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 2013 so bili davčni prihodki realizirani v
višini 2.811.024,07 ali 99,5 % glede na planirani znesek.

7000 Dohodnina
Iz naslova dohodnine je bilo v sprejetem proračunu za leto 2013 predvidenih 2.471.027 EUR
prihodkov, realizacija je bila 100%.

7030 Davki na nepremičnine
-

Davek od premoženja (davek od premoženja od stavb in davek od premoženja od
prostorov za počitek in rekreacijo) odmerja in izterjuje DURS in je na podlagi plana
realiziran v višini 7,2 %. Ta prihodek nominalno ne predstavlja večjega deleža v strukturi
prihodkov - realizacija 238,60 EUR, odločbe za leto je DURS izdala šele decembra
2013, zapadlost 2014.
Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb,
stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo.
Zavezanec za davek od premoženja je lastnik oziroma uživalec.
Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam
ali ga daje v najem.
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Davčna osnova se zniža pod pogojem, da je lastnik ali njegovi ožji družinski člani
oziroma uživalec v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v
stanovanjskih prostorih. Enako se zniža davčna osnova tudi lastniku stavbe, dela stavbe
oziroma stanovanja, v katerem biva imetnik stanovanjske pravice, kateremu je bilo
stanovanje dodeljeno z odločbo.
-

Prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so bili realizirani v
višini 217.774,17 EUR oziroma 95 % planiranega zneska.

7031 Davki na premičnine
Davek na vodna plovila je bil realiziran v višini 5,93 EUR.
Davek od plovil se plačuje od:





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

7032 Davki na dediščine in darila
Davek na dediščine in darila je bil v sprejetem proračunu za leto 2013 načrtovan v višini
12.030 EUR, realiziran pa je bil v višini 21.656,55 EUR, kar pomeni 180 % realizacijo. Višina
je odvisna od realiziranih prenosov, davek pa odmerja DURS, prihodki iz naslova davka na
dediščine in darila so višji glede na leto 2012 za 51%.

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 168,6 % glede na planiran znesek, kar znaša 28.725,42 EUR. 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 2013 vplačanih
408,99 EUR.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in opravljanje storitev
Priliv iz naslova komunalnih taks je bil v letu 2013 realiziran v višini 2.547,24 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 oz. za prodajo na tržnici.

9

Za pobiranje in nadzor pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest je pristojna davčna uprava.
Prihodek iz tega naslova je v letu 2013 znašal 26.809,60 EUR, kar pomeni realizacijo v višini
89,4 % planirane vrednosti.
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 2013 je znašal 39.720,06 EUR
(50.463,60 EUR v letu 2012), kar pomeni realizacijo v višini 79,4 % planirane, priliv
pristojbine za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov pa v višini 2.094,17 EUR (v
letu 2012 je taksa znašala 4.449,14 EUR), kar predstavlja realizacijo v višini 32,2 %
planirane. Prihodki iz teh naslovov so bili ocenjeni glede na realizacijo v preteklem letu oz.
podatke JP Komunala Cerknica, vendar je prišlo do odstopanja pri realizaciji glede na
planirano, ker se odmera taks izvaja glede na odločbo Ministrstva za okolje in prostor in je
višina takse za posamezno leto znana med letom.

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

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Navedeni prihodki so bili v letu 2013 realizirani v višini 444.746,32 EUR, kar pomeni 97,1 %
realizacijo, mednje sodijo:
 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled v letu 2013 niso bili realizirani, ker Banka
Slovenije sredstva države in občin na enotnem zakladniškem računu države in
enotnih zakladniških računih občin obrestuje po obrestni meri za odprto ponudbo
mejnega depozita, ki je v letu 2013 znašala 0,00 %, prihodki iz naslova obresti od
vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev pa so v letu 2013 znašali
6.801,66 EUR.
 Prihodki iz naslova najemnin za stanovanja so bili v letu 2013 realizirani v višini
85.516,55 EUR, kar pomeni realizacijo v višini 105,6 % glede na plan. Prihodki od
najemnin za poslovne prostore se nanašajo na oddajanje v najem Kulturnega doma v
Starem trgu (460,00 EUR) in 319,50 EUR znaša prihodek od najema prostorov bivše
podružnične šole v Babnem Polju.
 Prihodki od drugih najemnin in prihodki od najemnin za opremo v višini 185.043,70
EUR se nanašajo na prihodke od najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.
Občina Loška dolina zaračunava najemnino za opremo in objekte, ki so namenjeni izvajanju
GJS za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
ter za objekte in opremo za ravnanje z odpadki.
V letu 2013 je bila zaračunana najemnina enaka višini amortizacije in sicer je znašala
obračunana amortizacija za:
-

opremo za izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo 932,20 EUR/mesec
objekte za izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo 6.036,76 EUR/mesec
opremo za izvajanje GJS zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov 649,55 EUR/mesec
objekte za izvajanje GJS zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov 197,73 EUR/mesec
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-

opremo za izvajanje GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
3.214,18 EUR/mesec
objekte za izvajanje GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
4.858,94 EUR/mesec
 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico so v letu 2013 znašali
129,37 EUR.
 Prihodki iz naslova zakupnin se nanašajo na prihodke na osnovi pravilnika o oddaji
kmetijskih zemljišč v lasti občine Loška dolina v zakup (Uradno glasilo občine Loška
dolina št. 58 z dne 12.06.2009. V letu 2013 so navedeni prihodki znašali 140,00 EUR.
 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne
pravice so znašali 2.704,03 EUR in se nanašajo na pogodbo o ustanovitvi služnosti
za namestitev, uporabo in vzdrževanje sončne fotonapetostne elektrarne s podjetjem
Bisol PVPP6 d.o.o. na parc. št. 191/5.
 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so v letu 2013 znašali 148.608,47 EUR, od
tega koncesijska dajatev od letne realizacije za posekan les 147.704,22 EUR.

Na osnovi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Uradni list RS, št.
8/2010) je bil uveden nov prihodek občinskega proračuna in sicer koncesijska dajatev od
letne realizacije za posekan les.
Sklad mora občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi
gospodari Sklad, prenesti 7 % od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti
in sicer glede na realiziran posek (neto m3) v posamezni občini. Vrednost se izplača
upravičencem do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.
Sorazmeren delež občine Loška dolina od skupne vrednosti realizacije posekanega in
prodanega lesa za leto 2012 znaša 147.704,22 EUR in je bil nakazan na račun občine
28.06.2013.
V skladu z 10. a členom ZSKZ se nakazana sredstva izkazujejo kot namenski prejemki in
porabljajo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega
pomena.
 Drugi prihodki od premoženja so v letu 2013 znašali 15.023,04 EUR (prihodki od
prodaje lesa iz gozdov v lasti občine).

711 Takse in pristojbine
Prihodki od upravnih taks so bili realizirani v višini 2.675,19 EUR, kar pomeni 148,6 %
realizacijo glede na sprejeti plan.

712 Globe in druge denarne kazni
Planirani prihodki iz naslova glob in drugih denarnih kazni so se nanašali na nadomestilo
za degradacijo in uzurpacijo prostora (pristojnost države za odmero), realizacije v letu 2013
ni bilo, ter na prihodke iz naslova glob za prekrške (kazni od prometnih prekrškov, ki jih
odmeri občinski inšpektor so prihodek občinskega proračuna), navedeni prihodki v letu 2013
so bili realizirani v višini 6.710,00 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
Navedeni prihodki se v letu 2013 nanašajo na prodajo oglaševalskega prostora v glasilu
Obrh, realizacija je znašala 224,91 EUR.
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714 Drugi nedavčni prihodki
Navedeni prihodki so v letu 2013 znašali 20.128,87 EUR, realizacija predstavlja 116,0 %
planirane realizacije. Dosežena realizacija se nanaša na prispevke občanov za pomoč na
domu v višini 1.691,31 EUR in vračilo sredstev iz naslova domske oskrbe v višini 1.126,52
EUR (po smrti upravičenca do doplačila oskrbnine s strani občine postane njegovo
premoženje last Republike Slovenije, terjatve do višine oskrbnine pa mora država povrniti
občini oz. jih občini povrne dedič premoženja). Prihodki v višini 725,40 EUR pa se nanašajo
na plačilo prispevka družinskega pomočnika.
Prihodki od komunalnih prispevkov so v letu 2013 znašali 13.473,94 EUR.
Drugi izredni prihodki predstavljajo realizacijo v višini 3.111,70 EUR (vračilo sredstev
programov športa, plačilo zavarovalne premije, prenos presežka EZR, sofinanciranje
ukrepov v večjo energijsko učinkovitost (Petrol d.d., razširjeni energetski pregled OŠ Iga
vas)…
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III. Kapitalski prihodki so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega)
premoženja, nematerialnega premoženja in zalog.
Prihodki so bili realizirani v višini 57.654,50 EUR in sicer iz naslova prodaje zgradb in
prostorov, kmetijskih in stavbnih zemljišč. Prihodki se nanašajo na naslednje prodaje:

parc. št. katastrska občina

1360/3 Nadlesk

delež

raba

izmera m2

poslovna stavba

1/1

380

dvorišče

1/1

1.388

101/1 Podcerkev

travnik

1/6

2.690

102 Podcerkev

sadovnjak

1/6

399

322 Podcerkev

travnik

1/6

1176

328 Podcerkev

travnik

1/6

1241

490 Podcerkev

travnik

1/6

386

495/2 Podcerkev

travnik

1/6

158

145/1 Podcerkev

travnik

1/6

363

145/2 Podcerkev

travnik

1/6

367

151 Podcerkev

travnik

1/6

309

156 Podcerkev

njiva

1/6

360

140 Podcerkev

travnik

1/6

2078

149 Podcerkev

travnik

1/6

996

507/56 Podcerkev

pašnik in gozd

1/6

21050

507/25 Podcerkev

gozd

1/6

12270

134/1 Podcerkev

njiva

1/6

1845

134/2 Podcerkev

njiva

1/6

193

135 Podcerkev

travnik

1/6

1571

1607 Dane

travnik in gozd

1/6

13065

1745 Nadlesk

njiva

1/1

557

1746 Nadlesk

travnik

1/1

270

10 Nadlesk

travnik

1/1

858

133 Podcerkev

travnik

1/3

802

njiva

1/1

132

1643/21 Lož

pot

1/1

65

1643/20 Lož

pot

1/1

82

1643/19 Lož

pot

1/1

91

1643/22 Lož

pot

1/1

65

1601/12 Lož

dvorišče

1/1

61

1643/17 Lož

pot

1/1

88

pot

1/1

68

1643/18 Lož

pot

1/1

97

177/116 Viševek

pot

1/1

52

pot

1/1

271

stavbno zemljišče

9/50

777

341/32 Knežja njiva

1352/8 Viševek

177/114 Viševek
27/0 Lož
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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 2013 so bili planirani transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v višini
425.594 EUR. Realizacija navedenih prihodkov je znašala 415.583,60 EUR, kar predstavlja
realizacijo v višini 97,7 % zastavljenega plana.
Prihodki – prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so v letu 2013 znašali
304.536,74 EUR, kar predstavlja 99,8 % realizacijo glede na plan. Nanašajo se na:
- sredstva požarne takse 11.017,00 EUR
- sofinanciranje ureditve komunalne infrastrukture glede na 21. člen ZFO s strani države v
višini 293.519,74 EUR
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 2013 z MGRT sklenila pogodbo za sofinanciranje obnove
vodovodnega omrežja Stari trg - Markovec in prejela sredstva sofinanciranja v višini
148.519,74 EUR ter pogodbo za sofinanciranje obnove ceste Pudob - Nadlesk in prejela
sredstva v višini 145.000 EUR (sredstva pridobljena na osnovi 21. člena ZFO).
Druga sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so bila realizirana v višini
111.046,86 EUR, kar pomeni 92,2 % planiranih sredstev.
Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest je bilo realizirano v skladu s pogodbo sklenjeno z
Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, 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. Vrednost
sofinanciranja je znašala 20.279,88 EUR.
Občina je v letu 2013 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 2013 pridobila sredstva iz tega naslova v višini 62.653,11 EUR, kar pomeni
sofinanciranje prevozov v tekočem letu v višini 53 % glede na realizirana oziroma potrebna
sredstva za šolske prevoze.
Na podlagi 26. člena Zakona o financiranju občin se za skupno opravljanje posameznih
nalog občinske uprave občini v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega
proračuna v višini 50% v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za
financiranje v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog
občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva in sicer:
- za odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca za
socialno varnost in
- za izdatke za blago in storitve ter
- odhodke občine za sofinanciranje skupne občinske uprave na proračunski postavki v
finančnem načrtu občinske uprave (občine soustanoviteljice po določenih deležih).
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Občini Loška dolina so bila v letu 2012 glede na realizacijo v letu 2011 odobrena sredstva v
višini 14.073,55 EUR, od tega je dejansko nakazilo iz državnega proračuna v letu 2012
znašalo 2.509,28 EUR, razlika v višini 11.564,27 EUR pa je bila občini nakazana v letu 2013
zaradi nezadostnih sredstev v državnem proračunu v letu 2012.
Odobrena sredstva glede na realizacijo v letu 2012 pa so bila občini v celoti nakazana v letu
2013 v višini 16.549,60 EUR.
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko so bila
planirana v višini 940.948,45 EUR in sicer so se nanašala na sredstva, ki jih je občina
pridobila v zvezi z projektom »Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Dane II. faza«,
gre za sredstva razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Prihodki za sofinanciranje komasacijskega postopka Nadlesk – Podcerkev v letu 2013 niso
bili realizirani, sredstva bomo pridobili v letu 2014.

1.2.2 ODHODKI
Celotni odhodki proračuna občine Loška dolina v letu 2013 so znašali 4.611.925,35 EUR in
so dosegli 86,5 % celotnih odhodkov predvidenih v sprejetem proračunu za leto 2013.
Celotni odhodki so bili za 18 % višji glede na leto 2012.

STRUKTURA REALIZACIJE ODHODKOV
odhodki (v EUR)

Konto

Opis

1

2

Realizacija 2011 Realizacija 2012 Realizacija 2013 Indeks 5:4
3

4

5

6

4

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

4.386.108,19

3.903.305,98

4.611.925,35

118,15

40

TEKOČI ODHODKI

1.288.906,54

1.212.340,75

1.272.772,32

104,98

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

207.698,93

190.088,64

201.037,57

105,76

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

33.567,59

30.874,63

32.382,54

104,88

1.042.451,46

988.514,07

1.037.358,50

104,94

5.188,56

2.863,41

1.993,71

69,63

1.191.463,55

1.261.795,02

1.101.044,56

87,26

28.760,99

105.910,33

16.084,26

15,19

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

659.215,99

610.698,47

537.742,76

88,05

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

127.733,22

154.305,18

134.506,39

87,17

413

Drugi tekoči domači transferi

375.753,35

390.881,04

412.711,15

105,58

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.817.900,57

1.383.653,37

2.129.114,90

153,88

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.817.900,57

1.383.653,37

2.129.114,90

153,88

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

87.837,53

45.516,84

108.993,57

239,46

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso

19.000,00

18.999,58

19.000,00

100,00

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

68.837,53

26.517,26

89.993,57

339,38

4.386.108,19

3.903.305,98

4.611.925,35

118,15
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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 2013 je znašala realizacija navedenih odhodkov 1.272.772,32 EUR.
Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim so bili realizirani v višini 201.037,57 EUR, kar
predstavlja 98,5 % realizacijo veljavnega proračuna za leto 2013, sredstva za prispevke
delodajalcev pa v višini 32.382,54 (94,8 % veljavnega proračuna).
V strukturi celotnih odhodkov proračuna predstavljajo izdatki za plače in prispevke 5,1 %
vseh odhodkov proračuna (v letu 2010 je ta odstotek znašal 7,1 %, v letu 2011 5,5 % in v
letu 2012 5,7 %).
Izdatki za blago in storitve vključujejo vsa plačila za nabavljeni material in drugo blago ter
plačila za opravljene storitve, ki jih občina pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala,
goriva in energije, izdatki za komunalne in komunikacijske storitve, izdatki za tekoče
vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki
za vse vrste storitev, ki jih opravljajo za občino bodisi pravne ali fizične osebe. Za izdatke za
blago in storitve je bilo v sprejetem rebalansu proračuna za leto 2013 planirano 1.097.072
EUR, veljavni plan je znašal 1.269.140,17 EUR, realizacija pa je znašala 81,7 % veljavnega
proračuna.
V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve 22,5 % vseh odhodkov
proračuna (v letu 2010 je ta odstotek znašal 32,4 % vseh odhodkov, v letu 2011 23,8 % in v
letu 2012 25,33 %).
Plačila domačih obresti so v letu 2013 znašala 1.993,71 EUR, nanašajo se na odplačila
dolgoročnih kreditov.
Sredstva, izločena v rezerve so bila v letu 2013 planirana v višini 56.118,59 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 2013
so bila iz sredstev splošne proračunske rezervacije prerazporejena sredstva v višini 4.168,55
EUR.
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 2013 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.
Planirana sredstva tekočih transferov so v letu 2013 znašala 1.206.808,63 EUR, (veljavni
proračun) realizacija pa je bila 92,2 %.
Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali zasebnim podjetjem,
finančnim institucijam, ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih
obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Najpogosteje je njihov nemen znižati cene za
končne uporabnike ali pa zvišati dohodke proizvajalcev. Subvencije so v ekonomski
klasifikaciji razčlenjene po vrstah ekonomskih subjektov – prejemnikov subvencij in v
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nadaljnji členitvi po vrstah oziroma namenu subvencije (subvencioniranje cen,
subvencioniranje obresti, pokrivanje izgub, subvencioniranje proizvodnje, zaposlovanja…)
V zaključnem računu za leto 2013 občina Loška dolina izkazuje subvencije JP Komunala
Cerknica d.o.o. za subvencioniranje cene odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov, za
subvencioniranje omrežnine za gospodarsko javno infrastrukturo, ki ni bila zaračunana
končnim uporabnikom in za subvencioniranje odvoza praznjenja greznic v višini 16.084,25
EUR.
Transferi posameznikom in gospodinjstvom so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim
dohodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Transferi posameznikom, ki se
izplačujejo iz občinskega proračuna, so razvrščeni v naslednje kategorije: transferi
nezaposlenim, družinski prejemki in starševska nadomestila, transferi za zagotavljanje
socialne varnosti, nadomestila plač, štipendije ter drugi transferi posameznikom. Pretežni del
sredstev za transfere posameznikom in gospodinjstvom, ki jih zagotavlja občinski proračun
se realizira v okviru otroškega varstva in socialnega varstva oziroma družbenih dejavnosti.
Upravičenost do posameznih transferov, njihovo višino in način usklajevanja urejajo različni
zakoni, podzakonski predpisi in občinski akti. Obseg sredstev v proračunskem letu je
odvisen od gibanja števila upravičencev in načina usklajevanja višine prejemka. Skupni
obseg vseh predvidenih sredstev za celotne transfere posameznikom in gospodinjstvom v
veljavnem proračunu občine je znašal 606.525,09 EUR, realizacija pa 537.742,76 EUR, kar
predstavlja 88,7 % planiranih sredstev.
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so druga skupina tekočih transferov, pri
čemer z neprofitnimi organizacijami razumemo javne ali zasebne nevladne institucije, katerih
cilj ni pridobitev dobička (dobrodelne organizacije, društva, kulturne organizacije).
Neprofitnim organizacijam je bilo v okviru veljavnega proračuna za leto 2013 namenjeno
135.250 EUR, realizacija pa je znašala 134.506,39 EUR, kar predstavlja 99,5 % 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
2013 znašala 407.283 EUR, veljavni plan je zaradi prerazporeditev znašal 420.498,54 EUR,
porabljena sredstva pa 412.711,15 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 98,2 % glede na
plan.
Tekoči transferi občinam se nanašajo na sredstva, prenesena drugim občinam za izvajanje
skupnih nalog. Planirana sredstva so znašala 33.163 EUR, realizacija pa 32.458,13 EUR
(sredstva se nanašajo na delovanje inšpektorata v Postojni).
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. Tekoča plačila
drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki se nanašajo na plačilo
stroškov javnih del JP Komunala Cerknica d.o.o. kot izvajalcu javnih del.
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Tekoči transferi v javne zavode zajemajo sredstva za zagotavljanje tekočega poslovanja
javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih služb, to je sredstva za plače in prispevke
zaposlenim ter sredstva za izdatke za blago in storitve. Za ta namen so bila realizirana
sredstva v višini 354.784,61 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 2013 so bili investicijski odhodki planirani v višini
2.946.312,45 EUR, medtem ko je veljavni plan znašal 2.775.067,20 EUR. Porabljena
sredstva so znašala 2.129.114,90 EUR, kar predstavlja realizacijo v višini 76,7 %.
Investicijski odhodki v letu 2013 predstavljajo 46,17 % vseh odhodkov proračuna občine (v
letu 2010 je ta odstotek znašal 22,9 %, v letu 2011 je znašal 41,44 %, v letu 2012 pa 35,44
%).
Od navedenega zneska je bilo 84.300 EUR porabljeno za nakup zgradb in prostorov,
28.126,96 EUR za nakup opreme, 1.782.343,53 EUR za novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije ter investicijsko vzdrževanje in obnove, porabljena sredstva za nakup zemljišč so
znašala 7.561 EUR, sredstva za projektno dokumentacijo in nadzor ter inv. inženiring
221.503,41 EUR in sredstva za nakup nematerialnega premoženja 5.280 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 2013 so planirana sredstva investicijskih transferov znašala 109.000 EUR, porabljena
sredstva pa 108.993,57 EUR.

Poraba sredstev za investicije in investicijske transfere v letu 2013:

PP

NRP

Opis

Realizacija 2013

1

2

4

5

06007
ob065-08-0003

Nakup opreme

12.019,88

Nakup opreme za delovanje občinske uprave

12.019,88

420202 Nakup strojne računalniške opreme

2.784,48

420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov

3.641,60

420299 Nakup druge opreme in napeljav
420703 Nakup licenčne programske opreme

07005
ob065-08-0004

ob065-12-0047

19.000,00

Sofinanciranje nabave gasilske opreme

19.000,00

ob065-13-0058

19.000,00

Razvoj podeželja - urejanje objektov skupnega pomena

4.616,00

Večnamenski objekt Babno Polje

4.616,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

13002

5.280,00

Sofinanciranje nabave gasilske opreme
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustan

11004

313,80

4.616,00

Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

70.154,13

Obnova mostu v Nadlesku

70.154,13

420501 Obnove
420801 Investicijski nadzor

67.827,79
1.439,60

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

886,74
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13003
ob065-10-0028

Sofinanciranje investicij na državnih cestah

1.347,43

Rekonstrukcija ceste R213 Pudob - Iga vas II. faza

1.347,43

420501 Obnove

13006

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
ob065-08-0013

Obvozna cesta Stari trg
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

ob065-11-0035

Obnova ceste Pudob - Nadlesk
420501 Obnove

13013
ob065-13-0057

ob065-12-0049

46.352,61
46.352,61

181.870,94
174.729,10
3.494,58

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

3.647,26

Investicije v cestno infrastrukturo na državnih cestah

5.569,20

Ureditev hodnika za pešce Marof - Pudob

5.569,20
5.569,20

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav

1.298.833,39

Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Dane - 2. faza

1.175.013,93

420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

ob065-13-0056

228.223,55

420801 Investicijski nadzor

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

15003

1.347,43

1.151.191,55
17.267,85
6.554,53

Obnova čistilne naprave Stari trg

976,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

ob065-13-0059

Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

ob065-13-0063

Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda Svea - Nadlesk
420401 Novogradnje
420801 Investicijski nadzor
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

16008
ob065-12-0048

Gradnja vodnega vira Kozarišče
Vodooskrba v Babnem Polju
Obnova vodovodnega omrežja Stari trg - Markovec
420501 Obnove

ob065-13-0060

2.013,00

1.380,00

310.797,52
3.200,00
3.200,00

5.900,00
5.900,00

244.745,76
232.266,27
4.413,29

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

8.066,20

Obnova vodovodnega omrežja Stari trg - Lož
Nakup naprave za dezinfekcijo vode v Kozariščah
420299 Nakup druge opreme in napeljav

ob065-13-0062

2.267,69

420801 Investicijski nadzor

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

ob065-13-0061

116.921,53

1.380,00

420401 Novogradnje

ob065-13-0055

121.202,22

Ureditev stanovanj v večnamenskem objektu Babno Polje

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

ob065-13-0054

1.641,24

1.380,00

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov
ob065-11-0044

1.641,24

Investicije in investicijsko vzdrževanje stanovanj
420501 Obnove

16011

976,00

Gradnja vodovodnega omrežja Pudob - Nadlesk
420401 Novogradnje

4.200,00
4.200,00

21.387,08
21.387,08

31.364,68
30.779,86

420801 Investicijski nadzor

584,82
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16015
ob065-08-0015

Nakup zemljišč

91.861,00

Nakup zemljišč

91.861,00

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
420600 Nakup zemljišč

18013
ob065-11-0040

104.312,80

Gradnja večnamenske športne dvorane

104.312,80

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

ob065-11-0043

7.561,00

Vzdrževanje in gradnja športnih objektov
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

19005

84.300,00

79.541,53
24.771,27

Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

89.993,57

Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Stari trg

89.993,57

432300 Investicijski transferi javnim zavodom

89.993,57

2.238.108,47

SALDO BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV je izkazan kot proračunski presežek,
celotni prihodki, realizirani v proračunskem obdobju v bilanci prihodkov in odhodkov leta
2013 presegajo celotne odhodke za 87.770,56 EUR.

1.2.3 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil,
od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.
Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2013 izkazuje prejeta vračila danih posojil in prodajo
kapitalskih deležev – 752 – kupnine iz naslova prodanih stanovanj – obročno odplačilo v
znesku 1.296,42 EUR, kar predstavlja 86,4 % planiranih sredstev.

1.2.4 RAČUN FINANCIRANJA
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s
financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov. V računu
financiranja se prav tako prikazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih
proračuna v proračunskem letu.
Realizacija odplačila dolga v letu 2013 v višini 6.863,70 EUR se nanaša na odplačilo
glavnice kredita Stanovanjskega sklada RS. Plačane obresti (izkazane v bilanci odhodkov)
so v letu 2013 znašale 1.993,71 EUR, preostanek dolga na dan 31.12.2013 pa 100.220,82
EUR.
Povečanje sredstev na računih znaša v letu 2013 82.203,28 EUR in je posledica presežka
prihodkov nad odhodki v letu 2013 v višini 87.770,56 EUR ter salda računa finančnih terjatev
in naložb v višini 1.296,42 EUR in neto zadolževanja v višini -6.863,70 EUR.
Z upoštevanjem stanja sredstev na računih na dan 31.12.2012 v višini 706.583,04 EUR tako
stanje sredstev na računih na dan 31.12.2013 znaša 788.786,32 EUR in se namenja za
pokrivanje planiranega presežka odhodkov nad prihodki v proračunu leta 2014. (del stanja
na računih v višini 93.753,94 EUR kot prihodek proračunskega stanovanjskega sklada).
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1.3. POROČILO O IZVAJANJU 4. ČLENA ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE
LOŠKA DOLINA ZA LETO 2013
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe. Osnova za
prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna.
V letu 2013 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 2013
Prerazporeditev (iz)

Prerazporeditev (na)

PP
18014 Izdajanje glasila Obrh
KONTO 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja
PP
18006 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
objektov
KONTO 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
PP
18006 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
objektov
KONTO 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
PP
15003 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav
KONTO 420501 Obnove
NRP
Obnova čistilne naprave Stari trg

PP
KONTO

18014
402206

Izdajanje glasila Obrh
Poštnina in kurirske storitve

PP

18006

KONTO
PP

402200
18006

KONTO
PP

402200
15003

KONTO
NRP

420401

PP

PP

18006

KONTO
PP
KONTO
PP

402203
06005
402203
16011

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
objektov
Električna energija
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
objektov
Električna energija
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
in čistilnih naprav
Novogradnje
Gradnja komunalne infrastrukture v naselju
Dane - 2. faza
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
objektov
Voda in komunalne storitve
Materialni stroški občinske uprave
Voda in komunalne storitve
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

KONTO
NRP
PP

420401

KONTO
NRP

420801

PP
18014 Izdajanje glasila Obrh
KONTO 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški
fotokopiranja
PP
06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
KONTO 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
PP
16011 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih
sistemov
KONTO 420501 Obnove
NRP
Obnova vodovodnega omrežja Stari trg Markovec
PP
06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
KONTO 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP
KONTO

18014
402206

Novogradnje
Gradnja vodovodnega omrežja Pudob - Nadlesk
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
in čistilnih naprav
Investicijski nadzor
Gradnja komunalne infrastrukture v naselju
Dane - 2. faza
Izdajanje glasila Obrh
Poštnina in kurirske storitve

PP
KONTO
PP

06005
402004
16011

Materialni stroški občinske uprave
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

KONTO
NRP

420899

PP
KONTO

06005
402515

PP

PP

18006

KONTO
PP
KONTO

402203
17005
411999

Plačila drugih storitev in dokumentacije
Obnova vodovodnega omrežja Stari trg Markovec
Materialni stroški občinske uprave
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške
opreme
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
objektov
Voda in komunalne storitve
Mrliško ogledna služba
Drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
objektov
KONTO 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
PP
06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
KONTO 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
PP
16011 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih
sistemov
KONTO 402099 Drugi splošni material in storitve
PP

18006

15003

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav
KONTO 420501 Obnove
NRP
Obnova čistilne naprave Stari trg

18006

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
objektov
KONTO 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
PP
23002 Tekoča proračunska rezerva
KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija

15003

Znesek

154,00

32,60

39,00

56.896,22

6,52

215,08
779,86

1.267,85

185,00

27,96
1.100,00

517,98

26,86

537,92
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PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

06006
402500
23002
409000
06005
402305
23002
409000

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

06005
402203
18022
402503
06005
402304
17005
411999

PP
23002 Tekoča proračunska rezerva
KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija

PP
KONTO

17005
411999

PP

18006

PP

18006

KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

402500
06006
402500
15011
410000

KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

402200
06005
402203
15002
402204

PP

15003

PP

15003

KONTO
PP

402999
16011

KONTO
NRP
PP
KONTO
PP

420801

KONTO
NRP
PP
KONTO

420801

PP
06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
KONTO 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP
KONTO

06005
402514

PP
13006
KONTO 420401
NRP
PP
15003

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
Novogradnje
Obvozna cesta Stari trg
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav
KONTO 420501 Obnove
NRP
Obnova čistilne naprave Stari trg

PP
KONTO
NRP
PP

13006
420804

KONTO
NRP

420401

PP

Upravljanje in vzdrževanje poslovnih
prostorov občine
KONTO 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja
PP
06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
KONTO 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

PP

04010

KONTO
PP
KONTO

402200
06005
402515

PP
06005 Materialni stroški občinske uprave
KONTO 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO
NRP
PP

06007
420202

04001

Investicijski nadzor
Gradnja vodovodnega omrežja Pudob - Nadlesk
Stroški odborov in komisij - sejnine
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav
Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne
infrastrukture
Investicijski nadzor
Obnova mostu v Nadlesku
Materialni stroški občinske uprave
Tekoče vzdrževanje operativnega
informacijskega okolja
Materialni stroški občinske uprave
Tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme
Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
Načrti in druga projektna dokumentacija
Obvozna cesta Stari trg
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
in čistilnih naprav
Novogradnje
Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda Svea Nadlesk
Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov
občine
Električna energija
Materialni stroški občinske uprave
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške
opreme
Nakup opreme
Nakup strojne računalniške opreme
Nakup opreme za delovanje občinske uprave
Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
Načrti in druga projektna dokumentacija
Obvozna cesta Stari trg
Občinska priznanja

KONTO

402099

Drugi splošni material in storitve

KONTO 402199
PP
16011
KONTO 402099

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija
Materialni stroški občinske uprave
Zavarovalne premije za motorna vozila
Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
objektov
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Subvencioniranje cene praznjenja greznic
Subvencioniranje cen javnim podjetjem in
drugim izvajalcem
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav
Drugi posebni materiali in storitve
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih
sistemov
Drugi splošni material in storitve

PP
01002 Stroški odborov in komisij - sejnine
KONTO 402905 Sejnine udeležencem odborov
PP
13002 Investicije in investicijsko vzdrževanje
cestne infrastrukture
KONTO 420501 Obnove
NRP
Obnova mostu v Nadlesku
PP
06005 Materialni stroški občinske uprave
KONTO 402000 Pisarniški material in storitve

04010

PP
13006
KONTO 420401
NRP
PP
04002

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
Novogradnje
Obvozna cesta Stari trg
Prireditve ob državnih in občinskem
prazniku
KONTO 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi,
organizacije proslav

01002
402006
13002

06005
402516

15003

13006
420804

Materialni stroški občinske uprave
Voda in komunalne storitve
Vzdrževanje vojnih grobišč
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Materialni stroški občinske uprave
Pristojbine za registracijo vozil
Mrliško ogledna služba
Drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom
Mrliško ogledna služba
Drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
objektov
Električna energija
Materialni stroški občinske uprave
Voda in komunalne storitve
Odvoz kosovnih odpadkov
Odvoz smeti
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
in čistilnih naprav
Drugi operativni odhodki
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

774,13
17,54
3,25
1.247,56

500,00

400,00

1.600,00
95,00

117,98

584,82

203,25
1.439,60

300,00

800,00

23.996,61

29.307,34

80,00

534,11

1.585,00

14.640,00

176,00
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PP

16011

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih
sistemov
Obnove
Obnova vodovodnega omrežja Stari trg Markovec
Dejavnost vrtca Stari trg
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih
in plačili starš
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav
Novogradnje
Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda
Svea - Nadlesk
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav
Novogradnje
Gradnja omrežja komunalne infrastrukture
Pudob
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih
sistemov
Obnove
Obnova vodovodnega omrežja Stari trg Markovec
Sredstva za plače delavcev
Osnovne plače

PP

16011

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

KONTO
NRP

420801

PP
KONTO

19001
413302

PP

15003

KONTO
NRP

420801

PP

15003

KONTO
NRP

420899

PP

16011

Investicijski nadzor
Obnova vodovodnega omrežja Stari trg Markovec
Dejavnost vrtca Stari trg
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in sto
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
in čistilnih naprav
Investicijski nadzor
Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda Svea Nadlesk
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
in čistilnih naprav
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda Svea Nadlesk
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

KONTO
NRP

420899

PP
KONTO

06003
400302

Stroški izdajanja projektnih pogojev in
soglasij - JP Komunala
Drugi splošni material in storitve
Materialni stroški občinske uprave
Pisarniški material in storitve
Dejavnost vrtca Stari trg
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih
in plačili starš
Izdajanje glasila Obrh
Sejnine udeležencem odborov
Materialni stroški občinske uprave
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Materialni stroški občinske uprave
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Materialni stroški občinske uprave
Poraba kuriv in stroški ogrevanja
Materialni stroški občinske uprave
Drugi posebni materiali in storitve

PP

06010

KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

402099
06005
402299
19002
411921

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

18014
402206
06005
402002
06005
402004
06005
402099
06005
402514

PP
06005 Materialni stroški občinske uprave
KONTO 402199 Drugi posebni materiali in storitve

PP
KONTO

06005
402515

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

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

11009
402199

KONTO 420501
NRP
PP
19001
KONTO 411921
PP

15003

KONTO 420401
NRP
PP

15003

KONTO 420401
NRP
PP

16011

KONTO 420501
NRP
PP
06003
KONTO 400000
PP

06011

KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

402099
06005
402000
19001
411921

PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

18014
402905
06005
402201
06005
402201
06005
402201
06005
402199

11009 Urejanje komasacijski postopkov
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije
Komasacija Podcerkev - Nadlesk
11009 Urejanje komasacijski postopkov
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije
Komasacija Podcerkev - Nadlesk
06005 Materialni stroški občinske uprave
402000 Pisarniški material in storitve
23002 Tekoča proračunska rezerva
409000 Splošna proračunska rezervacija
23002 Tekoča proračunska rezerva
409000 Splošna proračunska rezervacija
23002 Tekoča proračunska rezerva
409000
Splošna proračunska rezervacija

11009
402199
06005
402203
18013
402203
18013
402200
16017
402203

Plačila drugih storitev in dokumentacije
Obnova vodovodnega omrežja Stari trg Markovec
Sredstva za plače delavcev
Sredstva za delovno uspešnost iz naslova
povečanega obsega d
Vodenje osnovnih sredstev GJS
Drugi splošni material in storitve
Materialni stroški občinske uprave
Druge storitve komunikacij in komunale
Dejavnost vrtca - ostali vrtci
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in
plačili starš
Izdajanje glasila Obrh
Poštnina in kurirske storitve
Materialni stroški občinske uprave
Storitve varovanja zgradb in prostorov
Materialni stroški občinske uprave
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Materialni stroški občinske uprave
Drugi splošni material in storitve
Materialni stroški občinske uprave
Tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme
Materialni stroški občinske uprave
Tekoče vzdrževanje strojne računalniške
opreme
Urejanje komasacijski postopkov
Drugi posebni materiali in storitve
Komasacija Podcerkev - Nadlesk
Urejanje komasacijski postopkov
Drugi posebni materiali in storitve
Komasacija Podcerkev - Nadlesk
Materialni stroški občinske uprave
Voda in komunalne storitve
Vzdrževanje in gradnja športnih objektov
Voda in komunalne storitve
Vzdrževanje in gradnja športnih objektov
Električna energija
Javna tržnica
Voda in komunalne storitve

4.413,29

1.600,00

2.267,69

2.013,00

6.966,20

1.800,00

5,60

4,37
205,64

217,50
101,59
271,15
8,91
256,50

159,12

11.580,00

116.220,00

722,39
172,70
18,78
66,47
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PP

18006

KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP

402500
16020
402199
13005
402503
06005
402301
15003

PP

18006

KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP

402203
16010
402204
13005
402200
06005
402205
15003

KONTO
NRP

420899

PP
KONTO

19002
411921

PP
KONTO

13001
402503

PP

11004

KONTO
NRP
PP

420899

KONTO
PP

402999
15003

KONTO
NRP

420899

PP

15003

KONTO

402999

PP

15003

KONTO
NRP

420899

PP
19001 Dejavnost vrtca Stari trg
KONTO 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih
in plačili starš
PP
16015 Nakup zemljišč
KONTO 420600 Nakup zemljišč
NRP
Nakup zemljišč
PP
06005 Materialni stroški občinske uprave
KONTO 402402 Stroški prevoza v državi

PP
KONTO

19001
413302

PP
KONTO
NRP
PP
KONTO

16015
420001

PP
13006
KONTO 420401
NRP
PP
08001

PP
KONTO
NRP
PP

13006
420804

KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

402999
12001
402199
01002
402905
06003
400001
06003
400302

KONTO 420401
NRP
PP
19001
KONTO 411921
PP
13006
KONTO 420501
NRP
PP
11004
KONTO 420501
NRP
PP
15003
KONTO 402199
PP
15003
KONTO 420401
NRP
PP

15003

KONTO 420501
NRP
PP
15003
KONTO 420501
NRP

KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

402905
23002
409000
23002
409000
06003
400000
06003
400000

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
objektov
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Urejanje javnih površin
Drugi posebni materiali in storitve
Cestna razsvetljava
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Materialni stroški občinske uprave
Vzdrževanje in popravila vozil
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav
Novogradnje
Gradnja omrežja komunalne infrastrukture
Pudob
Dejavnost vrtca Stari trg
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih
in plačili starš
Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
Obnove
Obnova ceste Pudob - Nadlesk
Razvoj podeželja - urejanje objektov
skupnega pomena
Obnove
Večnamenski objekt Babno Polje
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav
Drugi posebni materiali in storitve
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav
Novogradnje
Gradnja komunalne infrastrukture v naselju
Dane - 2. faza
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav
Obnove
Obnova čistilne naprave Stari trg
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav
Obnove
Obnova čistilne naprave Stari trg

Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
Novogradnje
Obvozna cesta Stari trg
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu
Sejnine udeležencem odborov
Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija
Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija
Sredstva za plače delavcev
Osnovne plače
Sredstva za plače delavcev
Osnovne plače

15003

06005
402514

08001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
objektov
Voda in komunalne storitve
Vzdrževanje pokopališč
Odvoz smeti
Cestna razsvetljava
Električna energija
Materialni stroški občinske uprave
Telefon, faks, elektronska pošta
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
in čistilnih naprav
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Gradnja omrežja komunalne infrastrukture
Pudob
Dejavnost vrtca - ostali vrtci
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in
plačili starš
Tekoče vzdrževanje občinskih cest
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Razvoj podeželja - urejanje objektov skupnega
pomena
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Večnamenski objekt Babno Polje
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
in čistilnih naprav
Drugi operativni odhodki
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
in čistilnih naprav
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Gradnja komunalne infrastrukture v naselju
Dane - 2. faza
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
in čistilnih naprav
Drugi operativni odhodki
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
in čistilnih naprav
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Gradnja komunalne infrastrukture v naselju
Dane - 2. faza
Dejavnost vrtca Stari trg
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in sto
Nakup zemljišč
Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov
Nakup zemljišč
Materialni stroški občinske uprave
Tekoče vzdrževanje licenčne programske
opreme
Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest
Načrti in druga projektna dokumentacija
Obvozna cesta Stari trg
Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu
Drugi operativni odhodki
Energetsko upravljanje in svetovanje
Drugi posebni materiali in storitve
Stroški odborov in komisij - sejnine
Sejnine udeležencem odborov
Sredstva za plače delavcev
Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost
Sredstva za plače delavcev
Sredstva za delovno uspešnost iz naslova pov.

108,91

513,17
2.501,38
373,26
1.400,90

396,77

16.668,52

3.416,00

16.906,02

352,12

29.726,41

2.495,65

5.799,00

55.000,00

377,90

2.196,00

510,47

90,00
268,88
128,12
31,75
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PP
KONTO
PP
KONTO
PP

06003
400000
18006
402500
23002

PP
KONTO
PP
KONTO
PP

06003
400999
18006
402902
17004

KONTO 409000 Splošna proračunska rezervacija

KONTO

413105

PP

23002

Tekoča proračunska rezerva

PP

15003

KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

409000
06005
402001
16001
402999
16001
402113

Splošna proračunska rezervacija
Materialni stroški občinske uprave
Čistilni material in storitve
Stroški urejanja občinskih zemljišč
Drugi operativni odhodki
Stroški urejanja občinskih zemljišč
Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in
druge podobne st
Dejavnost vrtca Stari trg
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih
in plačili starš
Dejavnost vrtca Stari trg
Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih
in plačili starš
Materialni stroški - župan
Protokolarna darila, promocijski ogledi,
organizacije proslav
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih
sistemov in čistilnih naprav
Novogradnje
Gradnja omrežja komunalne infrastrukture
Pudob

KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

402999
06005
402000
16001
402944
16001
402944

PP
KONTO

19001
413302

PP
KONTO

19004
413302

PP
KONTO

01008
402999

PP

15003

KONTO
NRP

420899

PP
19001
KONTO 411921
PP
19001
KONTO 411921
PP
01008
KONTO 402112
PP

15003

KONTO 420401
NRP

Sredstva za plače delavcev
Osnovne plače
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov
Tekoča proračunska rezerva

Sredstva za plače delavcev
Drugi izdatki zaposlenim
Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih
Plačila po podjemnih pogodbah
Prispevek za zdravstveno zavarovanje za
nezavarovane osebe
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje
oseb, ki ga plač
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
in čistilnih naprav
Drugi operativni odhodki
Materialni stroški občinske uprave
Pisarniški material in storitve
Stroški urejanja občinskih zemljišč
Dajatve na področju odmernih odločb DURS
Stroški urejanja občinskih zemljišč
Dajatve na področju odmernih odločb DURS
Dejavnost vrtca Stari trg
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in sto
Materialni stroški v osnovni šoli
Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za
blago in sto
Materialni stroški - župan
Drugi operativni odhodki
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov
in čistilnih naprav
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Gradnja omrežja komunalne infrastrukture
Pudob

565,33
36,54
1.155,15

93,55

55,79
853,62
172,80

361,39

4.300,00

1.726,88

240,34
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1.4 OBRAZLOŽITVE K BILANCI STANJA

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2013
(v eurih, brez
centov)

ČLENI
TEV
SKUPI
NE

Ozna
ka za
AOP
NAZIV SKUPINE KONTOV
KONTOV

1

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

30
31
32
33
34
35
36
37

99

20
21
22
23
24

ZNESEK

2
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV
NEPREMIČNINE
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE
VREDNOSTNICE
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
NEPLAČANI ODHODKI
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
C) ZALOGE
(024+025+026+027+028+029+030+031)
OBRAČUN NABAVE MATERIALA
ZALOGE MATERIALA
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE
PROIZVODI
OBRAČUN NABAVE BLAGA
ZALOGE BLAGA
DRUGE ZALOGE
I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN
VARŠČINE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

3

Tekoče leto Predhodno
leto
4
5

001

14.136.293

13.395.487

002

20.698

21.769

003
004
005
006
007

15.946
16.119.280
4.226.279
913.193
486.194

21.769
14.941.860
3.866.875
801.521
416.596

008
009
010
011
012

430.236
0
0
1.381.305
1.200.143

430.236
0
0
1.505.341
1.198.528

013

0

0

014
015
016
017

831.381
84.466
0
20.811

759.602
38.784
0
21.666

018
019
020
021
022
023

0
0
36.456
227.029
0
0

0
0
74.562
303.914
0
0

024
025
026
027
028
029
030
031
032

0
0
0
0
0
0
0
0
15.336.436

0
0
0
0
0
0
0
0
14.594.015

033
034

0
375.312

0
455.899

035

626

626

036
037
038
039

18.941
153.736
45.057
39.940

18.167
236.489
94.537
49.562

26

25
26
28
29

90
91
92
93
940
9410

9411
9412
9413
96
97
980
981
985
986

99

KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA
NEPLAČANI PRIHODKI
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058059)
SPLOŠNI SKLAD
REZERVNI SKLAD
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
DOLGOROČNE REZERVACIJE
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA
IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

040
041
042
043
044

0
0
117.012
0
14.961.124

0
0
56.518
0
14.138.116

045
046
047
048
049
050

14.824.857
36.046
0
0
0
0

13.996.947
36.046
0
0
0
0

051

0

0

052
053
054
055
056

0
0
100.221
0
0

0
0
105.123
0
0

057
058
059
060

0
0
0
15.336.436

0
0
0
14.594.015

061

0

0

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na dan
31.12.2012 in na dan 31.12.2013.
SREDSTVA
Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na:
o dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
o kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so:
o neopredmetena dolgoročna sredstva
o nepremičnine
o oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
o dolgoročne kapitalske naložbe in dolgoročna posojila ter dolgoročni depoziti
o dolgoročne terjatve iz poslovanja
o terjatve za sredstva, dana v upravljanje
o popravki vrednosti naštetih postavk
Kratkoročna sredstva so:
o denarna sredstva na računih ter dobroimetja pri bankah in drugih finančnih
organizacijah
o kratkoročne terjatve do kupcev
o kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
o druge kratkoročne terjatve
o neplačani odhodki
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so:
o kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
o kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
o druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
o kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
o neplačani prihodki
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1.4.1. Podatki o stanju sredstev na računih proračuna
Denarna sredstva na transakcijskem računu občine na dan 31.12.2013 so znašala
831.381,12 EUR, od tega denarna sredstva rezerv 36.045,64 EUR.
Kratkoročnih finančnih naložb proračuna na dan 31.12.2013, ki bi predstavljala začasno
prosta sredstva proračuna, ki bi bila naložena kot depoziti v banke ali kot kratkoročni
vrednostni papirji občina ni imela.

1.4.2. Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil
Pri dolgoročnih kapitalskih naložbah v letu 2013 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 31.12.2012 znaša 430.235,55 EUR.

1.4.3. Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih
sredstev
Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2013 znaša 4.752 EUR, v letu
2013 je bil kupljen nov računalniški program za vodenje računovodstva, odpisani so bili stari
računalniški programi v vrednosti 6.350,78 EUR.
Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi občina vodi evidenco računalniških programov,
njihova nabavna vrednost znaša 20.698,19 EUR.
Vrednost nepremičnin občine na dan 31.12.2013 znaša 11.893.001,08 EUR. Stanje se
nanaša na vrednost objektov komunalne infrastrukture in stanovanj v lasti občine ter
zemljišč.
V letu 2013 so bila pridobljena nova zemljišča v vrednosti 22.561 EUR in prodana zemljišča
v vrednosti 9.760 EUR.
V letu 2013 so bila med nepremičnine v uporabi prenesene nepremičnine, ki so bile
dokončane oz. smo zanje pridobili uporabno dovoljenje (komunalna infrastruktura v naselju
Dane 1. faza, dodatna dela na vrtini K4 in K5 v Kozariščah, most v Nadlesku ter obnova
ceste Pudob Nadlesk, vodovod Svea Nadlesk in Pudob Nadlesk.
Prav tako je bilo kupljeno stanovanje na naslovu pot na Ulako 7 in hiša v Starem trgu na
naslovu Cesta Notranjskega odreda 33.
Med nepremičninami v pridobivanju se vodijo sredstva v višini 1.447.567,03 EUR (gradnja
večnamenskega objekta v Babnem Polju, gradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Iga
vas, komunalna infrastruktura Dane (2. faza) obvozna cesta Stari trg, obnova vodovodnega
omrežja Stari trg Markovec, gradnja večnamenske športne dvorane…
Gre za nepremičnine, ki še niso prenesene v uporabo (nimajo uporabnega dovoljenja) ali je
njihova gradnja v teku.
Popravek vrednosti nepremičnin – amortizacija je v letu 2013 znašala 438.848,72 EUR.
Vrednost opreme in drobnega inventarja na dan 31.12.2013 znaša 426.999,35 EUR
(povečanje vrednosti opreme se nanaša na prenos v uporabo opreme za opravljanje GJS
(vodovod in kanalizacija) ter na opremo in drobni inventar občine).
V letu 2013 je bila prenesena v uporabo oprema za opravljanje GJS, nabavljena oprema in
drobni inventar občine, drobni inventar je bil v celoti odpisan, poleg tega pa je bila delni
odpisana oprema ter drobni inventar zaradi izteka življenjske dobe.
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1.4.4. Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v
upravljanje
Terjatve za sredstva dana v upravljanje se nanašajo na sredstva dana v upravljanje OŠ Stari
trg, ZD Cerknica in Javnemu zavodu grad Snežnik (posredni uporabniki proračuna občine).
Terjatve za sredstva, dana v upravljanje OŠ Stari trg na dan 31.12.2013 znašajo 643.347,03
EUR, terjatve za sredstva, dana v upravljanje ZD Cerknica 732,179,36 EUR ter terjatve za
sredstva, dana v upravljanje Zavodu grad Snežnik 5.778,32 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 31.12.2013 znaša
1.381.304,71 EUR.

1.4.5. Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta
Kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2013 znašajo 84.466,16 EUR, od tega zapadle
terjatve znašajo 37.636,83 EUR. Terjatve se nanašajo na neplačane stanarine v višini
15.969,92 EUR (gre za zapadle terjatve), obresti za neplačane stanarine v višini 261,83
EUR, neplačane kupnine od odprodanih stanovanj v višini 203,75 EUR (zapadle terjatve),
terjatve za objave oglasov v glasilu Obrh v višini 459,39 EUR, terjatve za najemnino za
infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe z vodo do JP Komunala
Cerknica v višini 39.924,28 EUR, ter na terjatve za služnost 3.110,09 in terjatve za prodajo
lesa v višini 21.852,86 EUR.
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN v višini 20.811,45 EUR se nanašajo na terjatve do
MIZŠ za šolske prevoze v letu 2013 – november in december v vrednosti 20.737,15 EUR in
terjatve do RS za sredstva praznitvenih računov.
Druge kratkoročne terjatve v višini 36.455,92 EUR se nanašajo na terjatve za neporabljena
sredstva rezervnega sklada v višini 9.597,73 EUR, na terjatve za vstopni DDV v višini
1.331,63 EUR, terjatve za nadomestila bolniških odsotnosti zaposlenih do ZZZS v višini
385,17 EUR in terjatve do zavezancev za davčne prihodke v višini 25.100,14 EUR,
zmanjšane za nerazporejene obveznosti v višini 8.291,81 EUR.

1.4.6. Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta
Neplačani odhodki na dan 31.12.2013 znašajo 227.028,57 EUR, nanašajo se na plačila
tekočih odhodkov, tekočih transferov in investicijskih odhodkov, ki so bili opravljeni v letu
2013, ne pa tudi plačani. Na dan 31.12.2013 občina ni imela neplačanih zapadlih odhodkov.
Tekoči neplačani odhodki so znašali 101.483,58 EUR, tekoči neplačani transferi 68.076,11
EUR in neplačani investicijski odhodki 57.468,88 EUR.
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na kratkoročne obveznosti in
pasivne časovne razmejitve ter lastne vire in dolgoročne obveznosti.
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme na dan 31.12.2013 znašajo 625,94 EUR.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obveznosti za čiste plače in
nadomestila plač ter na obveznosti za prispevke in davke ter dodatke v zvezi s plačami za
mesec december 2013.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2013
153.736,05 EUR,
nanašajo se na obveznosti za storitve, opravljene v letu 2013 vendar pa ne plačane, vse
obveznosti se nanašajo na obveznosti, ki v letu 2013 še niso zapadle v plačilo. (računi
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izstavljeni v letu 2013, vendar še niso zapadli oz. računi, prejeti v letu 2014, pa je bila
storitev opravljena v letu 2013.)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 45.056,50 EUR se nanašajo na
obveznost za plačilo DDV v višini 5.918,78 EUR ter na sredstva, ki jih je občina Loška dolina
v letu 2007 prejela s strani Slovenske odškodninske družbe kot vračilo vlaganj v gradnjo
telekomunikacijskega omrežja v občini. Občina je prejela 169.777,95 EUR za vračilo
sedemstotim upravičencem, izvršena so bila plačila v letu 2007 višini 143.317,50 EUR, v letu
2008 970,00 EUR ter v letu 2009 485,00 EUR (stanje 31.12.2013 znaša 25.005,45 EUR).
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja se nanašajo tudi na obveznosti za sejnine, ki so
bile izplačane januarja 2014.
Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov na dan 31.12.2013 znašajo 39.939,92
EUR in se nanašajo na storitve, opravljene v decembru 2013, računi v letu 2013 niso zapadli
v plačilo.
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN so razdeljene na:
o obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države 206,59 EUR
o obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine 773,07 EUR
o obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 8.050,23 EUR
o obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine 30.910,03 EUR
Gre za obveznosti za storitve, opravljene v decembru 2013.
Neplačani prihodki so v bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazani v višini 117.011,98 EUR in
so:
o neplačani davčni prihodki
o neplačani nedavčni prihodki
o neplačani transferni prihodki

1.4.7. Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2013 so:
o splošni sklad
o rezervni sklad
o dolgoročne finančne obveznosti
o druge dolgoročne obveznosti
Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2013 znašajo 14.961.124,66 EUR.
Vrednost virov splošnega sklada za osnovna sredstva znaša 12.324.752,44 EUR, sklada za
finančne naložbe 430.235,55 EUR, sklada za sredstva dana v upravljanje 1.381.304,71 EUR
ter presežek sredstev na računih na dan 31.12.2013, ki znaša 788.786,32 EUR. Vrednost
sredstev splošnega sklada za druge namene – dolgoročno prejeta posojila znaša 100.220,82
EUR.
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2. POSEBNI DEL PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO
2013
2.1.OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Občinski svet občine Loška dolina je proračun občine za leto 2013 sprejel na 15. redni seji
dne 24.01.2013 (objavljen v uradnem glasilu občine Loška dolina št. 80 z dne 25.01.2013) in
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2013
na svoji 19. redni seji dne 27.06.2013 (objavljen v uradnem glasilu občine Loška dolina št. 87
z dne 28.06.2013).
Planirani odhodki za leto 2013 (rebalans) so znašali 5.652.583 EUR, realizacija na dan
31.12.2013 pa 4.611.925,35 EUR, kar predstavlja 81,3 % realizacijo.
Po sprejetju proračuna se je prerazporejanje pravic porabe izvrševalo v skladu z odlokom o
proračunu, pregled vseh prerazporeditev je podan v tabelaričnem prikazu realizacije
posebnega dela proračuna - veljavni proračun.
Tako je v tabeli posebnega dela proračuna prikazan plan proračuna za leto 2013, sprejeti
rebalans proračuna, veljavni proračun za leto 2013, realizacija ter indeks realizacije glede na
veljavni proračun in glede na sprejeti proračun.

II. POSEBNI DEL
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 4 . 6 1 1 . 9 2 5 €
1000 OBČINSKI SVET
01 POLITIČNI SISTEM

68.362 €
25.496 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet,
župan, podžupan)
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

25.496 €

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

01019001 Dejavnost občinskega sveta

25.496 €

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

01001 Stroški svetnikov - sejnine

15.227 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka zajema stroške za izplačilo sejnin svetnikom v skladu s pravilnikom, ki ureja izplačilo
sejnin. Višina sejnin je odvisna od višine plače župana in se usklajuje z rastjo le - te. Planirana
sredstva so znašala 15.400 EUR, realizacija pa 15.227,25 EUR in sicer za opravljenih 6 sej
občinskega sveta.

01002 Stroški odborov in komisij - sejnine

5.269 €

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

01004 Financiranje političnih strank

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Lokalne skupnosti lahko na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah financirajo stranke.
Omenjeni zakon določa, da stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je
dobila najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Višina
sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank se določi v proračunu lokalne skupnosti za
posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo
presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo
financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
(primerna poraba)Sredstva za politične stranke se namenjajo političnim strankam, ki so sodelovale
na lokalnih volitvah leta 2010 skladno z pridobljenim številom glasov.
Realizacija v letu 2013:
LDS
SDS
SD
NSi
DESUS
ZARES

822,25 EUR
749,69 EUR
1.067,11 EUR
1.085,25 EUR
1.024,78 EUR
250,66 EUR

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE

4.228 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0401 Kadrovska uprava

676 €

Opis glavnega programa

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

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

676 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje stroške v zvezi s podelitvijo občinskih priznanj.
Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolin

04001 Občinska priznanja

676 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana postavka se nanaša na stroške v zvezi z občinskimi priznanji, ki jih občinski svet občine
Loška dolina vsako leto podeljuje v skladu z občinskim odlokom.

0403 Druge skupne administrativne službe

3.552 €

Opis glavnega programa

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

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1.279 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje stroške v zvezi z objavo občinskih predpisov, stroške v zvezi z izdelavo
celostne podobe občine, vzdrževanje spletnih strani občine.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Loška dolina

04004 Spletne strani občine

1.279 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina ima od leta 2009 izbranega izvajalca za izdelavo spletnih strani občine.
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Stroški v letu 2013 se nanašajo na redne mesečne storitve in dopolnitve. Planirana so bila tudi
sredstva za prenovo spletnih strani, ki pa v letu 2013 ni bila izvedena.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

2.273 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje stroške v zvezi z izvedbo protokolarnih dogodkov - pokroviteljstva
občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroške praznovanja
občinskega in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Loška dolina

04002 Prireditve ob državnih in občinskem prazniku

2.273 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina organizira ob državnih praznikih (8. februar in 25. junij), ter ob občinskem
prazniku (19. oktober) prireditve. Sredstva so namenjena izvajalcem prireditev ter pokrivanju
stroškov pogostitev, cvetličnih aranžmajev in drugo.
V ta namen so bila porabljena sredstva v višini 2.048,37 EUR in sicer za izvedbo občinskega
praznika v višini 1.244,60 EUR (pogostitev, vodenje prireditve in aranžmaji), dotacijo Zavodu grad
Snežnik za izvedbo prireditve ob kulturnem prazniku (268,10 EUR) in Društvu pihalni orkester
Kovinoplastika Lož za izvedbo programa ob Dnevu državnosti (760 EUR).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

11.661 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija
vladne in lokalne ravni
11.661 €
Opis glavnega programa

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

583 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje stroške za delovanje nacionalnih združenj lokalnih skupnosti Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije

34

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi

06001 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

583 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje sredstva, ki jih občina nameni za plačilo članarine v združenju Skupnost občin
Slovenije. Skupnost občin Slovenije je največje reprezentativno združenje lokalnih skupnosti v
Sloveniji in je tudi uradno zastopnik interesov občin v odnosu do državnih institucij. Za člane
opravlja vrsto nalog, poleg zastopanja interesov pripravlja stališča in predloge občin do zakonskih
predlogov, zastopa interese pri sklepanju kolektivnih pogodb in organizira razprave o dokumentih.
Višina članarine je za leto 2013 znašala 0,15 EUR na prebivalca.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

11.078 €

Opis podprograma
Podprogram vsebuje dejavnosti v zvezi z drugimi oblikami povezovanja občin - delovanje
regionalne razvojne agencije (RRA Notranjsko kraške regije).
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,

06002 RRA Notranjsko kraške regije

11.078 €

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

26.978 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

26.978 €

Opis glavnega programa

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

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

26.978 €

Opis podprograma

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

18014 Izdajanje glasila Obrh

17.027 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru sredstev navedene postavke je občina v letu 2013 financirala izdajo petih številk
občinskega glasila Obrh. Dodatno je bilo potrebno izdati osemkrat tudi uradni del glasila, skupni
stroški za tiskanje so tako znašali 9.567,07 EUR. Stroški raznosa glasila so znašali 1.856,50 EUR.
Postavka vključuje poleg navedenih stroškov tudi plačila avtorskih honorarjev (lektoriranje) ter
plačilo za urednika glasila in uredniški odbor. Sredstva so bila porabljena v okviru planiranih S
prerazporeditvami pa je celotna poraba za izdajanje glasila je v letu 2013 znašala 17.027,28 EUR.

18015 Sofinanciranje programa lokalne televizije

7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina sredstva v višini 7.500 EUR v letu 2013 namenila plačilu storitev zavoda Oron. Zavod Oron
na televizijskem kanalu Loška dolina ustvarja in pripravlja TV programe z aktualnimi vestmi,
sporočili ter informativne kontaktne oddaje o aktualnih temah, ki imajo namen informiranja in
obveščanja prebivalcev občine. Prav tako se sredstva namenjajo za snemanje aktualnih dogodkov
v občini, snemanje sej občinskega sveta… Zavod Oron zagotavlja še ažurno posredovanje
posnetih DVD-medijev občini Loška dolina za občinski arhiv ter pripravlja vsebino seje občinskega
sveta za predvajanje preko spletne strane občine Loška dolina.

18016 Oglaševanje - Radio 94

2.451 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva navedene postavke se skladno z letno pogodbo namenjajo za obveščanje občanov prek
nekomercialnih obvestil na območnem Radiu 94.
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2000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4.822 €
4.822 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0203 Fiskalni nadzor

4.822 €

Opis glavnega programa

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

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

4.822 €

Opis podprograma

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

02001 Dejavnost nadzornega odbora

4.822 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva za delovanje nadzornega odbora občine se zagotavljajo v proračunu občine za plačilo
nadomestil članom in predsedniku nadzornega odbora občine, njihova višina pa je določena glede
na letni plan nadzora, ki ga sprejme nadzorni odbor.
Nadzorni odbor občine Loška dolina se je v letu 2013 sestal na 4 sejah.

3000 ŽUPAN
01 POLITIČNI SISTEM

64.679 €
60.449 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet,
župan, podžupan)
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

60.449 €

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

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

60.449 €

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

01006 Plača župana

44.604 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Osnovna plača župana občine Loška dolina je določena z uvrstitvijo v 49. plačni razred, pripada
mu tudi dodatek na delovno dobo v višini 0,3% za vsako začeto leto zaposlitve, V 49. plačni razred
je župan uvrščen glede na to, da gre za občino z od 2001 do 5000 prebivalcev.
Sredstva v višini 44.603,50 EUR so bila namenjena za plačilo osnovne plače, dodatka za delovno
dobo, nadomestila za prehrano, prispevke na plače in premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja.

01007 Nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije - podžupan4.779 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
S spremembo Zakona o lokalni samoupravi v letu 2005 se plača podžupana za nepoklicno
opravljanje funkcije določa v višini največ 50 % plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal
poklicno. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil in
sicer gre za 34.- 41. plačni razred. (podžupan občine od 2001 – 5000 prebivalcev).
Podžupan občine Loška dolina je s sklepom župana uvrščen v 34. plačni razred, za opravljanje
svoje funkcije pa prejema 25% plače, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno (podpisana
izjava).

01008 Materialni stroški - župan

11.067 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so bila sredstva v višini 11.066,72 EUR (79,1 % planiranih sredstev) porabljena
za izdatke za reprezentanco, stroške prevoza v državi in odhodke v zvezi z opravljanjem funkcije in
protokolarnih obveznosti ( sprejem odličnjakov, novoletna pogostitev občinskega sveta in

38

predstavnikov občinskih zavodov, poslovna darila in aranžmaje, pogostitve in prireditve…..).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE

4.230 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

4.230 €

Opis glavnega programa

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

4.230 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje stroške v zvezi z izvedbo protokolarnih dogodkov - pokroviteljstva
občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroške praznovanja
občinskega in državnih praznikov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Loška dolina

04005 Novoletne prireditve

1.630 €

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

04006 Pokroviteljstva občine

2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V tej postavki so vključena sredstva, ki jih župan občine namenja za pokroviteljstva različnih
prireditev. Občina tako sofinancira izvedbo prireditev posameznim društvom in zavodom ali pa
direktno pokriva stroške preko izstavljenih računov.
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V letu 2013 so bila sredstva v višini 2.599,60 EUR porabljena za naslednje namene:











sponzorstvo pustne prireditve v Cerknici (Pustno društvo Cerknica)
pomoč pri prireditvi "Zdaj zaori pesem o svobodi" (Združenje borcev za vrednote NOB
Cerknica)
pomoč pri prireditvi ob 40 letnici delovanja kluba (Klub zdravljenih alkoholikov Cerknica)
prevoz učencev na tekmovanje "čisti zobje" (Integral Cerknica)
pomoč pri prireditvi ob razvitju prapora (Čebelarsko društvo Loška dolina)
pomoč pri organizaciji lokostrelske tekme 3D ALPE - ADRIA (Društvo ljubiteljev
lokostrelstva Lož
Snežniška Diana)
pomoč pri nakupu trobente članu društva (Društvo pihalni orkester Kovinoplastika Lož)
pomoč pri organizaciji praznovanja 85-letnice društva (PGD Iga vas)
pomoč pri plačilu stroškov za udeležence Evropskega mladinskega prvenstva v Budvi
(Šahovski klub Loška dolina)
pomoč pri organizaciji 2. galopskih dirk za pokal Loške doline (Športno društvo Nadlesk)

4000 OBČINSKA UPRAVA
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

4.474.063 €
522 €

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

522 €

Opis glavnega programa

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

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

522 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje dejavnost v zvezi z urejanjem na področju fiskalne politike: stroški
prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa - provizija Uprave RS za
javna plačila, provizija Banke Slovenije, vračila finančne izravnave, komunalnega
prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v primeru, da gre za izplačila iz
proračuna.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi, Zakon o lokalni
samoupravi, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZplaSS)
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02003 Stroški plačilnega prometa

522 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški navedene postavke predstavljajo stroške plačilnega prometa, ki jih občini za storitve
zaračunava Uprava RS za javne prihodke.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE
JAVNE STORITVE

5.465 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0403 Druge skupne administrativne službe

5.465 €

Opis glavnega programa

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

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

5.465 €

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

04007 Pravno zastopanje, izvršbe in sodni postopki

4.766 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani odhodki na navedeni postavki se nanašajo na plačila odvetniških storitev, sodnih
stroškov, stroškov notarjev in drugih stroškov v zvezi s postopki glede občinskega
premoženja.

04010 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov občine

699 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v okviru te postavke se namenjajo plačilu komunalnih storitev, električne energije ter
kurilnega olja v objektu v Babnem Polju (bivša stavba podružnične šole), ki jo je občina prevzela v
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upravljanje od osnovne šole, odkar v njej več ne poteka pouk (maj 2012). Stroški so se v letu 2013
nanašali na plačilo električne energije v višini 562,67 EUR in vodarine v višini 136,11 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

315.863 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

0603 Dejavnost občinske uprave

315.863 €

Opis glavnega programa

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

06039001 Administracija občinske uprave

289.436 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in sredstva za
materialne stroške v zvezi z delovanjem občinske uprave.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem
sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ

06003 Sredstva za plače delavcev

188.817 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 iz naslova povečanega obsega dela,
jubilejne nagrade in
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za podlagi
ZKDPZJU.
Sredstva postavke za plače delavcev so bila načrtovana v višini 192.900 EUR in so bila porabljena
v višini 188.816,61 EUR, kar pomeni 97,9 % realizacijo glede na sprejeti plan. Izplačana so bila
tudi sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah iz leta 2011 in 2012 v celoti, potrebna sredstva so
znašala 5.714,73 EUR, pri čemer so zamudne obresti znašale 565,33 EUR.
Refundacije zaradi bolniških izostankov pa so v letu 2013 znašale 1.070,00 EUR.

06005 Materialni stroški občinske uprave

59.096 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Porabljena sredstva na navedeni postavki so znašala 59.096,49 EUR (97,1 % veljavnega
proračuna za leto 2013).
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
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zgradb in prostorov, nabavo časopisov, revij in strokovne literature, računalniške storitve, izdatke
za reprezentanco, storitve informacijske podpore in drug splošni material in storitve), sredstva za
energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (električna energija, poraba kuriv in stroški
ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, stroški telefona, faksa in elektronske pošte,
poštnina), prevozne stroške in storitve (goriva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil,
pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za vozila), izdatke za službena potovanja (
stroški prevoza in drugi izdatki za službena potovanja), izdatke za tekoče vzdrževanje (zavarovalne
premije, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov , tekoče vzdrževanje druge
opreme, licenčne programske opreme in operativnega informacijskega okolja) in druge operativne
odhodke (stroški izobraževanja zaposlenih in drugi operativni odhodki).
Vsi navedeni izdatki se nanašajo na področje delovanja občinske uprave, posamezni planirani
odhodki so bili prerazporejeni glede na dejanske potrebe oz. realizacijo (veljavni proračun).
Dejanska realizacija po posameznih ekonomskih namenih je razvidna in tabelaričnega dela
realizacije.

06008 Delovanje skupne občinske uprave

32.458 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2007 so Občine Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke ustanovile organ skupne
občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (v nadaljevanju: Medobčinski inšpektorat)
za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva.
Medobčinski inšpektorat je z delovanjem pričel v letu 2008. Občine ustanoviteljice zagotavljajo
sredstva za delo organa skupne občinske uprave v razmerju števila prebivalcev posamezne občine
do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic v naslednjih deležih:
 občina Postojna 40,86 %
 občina Cerknica 29,12 %
 občina Pivka 15,78 %
 občina Loška dolina 10,07 %
 občina Bloke 4,17 %
Okvirna ocena stroškov organa temelji na predvideni sistemizaciji delovnih mest za izvajanje vseh
pristojnosti organa skupne občinske uprave (stroški za plače).
Poleg teh stroškov proračune posameznih občin v sorazmernem deležu bremenijo tudi materialni
stroški (izobraževanje, prevozi, službene obleke, oprema za delo ter pavšalni materialni stroški –
računovodstvo, informacijska podpora…) ter stroški za osnovna sredstva.
Skupni stroški so bili v letu 2013 realizirani v višini 32.458,13 EUR, kar pomeni 96 % realizacijo
glede na leto 2012.

06009 Notranje revidiranje poslovanja občine

3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V postavki so bili načrtovani in porabljeni izdatki za plačilo izvedbe notranjega revidiranja
poslovanja občine za leto 2013 v višini 3.500,00 EUR.
Obveznost notranjega revidiranja uporabnikov proračuna je predpisana z Zakonom o javnih
financah, pogoji za izvajanje notranje revizije in način izvajanja notranje revizije pa v Pravilniku o
usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ. Pravilnik določa, da
so proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2.086 mio EUR dolžni zagotoviti vsako
leto notranjo revizijo svojega poslovanja. Notranje revidiranje zajema neodvisno in nepristransko
naknadno preverjanje poslovanja ter svetovanje, namenjeno izboljšanju poslovanja. Revidiranje se
lahko izvaja z organiziranjem lastne notranje revizijske službe, več proračunskih uporabnikov lahko
organizira skupno notranjo revizijsko službo, revizijo lahko izvede služba za nadzor proračuna pri
Ministrstvu za finance, lahko pa proračunski uporabniki za izvajanje notranjih revizijskih storitev
najamejo tudi zunanje izvajalce, kar je občina Loška dolina storila v letu 2013.
Za izvedbo notranje revizije je bil izbran zunanji izvajalec Helena Kosmač s.p..

06010 Vodenje osnovnih sredstev GJS

2.706 €

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

06011 Stroški izdajanja projektnih pogojev in soglasij - JP Komunala

2.959 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. po pooblastilu lastnika (občine) izdaja investitorjem
projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam ter soglasja za priključitev na omrežja javne
infrastrukture. Sredstva za kritje stroškov izdajanja projektnih pogojev in soglasij javnemu podjetju
zagotavlja lastnik v skladu s številom dejansko izdanih projektnih pogojev, cena za izdajo enega
dokumenta znaša 30,14 EUR brez DDV

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

26.427 €

Opis podprograma

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

06006 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov

14.407 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v višini 14.407,07 EUR so bila porabljena za vzdrževanje stavbe občine (preureditev
stopnišča, popravilo strehe ter ostala vzdrževalna dela povezana s stavbo (čiščenje dimnika, letni
pregled peči, gasilnih aparatov, servis kotlovnice…)

06007 Nakup opreme

12.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva navedene postavke so namenjena nakupu opreme za delovanje občinske uprave.
Sredstva so bila v letu 2013 porabljena v višini 12.019,88 EUR za nakup programske opreme za
vodenje računovodstva, strojne računalniške opreme (strežnik, računalnik in čitalec) ter nakup
fotoaparata.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-08-0003 - Nakup opreme za delovanje občinske uprave

12.019,88 EUR

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

47.339 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

47.339 €

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

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih
dogodkih
4.339 €
Opis podprograma
V podprogram so vključena sredstva za pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč:
organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za
zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij,
usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne
zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in
drugih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o
gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč,
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Loška dolina

07002 Stroški operativnega delovanja civilne zaščite

4.339 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poraba sredstev za delovanje civilne zaščite je v letu 2013 znašala 4.339,44 EUR, sredstva so bila
namenjena za:
 usposabljanje ekipe CZ za PP
 nakup nahrbtnikov za PP
 nakup opreme (nahrbtniki za PP s sanitetnim materialom in dodatno opremo, nosila)
 stroške v zvezi z registracijo čolna
 stroške za izvedbo regijskega preverjanja ekip PP

07039002 Protipožarna varnost

43.000 €

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

07004 Dejavnost gasilske zveze in društev

24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2013 so bila zagotovljena sredstva za dejavnost gasilske zveze in društev v višini 24.000
EUR, sredstva so bila porabljena za delovanje zveze, izobraževanje, zavarovanje gasilcev, opreme
in vozil, vzdrževanje vozil, gorivo, nakup strokovne literature ter za dotacije za delovne izdatke.
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07005 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postave se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nabave gasilske opreme.
Društva so sredstva porabila za nabavo zaščitne opreme gasilcev, opreme za opravljanje
reševanja, gašenja in prve pomoči ter prenovo in obnovo gasilskih domov v Starem trgu in Babnem
Polju in sicer:
 PGD Stari trg 7.600,00 EUR
 PGD Iga vas 5.700,00 EUR
 PGD Babno Polje 5.700,00 EUR
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-08-0004 - Sofinanciranje nabave gasilske opreme

19.000 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

2.291 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v
občini.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

2.291 €

Opis glavnega programa

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

08029001 Prometna varnost

2.291 €

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

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

1.891 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poraba sredstev v višini 1.891,28 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 (Jumicar, nakup koles).

08002 Delovanje društev na področju prometne varnosti

400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke namenjamo sredstva Združenju šoferjev in avtomehanikov Cerknica, ki pokriva
občine Cerknica, Loška dolina in Bloke in je aktivno predvsem na področju izvajanja nalog
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prometne varnosti v sklopu akcij SPV in PP. Sredstva se med drugim namenjajo za izvedbo
usposabljanja članov o varnosti cestnega prometa in urejanje prometa ob prireditvah pri katerem
sodelujejo uniformirani člani društva.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

10.920 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer
vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10.920 €

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

10039001 Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

10.920 €

Opis podprograma
Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske
prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Pravilnik o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Pravilnik o financiranju javnih del

10001 Lokalni zaposlitveni programi - javna dela

10.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Javna dela so se v letu 2013 v občini izvajala s sodelovanjem JP Komunala Cerknica d.o.o. kot
izvajalcem javnih del, za katera je bila naročnik občina Loška dolina, Zavod za zaposlovanje RS je
sofinanciral program "vzdrževanje občinskih cest", zaposlene so bile tri osebe. Občina je pokrivala
stroške razlike do plač, udeležencem programa v višini 35 %, za udeležence programa, katerih
plača ne dosega zneska minimalne plače, obračun in izplačilo prispevkov za socialno varnost, kritje
materialnih stroškov ter regres za letni dopust.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

66.025 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje
kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva
(gozdna infrastruktura) in ribištva.
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Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1102 Programi reforme kmetijstva in živilstva
1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1104 Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

17.174 €

Opis glavnega programa

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

5.566 €

Opis podprograma
Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na
vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt), podpore
stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o lokalni samoupravi

11001 Sofinanciranje društev na področju kmetijstva

950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na področju kmetijstva sta v občini Loška dolina registrirani dve društvi in sicer Čebelarsko društvo
Loška dolina ter Konjerejsko društvo Martin Krpan. Čebelarskemu društvu Loška dolina se
namenjajo sredstva v višini 475 EUR za redne aktivnosti društva, za izobraževanje, strokovne
izlete za delovanje čebelarskega krožka na osnovni šoli, sodelovanje v akciji Tradicionalno
slovenski zajtrk. Konjerejsko društvo Martin Krpan sodeluje pri različnih prireditvah kot npr.
pustovanje na Cerkniškem karnevalu, jurjevanje, žegnanje konj pri Sv. Šefanu.... Za njihovo
delovanje so namenjena sredstva v višini 475 EUR.

11004 Razvoj podeželja - urejanje objektov skupnega pomena

4.616 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina je 5.12.2013 podpisala pogodbo z izvajalcem Obnova Kočevje d.o.o. za
ureditev večnamenskega objekta Babno Polje, projekt delno sofinancira EU in sicer iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, operacija se izvaja v okviru ukrepa 322 Obnova in razvoj
vasi v okviru PRP 2007-2013. Delež sofinanciranja znaša do vključno 60 % priznane vrednosti
naložbe, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež RS
pa 25 %. Ostalo so lastna sredstva občine Loška dolina.
Vrednost pogodbe sklenjene z izbranim izvajalcem na osnovi javnega naročila znaša 147.555,73
EUR, rok dokončanja del je 05.06.2014.
V letu 2012 je občina pripravila potrebno projektno dokumentacijo, stroški so znašali 5.052 EUR, v
letu 2013 pa so stroški projekta znašali 4.616 EUR in so se nanašali na izdelavo novoelacije DIIP
in na svetovanje pri investiciji in pri postopku javnega naročanja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-12-0047 - Večnamenski objekt Babno Polje 4.616 EUR
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11029003 Zemljiške operacije

11.608 €

Opis podprograma

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

11007 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

28 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi sprejetega občinskega pravilnika, ki omogoča dodeljevanje posameznih pomoči in sicer
predvsem dodeljevanje pomoči za združevanje zemljišč in za spodbujanje kakovostnih kmetijskih
proizvodov, se v okviru navedene postavke namenjajo sredstva v višini 500 EUR za sofinanciranje
združevanja kmetijskih zemljišč, ki pa so bila v letu 2013 porabljena le v višini 27,66 EUR.

11009 Urejanje komasacijski postopkov

11.580 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina je priprave v zvezi s projektom Komasacija Podcerkev - Nadlesk pričela v letu
2012, stroški so se nanašali na izdelavo dokumentacije za pripravo vloge za izdajo odločbe o
uvedbi komasacijskega postopka.
Stroški so v letu 2012 znašali 7.260 EUR.
V letu 2013 se je Občina Loška dolina prijavila na Javni razpis za ukrep 125a: Izboljšanje in razvoj
infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet komasacije (Uradni
list RS, št. 7/13) in pridobila odobrena nepovratna sredstva programa razvoja podeželja
sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega podeželja v višini 336.203,98 EUR. Od tega je delež
EU 75%. Objavljen je bil javni razpis za izbor izvajalca geodetskih del s katerim je bila v letu 2013
tudi podpisana pogodba.
V letu 2013 so stroški projekta znašali 11.580 EUR in so se nanašali na pripravo dokumentacije, ki
je bila obvezna priloga vloge na javni razpis za pridobitev sredstev MKO.
20.12.2013 je občina podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem za izvedbo geodetskih del na
komasacijskem območju, kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana Geodetska družba d.o.o.
Ljubljana, vrednost pogodbe znaša 380.562,16 EUR, sredstva se zagotovijo v letih 2014 in 2015
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-12-0051 - Komasacija Podcerkev - Nadlesk

11.580 EUR

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1.901 €

Opis glavnega programa

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

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

100 €

Opis podprograma

Sofinanciranje programa kmetijsko svetovalne službe, izobraževanja..
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Pravilnik o sofinanciranju programov
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Loška dolin

11006 Programi na področju kmetijstva (izobraževanje)

100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi pravilnika je občina predvidevala sofinanciranje izvedbe izobraževanj na področju
kmetijstva in gozdarstva v višini 3.000 EUR.
Realizacija je znašala 100,00 EUR, prejemnik sredstev je bilo Društvo žena in deklet na podeželju
Ostrnice za izvedbo strokovnega predavanja.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1.801 €

Opis podprograma

Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o zaščiti živali

11005 Oskrba zapuščenih živali

1.801 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je dolžna za zapuščene in najdene živali plačati oskrbo v zavetišču. V letu 2013 nam je
zavetišče Horjul odpovedalo pogodbo, občina sklenila pogodbo z zavetiščem Postojna, ki se
nanaša na izvajanja oskrbe zapuščenih živali, najdenih na območju občine Loška dolina. V skladu
s Zakonom o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje
kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno
mesto v zavetišču. Hkrati smo se s zavetiščem dogovorili, da bo občina v letu 2013 sofinancirala
oziroma financirala sterilizacijo in kastracijo lastniških in prostoživečih mačk. Razmnoževanje mačk
v vaških okoljih je velikokrat nenadzorovano, kar lahko pomeni tudi nevarnost prenosa bolezni in
drugih okužb.

1104 Gozdarstvo

46.949 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne
infrastrukture.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

46.949 €

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

Zakon o gozdovih

11002 Vzdrževanje gozdnih cest

46.949 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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
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programa vzdrževanja gozdnih cest, ki ga je izdelal Zavod za gozdove RS. Porabljena sredstva so
v letu 2013 znašala 46.884,18 (izvajalec Samprt d.o.o.), kar predstavlja 97,7 % planirane
realizacije, sofinanciranje s strani Ministrstva za kmetijstvo je znašalo 20.279,88 EUR, zbrana
sredstva iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest pa 29.578,78 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN

5.490 €

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

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije

5.490 €

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

5.490 €

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

12001 Energetsko upravljanje in svetovanje

5.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi sprejetega lokalnega energetskega koncepta s strani občinskega sveta za občino Loška
dolina, je potrebno izvajati energetsko upravljanje javnih objektov, kar pomeni stalen nadzor in
izvajanje aktivnosti za zmanjšanje porabe energije v javnem sektorju - izvajanje akcijskega načrta,
pripravo gradiv in ustrezno usmerjanje občine, izdelavo predlogov za analizo in načrtovanje
energetskih potreb, spremljanje izvajanja in učinkov izvedenih ukrepov na podlagi energetskih
pregledov, sodelovanje pri vseh investicijskih odločitvah glede energetskih vprašanj...
V letu 2013 je občina plačala stroške v zvezi z izvedbo del energetskega upravljavca v višini 5.490
EUR.
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE

892.925 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške
infrastrukture, letališke in vodne infrastrukture.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

892.925 €

Opis glavnega programa

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

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

520.135 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče
vzdrževanje javnih površin ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje
cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za
umirjanje prometa - grbine).
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o gospodarskih javnih
službah, Zakon o graditvi objektov, Odlok o občinskih cestah

13001 Tekoče vzdrževanje občinskih cest

311.689 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke je prikazana realizacija za vse aktivnosti, ki so bile v letu 2013 potrebne za redno
vzdrževanje občinskih cest in javnih površin (krpanje asfalta, čiščenje meteorne kanalizacije in
propustov, košnja, čiščenje cest...). Predvidena poraba sredstev v letu 2013 (rebalans) je znašala
295.000 EUR, realizacija pa 311.688,52 EUR. Dodatna sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo
znotraj področja, večja vzdrževalna dela v letu 2013 pa so bila naslednja: obnova dela ceste Stari
trg-Podcerkev, obnova mostu Viševek-Pudob in prometna ureditev čez most v Markovcu.

13008 Zimska služba

208.447 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški za zimsko službo izvajanja pluženja, posipanja, čiščenja pločnikov, parkirišč in križišč ter
odvoza snega zajemajo tudi stroške porabe posipnih materialov, dežurstev in pripravljenosti
izvajalcev. Organizacija, vodenje in nadzor zimske službe je s pogodbo o vzdrževanju občinskih
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cest prenesena na javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. Porabljena sredstva v letu 2013 so
znašala 208.446,50 EUR za obdobje november 2012/oktober 2013. Stroški so bili bistveno višji kot
v preteklih letih.
Stroški zimske službe po posameznih letih: V EUR
2009

2010

2011

2012

2013

126.176,16

177.267,37

120.145,49

96.739,86

208.446,50

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

298.378 €

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

13002 Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture

70.154 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Realizirana sredstva postavke se v celoti nanašajo na investicijo Obnova mostu v Nadlesku.
Planirana sredstva so znašala 95.000 EUR. Porabljena sredstva v višini 70.154,13 so bila plačana
za izvedbo obnove v višini 67.827,79 EUR, investicijski nadzor v vrednosti 1.439,60 EUR ter
svetovanje pri izvedbi JN.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-13-0058 - Obnova mostu v Nadlesku

70.154,13 €

13006 Gradnja in investicijsko vzdrževanje cest

228.224 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2013 smo za predvideno obvozno cesto v Starem trgu izdelali študijo upravičenosti
priključevanja obvoznice, hidrotehnično poročilo prečkanja obvoznice čez Brežiček ter arheološki
pregled trase ter z Direkcijo RS za ceste podpisali protokol o sodelovanju pri načrtovanju trase
ceste.
Obnovljena je bila tudi cesta na odseku Pudob - Nadlesk.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-08-0013 - Obvozna cesta Stari trg
ob065-11-0035 - Obnova ceste Pudob – Nadlesk

13029003 Urejanje cestnega prometa

46.352,61 EUR
181.870,94 EUR
16.399 €

Opis podprograma
Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije,
neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest,
banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč,
avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o prometni
signalizaciji, Odlok o občinskih cestah v občini Loška dolina
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13004 Prometna signalizacija

16.399 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se izvajajo aktivnosti, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma
varnemu odvijanju prometa skozi naselja. V sklopu teh aktivnosti je predvidena postavitev ustrezne
prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah.
Porabljena sredstva so v letu 2013 znašala 16.398,82 EUR.

13007 Banka prometnih podatkov

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vodenje omenjenega katastra cest je obvezno za vse občine, podatke pa se posreduje državnim
strokovnim službam. V letu 2013 občina ni imela odhodkov na navedeni postavki.

13029004 Cestna razsvetljava

51.024 €

Opis podprograma

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

13005 Cestna razsvetljava

51.024 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Stroški navedene postavke vključujejo upravljanje, vzdrževanje in obnavljanje ter gospodarjenje z
napravami javne razsvetljave v občini in plačilo električne energije. Postopno je potrebno obnoviti
obstoječo razsvetljavo v skladu z Načrtom javne razsvetljave izdelanem na podlagi Uredbe o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Skladno z odlokom o ustanovitvi JP
Komunala Cerknica d.o.o. je dejavnost opredeljena kot gospodarska javna služba.
Za porabo električne energije na sistemu javne razsvetljave v občini smo v letu 2013 plačali
38.388,14 EUR, kar pomeni cca 8,6 % višjo porabo glede na realizacijo leta 2012, stroški za
tekoče vzdrževanje sistema, ki zajema periodične preglede, vodenje sistema in popravila in obnove
obstoječega sistema pa so v letu 2013 znašali 12.635,37 EUR.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

6.990 €

Opis podprograma

Sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa

13003 Sofinanciranje investicij na državnih cestah

1.421 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi sporazuma in sklenjene pogodbe z Direkcijo RS za ceste je bila v letu 2009 in 2010
izvedena 1. faza rekonstrukcije regionalne ceste R1-213 (Pudob-Iga vas). V sklopu rekonstrukcije
je občina delno sofinancirala nakup zemljišč in meteorno odvodnjavanje padavinskih voda. V celoti
je bila občina dolžna financirati avtobusna postajališča ter vse prestavitve obstoječih komunalnih
vodov. V letu 2011 se je začela izvajati še II. faza te rekonstrukcije v skupni dolžini ca 500 m.
Zaradi intervencijskih ukrepov države se je druga faza prepolovila in bo investicija zaključena (po
potrditvi države) šele v letu 2014 ali pa še kasneje. Občinski delež celotne druge faze je v letu 2012
znašal 70.983,80 EUR za gradnjo (izvajalec Cestno podjetje Ljubljana d.d.) ter 3.117,12 EUR za
plačilo gradbenega nadzora in dokumentacije.
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V letu 2013 so bila plačana le dela, ki so bila opravljena konec leta 2012 (ko je bil projekt tudi
zaustavljen) v vrednosti 1.347,43 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-10-0028 - Rekonstrukcija ceste R213 Pudob - Iga vas II. faza

1.347,43 EUR

13013 Investicije v cestno infrastrukturo na državnih cestah

5.569 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke so bila načrtovana sredstva za ureditev dokumentacije za gradnjo hodnika za
pešce v Pudobu in stroški so se nanašali na izdelavo geodetskega načrta in projektne
dokumentacije.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-13-0057 - Ureditev hodnika za pešce Marof - Pudob

5.569,20 EUR

14 GOSPODARSTVO

9.345 €

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

9.345 €

Opis glavnega programa

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

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

9.345 €

Opis podprograma

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

14002 Sofinanciranje društev in zavodov na področju turizma

9.345 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občinski svet občine Loška dolina je v letu 2010 sprejel Pravilnik o sofinanciranju programov
društev s področja turizma v občini Loška dolina. V pravilniku so določeni pogoji, postopki in merila
za sofinanciranje programov, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine Loška dolina. Za
letne programe društev s področja turizma so bila v proračunu namenjena sredstva v višini
5.000,00 EUR.
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Na osnovi razpisa so sredstva prejeli:
 Društvo ljubiteljev Križne jame v višini 1.321,25 EUR
 Turistično društvo Loška dolina v višini 2.431,10 EUR
 Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice v višini 1.247,26 EUR
Na podprogramu spodbujanje razvoja turizma je občina Loška dolina dolžna zagotavljati tudi s
pogodbami določene obveznosti kot soustanoviteljica LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe.
Na območju projekta Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe je na osnovi razvojnega programa
podeželja narejena lokalna razvojna strategija za območje 11 občin. LAS deluje kot programsko
projektna skupina s svojim podračunom in ločenim poslovanje v okviru obstoječe družbe RC
Kočevje Ribnica d.o.o. Za področje občin Bloke, Loška dolina, Cerknica in Logatec je vzpostavljeno
pogodbeno sodelovanje z NEC Cerknica.
Naloge LAS so: imenuje upravni odbor LAS, sodeluje pri pripravi lokalne razvojne strategije in je
odgovorna za njeno izvedbo,organizira kandidiranje in podporo lokalni skupnosti v zvezi s
kandidiranjem na razpise oz. pridobivanje sredstev.
Sredstva v letu 2013 so znašala 2.382,66 EUR.
Zavod Znanje Postojna je na podlagi sklepa sveta regije uspešno pridobil sofinancerska sredstva
na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, za pridobivanje sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj – ESRR, za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij na področju turizma.
Izvedba projekta poteka v letih 2011-2013.
Na svetu regije (februar 2011) je bila dogovorjena okvirna finančna konstrukcija za izvedbo
projekta. Sofinancerski delež Občine Loška dolina za leto 2012 je znašal 2.000,00 EUR in za leto
2013 v višini 1.963,12 EUR.
Regionalna razvojna agencija (RRA) Notranjsko-kraške regije je na podlagi sklepov Sveta
Notranjsko-kraške regije prevzela razvojne in povezovalne vloge vzpostavitve in razvoja turistične
destinacije Zeleni kras. RRA Notranjsko-kraške regije d.o.o. je neprofitna družba, ki opravlja naloge
regionalne razvojne agencije in s svojimi obstoječimi kadri opravlja naloge in aktivnosti
vzpostavitve RDO-ja (Regionalna Destinacijska Organizacija).
Poslanstvo in dolgoročni cilji RDO-ja so:
- spodbujanje rasti in razvoja kvalitetnih in trajnostnih oblik turistične dejavnosti,
- graditev območja v prepoznavno turistično destinacijo z organiziranjem in povezovanjem
ponudnikov, z graditvijo celostne ponudbe območja, s promocijo in pospeševanjem prodaje na
domačem in mednarodnem trgu, z vključevanjem lokalne ponudbe v regionalni in nacionalni okvir.
Vizija RDO-ja je vzpostaviti učinkovit sistem upravljanja, povezovanja in trženja neposredne in
posredne turistične ponudbe na opredeljenem turističnem območju, ki geografsko pokriva območje
občin Postojna, Pivka, Bloke, Cerknice, Ilirske Bistrice in Loške doline in v petih letih postati na
območju Slovenije, Srednje Evrope in Balkana (trgih Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Srbije...)
prepoznavna turistična destinacija Zeleni kras.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1.397.842 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.395.609 €

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

5.947 €

Opis podprograma

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

15002 Odvoz kosovnih odpadkov

1.095 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Porabljena sredstva na navedeni postavki v letu 2013 so se nanašala na izvedbo kosovnega
odvoza odpadkov na območju Babnega Polja.

15008 Subvencioniranje cene odlaganja in odvoza kom. odpadkov

3.731 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na osnovi Zakona o varstvu okolja je Inšpektorat RS za okolje in prostor izdal odločbo za zaprtje
odlagališča nenevarnih odpadov na deponiji Rakek Pretržje. Zaprtje deponije je bilo v mesecu
oktobru leta 2010, od tedaj so se mešani odpadki odvažali na nam najbližjo deponijo Ostri vrh v
Logatcu skladno s Pogodbo o odlaganju ostankov komunalnih odpadkov na komunalni deponijo
Ostri vrh, ki jo je Občina Loška dolina podpisala z Občino Logatec. Odlaganje odpadkov je skladno
z Zakonom o varstvu okolja obvezna občinska gospodarska javna služba, deponija pa
infrastruktura lokalnega pomena. V letu 2011 in 2012 je občina subvencionirala ceno dodatnih
stroškov odlaganja in odvoza, ker cen, ki so bile sprejete na občinskem svetu, JP ni moglo
uveljaviti zaradi Uredbe vlade o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, ki onemogoča dvig cen
komunalnih storitev za uporabnike.
Za odlaganje in odvoz odpadkov smo za obdobje december 2011 – oktober 2012 plačali 19.914,17
EUR.
JP Komunala d.o.o. je v navedenem obdobju na deponijo v Logatec odpeljala 462,10 ton odpadkov
po ceni za odlaganje 110 EUR/tono ter od od aprila dalje 90EUR/tono in ceni 9,9 EUR/tono za
prevoz (cene so brez DDV).
Strošek v višini 3.730,79 EUR, plačan v letu 2013 se je nanašal na odlaganje in odvoz v letu 2012
(plačilo leta 2013).

15009 Subvencioniranje cene omrežnine GJS ravnanja s kom. odpadki

1.121 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s Pogodbo o najemu javne infrastrukture z dne 01.07.2010 občina zaračunava JP
Komunala Cerknica d.o.o. najemnino za opremo in objekte, ki se uporabljajo za izvajane
posamezne gospodarske javne službe.
Ker cene omrežnine zaradi uredbe vlade o zamrznitvi cen v letu 2012 ni bilo možno v celoti
prenesti na končne uporabnike GJS, je občina za razliko med višino amortizacije za posamezno
GJS in dejansko zaračunano omrežnino končnemu uporabniku plačevala subvencijo.
V letu 2011 je bila obračunana amortizacija za opremo in objekte GJS zbiranja in odvoza
komunalnih odpadkov naslednja:


oprema za izvajanje GJS zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov 4.519,38 EUR (letna
amortizacija), kar predstavlja strošek subvencije 408,63 EUR mesečno z DDV
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objekti za izvajanje GJS zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov 1.678,14 EUR (letna
amortizacija), kar predstavlja strošek subvencije 151,73 EUR mesečno z DDV

Odhodki za subvencije se nanašajo na subvencijo za leto 2012, ki je bila plačana v letu 2013
(november in december 2012).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.389.662 €

Opis podprograma

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

15003 Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih
naprav
1.379.653 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2013 so bila v okviru navedene postavke načrtovana sredstva za obnovo čistilne naprave v
Starem trgu, gradnjo omrežja komunalne infrastrukture v Pudobu, nadaljevanje gradnje komunalne
infrastrukture v naselju Dane II. faza in za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda na trasi Svea Nadlesk.
Investicije so podrobno obrazložene pri obrazložitvah NRP.
Planirana sredstva postavke 15003 za leto 2013 v višini 1.439.152 EUR so bila realizirana 95,9 %,
glede na sprejeti rebalans proračuna pa so bile potrebne posamezne prerazporeditve sredstev
znotraj postavke. Od realizacije v višini 1.379.653,35 EUR so tekoči odhodki znašali 80.819,96
EUR, sredstva za investicije pa 1.289.833,39 EUR.
V okviru tekočih odhodkov so se zagotavljala sredstva za novelacijo obstoječe projektne
dokumentacije za gradnjo kanalizacijskih sistemov v občini (2.976 EUR).
Prav tako smo v okviru tekočih odhodkov zagotavljali plačilo stroškov električne energije za
črpališča v Markovcu, Podcerkvi in Nadlesku. Sistem fekalne kanalizacije v Markovcu v letu 2013
še ni dobil uporabnega dovoljenja in kot tak ni bil predan JP Komunala Cerknica.
Tekoči odhodki so se nanašali na stroške v zvezi z aktivnostmi na čistilni napravi Vrhnika med
poskusnim obratovanjem do pridobitve uporabnega dovoljenja, ki so se nadaljevali iz leta 2012
(praznjenje in odvoz odvečnega blata, zakonsko določen nadzor nad poskusnim obratovanjem s
strani JP Komunala Cerknica d.o.o.). Za čistilno napravo smo v letu 2011 vnovčili bančno garancijo
in jo sanirali ter na njej zaradi težav z grabljami v zimskem času v letu 2012 dodatno postavili
kontejner.
Tekoči stroški so se nanašali tudi na investicijo Gradnja komunalne infrastrukture v naselju
Markovec, za katero je občina v letu 2012 vnovčila bančno garancijo. Izvajalec Primorje d.d. ni
skladno s pogodbo opravil vseh del iz zapisnika o primopredaji in odpravi pomanjkljivosti. Prejeta
sredstva iz naslova unovčenja garancije so v letu 2012 znašala 91.556,40 EUR, vanje pa so bili
vključeni naslednji stroški:
 zaključna elektroinstalacijska dela na javni razsvetljavi, črpališčih in čistilni napravi
 zaključna zemeljska dela, popravila jaškov, zamenjava asfaltnih plomb ter ureditev več
cestnih priključkov k stanovanjskim objektom
 postavitev kontejnerja za zaščito grabelj na čistilni napravi
 izdelava geodetskega načrta za ugotovitev količin na deponiji in odstranitev deponije
gradbenih odpadkov
 strokovni nadzor nad izvajanjem del
 sanacija deponije
Občina Loška dolina je v letu 2013 prejela tudi zahtevek MGRT za vračilo sredstev po pogodbi o
sofinanciranju operacije Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Markovec v višini 44.960,70
EUR (vračilo predstavlja odhodek proračuna, glede na to, da so bili prihodki prejeti v letu 2012).
Sredstva je bilo potrebno vrniti na podlagi opravljene kontrole (del sredstev smo prejeli zaradi
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nepredvidenih del, ki niso predmet sofinanciranja, strošek projektnega vodenja je bil naknadno
ugotovljen kot nesofinanciran, pogodbeno (ne pa tudi realizirano) je bil presežen prag za izbiro
javnega naročanja na podlagi zbiranja ponudb).
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-13-0056 - Obnova čistilne naprave Stari trg
ob065-13-0059 - Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob
ob065-12-0049 - Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Dane II. faza
ob065-13-0063 - Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda Svea - Nadlesk

976,00 EUR
1.641,24 EUR
1.175.013,93 EUR
121.202,22 EUR

15010 Subvencioniranje cene omrežnine GJS odvajanja in čiščenja
odpadne vode
8.023 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s Pogodbo o najemu javne infrastrukture z dne 01.07.2010 občina zaračunava JP
Komunala Cerknica d.o.o. najemnino za opremo in objekte, ki se uporabljajo za izvajane
posamezne gospodarske javne službe.
Ker cene omrežnine zaradi uredbe vlade o zamrznitvi cen v letu 2012 ni bilo možno v celoti
prenesti na končne uporabnike GJS, je občina za razliko med višino amortizacije za posamezno
GJS in dejansko zaračunano omrežnino končnemu uporabniku plačevala subvencijo.
V letu 2011 je bila obračunana amortizacija za opremo in objekte GJS odvajanja in čiščenja
odpadne in padavinske vode naslednja:


oprema za izvajanje GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
20.394,00 EUR (letna amortizacija), kar predstavlja strošek subvencije 1.843,96 EUR
mesečno z DDV



objekti za izvajanje GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
23.975,04 EUR (letna amortizacija), kar predstavlja strošek subvencije 2.167,74 EUR
mesečno z DDV

Odhodki za subvencije pa se nanašajo na subvencijo za leto 2012, ki je bila plačana v letu 2013
(november in december 2012).

15011 Subvencioniranje cene praznjenja greznic

1.986 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o., s katerim je določen
izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini
Loška dolina ter sklepa Občinskega sveta št. 131 z dne 14.07.2012 (veljavnost z 1.1.2013) , je
predvideno sofinanciranje praznjenja greznic. Občinsko subvencioniranje praznjenja je na podlagi
klica lastnika greznice predvideno enkrat letno. Potrebna sredstva so v letu 2013 znašala 1.985,62
EUR.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

2.233 €

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

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 2.233 €
Opis podprograma

Priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, obnova naravne dediščine

59

Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o ohranjanju narave, Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Odlok o razglasitvi
dreves in drevoredov za naravne znamenitosti.

15007 Varstvo naravne dediščine

2.233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva so namenjena za odstranitev suhih vej, korekcije krošenj, sanacijo obstoječih poškodb
dreves (lip), ki so zavarovana z Odlokom o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne
znamenitosti. Naravna dediščina na območju občine je prikazana v katastru naravne dediščine.
Stroški so se v letu 2013 nanašali na sanacijo dreves v Iga vasi in v Pudobu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST

510.749 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v
prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

23.547 €

Opis glavnega programa

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

6.599 €

Opis podprograma

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

16019 Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture

6.599 €

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

60

16029003 Prostorsko načrtovanje

16.948 €

Opis podprograma

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

16009 Prostorski dokumenti

16.948 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2012 je bil sprejet Občinski prostorski načrt (OPN).
Stroški v zvezi s prostorskimi dokumenti so se v letu 2013 nanašali na končno plačilo izdelave
Programa opremljanja za komunalno infrastrukturo, ki ga je občina morala izdelati in sprejeti v roku
šestih mesecev po uveljavitvi OPN.
Del sredstev iz postavke je bil porabljen začetku izdelave OPPN za obvozno cesto Stari trg Markovec. Izdelovalec je v dokončno potrditev nosilcem urejanja prostora poslal predlog OPPN-ja.

1603 Komunalna dejavnost

343.956 €

Opis glavnega programa

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

16039001 Oskrba z vodo

326.437 €

Opis podprograma

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

16011 Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov

325.213 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana sredstva postavke so bila realizirana v višini 326.436,73 EUR, od tega so tekoči odhodki
znašali 14.415,10 EUR in sredstva za investicije 329.540,53 EUR.
Tekoči odhodki postavke so se nanašali na ureditev vodnega vira Kozarišče (analize vode,
prevezava vodovoda).
Po ureditvi lastniških razmerij vaške agrarne skupnosti Kozarišče, kjer se nahajajo vrtine, se
predvideva odkup dela zemljišča, do odkupa pa mora občina agrarni skupnosti plačevati
nadomestilo za uporabo zemljišča.
Podrobne obrazložitve investicij so navedene v obrazložitvah NRP.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-11-0044 - Gradnja vodnega vira Kozarišče

3.200 EUR
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ob065-13-0054 - Vodooskrba v Babnem Polju
ob065-13-0055 - Obnova vodovodnega omrežja Stari trg – Markove
ob065-11-0060 - Obnova vodovodnega omrežja Stari trg - Lož
ob065-13-0061 - Nakup naprave za dezinfekcijo vode v Kozariščah
ob065-13-0062 - Gradnja vodovodnega omrežja Pudob - Nadlesk

5.900 EUR
244.745,76 EUR
4.200 EUR
21.387,08 EUR
31.364,68 EUR

16021 Subvencioniranje omrežnine GJS oskrbe s pitno vodo

1.224 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s Pogodbo o najemu javne infrastrukture z dne 01.07.2010 občina zaračunava JP
Komunala Cerknica d.o.o. najemnino za opremo in objekte, ki se uporabljajo za izvajane
posamezne gospodarske javne službe.
Ker cene omrežnine zaradi uredbe vlade o zamrznitvi cen v letu 2012 ni bilo možno v celoti
prenesti na končne uporabnike GJS, je občina za razliko med višino amortizacije za posamezno
GJS in dejansko zaračunano omrežnino končnemu uporabniku plačevala subvencijo.
V letu 2011 je bila obračunana amortizacija za opremo in objekte GJS oskrbe s pitno vodo
naslednja:
 oprema za izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo
5.509,75 EUR
 objekti za izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo
72.441,12 EUR
Javno podjetje je v letu 2012 zaračunavalo omrežnino za opremo in objekte za izvajanje GJS
oskrbe s pitno vodo končnemu uporabniku delno, zato je znašal strošek subvencije povprečno 700
EUR z DDV mesečno, stroški v letu 2013 se nanašajo na subvencijo za november in december
2012

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

6.013 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

16010 Vzdrževanje pokopališč

6.013 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na območju občine Loška dolina je podeljena koncesija za opravljanje pogrebne in pokopališke
dejavnosti. Občina iz proračuna vsakoletno zagotavlja dodatna sredstva za sofinanciranje odvoza
smeti iz pokopališč in plačuje odvoz odpadnih sveč iz pokopališč.

16039004 Praznično urejanje naselij

3.124 €

Opis podprograma

Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

16004 Praznična okrasitev naselij

3.124 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka vključuje potrebna sredstva za novoletno okrasitev s svetlobnimi telesi po drogovih javne
razsvetljave in po naseljih občine.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

8.382 €

Opis podprograma

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

16017 Javna tržnica

266 €

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

16020 Urejanje javnih površin

8.115 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru programa javnih del so bile v letu 2010 na javnih površinah v centru Starega trga urejene
gredice, stroški so se nanašali na sezonsko nasaditev (2.495,50 EUR).
V okviru postavke so bila načrtovana sredstva za ureditev javne površine ob cesti Pot na Ulako. Na
osnovi izdelanega projekta ter pridobljenega gradbenega dovoljenja se v letu 2014 izvede rušenje
objekta "Korletova štala". Območje se v prvi fazi predvidi ter uredi kot parkirišče.
V letu 2013 so se stroški v višini 8.115,06 EUR nanašali na izdelavo PGD za odstranitev objekta
ter na predhodni arheološki pregled pred rušitvijo.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

44.204 €

Opis glavnega programa

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

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1.380 €

Opis podprograma

Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj, dejavnost občinskega
stanovanjskega proračunskega sklada.
Zakonske in druge pravne podlage
Stanovanjski zakon, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik
o upravljanju večstanovanjskih stavb, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine, Pravilnik o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem

16008 Investicije in investicijsko vzdrževanje stanovanj

1.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru postavke je bila v letu 2013 načrtovana izgradnja dveh enosobnih stanovanj v mansardi
večnamenskega objekta Babno Polje. Nastali stroški se nanašajo le na izdelavo projektne
dokumentacije, investicija bo izvedena v letu 2014.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-12-0048 - Ureditev stanovanj v večnamenskem objektu Babno Polje

1.380 EUR
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16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

42.824 €

Opis podprograma
Prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj (obratovalni
stroški, zavarovanje, upravljanje)
Zakonske in druge pravne podlage
Stanovanjski zakon, Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Pravilnik
o upravljanju večstanovanjskih stavb, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine, Pravilnik o
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
Področje stanovanjske dejavnosti v občini, ki sodi v navedeni podprogram, zajema porabo sredstev
iz naslova namenskih prejemkov proračunskega stanovanjskega sklada, ki so opredeljeni v odloku
in zajemajo sredstva, zbrana iz naslova najemnin za stanovanja in kupnin od obročne odprodaje
stanovanj ter kupnin od odprodanih stanovanj.
Konec leta 2012 je presežek prihodkov nad odhodki sklada znašal 51.144,98 EUR, prihodki leta
2013 pa so znašali iz naslova stanarin 85.516,55 EUR, iz naslova kupnin pa 1.296,42 EUR.
Skupno razpoložljivi prihodki sklada so torej v letu 2013 znašali 137.957,92 EUR, poraba
posameznih postavk pa 44.204,01 EUR. Tako je poraba sredstev na stanovanjskem področju
nižja od razpoložljivih sredstev za 93.756,94 EUR (sredstva proračuna za leto 2014). Stanje
sredstev proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31.12.2013 znaša torej 93.756,94 EUR.

16006 Upravljanje stanovanj

9.289 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina ima sklenjeno pogodbo za upravljanje občinskih stanovanj s podjetjem
Stanovanjska d.o.o. Postojna, povprečno je mesečni strošek znašal 635 EUR, skupni stroški v letu
2013 pa 7.623,44 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. (plačila v letu 2013 so znašala 1.665,91 EUR.)
Skupni stroški za upravljanje v letu 2013 so znašali 9.289,35 EUR.

16007 Prenos kupnin na Stanovanjski in Odškodninski sklad RS

393 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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.

16012 Tekoče vzdrževanje stanovanj

28.112 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Poraba sredstev za tekoče vzdrževanje stanovanj je opredeljena v vsakoletnem načrtu tekočega
vzdrževanja, ki ga izdela upravnik stanovanj, potrdi pa ga stanovanjski odbor občine Loška dolina.
Plan zajema nujna vzdrževalna dela in obnove posameznih stanovanj.
Za tekoče vzdrževanje stanovanj v lasti občine smo v letu 2013 namenili 28.111,66 EUR.
Večja vzdrževalna dela so bila:
 vgradnja vodomerov na naslovu Cesta Notranjskega odreda 39 in 40
 rušitev objekta Podcerkev 9 ter sanacija po rušitvi
 vgradnja toplotnih števcev v stavbi Lož, Cesta 19. oktobra 49
 obnova stanovanja na naslovu Cesta Notranjskega odreda 15
 vgradnja vhodnih vrat Cesta Notranjskega odreda 39 in 40
 obnova stopnišča na naslovu Cesta Notranjskega odreda 39

64

16013 Splošni stroški v zvezi s stanovanji

5.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina v okviru navedene postavke plačuje zavarovalne premije za stanovanja v lasti
občine, sodne stroške in storitve odvetnikov v zvezi z izvršbami in neplačanimi stanarinami ter
stroške v zvezi s cenitvami stanovanj, izdelavo etažnih načrtov in vpise v zemljiško knjigo.
V okviru sredstev navedene postavke so bila v letu 2013 porabljena sredstva v višini 5.029,76
EUR. Poraba se je nanašala na stroške zavarovanja stanovanj in stroške v zvezi z urejanjem
etažne lastnine in vpisa v zemljiško knjigo za stanovanja Smelijevo naselje 30 in 31 in Lož, Cesta
19. oktobra 49 ter stroške v zvezi z ureditvijo lastništva stavbe na naslovu Cesta Notranjskega
odreda 15.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna

99.042 €

Opis glavnega programa

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

7.181 €

Opis podprograma
Odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske
storitve...)
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni
geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

16001 Stroški urejanja občinskih zemljišč

7.181 €

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

16069002 Nakup zemljišč

91.861 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje stroške v zvezi z nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih
zemljišč
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o urejanju prostora, Zakon o
stavbnih zemljiščih
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16015 Nakup zemljišč

91.861 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Porabljena sredstva se nanašajo na nakup zemljišč in stavb, opredeljenih v načrtu pridobivanja
občinskega premoženja.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-08-0015 - Nakup zemljišč

91.861,00 EUR

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

53.011 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1702 Primarno zdravstvo

8.300 €

Opis glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

8.300 €

Opis podprograma

Gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene
domove
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.

17006 Dejavnost zdravstvenega doma

8.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno z dogovorom občin ustanoviteljic Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica, da
se zagotovi sredstva za financiranje specializacije iz čeljustne ortopedije se je v okviru te postavke
zagotovilo sredstva za financiranje navedene specializacije. Vse tri občine so se namreč zavezale,
da bodo za obdobje treh let v svojih proračunih zagotavljale potrebna sredstva. V letu 2013 je
znašala realizacija te postavke 8.300 EUR.
Letni strošek specializacije znaša 34.000,00 EUR in se deli med občine ustanoviteljice po ključu
števila prebivalcev. Celotni strošek občine Loška dolina za vsa tri leta znaša 24.786,00 EUR.
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1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

3.780 €

Opis glavnega programa

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

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije
zdravja

3.780 €

Opis podprograma

Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.

17002 Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov

3.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so bil porabljena sredstva za sofinanciranje preventivnih zdravstvenih
programov ZD Cerknica v višini 3.780,00 EUR. Osnovno usmeritev programov je, da zdravstveni
zavod prevzema vlogo sodobnega socialno medicinskega centra za promocijo zdravja. Postal naj
bi koordinator dejavnosti v širši družbi, ki so usmerjene v osveščanje in večjo skrb za lastno
zdravje.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

40.931 €

Opis glavnega programa

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

33.715 €

Opis podprograma

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

17003 Reševalna služba

16.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Tudi v letu 2013 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. Reševalna služba deluje v okviru NMP, kar vključuje 24- urno prisotnost reševalcev v
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zavodu. Občina je v letu 2013 zagotovila sredstva v višini 16.400,00 EUR.
Dejanski izpad tako pokrivajo vse tri občine ustanoviteljice zdravstvenega doma (občina Loška
dolina 25 % vseh potrebnih sredstev).

17004 Prispevek za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe

14.155 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje so upravičeni državljani Republike
Slovenije , če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev
denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi za uveljavljanje denarne socialne pomoči ne
upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega
naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. V skladu z Zakonom o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi oziroma
odjavi pristojen center za socialno delo na podlagi odločbe, prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje pa krije občina stalnega prebivališča.
Strošek občine Loška dolina je v letu 2013 znašal 14.155,15 EUR in je višji glede na leto 2012 za
14 % (za december 2012 je prispevek znašal 30,21 EUR za posameznika, od januarja 2013 dalje
30,32 EUR). V letu 2013 je občina v povprečju pokrila stroške osnovnega zdravstvenega
zavarovanja za 39 oseb mesečno.

17008 Dežurna služba

3.160 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Dežurna služba se ne financira kot samostojna dejavnost, ampak v okviru NMP. V okviru
opravljanja dejavnosti ZD Cerknica zagotavlja neprekinjeno službo NMP za prebivalce vseh treh
občin ustanoviteljic. Služba se zagotavlja vse dni, podnevi in ponoči. Ob upoštevanju standarda
splošnih ambulant je potrebno za nemoteno delo zagotoviti dodatna sredstva (v primeru, da
celotna ekipa zaradi nujnega klica zapusti zdravstveni dom je potrebna prisotnost dodatnega
medicinskega tehnika v ambulanti NMP), ki jih ZZZS ne prizna, v letu 2013 je ta strošek znašal
3.160 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

7.216 €

Opis podprograma

Plačilo storitev mrliško ogledne službe.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

17005 Mrliško ogledna služba

7.216 €

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

346.229 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

77.353 €

Opis glavnega programa

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

18029001 Nepremična kulturna dediščin

18029001 Nepremična kulturna dediščina

77.353 €

Opis podprograma

Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih
spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega
pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij..
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine,
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture in turizma v Občini Loška dolina
»Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik«, Zakon o vojnih grobiščih, Pravilnik o
pokopališkem redu na vojnih grobiščih

18019 Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik

75.335 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina financira delovanje Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik, katerega
ustanoviteljica je. Porabljena sredstva navedene postavke so bila v višini 75.335,36 EUR. Stroški
dela (plača in dodatki direktorja in zaposlene delavke in plačila preko študentskega servisa) so
znašali 42.019,43 EUR.
Občina je za programe kulture v letu 2013 nakazala zavodu sredstva v višini 5.297,18 EUR, za
programe turizma sredstva v višini 19.298,75 EUR ter 8.720 EUR za materialne stroške zavoda.
Poraba posameznih postavk je razvidna iz poslovnega poročila zavoda.

18021 Ohranjanje kulturne dediščine

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Planirana je bila obnova vodnjakov v Ložu in Starem trgu, sredstva niso bila porabljena.

18022 Vzdrževanje vojnih grobišč

2.018 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Vojna grobišča so vojaška grobišča, grobišča žrtev vojne in grobišča žrtev vojne - po vojni
usmrčenih oseb. Varstvo vojnih grobišč se zagotavlja z evidentiranjem, upravljanjem in urejanjem
grobišč. Upravljanje vojnih grobišč na svojem območju izvaja upravna enota. Po evidenci UE
Cerknica je v občini Loška dolina sedem vojnih grobišč, od tega jih je pet na pokopališčih,
preostala dva pa sta na Ulaki v Starem trgu in Županovem lazu v Babnem Polju. Lokalna skupnost
mora v skladu z veljavno zakonodajo zagotoviti vzdrževanje vojnih grobišč.
V letu 2013 so bila sredstva porabljena za vzdrževalna dela pri spomeniku na Ulaki in Županovem
lazu.
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1803 Programi v kulturi

106.784 €

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

70.000 €

Opis podprograma

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

18001 Dejavnost knjižnice

58.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina je v soglasju z ustanoviteljem knjižnice Jožeta Udoviča, občino Cerknica,
pogodbena partnerica knjižice in sofinancira knjižnici izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe za potrebe uporabnikov občanov Loška doline.
V okviru te postavke so bila porabljena sredstva v višini 58.000,00 EUR in sicer za zagotavljanje
pokrivanja stroškov plače bibliotekarja, za programske stroške (materialni stroški enote) in
neprogramske stroške (vodenje, računovodska, tajniška dela, hišnik, čistilka, domoznanstvo,
manipulativni delavec, nabava, katalogizacija, odpis gradiva….). Takoj se torej iz sredstev
proračuna pokrivajo stroški delovanja enote knjižnice Maričke Žnidaršič v Starem trgu ter stroški
skupnih služb ter skupnih materialnih stroškov.

18002 Nakup knjig za splošno knjižnico

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva na tej postavki se namenjajo nakupu knjižničnega gradiva, kar pomeni nakup novega
knjižničnega gradiva in obnavljanje knjižnega fonda za enoto v Starem trgu. Nakup knjižničnega
gradiva v skladu z veljavno zakonodajo sestavlja letni prirast v višini 60 % naslovov strokovnega in
40 % naslovov leposlovnega gradiva na tiskanih in drugih medijih.
Porabljena sredstva so v letu 2013 znašala 12.000,00 EUR.

18039003 Ljubiteljska kultura

26.170 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje
programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev..
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Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o skladu RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti, Zakon o društvih, Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje
programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Loška
dolina

18003 Sofinanciranje programov kulture v občini

26.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2006 je občinski svet sprejel pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje programov
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Loška dolina. Po tem
pravilniku so bili v letu 2013 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
26.169,82 EUR (kar pomeni 98,8 % planiranih sredstev) so bila razdeljena skladno s prijavljenimi
projekti in programi na podlagi objavljenega javnega razpisa, sredstva v višini 4.600,00 EUR pa so
namenjena za delovanje JSKD OI Cerknica (za organizacijo območnih in medobmočnih srečanj
gledaliških in pevskih skupin, sofinanciranje organizacije izobraževanj, stroške delovanja sklada).
Prejemniki sredstev na osnovi razpisa so bili naslednji:
 Društvo ljubiteljev gradu Snežnik
362,61 EUR
 Društvo upokojencev Loška dolina
1.824,08 EUR
 Društvo pihalni orkester KPL
6.174,03 EUR
 Zveza kulturnih društev Loška dolina
800,00 EUR
 DPD Svoboda Loška dolina
2.286,00 EUR
 Društvo Sv. Jurij MePZ
2.970,10 EUR
 ARS Viva Zavod za kulturno integr. in socializacijo družbenih skupin 3.789,35 EUR
 Društvo Natura Kultura
200,00 EUR
 Pevsko društvo Kr'snica
1.975,10 EUR
 Kulturno društvo Notranjska
400,00 EUR
 Zavod Rihtarjeva domačija
600,00 EUR
 Akademska slikarka Karmen Bajec
188,55 EUR

18039005 Drugi programi v kulturi

10.615 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov), najemnine za
kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov,
nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih
centrov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o lokalni samoupravi

18006 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

10.615 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina je lastnik Kulturnega doma v Starem trgu.
Porabljena sredstva v letu 2013 so znašala 10.614,62 EUR in se nanašajo na plačilo po podjemni
pogodbi upravniku (4.961,54 EUR) in na plačilo stroškov obratovanja kulturnega doma ter plačilo
stroškov vzdrževanja objekta. Stroški ogrevanja, elektrike, vode in odvoza odpadkov in čistilnega
materiala so znašali 2.340,61 EUR, sredstva v višini 3.312,47 pa so bila porabljena za pregled
gasilnih aparatov, obnovo keramike in strojnih inštalacij in nakup ozvočenja.
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1804 Podpora posebnim skupinam

2.100 €

Opis glavnega programa

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

18049001 Programi veteranskih organizacij

1.050 €

Opis podprograma

Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev..
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o društvih

18008 Sofinanciranje programov veteranskih društev

1.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 1.050,00
EUR.

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1.050 €

Opis podprograma

Sofinanciranje programov upokojenskih društev
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih.

18009 Sofinanciranje programa društva upokojencev

1.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 njihove dejavnosti je znašala 1.050,00 EUR.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

159.992 €

Opis glavnega programa

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

152.394 €

Opis podprograma

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

18010 Programi športa

31.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Sredstva v višini 31.304,75 EUR (99,4 % planirane realizacije so bila dodeljena na osnovi razpisa
naslednjim izvajalcem na področju športa (za programe otrok in mladine, za programe otrok
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, za rekreativne programe občanov, za usposabljanje in
izobraževanje vaditeljev ter promocijsko športne prireditve):
 Lokostrelsko društvo ljubiteljev lova z lokom
2.823,59 EUR
 Balinarski klub Loška dolina
2.143,06 EUR
 Strelsko društvo Kovinoplastika Lož
2.147,93 EUR
 OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg
1.477,95 EUR
 Športno društvo Planjava Babno polje
893,64 EUR
 Šahovski klub Loška dolina
985,83 EUR
 Športno društvo Loška dolina
5.873,12 EUR
 Športno rekreac. društvo Snežnik – Kozarišče
999,58 EUR
 Športno društvo Nadlesk
1.977,09 EUR
 Smučarski klub Loška dolina
7.350,56 EUR
 Športna zveza Loška dolina
3.111,54 EUR
 Društvo upokojencev Loška dolina
619,72 EUR
 Zavod Rihtarjeva domačija
266,33 EUR
 Društvo žena in deklet na podeželju »Ostrnice«
59,18 EUR
 Športna zveza Loška dolina – Veter v laseh
600,00 EUR
 Planinsko društvo Snežnik Loška dolina
160,49 EUR

18013 Vzdrževanje in gradnja športnih objektov

120.904 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Porabljena sredstva postavke so znašala 120.904,28 EUR in so bila porabljena za tekoče stroške
in tekoče transfere v višini 16.591,48 EUR ter za NRP Gradnja večnamenske športne dvorane.
6.591,48 EUR smo namenili za vzdrževanje igrišča ob osnovni šoli (plačilo električne energije za
razsvetljavo, plačilo komunalnih storitev, dotacija osnovni šoli za vzdrževanje – košnjo… in
10.000,00 EUR kot dotacijo Smučarskemu klubu Loška dolina za investicijsko vzdrževanje in
nakup opreme za smučišče Ulaka.
ob065-11-0040 - Gradnja večnamenske športne dvorane

104.312,80 EUR
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18059002 Programi za mladino

7.598 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev
mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in
mladine med počitnicami, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost..
Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja
izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Loška dolina

18012 Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi

6.298 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2008 je bil sprejet pravilnik, ki določa pogoje sofinanciranja društev, ki delajo z mladimi.
Pravilnik določa postopke in merila za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter
sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna občine
Loška dolina. Planirana sredstva so znašala 6.300 EUR, prejemniki pa so bili:
 Društvo prijateljev mladine Notranjska v višini
2.916,00 EUR
 ZSKSS – Steg Loška dolina v višini
1.253,00 EUR
 Center za socialno delo Cerknica v višini
693,00 EUR
 Župnijska Karitas Stari trg pri Ložu v višini
520,00 EUR
 VDC Postojna v višini
368,00 EUR
 Društvo ljubiteljev Križne jame v višini
303,00 EUR
 OZ Rdečega križa Cerknica-Loška dolina-Bloke
245,00 EUR
Skupaj je realizacija v letu 2013 znašala 6.298,00 EUR.

18020 Sofinanciranje prireditev za otroke

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Župnijska Karitas Stari trg pri Ložu organizira vsako leto miklavževanje, sredstva iz proračuna so
znašala 1.300 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

668.499 €

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

366.214 €

Opis glavnega programa

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

366.214 €

Opis podprograma

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

19001 Dejavnost vrtca Stari trg

355.011 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva
predšolskih otrok v vrtcu v Starem trgu. 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 2013 so ti stroški znašali 411.417,66 EUR, kar je za
13,7 % manj kot v preteklem letu ( od 01.02.2013 do 31.08.2014 osem oddelkov, 5 mesecev 7
oddelkov) 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.

19002 Dejavnost vrtca - ostali vrtci

11.202 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavlja tekoči transfer za plače, prispevke in materialne stroške drugih
vrtcev , v katere so vključeni otroci, ki imajo stalno prebivališče v naši občini in so hkrati vključeni v
druge vrtce izven občine. Ti stroški so znašali 11.202,41 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

184.202 €

Opis glavnega programa

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

19039001 Osnovno šolstvo

171.072 €

Opis podprograma

Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge
materialne stroške), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, gradnja in vzdrževanje osnovnih
šol
Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega in
vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
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19004 Materialni stroški v osnovni šoli

80.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina je ustanoviteljica javnega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari
trg pri Ložu.
V skladu s 82. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se iz sredstev
lokalne skupnosti v skladu z normativi in standardi zagotavljajo tudi sredstva za plačilo stroškov za
uporabo prostora in opreme za osnovne šole in druge materialne stroške. Sredstva v višini
80.300,00 EUR so se namenila za:
 material za čiščenje in vzdrževanje;
 energijo – kurilno olje in elektriko;
 vzdrževanje stavb, opreme in fotokopirnih strojev;
 komunalnih in dimnikarskih storitev;
 zavarovalnih premij za objekte;
 za izvedbo prireditve »Dobrodelni novoletni tek in hoja«
V letu 2013 je bila realizacija v primerjavi z letom 2012 nekaj večja, predvsem na račun večjih
stroškov komunalnih storitve (višje cene, omrežnine...).

19005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

89.994 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2013 so bila v okviru te postavke porabljena sredstva za:
 zamenjavo oken in projektno dokumentacijo za obnovo sanitarij v podružnični šoli v Iga
vasi v višini 40.000,64 EUR;
 adaptacijo sanitarij v podružnični šoli v Iga vasi v višini 28.992,93 EUR;
 zamenjavo strešnih oken v prostorih glasbene šole v Starem trgu v višini 15.925,00 EUR;
 sanacijo elektroinštalacij po odločbi inšpektorja v višini 5.075,00 EUR.
Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
ob065-11-0043 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Stari trg 89.993,57 EUR

19010 Materialni stroški OŠ s prilagojenim programom

779 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo materialnih stroškov za otroke iz občine
Loška dolina, ki so vključeni v oddelke osnovne šole s prilagojenim programom v Postojni.
Realizacija v letu 2013 je znašala 778,89 EUR (vključeni štirje otroci iz občine Loška dolina).

19039002 Glasbeno šolstvo

13.130 €

Opis podprograma

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

19006 Materialni stroški v glasbeni šoli

13.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glasbena šola Frana Gerbiča je javni zavod, katerega ustanovitelj je občina Cerknica. Občina
Loška dolina glede na letno pogodbo zagotavlja sredstva za delovanje oddelkov glasbene šole v
prostorih OŠ Stari trg ter tudi sredstva za delovanje skupnih služb. Sredstva za zagotavljanje
izvajanja dejavnosti glasbene šole so v letu 2013 znašala 13.130,00. 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
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izhajajo iz števila zaposlenih delavcev glede na njihovo obveznost in številom vpisanih otrok.

1906 Pomoči šolajočim

118.083 €

Opis glavnega programa

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

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

118.083 €

Opis podprograma

Regresiranje prevoza učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

19007 Regresiranje prevozov učencev

118.083 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina mora skladno z Zakonom o osnovni šoli zagotavljati v proračunu sredstva za prevoze
učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, pa tudi sredstva za prevoz učencev, ki so od šole
oddaljeni manj kot 4 km in je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost.
V skladu s Zakonom o osnovni šoli imajo otroci s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno
izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo, prilagojene izobraževalne
programe ali poseben program, pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost
njihovega prebivališča od osnovne šole. V občin Loška dolina je ena oseba vključena v zavoda v
posebni program vzgoje in izobraževanja – dnevno varstvo in tako upravičena do povračila
stroškov prevoza (cca 140 km dnevno).
Porabljena sredstva so znašala 118.083,05 EUR in sicer v skladu z odločbo za prevoz otroka s
posebnimi potrebami 2.921,92 EUR, 115.483,51 EUR za šolske prevoze izbranega izvajalca (glede
na leto 2012 manjši stroški za cca 15 %, posledica zmanjšanja cene v letu 2012). Šolske prevoze
je izvajalo podjetje Integral Notranjska d.o.o. Cerknica. Po javnem razpisu so cene od septembra
2012 določene za posamezne relacije. Sofinanciranje prevozov s strani Ministrstva za šolstvo in
šport je v letu 2013 znašalo 62.653,11 EUR, kar pomeni 54 % odhodkov šolskih prevozov (od
115.483,51 EUR)

20 SOCIALNO VARSTVO

139.555 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

7.277 €

Opis glavnega programa

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

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

7.277 €

Opis podprograma

Pomoč staršem ob rojstvu otrok.
Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Loška dolina

20001 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

6.677 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Denarna pomoč staršem ob rojstvu otrok je bila izplačana v višini 6.676,80 EUR, kar pomeni, da so
starši za denarno pomoč v višini 208,65 EUR zaprosili za 32 rojenih otrok, ki imajo stalno
prebivališče na območju občine. Pomoč se staršem zagotavlja na osnovi pravilnika, ki ga je sprejel
občinski svet občine Loška dolina.

20015 Program regijske varne hiše

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V letu 2013 je občina Loška dolina sofinancirala program Regijske varne hiše Kras v višini 600,00
EUR. V okviru programa nudijo dejavnost za dve skupini uporabnic. V prvo skupino sodijo
uporabnice, ki same ali skupaj z otroki bivajo v varni hiši. V drugo skupino pa sodijo zunanje
uporabnice, ki v varni hiši ne bivajo, vendar kot žrtve nasilja v družini, potrebujejo različne
informacije ali nekoga, ki bi jim prisluhnil v stiski. V letu 2013 je bilo v program nameščenih 20
žensk in 23 otrok (v povprečju 286,58 nočitev na mesec), pomoč predvsem preko telefona pa je
iskalo še 40 zunanjih uporabnikov. Glede na to, da je bilo v letu 2012 nameščenih skupaj 25
uporabnikov, je v letu 2013 opazen velik porast.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

132.278 €

Opis glavnega programa

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

45.889 €

Opis podprograma

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

20003 Regresiranje oskrbe v posebnih socialnih zavodih

35.769 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina je dolžna plačevati oskrbnino v posebnih socialnih zavodih za tiste svoje občane, ki nimajo
dovolj dohodka za plačilo oskrbnih stroškov in tudi ne svojcev, ki bi jih bili dolžni preživljati. Oskrba
se plačuje na osnovi odločb Centra za socialno delo. Potrebna sredstva na navedeni postavki so
znašala 35.768,91 EUR. Občina je bila v letu 2013 dolžna doplačevati oskrbne stroške za 5 oseb,
ki so nastanjeni v treh socialnih zavodih (Želva d.o.o., Ljubljana, Prizma Ponikve in CUDV Črna na
Koroškem).

20010 Družinski pomočnik

10.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi odločbe Centra za socialno delo Cerknica, s katero je invalidni osebi priznana pravica
do izbire družinskega pomočnika, je občina v proračunu dolžna zagotavljati sredstva. Skladno s
Zakonom o socialnem varstvu in Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se zagotavlja
sredstva za delno plačilo za izgubljeni dohodek. Glede na odločbo centra je občina začela
obračunavati stroške družinskega pomočnika od maja 2012 dalje. V letu 2013 so znašali stroški
10.120,26 EUR.

20049003 Socialno varstvo starih

55.012 €

Opis podprograma
Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje
pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za
starejše.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno
varstvenih storitev, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev

20004 Regresiranje oskrbe v splošnih socialnih zavodih

26.618 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Glede na Zakon o socialnem varstvu je občina na osnovi odločbe CSD-ja dolžna plačevati
prispevek k domski oskrbi upravičenca, vključenega v dom upokojencev. Občina mora storitev
domske oskrbe plačati v višini oprostitve plačila storitve upravičenca. Porabljena sredstva so
znašala 26.617,58 EUR. Občina je bila v letu 2013 dolžna doplačevati oskrbne stroške za 4 osebe,
ki so nastanjeni v treh socialnih zavodih (Deos d.d. Cerknica, Dom starejših Logatec, Dom
Grosuplje).

20005 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

28.394 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina skladno z veljavno zakonodajo zagotavljala mrežo javne službe socialno varstvene pomoči
družini na domu. Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65
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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 23.266,00
EUR ter sredstva za vodenje in koordiniranje pomoči na domu v višini 5.128,19 EUR.
Sofinanciranje navedenih storitev s strani prejemnikov pomoči je znašalo 1.691,32 EUR oziroma 6
% cene storitve. Povprečno število uporabnikov za leto 2013 je znašalo 8,25, za področje občine
Loška dolina je zaposlena 1 oskrbovalka.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

12.177 €

Opis podprograma

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

20006 Enkratne pomoči zaradi materialne ogroženosti

3.375 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Z dodeljevanjem denarnih pomoči, ki jih občina že več let zagotavlja občankam in občanom, želimo
zmanjšati materialne in socialne stiske prebivalcem naše občine. Denarno pomoč lahko prejme
vsakdo, ki izpolnjuje pogoje glede na veljavni Odlok o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v
občini Loška dolina. Sredstva so bila v letu 2013 namenjena za:
 doplačila za šolo v naravi v višini 100,00 EUR
 druge transfere posameznikom in gospodinjstvom (pomoč za plačilo šolskih potrebščin,
socialna pomoč v funkcionalni obliki) v višini 3.275,12 EUR.
Vse pomoči so bile dodeljene v skladu z odlokom na predlog CSD.

20007 Subvencioniranje stanarin

8.432 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Upravičenci do subvencionirane stanarine se ugotavljajo skladno z Uredbo o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje
subvencioniranih najemnin. V kolikor je najemnik stanovanja, glede na izkazani dohodek
upravičen do subvencije stanarine (subvencija lahko do 80 % vrednosti stanarine), je občina dolžna
plačevati razliko do polne stanarine. Porabljena sredstva so glede na izdane odločbe, znašala
8.431,85 EUR.

20011 Sredstva za pomoč socialno ogroženim dijakom in študentom

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki se namenjajo upravičencem (dijakom in študentom) po enakem
postopku, kot to velja za upravičence pri postavki 20006.

20012 Stroški izvajanja odloka o dodeljevanju socialnih pomoči - CSD

370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Skladno s pogodbo o vodenju postopkov in odločanju o dodelitvi socialnih pomoči v občini Loška
dolina je Center za socialno delo Cerknica upravičen za plačilo opravljanja storitev glede na
obravnavane vloge za dodelitev denarnih pomoči. Porabljena sredstva so znašala 370,05 EUR.
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20016 Druge socialne pomoči

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Zaradi trenutnih gospodarskih razmer v občini Loška dolina smo v okviru postavke predvideli
pomoč socialno ogroženim občanom, nakup prehranskih paketov in druge pomoči. V letu 2013
tovrstnih potreb ni bilo, zato tudi na tej postavki ni bilo realizacije.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

19.200 €

Opis podprograma

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

20009 Sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega
varstva
1.500 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so bila realizirana sredstva za delovanje društev na področju sociale in sicer
na osnovi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na
področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina, ki je bil sprejet v letu 2007.
Gre za financiranje neprofitnih in prostovoljnih organizacij, ki imajo v svojih programih opredeljene
elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske naših občanov.
Sredstva v planirani višini 1.500 EUR so bila namenjena sofinanciranju programov organizacij, ki
imajo sedež izven UE Cerknica, vanje pa so vključeni občani Loške doline in sicer:
 Društvo psoriatikov Slovenije
164,00 EUR
 Društvo tvoj telefon
246,00 EUR
 Združenje multiple skleroze Slovenije
185,00 EUR
 Društvo za KVČB
220,00 EUR
 Ustanova Mali vitez
211,00 EUR
 Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine
250,00 EUR
 Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije
224,00 EUR

20013 Sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega
varstva - UE Cerknica
9.200 €
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke so planirana sredstva za delovanje društev na področju sociale in sicer na
osnovi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju
socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina, ki je bil sprejet v letu 2007.
Gre za financiranje neprofitnih in prostovoljnih organizacij, ki imajo v svojih programih opredeljene
elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske naših občanov.
Sredstva v planirani višini 9.200 EUR so bila namenjena sofinanciranju programov organizacij, ki
imajo sedež v UE Cerknica in sicer:
 CSD Cerknica
912,00 EUR
 Medobčinsko društvo invalidov Cerknica – Loška dolina – Bloke
1.361,00 EUR
 Klub zdravljenih alkoholikov Cerknica
550,00 EUR
 Rdeči križ Slovenije, OZ Cerknica - Loška dolina - Bloke
1.453,00 EUR
 Društvo diabetikov Cerknica
753,00 EUR
 Župnijska Karitas Stari trg pri Ložu
872,00 EUR
 Društvo Sožitje
1.480,00 EUR
 Društvo prijateljev mladine Notranjska
541,00 EUR
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Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945
Društvo vojnih invalidov Notranjske
Sonček – Notranjsko društvo za cerebralno paralizo

300,00 EUR
370,00 EUR
608,00 EUR

20014 Delovanje RDEČEGA KRIŽA OZ Cerknica-Loška dolina-Bloke

8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Območna organizacija Rdečega križa Cerknica – Loška dolina – Bloke deluje in izvaja programe
tudi za naše občane. Zakon o Rdečem križ določa, da lahko lokalna skupnost sofinancira delovanje
te organizacija (programi so sofinancirani na podlagi pravilnika). V okviru te postavke smo porabili
sredstva v višini 8.500,00 EUR za delno pokrivanje stroškov dela strokovnih služb zaposlenih v
območnem združenju.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1.994 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

2201 Servisiranje javnega dolga

1.994 €

Opis glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje

1.994 €

Opis podprograma
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od
dolgoročnih kreditov, obresti od kratkoročnih kreditov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

22001 Obresti od dolgoročnih kreditov

1.994 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Postavka je bila v proračunu občine planirana v višini 2.400 EUR, poraba je znašala 1.993,71 EUR.
Realizacija odplačila dolga v višini 6.863,70 EUR se nanaša na odplačilo glavnice kredita
Stanovanjskega sklada RS. Plačane obresti so v letu 2013 znašale 1.993,71 EUR, preostanek
dolga na dan 31.12.2013 pa 100.220,82 EUR.
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23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

0€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres,
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo
naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev
sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje
dogovorjenih nalog.
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
2303 Splošna proračunska rezervacija

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v
primerih nesreč

0€

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru
naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres,
poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični
pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo
naravne sile in ekološke nesreče.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občin

23029001 Rezerva občine

0€

Opis podprograma
Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

23001 Proračunska rezerva

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 2013 mi bilo potrebno povečanje sredstev rezervnega sklada.

2303 Splošna proračunska rezervacija

0€

Opis glavnega programa

Glavni program Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile
predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001 Splošna proračunska rezervacija
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23039001 Splošna proračunska rezervacija

0€

Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

23002 Tekoča proračunska rezerva

0€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
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 iz splošne proračunske rezervacije v letu 2012 so bila prerazporejena v višini 4.168,55
EUR. Prerazporeditve iz proračunske rezerve so bile opravljene na naslednje postavke:
Prerazporeditev (iz)
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO
PP
KONTO

23002
409000
23002
409000
23002
409000
23002
409000
23002
409000
23002
409000
23002
409000
23002
409000
23002
409000
23002
409000
23002
409000

Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija
Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija
Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija
Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija
Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija
Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija
Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija
Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija
Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija
Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija
Tekoča proračunska rezerva
Splošna proračunska rezervacija

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

17005
411999
18022
402503
17005
411999
17005
411999
18013
402203
18013
402200
16017
402203
12001
402199
01002
402905
17004
413105
15003
402999

Mrliško ogledna služba
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vzdrževanje vojnih grobišč
Tekoče vzdrževanje drugih objektov
Mrliško ogledna služba
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Mrliško ogledna služba
Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom
Vzdrževanje in gradnja športnih objektov
Voda in komunalne storitve
Vzdrževanje in gradnja športnih objektov
Električna energija
Javna tržnica
Voda in komunalne storitve
Energetsko upravljanje in svetovanje
Drugi posebni materiali in storitve
Stroški odborov in komisij - sejnine
Sejnine udeležencem odborov
Prispevek za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe
Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plač
Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav
Drugi operativni odhodki

Znesek
537,92
17,54
1.247,56
500,00
172,70
18,78
66,47
90,00
268,88
1.155,15
93,55

C. RAČUN FINANCIRANJA

6.864 €

4000 OBČINSKA UPRAVA

6.864 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

6.864 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

6.864 €

Opis glavnega programa

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna domače zadolževanje

6.864 €

Opis podprograma
Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od
dolgoročnih kreditov, obresti od kratkoročnih kreditov.
Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

22004 Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

6.864 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Občina Loška dolina je v letu 2002 prejela dokončen poračun kredita Stanovanjskega sklada RS za
financiranje adaptacije muzeja v Ložu. Skupni znesek prejetega kredita je znašal 27.230 tisoč SIT
oz. 113.628 EUR. V skladu s kreditno pogodbo smo kredit začeli odplačevati v decembru leta
2002 in sredstva za plačilo 12 obrokov kredita v letu 2013 so znašala 6.863,70 EUR.
Plačane obresti so v letu 2013 znašale 1.993,71 EUR, preostanek dolga na dan 31.12.2013 pa
100.220,82 EUR.
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2.2. OBRAZLOŽITEV IZVAJANJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU
2013
PK

NRP

1

2

Opis
3
OBČINSKA UPRAVA

Sprejeti proračun 2013 Veljavni proračun Realizacija
4

5

6

Indeks
6/7

3.113.312,45

3.069.867,20

2.249.688,47

73,28

11.036,00

12.621,00

12.019,88

95,24

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

11.036,00

12.621,00

12.019,88

95,24

06039002

Razpolaganje in uprav ljanje s premoženjem, potrebnim za delov anje občinske uprav e

11.036,00

12.621,00

12.019,88

95,24

11.036,00

12.621,00

12.019,88

95,24

19.000,00

19.000,00

19.000,00

100,00

ob065-08-0003 Nakup opreme za delov anje občinske uprav e

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Civilna zaščita in protipožarna varnost

19.000,00

19.000,00

19.000,00

100,00

07039002

Protipožarna v arnost

19.000,00

19.000,00

19.000,00

100,00

19.000,00

19.000,00

19.000,00

100,00

307.800,00

307.800,00

16.196,00

5,26

ob065-08-0004 Sofinanciranje nabav e gasilske opreme

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

307.800,00

307.800,00

16.196,00

5,26

11029002

Razv oj in prilagajanje podeželskih območij

180.000,00

180.000,00

4.616,00

2,56

180.000,00

180.000,00

4.616,00

2,56

127.800,00

127.800,00

11.580,00

9,06

127.800,00

127.800,00

11.580,00

9,06

471.400,00

454.731,48

305.294,31

67,14

ob065-12-0047 Večnamenski objekt Babno Polje
11029003

Zemljiške operacije
ob065-12-0051 Komasacija Podcerkev - Nadlesk

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

471.400,00

454.731,48

305.294,31

67,14

13029002

Inv esticijsko v zdržev anje in gradnja občinskih cest

452.500,00

435.831,48

298.377,68

68,46

ob065-08-0013 Obv ozna cesta Stari trg

130.000,00

130.000,00

46.352,61

35,66

ob065-11-0035 Obnov a ceste Pudob - Nadlesk

227.500,00

210.831,48

181.870,94

86,26

95.000,00

95.000,00

70.154,13

73,85

Inv esticijsko v zdržev anje in gradnja držav nih cest

18.900,00

18.900,00

6.916,63

36,60

ob065-10-0028 Rekonstrukcija ceste R213 Pudob - Iga v as II. faza

5.900,00

5.900,00

1.347,43

22,84

13.000,00

13.000,00

5.569,20

42,84

1.388.058,45

1.358.332,04

1.298.833,39

95,62

ob065-13-0058 Obnov a mostu v Nadlesku
13029006

ob065-13-0057 Ureditev hodnika za pešce Marof - Pudob

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.388.058,45

1.358.332,04

1.298.833,39

95,62

15029002

Rav nanje z odpadno v odo

1.388.058,45

1.358.332,04

1.298.833,39

95,62

1.115.058,45

1.175.718,17

1.175.013,93

99,94

163.000,00

43.306,53

976,00

2,25

ob065-13-0059 Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob

20.000,00

17.987,00

1.641,24

9,12

ob065-13-0063 Gradnja kanalizacije in obnov a v odov oda Sv ea - Nadlesk

90.000,00

121.320,34

121.202,22

99,90

ob065-12-0049 Gradnja komunalne infrastrukture v naselju Dane - 2. faza
ob065-13-0056 Obnov a čistilne naprav e Stari trg

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STAN. KOMUNALNA DEJAVNOST

686.018,00

687.382,68

404.038,52

58,78

1603

Komunalna dejavnost

455.200,00

456.564,68

310.797,52

68,07

16039001

Oskrba z v odo

455.200,00

456.564,68

310.797,52

68,07

ob065-11-0044 Gradnja v odnega v ira Kozarišče

20.000,00

20.000,00

3.200,00

16,00

ob065-13-0054 Vodooskrba v Babnem Polju

100.000,00

100.000,00

5.900,00

5,90

ob065-13-0055 Obnov a v odov odnega omrežja Stari trg - Markov ec

275.000,00

275.000,00

244.745,76

89,00
100,00

ob065-13-0060 Obnov a v odov odnega omrežja Stari trg - Lož

4.200,00

4.200,00

4.200,00

ob065-13-0061 Nakup naprav e za dezinfekcijo v ode v Kozariščah

26.000,00

26.000,00

21.387,08

82,26

ob065-13-0062 Gradnja v odov odnega omrežja Pudob - Nadlesk

30.000,00

31.364,68

31.364,68

100,00

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

116.000,00

116.000,00

1.380,00

1,19

16059002

Spodbujanje stanov anjske gradnje

116.000,00

116.000,00

1.380,00

1,19

58.000,00

58.000,00

1.380,00

2,38

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

114.818,00

114.818,00

91.861,00

80,01

Nakup zemljišč

114.818,00

114.818,00

91.861,00

80,01

ob065-08-0015 Nakup zemljišč

114.818,00

114.818,00

91.861,00

80,01

140.000,00

140.000,00

104.312,80

74,51

ob065-12-0048 Ureditev stanov anj v v ečnamenskem objektu Babno Polje

1606
16069002

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805

Šport in prostočasne aktivnosti

140.000,00

140.000,00

104.312,80

74,51

18059001

Programi športa

140.000,00

140.000,00

104.312,80

74,51

140.000,00

140.000,00

104.312,80

74,51

90.000,00

90.000,00

89.993,57

99,99

ob065-11-0040 Gradnja v ečnamenske športne dv orane

19

IZOBRAŽEVANJE

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

90.000,00

90.000,00

89.993,57

99,99

19039001

Osnov no šolstv o

90.000,00

90.000,00

89.993,57

99,99

90.000,00

90.000,00

89.993,57

99,99

3.069.867,20 2.249.688,47

73,28

ob065-11-0043 Inv esticije in inv esticijsko v zdržev anje OŠ Stari trg

3.113.312,45
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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave

12.020 €

ob065-08-0003 Nakup opreme za delovanje občinske uprave

12.020 €

Sredstva so bila v letu 2013 porabljena v višini 12.019,88 EUR za nakup programske opreme za
vodenje računovodstva, strojne računalniške opreme (strežnik, računalnik in čitalec) ter nakup
fotoaparata.

07039002 Protipožarna varnost

19.000 €

ob065-08-0004 Sofinanciranje nabave gasilske opreme

19.000 €

Namen sofinanciranja nabave gasilske opreme je opremiti člane operativnih gasilskih enot s
predpisanimi in tipiziranimi osebnimi zaščitnimi sredstvi. Cilj nakupa je zaščititi operativne gasilce
pri izvajanju gasilske službe, gašenja in reševanja.
Društva so sredstva v letu 2013 porabila za nabavo zaščitne opreme gasilcev, opreme za
opravljanje reševanja, gašenja in prve pomoči ter prenovo in obnovo gasilskih domov v Starem trgu
in Babnem Polju in sicer:
- PGD Stari trg 7.600,00 EUR
- PGD Iga vas 5.700,00 EUR
- PGD Babno Polje 5.700,00 EUR

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

4.616 €

ob065-12-0047 Večnamenski objekt Babno Polje

4.616 €

Občina Loška dolina je 5.12.2013 podpisala pogodbo z izvajalcem Obnova Kočevje d.o.o. za
ureditev večnamenskega objekta Babno Polje, projekt delno sofinancira EU in sicer iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, operacija se izvaja v okviru ukrepa 322 Obnova in razvoj
vasi v okviru PRP 2007-2013. Delež sofinanciranja znaša do vključno 60 % priznane vrednosti
naložbe, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež RS
pa 25 %. Ostalo so lastna sredstva občine Loška dolina.
Vrednost pogodbe sklenjene z izbranim izvajalcem na osnovi javnega naročila znaša 147.555,73
EUR, rok dokončanja del je 05.06.2014.
V letu 2012 je občina pripravila potrebno projektno dokumentacijo, stroški so znašali 5.052 EUR, v
letu 2013 pa so stroški projekta znašali 4.616 EUR in so se nanašali na izdelavo novelacije DIIP in
na svetovanje pri investiciji in pri postopku javnega naročanja.

11029003 Zemljiške operacije

11.580 €

ob065-12-0051 Komasacija Podcerkev - Nadlesk

11.580 €

Občina Loška dolina je priprave v zvezi s projektom Komasacija Podcerkev - Nadlesk pričela v letu
2012, stroški so se nanašali na izdelavo dokumentacije za pripravo vloge za izdajo odločbe o
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uvedbi komasacijskega postopka.
Stroški so v letu 2012 znašali 7.260 EUR.
V letu 2013 se je Občina Loška dolina prijavila na Javni razpis za ukrep 125a: Izboljšanje in razvoj
infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet komasacije (Uradni
list RS, št. 7/13) in pridobila odobrena nepovratna sredstva programa razvoja podeželja
sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega podeželja v višini 336.203,98 EUR. Od tega je delež
EU 75%. Objavljen je bil javni razpis za izbor izvajalca geodetskih del s katerim je bila v letu 2013
tudi podpisana pogodba.
V letu 2013 so stroški projekta znašali 11.580 EUR in so se nanašali na pripravo dokumentacije, ki
je bila obvezna priloga vloge na javni razpis za pridobitev sredstev MKO.
V letu 2013 (20.12.2013) je občina podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem za izvedbo
geodetskih del na komasacijskem območju, kot najugodnejši ponudnik je bila izbrana Geodetska
družba d.o.o. Ljubljana, vrednost pogodbe znaša 380.562,16 EUR, sredstva se zagotovijo v letih
2014 in 2015.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

ob065-08-0013 Obvozna cesta Stari trg

298.378 €

46.353 €

V okviru projekta so bila sredstva v višini 78.060,00 EUR v letu 2011 porabljena za nakup zemljišč
za potrebe obvozne ceste parc. št. 220/2, 233/1, 233/3, 233/4, 233/5, 240/1, 240/2, 240/3 (vse
K.O. Stari trg) v izmeri 7.800 m2.
V letu 2011 so bila za izdelavo geodetskega načrta in del plačila za idejni projekt obvozne ceste
plačana sredstva v višini 9.722,16 EUR. V letu 2012 smo idejni projekt pridobili in zaradi zahtev
Direkcije RS za ceste pričeli z izdelavo strokovnih podlag za potrditev projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja-PGD ter za to porabili 22.008 EUR.
V letu 2013 je bila izdelana študija upravičenosti priključevanja obvoznice, hidrotehnično poročilo
prečkanja obvoznice čez Brežiček ter arheološki pregled trase v skupni vrednosti 46.352,61 EUR.

ob065-11-0035 Obnova ceste Pudob - Nadlesk

181.871 €

V okviru projekta smo v letu 2011 plačali izdelavo geodetskega načrta za traso ceste ter izdelavo
projekta za izvedbo, plačilo v letu 2012 pa se je nanašalo na izdelavo prometne študije, katero je
od občine za potrditev dokumentacije zahtevala Direkcija RS za ceste.
V letu 2013 je bila gradnja zaključena. Stroški so se nanašali na gradbena dela v vrednosti
174.729,10 EUR, plačilo gradbenega nadzora v vrednosti 3.494,58 EUR ter na plačilo drugih
storitev in dokumentacije (svetovanje pri izvedbi javnega naročila, izdelava DIIP).
Skupna vrednost projekta je znašala 182.938,94 EUR.

ob065-13-0058 Obnova mostu v Nadlesku

70.154 €

V letu 2012 smo pridobili projektno dokumentacijo za sanacijo mostu čez vodotok Obrh v naselju
Nadlesk. Po strokovnih ocenah projektanta je bila sanacija mosta nujna. V letu 2013 je bil z
javnim naročilom izbran izvajalec ter sanacija tudi izvedena. Obnovljeni so bili nosilni elementi
mostu, izdelana je bila nova nosilna plošča s hidroizolacijo, uredilo se je ustrezno odvodnjavanje
meteornih vod in asfaltiranje ter postavljene nove ograje mostu.
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13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

6.917 €

ob065-10-0028 Rekonstrukcija ceste R213 Pudob - Iga vas II. faza1.347 €
Na podlagi sporazuma in sklenjene pogodbe z Direkcijo RS za ceste je bila v letu 2009 in 2010
izvedena 1. faza rekonstrukcije regionalne ceste R1-213 (Pudob-Iga vas). V sklopu rekonstrukcije
je občina delno sofinancirala nakup zemljišč in meteorno odvodnjavanje padavinskih voda. V celoti
je bila občina dolžna financirati avtobusna postajališča ter vse prestavitve obstoječih komunalnih
vodov. V letu 2011 se je začela izvajati še II. faza te rekonstrukcije v skupni dolžini ca 500 m.
Zaradi intervencijskih ukrepov države se je druga faza prepolovila in bo investicija zaključena (po
potrditvi države) šele v letu 2014 ali pa še kasneje. Občinski delež celotne druge faze je v letu 2012
znašal 70.983,80 EUR za gradnjo (izvajalec Cestno podjetje Ljubljana d.d.) ter 3.117,12 EUR za
plačilo gradbenega nadzora in dokumentacije.
V letu 2013 so bila plačana le dela, ki so bila opravljena konec leta 2012 (ko je bil projekt tudi
zaustavljen) v vrednosti 1.347,43 EUR.

ob065-13-0057 Ureditev hodnika za pešce Marof - Pudob

5.569 €

Ob glavni republiški cesti R1 213 med naseljema Lož in Iga vas je cca 500 m trase, kjer hodnik za
pešce še ni zgrajen (od Marofa - do mosta v Pudobu). Poleg hodnika je v sklopu del predviden tudi
prehod za pešce, ki se bo z ustrezno prometno signalizacijo navezoval na cesto Pudob-Nadlesk.
Oba posega bosta bistveno izboljšala prometno varnost pešcev na tem odseku državne in lokalne
ceste.
V letu 2013 so bila porabljena sredstva za delno izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo
hodnika za pešce v Pudobu ter izdelavo geodetskega načrta.
Nadaljevanje aktivnosti je predvideno v letu 2014.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1.298.833 €

ob065-12-0049 Gradnja kom. infrastrukture v naselju Dane - 2.
faza
1.175.014 €
Občina je v letu 2012 izvedla javni razpis in izbrala izvajalca del Pirc gradnje d.o.o. Začetek gradnje
je bil v oktobru 2012, plačilo za gradbena dela je v letu 2012 znašalo 245.160,46 EUR. Skupaj so
stroški v letu 2012 znašali 271.296,58 EUR.
Investicija se je nadaljevala v letu 2013. Za celotno investicijo je občina prejela sredstva EU v
vrednosti 940.948,45 EUR.
Skupni stroški celotne investicije: (2012 in 2013)
investicijska dokumentacija (DIIP, IP)

7.800,00 EUR

stroški priključitve na el. omrežje, omrežnina

3.563,08 EUR

gradbeni nadzor

20.945,25 EUR

svetovanje v postopku javnega naročanja

17.650,17 EUR

gradbena dela

1.396.352,01 EUR

Dela so obsegala kompletno ureditev komunalne infrastrukture v naseljih Podcerkev in Nadlesk in
navezavo na čistilno napravo v Danah. Izvedena je bila fekalna in meterorna kanalizacija s štirimi
črpališči, obnovljen vodovod, urejena javna razsvetljava, v celoti pa so se lokalne ceste preplastile
z novim asfaltom.
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ob065-13-0056 Obnova čistilne naprave Stari trg

976 €

Zaradi ekonomskih vzrokov in okoljskih dejstev se načrtovana čistilna naprava v Pudobu ne bo
gradila. Odpadne vode naselij predvidenih v fekalnem kanalizacijskem omrežju Pudob (Pudob, Iga
vas, Viševek, Šmarata in Kozarišče) se bodo odvajale v obstoječo čistilno napravo v Starem trgu.
Zaradi bodoče povečane obremenitve, težjih pogojev delovanja v zimskem času (težave pri
vpihovanju zraka) ter predvidenega čiščenja grezničnih odpadnih voda iz individualnih greznic je
bilo načrtovano, da bo čistilna naprava v Starem trgu posodobljena že v letu 2013. Investicija se je
v letu 2013 sicer začela, vendar smo za potrebe pravilnega dimenzioniranja izvedli le razširjen
monitoring delovanja čistilne naprave. Izdelana je že projektna dokumentacija, obnovitvena dela pa
se bodo pričela spomladi 2014. Do jeseni 2014 bodo dela zaključena.

ob065-13-0059 Gradnja omrežja komunalne infrastr. Pudob

1.641 €

Zaradi spremenjene zakonodaje in opustitve načrta izgradnje čistilne naprave v Pudobu, je
potrebno novelirati projektno dokumentacijo. Predvideno je, da se bodo odpadne vode naselij
vključenih v fekalni kanalizacijski sistem Pudob (Pudob, Iga vas, Viševek, Šmarata in Kozarišče)
odvajale v čistilno napravo v Starem trgu. Načrtovano je bilo, da bo v letu 2013 izvedeno javno
naročilo za gradnjo in da se bo gradnja tudi začela, vendar so se stroški v letu 2013 nanašali le na
pridobivanje služnosti na predvideni trasi gradnje. Gradnja se bo pričela v letu 2014.

ob065-13-0063 Gradnja kanalizacije in obnova vodovoda Svea Nadlesk
121.202 €
Ker je bilo v naselju Nadlesk v okviru gradnje kanalizacijskega omrežja obnovljeno vodovodno
omrežje je bilo smiselno z gradnjo nadaljevati do objekta Svea. Poleg vodovoda je bil položen tudi
gravitacijski fekalni vod, na katerega smo priključili še pet stanovanjskih objektov.
Sredstva smo zagotovili v rebalansu proračuna za leto 2013 v višini 90.000 EUR, dejanska
vrednost investicije pa je znašala 121.202,22 EUR (veljavni proračun) in smo jih zagotovili s
prerazporeditvami znotraj postavke 15003.
Skupni stroški investicije:
izdelava DIIP

2.013,00 EUR

gradbeni nadzor

2.267,69 EUR

gradbena dela

16039001 Oskrba z vodo

ob065-11-0044 Gradnja vodnega vira Kozarišče

116.921,53 EUR

310.798 €

3.200 €

Projekt zajema aktivnosti v zvezi z gradnjo vodnega vira v Kozariščah. V letu 2011 so se stroški
nanašali na dela na vrtinah K-4 in K-5 za izdelavo kaptažne vrtine K-4 globine 150m, hidrogeološka
dela in geofizikalno karotažo vrtine, dobavo in vgradnjo elektro opreme in instalacij za vrtino ter
gradbena dela na vrtnini K-4 in izdelavo projekta za izvedbo za vključitev vrtine v vodovodno
omrežje.
Plačilo se je nanašalo tudi na izdelavo vrtine K-5 in spremljajoča hidrogeološka dela (aktiviranje,
karotaža vrtine, spremljava vrtanja in poročilo o izvedbi del).
Stroški so v letu 2011 znašali 100.327,74 EUR.
V letu 2012 smo projekt nadaljevali, porabljena sredstva pa so znašala 74.307,13 EUR. Aktivnosti
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so se nanašale na gradnjo povezovalnega vodovoda K5 ter elektro in gradbena dela.
V letu 2013 so se stroški nanašali na izdelavo PGD (3.200,00 EUR).
V letu 2014 se bo dokončno izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, izvajali bomo še
potrebne ustrezne monitoringe vode ter na koncu izvedli še tehnični pregled oziroma pridobili
uporabno dovoljenje za celotno infrastrukturo vodnega vira. Po ureditvi lastniških razmerij Vaške
agrarne skupnosti Kozarišče se bo odkupilo zemljišča na katerih se nahajajo vrtine.

ob065-13-0054 Vodooskrba v Babnem Polju

5.900 €

Zaradi nezadostnih kapacitet vrtine v Babnem Polju in slabosti vodovodnega omrežja smo v letu
2013 pričeli z reševanjem problematike vodooskrbe v Babnem Polju, načrtovana sredstva so se
nanašala na začetek investicije, v letu 2013 so se stroški nanašali na dobavo in montažo krmilne
omarice s frekvenčnim regulatorjem za obstoječo vrtino. Stroški so znašali 5.900 EUR.

ob065-13-0055 Obnova vodovodnega omrežja Stari trg Markovec

244.746 €

Zaradi dotrajanosti in s tem povezanih pogostih defektov na cevovodu Stari trg-Markovec ima
javno vodovodno omrežje velike izgube pitne vode, veliki pa so tudi stroški popravil. Izvedena je
bila obnova cevovoda v dolžini ca 1100m ter tudi veje v Smelijevem naselju v dolžini 200m. Veja v
Smelijevem naselju je končana (urejena je tudi cesta), zaradi pogojev Direkcije RS za ceste pa je
bilo potrebno pred izdajo zapore za državno cesto izdelati še izvedbeni načrt rekonstrukcije ceste.
Zaradi navedenega v letu 2013 investicija ni bila končana. V letu 2014 potrebujemo za dokončanje
zastavljenega še ca 150.000 EUR. Spomladi 2014 bo položen še vrhnji sloj asfalta.
Stroški investicije v letu 2013:
gradnja

232.266,27 EUR

investicijski nadzor

4.413,29 EUR

izdelava DIIP, izvedbeni načrt rekonstrukcije

8.066,20 EUR

ob065-13-0060 Obnova vodovodnega omrežja Stari trg - Lož

4.200 €

Z rebalansom proračuna za leto 2013 investicija ni bila več načrtovana, ker nismo uspeli v letu
2013 prejeti sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje, Nastali stroški v letu 2013 v višini
4.200 EUR so se nanašali na izdelavo investicijske dokumentacije za prijavo na razpis.

ob065-13-0061 Nakup naprave za dezinf. vode v Kozariščah

21.387 €

Zaradi večje učinkovitosti na viruse, legionelo, biofilme in razne parazite smo nadomestili postopek
kloriranja pitne vode na vrtini v Kozariščah z novo klordioksidno napravo. Vrednost nove naprave
znaša 21.387,08 EUR in bo služila svojemu namenu tudi po vzpostavitvi vodovodne povezave med
Podgoro in Babnim poljem.

ob065-13-0062 Gradnja vodovodnega omrežja Pudob-Nadlesk

31.365 €

Glede na obstoječe vodovodno omrežje je bilo zaradi enakomerne dobave pitne vode v naselja
Nadlesk, Podcerkev in Dane potrebno zaključiti vodovodno zanko med naseljema Pudob-Nadlesk.
Investicija v vrednosti 31.364,68 EUR se je izvajala sočasno z obnovo ceste Pudob-Nadlesk.
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16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1.380 €

ob065-12-0048 Ureditev stanovanj v večnamenskem objektu
Babno Polje

1.380 €

V okviru postavke je bila v letu 2013 načrtovana izgradnja dveh enosobnih stanovanj v mansardi
večnamenskega objekta Babno Polje. Nastali stroški se nanašajo le na izdelavo projektne
dokumentacije, investicija bo izvedena v letu 2014.

16069002 Nakup zemljišč

91.861 €

ob065-08-0015 Nakup zemljišč

91.861 €

V letu 2013 je bilo pridobljeno naslednje stvarno premoženje:




nepremičnine s parc. št. 276/8 k.o. Knežja njiva in 4 k.o. Podcerkev so bile
kupljene za skupno ceno 2.600,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 26.6.2013
in je zemljiškoknjižno realizirana.
nepremičnine s parc. št. 216 in *100 k.o. Stari trg pri Ložu so bile kupljene za
skupno ceno 55.000,00 EUR. Pogodba je sklenjena dne 29.11.2013 in je
zemljiškoknjižno realizirana.



stanovanje v stavbi št. 135 na parc. št. 1492/3 k.o. Stari trg pri Ložu je bilo
kupljeno za ceno 29.300,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 17.4.2013 in je
zemljiškoknjižno realizirana.



nepremičnina 1715/5 k.o. Podcekev je bila pridobljena z menjavo za parc. št.
1723/2 k.o. Podcerkev. Pogodba je sklenjena dne 6.5.2013, ni še zemljiškoknjižno
realizirana,



nepremičnino s parc. št. 898/2 k.o. Dane je lastnica brezplačno prrenesla na
Občino Loška dolina. Pogodba je sklenjena dne 26.6.2013 in je zemljiškoknjižno
realizirana,



nepremičnina s parc. št. 1378 k.o. Viševek je pridobljena z menjavo za parc. št.
1383 k.o. Viševek. Pogodba je sklenjena dne 1.7.2013, ni še zemljiškoknjižno
realizirana,



nepremičnine s parc. št. 12/6, 12/7, 12/8 in 12/9 vse k.o. Dane so bile kupljene za
skupno ceno
896,00 EUR. Pogodba je sklenjena dne 29.8.2013 in je
zemljiškoknjižno realizirana,



nepremičnina s parc. št. 177/1 k.o. Dane je bila kupljena za ceno 4.065,00 EUR.
Pogodba je sklenjena dne 29.8.2013 in je zemljiškoknjižno realizirana.

18059001 Programi športa

104.313 €

ob065-11-0040 Gradnja večnamenske športne dvorane

104.313 €

V letu 2013 je bila za večnamensko športno dvorano izdelana projektna dokumentacija in
pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo. Izdelana je tudi investicijska dokumentacija. Investicijo
smo prijavili za sofinanciranje na Fundacijo za šport in v letu 2014 nameravamo ob zagotovitvi tujih
sredstev pričeti z gradnjo.
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Stroški v letu 2013:
arheološke raziskave,
geodetski načrt

geološko

geomehansko

poročilo,
14.672,23 EUR

izvedba javnega naročila za projektiranje in svetovanje

2.779,04 EUR

projektna dokumentacija (idejna zasnova, PGD in PZI

79.541,53

izdelava investicijske dokumentacije in vloge za razpis
Fundacije za šport

7.320,00 EUR

19039001 Osnovno šolstvo

89.994 €

ob065-11-0043 Investicije in investicijsko vzdrž. OŠ Stari trg

89.994 €

V letu 2013 so bila v okviru te postavke porabljena sredstva za:
 zamenjavo oken in projektno dokumentacijo za obnovo sanitarij v podružnični šoli
v Iga vasi v višini 40.000,64 EUR;
 adaptacijo sanitarij v podružnični šoli v Iga vasi v višini 28.992,93 EUR;
 zamenjavo strešnih oken v prostorih glasbene šole v Starem trgu v višini 15.925,00
EUR;
 sanacijo elektroinštalacij po odločbi inšpektorja v višini 5.075,00 EUR

2.3. ODHODKI PRORAČUNA OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2013 PO
FUNKCIONALNI DEJAVNOSTI
Odhodki proračuna občine Loška dolina za leto 2013, razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji:
(v EUR)
FK

Opis

1

2

01 JAVNA UPRAVA

Sprejeti proračun 2013 Veljavni proračun 2013 Realizacija 2013 Indeks 5:4
3

4

5

6

632.394,59

628.494,92

533.769,24

84,93

5.500,00

5.500,00

4.339,44

78,90

45.400,00

45.400,00

45.291,28

99,76

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

1.413.184,00

1.413.340,47

951.200,79

67,30

05 VARSTVO OKOLJA

1.482.188,45

1.482.282,00

1.397.841,50

94,30

712.706,00

712.706,00

445.211,09

62,47

49.640,00

53.080,63

53.011,07

99,87

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST DEJAVNOSTI NEPROF. ORGANIZACIJ

443.840,00

444.049,02

392.407,01

88,37

09 IZOBRAŽEVANJE

712.730,00

712.730,00

668.499,17

93,79

10 SOCIALNA VARNOST

155.000,00

155.000,00

120.354,76

77,65

5.652.583,04

5.652.583,04

4.611.925,35

81,59

02 OBRAMBA
03 JAVNI RED IN VARNOST

06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
07 ZDRAVSTVO
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2.4. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH OBČINE LOŠKA DOLINA
ZA LETO 2013
2.4.1 Dolgoročni cilji
Dolgoročni cilji občine so določeni v glavnem v razvojnem načrtu občine – Načrtu razvojnih
programov, ki je priloga vsakokratnega letnega načrta in vključuje načrtovana investicijska
vlaganja v obdobju 4 let. Doseganje oziroma izvrševanje zastavljenih ciljev v letu 2013 na
investicijskem področju je podrobneje predstavljeno v obrazložitvi realizacije Načrta razvojnih
programov za leto 2013.

2.4.2. Letni cilji
Letni cilji občine Loška dolina so, kar zadeva investicij, razvidni iz programov in obrazložitev
proračuna občine Loška dolina za leto 2013.

2.4.3 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Predhodne obrazložitve prikazujejo oceno uspeha doseganja v proračunu zastavljenih ciljev.
Pri realizaciji načrtovanih prihodkov smo skoraj v celoti dosegli v rebalansu načrtovane
vrednosti (95 % realizacija), pri odhodkih pa smo uspeli realizirati 81,6 % načrtovanega
zneska. Največja odstopanja od predvidenih odhodkov so na področju odhodkov
proračunskega uporabnika 4000 občinska uprava, kjer je na investicijskem delu dosežena
realizacija v višini 75 % planirane (nerealizirani projekti na področju kmetijstva (večnamenski
objekt Babno Polje in urejanje komasacijskih postopkov), na področju prometa nerealiziran
projekt obvozne ceste Stari trg in na področju oskrbe z vodo nerealiziran projekt vodooskrba
v Babnem Polju.
Menimo, da smo naloge v letu 2013 v korist prebivalcem občine Loška dolina opravljali
zadovoljivo, izvedli večino zastavljenih investicijskih ciljev, ter za izvrševanje teh nalog in
ciljev proračunska sredstva uporabili gospodarno in učinkovito.

Pripravili:
Lidija Novak
Danica Zrim
Bogdan Zevnik
Nataša Zbašnik
Daliborka Radovanovič Jenc
Emil Mlakar
Nina Komidar Šraj

Župan:
Janez Komidar

Priloge:
 poročilo o realizaciji letnega načrta razpolaganja in pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2013
 realizacija splošnega dela proračuna za leto 2013
 realizacija posebnega dela proračuna za leto 2013
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POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2013
1. Pravna podlaga:
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS št.
86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G) v 15. členu določa, da Župan enkrat letno poroča
občinskemu svetu o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.
2. Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga je
sprejel Občinski svet za leto 2013
Občinski svet je dne 17.1.2013 sprejel letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
v lasti Občine Loška dolina za leto 2013. Letni načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem je bil dopolnjen dne 27.6.2013 skupaj z rebalansom proračuna za leto 2013.
Letni načrt je predvidel prodajo nepremičnin v skupni vrednosti 134.317,00 EUR, dopolnitev
letnega načrta pa je predvidevala še prodajo nepremičnin v skupni vrednosti 24.363,00 EUR.
Skupna vrednost nepremičnin, ki so bile predvidene za prodajo v letu 2013 je bila 158.680,00
EUR.
Za prodajo so bila predvidena naslednja zemljišča:
ZAP.
ŠT.

Parc. št/
k.o.

Površina v m2/

1

ID znak
619/1
Žimarice

3561 m2

1620-619/1-0

Stavbišče
Pozidano
zemljišče

Orientacijska
vrednost v EUR

Metoda
razpolaganja

Ekonomska
utemeljenost

570,00

Javno zbiranje
ponudb

600,00

Javno zbiranje
ponudb

Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.

765,00

Javno zbiranje
ponudb

518,00

Javno zbiranje
ponudb

195,00

Javno zbiranje
ponudb

Raba

2

855/17
Žimarice

5835 m2

1620-855/17-0
pašnik

3

4

976/0
Žimarice

9549 m2

1620-976/0-0

pašnik

985/0
Žimarice

3859 m2

1620-985/0-0

5

njiva
travnik

987/0
Žimarice

1813 m2

1620-987/0-0

njiva

Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
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6

7

8

9

988/0
Žimarice

1190 m2

1620-988/0-0

pašnik

993/0
Žimarice

3395 m2

1620-993/0-0

pašnik

996
Žimarice

1712 m2

1620-996/0-0

neplodno

1006/2
Žimarice

11774 m2

1620-1006/2-0
10

11

65,00

Javno zbiranje
ponudb

222,00

Javno zbiranje
ponudb

102,00

Javno zbiranje
ponudb

957,00

Javno zbiranje
ponudb

230,00

Javno zbiranje
ponudb

1144,00

Javno zbiranje
ponudb

640,00

Javno zbiranje
ponudb

140,00

Javno zbiranje
ponudb

663,00

Javno zbiranje
ponudb

pašnik
gozd

1006/3
Žimarice

1758 m2

1620-1006/3-0

pašnik

1007/4
Žimarice

13595 m2

1620-1007/4-0
gozd

12

13

14

1007/5
Žimarice

6255 m2

1620-1007/5-0

gozd

1013/3
Žimarice

1292 m2

1620-1013/3-0

njiva
travnik

1355/55
Žimarice

7038 m2

1620-1355/55-0
gozd

Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
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15

1361/2
Žimarice

2297 m2

370,00

Javno zbiranje
ponudb

1.400,00

Javno zbiranje
ponudb

327,00

Javno zbiranje
ponudb

7.580,00

Javno zbiranje
ponudb

248,00

Javno zbiranje
ponudb

225,00

Javno zbiranje
ponudb

243,00

Javno zbiranje
ponudb

205,00

Javno zbiranje
ponudb

123,00

Neposredna
pogodba

1620-1361/2-0
njiva

16

1516/16
Žimarice

18276 m2

1620-1516/16-0
gozd

17

2109/0
Žimarice

3597 m2

1620-2109/0-0
pašnik

18

19

*182
Žimarice

255 m2

1620-182/0-1

stavbišče
pozidano
zemljišče

582/35
Gora

1761 m2

1621-582/35-0
gozd

20

582/38
Gora

1592 m2

1621-582/38-0
gozd

21

582/39
Gora

1724 m2

1621-582/39-0
gozd

22

582/40
Gora

1454 m2

1621-582/40-0
gozd

23

27
Lož

777 m2

1636-27/0-0
njiva

Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 41/150 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 9/50 dela.
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24

25

26

1673/92
Iga vas

26.600 m2

1.920,00

Neposredna
pogodba

1644-1673/92-0

gozd

1300
Lož

52.920 m2

23.285,00

Javno zbiranje
ponudb

1636-1300/0-0

travnik
gozd

1310
Lož

7575 m2

3.333,00

Javno zbiranje
ponudb

35.000,00

Javno zbiranje
ponudb

1.098,00

Neposredna
pogodba

429 m2
pašnik

7.722,00

Neposredna
pogodba

425 m2
pašnik

7.650,00

Neposredna
pogodba

103 m2
pašnik

1.854,00

Neposredna
pogodba

231 m2
pašnik

4.158,00

Neposredna
pogodba

106 m2
pašnik

1.908,00

Neposredna
pogodba

1636-1310/0-0
njiva
88/100 deleža
27

1360/3
Nadlesk
1647-1360/3-0

28

1601/12
Lož

1768 m2
Poslovna
stavba,
dvorišče
61 m2
dvorišče

1636-1601/12-0
29

1602/2
Lož
1636-1602/2-0

30

1602/3
Lož
1636-1602/3-0

31

2247/15
Lož
1636-2247/15-0

32

1602/4
Lož
1636-1602/4-0

33

2247/14
Lož
1636-2247/14-0

34

1643/25
Lož

15 m2
pot

300,00

Neposredna
pogodba

35

1643/14
Lož

61 m2
pot

1.220,00

Neposredna
pogodba

36

1643/15
Lož

66 m2
pot

1.320,00

Neposredna
pogodba

Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v ¼ dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 88/100 dela.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Občina je solastnik
v 88/100 dela
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Ureditev
zemljiškoknjižnega
stanja.
Ureditev
zemljiškoknjižnega
stanja.
Ureditev
zemljiškoknjižnega
stanja.
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37

1643/17
Lož

88 m2
pot

1.760,00

Neposredna
pogodba

38

1643/18
Lož

97 m2
pot

1.940,00

Neposredna
pogodba

39

1643/19
lož

91 m2
pot

1.820,00

Neposredna
pogodba

40

1643/20
Lož

82 m2
pot

1.640,00

Neposredna
pogodba

41

1643/21
Lož

65 m2
pot

1.300,00

Neposredna
pogodba

42

1643/22
Lož

65 m2
pot

1.300,00

Neposredna
pogodba

43

1723/2
Podcerkev

716 m2

351,00

Neposredna
pogodba

1635-1723/2-0

pot

44

1352/8
Viševek
1645-1352/8-0

68 m2
pot

1.020,00

Neposredna
pogodba

45

177/114
Viševek

271 m2

4.065,00

Neposredna
pogodba

1645-177/114-0

pot

177/115
Viševek

179 m2

2.685,00

Neposredna
pogodba

1645-177/115-0

pot

177/116
Viševek

52 m2

780,00

Neposredna
pogodba

1645-177/116-0

pot

341/32
Knežja njiva

132 m2

3.036,00

Neposredna
pogodba

1638-341/32-0

neplodno

1383
Viševek

288 m2

4.320,00

Neposredna
pogodba

1645-1383/0-0

pot

46

47

48

49

Ureditev
zemljiškoknjižnega
stanja.
Ureditev
zemljiškoknjižnega
stanja.
Ureditev
zemljiškoknjižnega
stanja.
Ureditev
zemljiškoknjižnega
stanja.
Ureditev
zemljiškoknjižnega
stanja.
Ureditev
zemljiškoknjižnega
stanja.
Menjava za parc.
št. 1715/5 k.o.
Podcerkev. Z
menjavo bo urejeno
zemljiškoknjižno
stanje z stanjem v
naravi
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina in je v
naravi funkcionalno
zemljišče k
zasebnemu
objektu.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina.
Zemljišče ni
potrebno za
opravljanje redne
dejavnosti Občine
Loška dolina in je v
naravi funkcionalno
zemljišče k
zasebnemu
objektu.
Menjava za
nepremičnino parc.
št. 1378 k.o.
Viševek. Z menjavo
se bo uredilo
zemljiško knjižno
stanje
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Skupaj

134.317,00

Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem:
ZAP.
ŠT.

Parc. št/
k.o.

1

ID znak
1590 Dane

Površina v m2/

Metoda
razpolaganja

Raba

Posplošena tržna oz.
orientacijska vrednost
nepremičnine

22625 m2

Neposredna
pogodba

1.815,00

13065 m2

Neposredna
pogodba

1.000,00

4630 m2

Neposredna
pogodba

620,00

1634-1590/0-0
2

1607 Dane
1634-1607/0-0

3

1936/339 Nadlesk
1647-1936/339-0

4

1936/340 k.o. Nadlesk

2270 m2

Neposredna
pogodba

350,00

5

1936/341 k.o. Nadlesk

7380 m2

Neposredna
pogodba

870,00

6

1936/342 k.o. Nadlesk

220 m2

Neposredna
pogodba

25,00

7

1296/24 k.o. Lož

7585 m2

Neposredna
pogodba

800,00

8

1296/25 k.o. Lož

2570 m2

Neposredna
pogodba

250,00

9

1401/2 k.o. Lož

2442 m2

Neposredna
pogodba

260,00

10

507/25 k.o. Podcerkev

12270 m2

Neposredna
pogodba

1.110,00

11

507/56 k.o. Podcerkev

21050 m2

Neposredna
pogodba

1.400,00

12

101/1 k.o. Podcerkev

2690 m2

Neposredna
pogodba

270,00

13

102 k.o. Podcerkev

399 m2

Neposredna
pogodba

60,00

14

322 k.o. Podcerkev

1176 m2

Neposredna
pogodba

115,00

15

328 k.o. Podcerkev

1241 m2

Neposredna
pogodba

122,00

16

490 k.o. Podcerkev

386 m2

Neposredna
pogodba

25,00

17

495/2 k.o. Podcerkev

158 m2

Neposredna
pogodba

10,00

18

140 k.o. Podcerkev

2078 m2

Neposredna
pogodba

205,00
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19

149 k.o. Podcerkev

996 m2

Neposredna
pogodba

130,00

20

133 k.o. Podcerkev

802 m2

Neposredna
pogodba

210,00

21

134/1 k.o. Podcerkev

1845 m2

Neposredna
pogodba

241,00

22

134/2 k.o. Podcerkev

193 m2

Neposredna
pogodba

25,00

23

135 k.o. Podcerkev

1571 m2

Neposredna
pogodba

205,00

24

145/1 k.o. Podcerkev

363 m2

Neposredna
pogodba

50,00

25

145/2 k.o. Podcerkev

367 m2

Neposredna
pogodba

48,00

26

151 k.o. Podcerkev

309 m2

Neposredna
pogodba

40,00

27

156 k.o. Podcerkev

360 m2

Neposredna
pogodba

47,00

28

*80 k.o. Podcerkev

347 m2

Neposredna
pogodba

14.060,00

Skupaj

24.363,00

Pri vseh predmetih prodaje je bil izpeljan postopek kot ga predvideva Zakon o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Opravljen je bil pravni pregled
nepremičnine, ogled na terenu, ter nato izbran ustrezen postopek prodaje, ki je odvisen od
ocenjene vrednosti nepremičnine. Če je posamezna ocenjena vrednost nepremičnine nižja
od 20.000,00 EUR se nepremičnina proda ali zamenja na podlagi neposredne pogodbe. V
kolikor je vrednost nepremičnine višja se kot metoda razpolaganja uporabi javna dražba ali
javno zbiranje ponudb. V primeru ko se sklepa neposredna pogodba se namera o prodaji
objavi a spletni strani občine in je objavljena najmanj 15 dni. Izvedba javne dražbe in javno
zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Nepremičnine katerih je
posamična vrednost izkustveno višja od 10.000,00 EUR mora pred razpolaganjem oceniti
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin v skladu s 17. členom Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. List RS št. 86/2010, 75/2012).
V letu 2013 so bile v načrtu razpolaganja predvidene nepremičnine za prodajo po
metodi javnega zbiranja ponudb in sicer:
Nepremičnina s parc. št. 1360/3 k.o. Nadlesk, v naravi poslovna stavba in dvorišče je bila
ocenjena s strani pooblaščenega sodnega cenilca gradbene stroke. Javno zbiranje ponudb
je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije dne 5.7.2013 in ponovno objavljeno
dne 30.7.2013. V času objav ni prispela nobena ponudba, zato je v skladu 23. členom
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavljena
namera za sklenitev neposredne pogodbe z znižano ceno in opravljeno pogajanje z
zainteresiranim ponudnikom. Nepremičnina je s pogodbo sklenjeno dne 30.10.2013 prodana
po ceni 31.000,00 EUR.
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V letu 2013 je bilo na podlagi neposredne pogodbe prodano naslednje stvarno
premoženje:
-

-

-

-

nepremične s parc. št. 1745, 1746 in 10, vse k.o. Nadlesk so bile po objavljeni nameri
z neposredno pogodbo z dne 6.12.2012 prodane po ceni 1.459,00 EUR,
nepremičnina s parc. št. 27 k.o. Lož je bila po objavljeni nameri prodana z
neposredno pogodbo z dne 11.9.2013 v deležu 9/50 za ceno 123,00 EUR,
nepremičnina s parc. št. 1601/12 k.o. Lož je bila po objavljeni nameri prodana z
neposredno pogodbo z dne 1.8.2013 za ceno 1.098,00 EUR,
nepremičnina s parc. št. 1643/17 k.o. Lož je bila po objavljeni nameri prodana z
neposredno pogodbo z dne 5.8.2013 po ceni 1.760,00 EUR,
nepremičnina s parc. št. 1643/18 k.o. lož je bila po objavljeni nameri prodana z
neposredno pogodbo z dne 14.10.2013 po ceni 1.940,00 EUR,
nepremičnina s parc. št. 1643/19 k.o. Lož je bila po objavljeni nameri prodana z
neposredno pogodbo z dne 18.7.2013 po ceni 1.820,00 EUR,
nepremičnina s parc. št. 1643/20 k.o. Lož je bila po objavljeni nameri prodana z
neposredno pogodbo z dne 5.7.2013 po ceni 1.640,00 EUR,
nepremičnina s parc. št. 1643/21 k.o. Lož je bila po objavljeni nameri prodana z
neposredno pogodbo z dne 5.7.2013 po ceni 1.300,00 EUR,
nepremičnina s parc. št. 1643/22 k.o. Lož je bila po objavljeni nameri prodana z
neposredno pogodbo z dne 18.7.2013 po ceni 1.300,00 EUR,
nepremičnina s parc. št. 1723/2 k.o. Podcerkev je bila po objavljeni nameri zamenjana
za parc. št. 1715/5 k.o. Podcerkev z neposredno pogodbo z dne 6.5.2013,
nepremičnina s parc. št. 1352/8 k.o. Viševek je bila po objavljeni nameri z neposredno
pogodbo z dne 8.10.2013 prodana po ceni 1.020,00 EUR,
nepremičnina s parc. št. 177/114 k.o. Viševek je bila po objavljeni nameri prodana z
neposredno pogodbo z dne 12.11.2013 po ceni 4.065,00 EUR,
nepremičnina s parc. št. 177/116 k.o. Viševek je bila po objavljeni nameri prodana z
neposredno pogodbo z dne 8.11.2013 po ceni 780,00 EUR,
nepremičnina s parc. št. 341/32 k.o. Knežja njiva je bila po objavljeni nameri prodana z
neposredno pogodbo z dne 2.7.2013 po ceni 3.036,00 EUR,
nepremičnina s parc. št. 1383 k.o. Viševek je bila po objavljeni nameri zamenjana za
parc. št. 1378 k.o. Viševek z neposredno pogodbo z dne 1.7.2013,
nepremičnine s parc. št. 134/1, 134/2, 135 k.o. Podcerkev in parc. št. 1607 k.o. Dane
so bile po objavljeni nameri prodane v deležu 1/6 z neposredno pogodbo z dne
12.11.2013 po ceni 1.471,00 EUR,
nepremičnina s parc. št. 507/25 k.o. Podcerkev je bila v deležu do 1/6 po objavljeni
nameri z neposredno pogodbo z dne 8.11.2013 prodana po ceni 1.110,00 EUR,
nepremičnina s parc. št. 507/56 k.o. Podcerkev je bila v deležu do 1/6 po objavljeni
nameri z neposredno pogodbo z dne 23.10.2014 prodana po ceni 1.400,00 EUR,
nepremičnine s parc. št. 101/1, 102, 322, 328, 490, 495/2, 145/1, 145/2, 151 in 156,
vse k.o. Podcerkev so bile v deležu do 1/6 po objavljeni nameri z neposredno
pogodbo z dne 25.9.2013 prodane po ceni 777,50 EUR,
nepremičnine s parc. št. 140 in 149 k.o. Podcerkev so bile v deležu do 1/6 po
objavljeni nameri z neposredno pogodbo z dne 9.10.2013 prodane po ceni 335,00
EUR,
nepremičnina s parc. št. 133 k.o. Podcerkev je bila v deležu do 1/3 po objavljeni
nameri z neposredno pogodbo z dne 5.12.2013 prodana po ceni 220,00 EUR.

Občina Loška dolina je v letu 2013 prodala nepremično stvarno premoženje v skupni
vrednosti 57.654,50 EUR.
V letu 2013 ni bila realizirana prodaja nepremičnin v k.o. Žimarice in Gora, katerih je Občina
Loška dolina solastnik v deležu 41/150.
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Niso bile realizirane prodaje nepremičnin s parc. št. 1602/2, 1602/3, 2247/15, 1602/4,
2247/14, 1643/25, 1643/14, 1643/15, vse k.o. Lož in nepremičnine s parc. št. 177/115 k.o.
Viševek. Nepremičnine so bile predvidene za prodajo lastnikom sosednjih nepremičnin kot
funkcionalno zemljišče vendar ni prišlo do ustreznega dogovora.
Niso bile realizirane tudi prodaje kmetijskega zemljišča in gozda katerega je Občina Loška
dolina solastnik in sicer nepremičnin s parc. št. 1590 k.o. Dane, 1300 in 1310 k.o. Lož,
1936/339 in 1936/340 k.o. Nadlesk, 1296/24, 1296/25 in 1401/2 k.o. Lož, ter *80 k.o.
Podcerkev. Prodaja teh nepremičnin je v postopku in se nadaljuje v letu 2014.
3. Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2013
Občinski svet je ob sprejemu proračuna za leto 2013 sprejel tudi letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja.
Letni načrt je predvidel nakup naslednjih nepremičnin v skupni vrednosti 119.257,00 EUR:
Št.

Lastnik

Parc.
številka/

Površina v
m2

Raba

3170 m2

njiva

k.o.
1.

Zabukovec
Franc,
Topniška 14

1605/1

Predvidena
sredstva v
EUR
22.200,00

Lož

Ljubljana

Ekonomska utemeljenost

Navedeno zemljišče je bilo
predvideno za odkup v
letu 2012 za izvajanje
centralnih dejavnosti.
Z
odkupom
se
bo
dokončal
nakup
in
zaokrožilo že obstoječe
zemljišče v lasti občine.

2.

Žagar Barbara

276/8

Žagar Monika

Knežja
njiva

Resljeva cesta
20

315 m2

travnik

1.600,00

Z odkupom se bo uredilo
zemljiškoknjižno
stanje
dejanske
uporabe
zemljišča.

Ljubljana

3.

Žagar Barbara

4

Žagar Monika

Podcerkev

187 m2

ekstenzivni
sadovnjak

1.000,00

Resljeva cesta
20

Na navedenem zemljišču
v naravi poteka cesta
Gorenje jezero – Dane –
Nadlesk.
Z odkupom se bo uredilo
zemljiškoknjižno
stanje
dejanske
uporabe
zemljišča.

Ljubljana

4.

Navedeno zemljišče v
naravi
predstavlja
del
javne
poti
Trzne
Markovec.

Volk Branko

216

Brilejeva ulica
21

Stari trg pri
Ložu

738 m2

njiva

15.000,00

Ureditev
režima in
okolici OŠ.

prometnega
parkirišča v

Ljubljana

5.

Volk Branko

*100

83

Brilejeva ulica
21

Stari trg pri
Ložu

358

stanovanjs
ka hiša
dvorišče

35.000,00

Ureditev
prometnega
režima in parkirišča v
okolici OŠ.

Ljubljana
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6.

Zgonec
Monika

1492/3

Občina
Cerknica

1006/1

Občina
Cerknica

982/19

Občina
Cerknica

982/20

Občina
Cerknica

982/27

Občina
Cerknica

982/8

12.

Občina
Cerknica

13.

7.

8.

9.

10.

11.

14.

15.

16.

17.

Stanovanje
v stavbi št.
135 na
naslovu
Pot na
Ulako 7a,
posamezni
del stavbe
št. 4 v
prvem
nadstropju

596 m2

pot

0

Ureditev
zemljiškoknjižnega
lastništva

3157 m2

pot

0

Ureditev
zemljiškoknjižnega
lastništva

9743 m2

travnik

0

Ureditev
zemljiškoknjižnega
lastništva

46 m2

travnik

0

Ureditev
zemljiškoknjižnega
lastništva

78 m2

travnik

0

Ureditev
zemljiškoknjižnega
lastništva

*70

130 m2

Poslovna
stavba

0

Ureditev
zemljiškoknjižnega
lastništva

Agrarna
skupnost
Kozarišče

794/10

234 m2

dvorišče

6.700,00

Ureditev
zemljiškoknjižnega
lastništva – vodni vir K2,
K3

Agrarna
skupnost
Kozarišče

794/11

79 m2

dvorišče

2.300,00

Ureditev
zemljiškoknjižnega
lastništva – vodni vir K4

Agrarna
skupnost
Kozarišče

794/12

22 m2

dvorišče

1.000,00

Ureditev
zemljiškoknjižnega
lastništva – vodni vir

Hace Milan

1715/5

622 m2

Ljubljana,
Prešernova
cesta 17

Podcerkev

Gozdno
zemljišče

Baraga Ivana,
Dane 23,

898/2

Stari trg pri
ložu

29.300,00

Z odkupom bo občina
pridobila lastništvo nad
celotno stavbo.

48 m2

Pudob

Pudob

Pudob

Pudob

Pudob

Kozarišče

Kozarišče

Kozarišče
837,00

Pozidano
zemljišče

Menjava za parc. št.
1723/2 k.o. Podcerkev.
Z menjavo bo urejeno
zemljiškoknjižno
lastništvo.

64 m2

travnik

0

Brezplačni prenos

96 m2

pot

0

Brezplačni prenos

Dane

Stari trg pri
Ložu
18.

Zgonec Anton,

1380

Viševek 42

Viševek

Stari trg/Ložu
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19.

Zgonec Miran,

1378

Viševek 42

Viševek

310 m2

pot

4.320,00

Menjava za parc.
1383 k.o. Viševek.

št.

Z menjavo bo urejeno
zemljiškoknjižno
lastništvo.

Stari trg pri
Ložu
119.257,00

Sku
paj

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja je bil dopolnjen dne 27.6.2013 skupaj z
rebalansom proračuna za leto 2013 in je predvideval nakup naslednjih nepremičnin:
Zaporedna
številka

Vrsta
nepremičnine

1

177/3 k.o. 1634
Dane

2

travnik
177/1 k.o. 1634
Dane

3

cesta
12/6 k.o. 1634
Dane

4

cesta
12/7 k.o. 1634
Dane

5

cesta
12/8 k.o. 1634
Dane

6

cesta
12/9 k.o. 1634
Dane
cesta

Samoupravna
lokalna skupnost

Okvirna velikost

Predvidena
sredstva

Občina Loška
dolina

944 m2

Občina Loška
dolina

2095 m2

Občina Loška
dolina

23 m2

70,00 EUR

Občina Loška
dolina

78 m2

235,00 EUR

Občina Loška
dolina

121 m2

363,00 EUR

Občina Loška
dolina

76 m2

Skupaj

600,00 EUR

4.065,00 EUR

228,00 EUR
5.561,00 EUR

V letu 2013 je bilo pridobljeno naslednje stvarno premoženje:
-

-

-

-

nepremičnine s parc. št. 276/8 k.o. Knežja njiva in 4 k.o. Podcerkev so bile kupljene
za skupno ceno 2.600,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 26.6.2013 in je
zemljiškoknjižno realizirana,
nepremičnine s parc. št. 216 in *100 k.o. Stari trg pri Ložu so bile kupljene za skupno
ceno 55.000,00 EUR. Pogodba je sklenjena dne 29.11.2013 in je zemljiškoknjižno
realizirana,
stanovanje v stavbi št. 135 na parc. št. 1492/3 k.o. Stari trg pri Ložu je bilo kupljeno
za ceno 29.300,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 17.4.2013 in je
zemljiškoknjižno realizirana,
nepremičnina 1715/5 k.o. Podcekev je bila pridobljena z menjavo za parc. št. 1723/2
k.o. Podcerkev. Pogodba je sklenjena dne 6.5.2013, ni še zemljiškoknjižno
realizirana,
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-

-

nepremičnino s parc. št. 898/2 k.o. Dane je lastnica brezplačno prrenesla na Občino
Loška dolina. Pogodba je sklenjena dne 26.6.2013 in je zemljiškoknjižno realizirana,
nepremičnina s parc. št. 1378 k.o. Viševek je pridobljena z menjavo za parc. št. 1383
k.o. Viševek. Pogodba je sklenjena dne 1.7.2013, ni še zemljiškoknjižno realizirana,
nepremičnine s parc. št. 12/6, 12/7, 12/8 in 12/9 vse k.o. Dane so bile kupljene za
skupno ceno
896,00 EUR. Pogodba je sklenjena dne 29.8.2013 in je
zemljiškoknjižno realizirana,
nepremičnina s parc. št. 177/1 k.o. Dane je bila kupljena za ceno 4.065,00 EUR.
Pogodba je sklenjena dne 29.8.2013 in je zemljiškoknjižno realizirana.

V letu 2013 je občina pridobila nepremično premoženje v vrednosti 91.861,00 €.
V letu 2013 ni bil realiziran planirani nakup nepremičnine s parc. št. 1605/1 k.o. Lož zaradi
neurejenega lastništva.
Ni bil realiziran prenos zemljišč s parc. št. 1006/1, 982/19, 982/20, 982/27, 982/8 in *70, ki so
v lasti Občine Cerknica.
Niso bile pridobljene nepremičnine s parc. št. 794/10, 794/11 in 794/12 k.o. Kozarišče, ki so v
lasti Agrarne skupnosti Kozarišče. Pridobivanje je ponovno predvideno v letu 2014.
Brezplačni prenos nepremičnine s parc. št. 1380 k.o. Viševek ni bil realiziran zaradi smrti
lastnika. Prenos je ponovno predviden v letu 2014.

Pripravila: Daliborka R. Jenc
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(predlog sklepa)
Občinski svet Občine Loška dolina je na podlagi 12. in 20. člena Statuta Občine Loška dolina
(Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 15.
člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G) na _____redni seji z dne ___________ sprejel
sledeči
SKLEP
1.
Občinski svet se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta razpolaganja in
pridobivanja nepremičnega premoženja v lasti Občine Loška dolina za leto 2013.

2.
Ta sklep velja z dne _____

Številka:
Datum:
Župan Občine Loška dolina
Janez Komidar
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