OBČINA LOŠKA DOLINA

Številka 80

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 25. 1. 2013

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB) in Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62 - UPB) je Občinski svet Občine Loška dolina
na svoji 15. redni seji dne 24.01.2013 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za občino Loška dolina za leto 2013 določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in
javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski
klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2013 v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.012.000
		 TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.201.994
			 70 DAVČNI PRIHODKI
2.825.571
				 700 Davki na dohodek in dobiček
2.471.027
				 703 Davki na premoženje
261.944
				 704 Domači davki na blago in storitve
92.600
				 706 Drugi davki
			 71 NEDAVČNI PRIHODKI
376.423
				 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
346.830
				 711 Takse in pristojbine
1.800
				 712 Denarne kazni
9.000
				 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.000
				 714 Drugi nedavčni prihodki
17.793
			 72 KAPITALSKI PRIHODKI
134.317
				 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
				 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 134.317
			 73 PREJETE DONACIJE
				 730 Prejete donacije domačih virov
			 74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.675.689
				 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
422.394
				 741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev
				 proračuna EU
1.253.295
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.713.083
			 40 TEKOČI ODHODKI
1.256.025
				 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
204.042
				 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
34.175
				 402 Izdatki za blago in storitev
959.528
				 403 Plačila domačih obresti
2.400
				 409 Rezerve
55.880
			 41 TEKOČI TRANSFERI
1.233.463
				 410 Subvencije
74.630
				 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
616.300
				 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
135.250
				 413 Drugi tekoči domači transferi
407.283
			 42 INVESTICIJSKI ODHODKI
3.134.595
				 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.134.595
			 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
89.000

				 431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam,
				 ki niso pror. up.
				 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

19.000
70.000
-701.083

B. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2013 v EUR

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
1.500
(750+751+752)
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 1.500
DELEŽEV (IV.-V.)

C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2013 v EUR

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
			 50 ZADOLŽEVANJE
				 500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
			 55 ODPLAČILO DOLGA
				 550 Odplačilo domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2012

7.000
7.000
7.000
-706.583
-7.000
701.083
706.083

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti proračunskih uporabnikov, ki
so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa
na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Loška dolina.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku
prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
- prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS,
št. 71/93, 87/01 in 110/02), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu
- prihodki, ki so opredeljeni v odloku o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega
sklada občine Loška dolina
- prihodki iz naslova okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda
- prihodki iz naslova okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja zaradi odlaganja
odpadkov
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- prejeta sredstva za sofinanciranje posameznih projektov
- prihodki iz naslova poslovnega najema komunalne infrastrukture
- prihodki iz naslova koncesijske dajatve za izkoriščanje državnih gozdov
Namenski prihodki, ki niso bili porabljeni v tekočem letu, se prenesejo v
naslednje leto.
4. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe
proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske
porabe.
Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi
konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija odhodkov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna obdobje januar – junij in konec leta
z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto
2013 in njegovi realizaciji.
Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije.
Župan odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe in likvidnostnem
zadolževanju do višine 5 % prihodkov zadnjega sprejetega proračuna.
5. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih transferov dodeljujejo mesečno
oziroma v skladu s pogodbo. Če višina sredstev za posameznega proračunskega
uporabnika ne presega 6.000 EUR se sredstva lahko dodelijo v enkratnem
letnem znesku v skladu z likvidnostjo proračuna.
6. člen
Proračunski uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno
vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj
načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle
v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne
sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu proračunskega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje
obveznosti za projekte, sofinancirane iz skladov EU. Proračunski uporabnik
lahko sklene pogodbo za celotno vrednost projekta, vendar skladno z dinamiko
in NRP 2013-2016.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle
v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme
presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu proračunskega
uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje
obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za
operativno delovanje proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v
finančnem načrtu proračunskega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 50 % mora predhodno potrditi
občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja
prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po
uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve
občinskega sveta.
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8. člen
Proračunski skladi so:
- račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
- račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi
proračunskega sklada
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 0 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi
sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do
višine 13.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku
do višine 1000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter
odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko
zadolži skladno z ZJF.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je Občina Loška dolina, v letu 2013 ne sme preseči z
zakonom določenega zneska.
11. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja,
katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2013
zadolžijo samo s soglasjem ustanovitelja in soustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Loška dolina v letu 2014, če bo
začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi
začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Loška
dolina.

Številka: 410-1/2013-1
Datum: 24. 1. 2013

OBČINA LOŠKA DOLINA
Župan Janez Komidar
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Stari trg pri Ložu, 25. 1. 2013

Na podlagi 14., 15., 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 10/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o določitvi volilnih enot za volitve
predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (Uradni list RS št. 48/92) ter 20. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Loška dolina na svoji petnajsti redni seji dne 24.1.2013 sprejel naslednja

PRAVILA

za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter
za določitev kandidata za člana Državnega sveta
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pravili se ureja postopek za izvolitev predstavnikov Občine Loška dolina
v volilno telo 1. volilne enote za izvolitev člana Državnega sveta ter postopek
določitve kandidata za člana Državnega sveta.
Na podlagi zakonskih določil in v skladu s temi pravili izvoli Občinski svet Občine
Loška dolina (v nadaljevanju: občinski svet) v volilno telo za volitve člana
Državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter lahko določi
enega kandidata za člana Državnega sveta.
2. člen
Postopek izvolitve elektorja in predlaganja kandidata za člana Državnega sveta
je potrebno izvesti v rokih, ki jih opredeljuje rokovnik volilnih opravil za volitve v
Državni svet.
Razpis volitev in rokovnik mora župan nemudoma posredovati vsem članom
občinskega sveta, najkasneje pa v roku 3 dneh po prejemu.

Na glasovnici so kandidati navedeni po vrstnem redu, ki ga je določila Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v skladu s 6. členom teh pravil.
Vsak član občinskega sveta glasuje lahko za največ toliko kandidatov, kolikor
elektorjev se voli. Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil največje število glasov.
Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, oziroma če je več kandidatov
dobilo enako število glasov, se kandidata določi z žrebom, ki ga opravi volilni
odbor takoj na seji občinskega sveta.
8. člen
Župan posreduje sklep občinskega sveta o izvolitvi elektorja volilni komisiji 1.
volilne enote z vsemi potrebnimi prilogami.
III. DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA
9. člen
Občinski svet lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.

II. VOLITVE ELEKTORJA OBČINE V VOLILNO TELO
3. člen
Volilno telo za volitve člana Državnega sveta v 1. volilni enoti sestavljajo izvoljeni
elektorji občin, ki sestavljajo volilno enoto.
Skladno z zakonom ima občina v volilnem telesu enega elektorja.

10. člen
Za člana državnega sveta je lahko predlagan, kdor ima volilno pravico v občinah,
ki sestavljajo 1. volilno enoto, skladno z zakonom.

4. člen
Za elektorja je lahko predlagan in izvoljen vsak, ki ima volilno pravico v občini.

11. člen
Za postopek in način oblikovanja predloga ter določitev kandidata za člana
Državnega sveta se smiselno uporabljajo določbe teh pravil, ki opredeljujejo
izvolitev elektorja.

5. člen
Kandidate za elektorja lahko predlagajo:
- vsak član občinskega sveta
- svetniška skupina
Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, koliko se jih voli.
Predlogi morajo biti pisni in morajo vsebovati naslednje podatke o kandidatu:
ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča. Predlogu mora biti
predloženo soglasje kandidata.
Predlogi se posredujejo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
najkasneje 15 dni pred rokom določenim za posredovanje predloga volilni
komisiji volilne enote.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in občinski svet morata
biti sklicana v rokih, ki omogočajo pravočasno oddajo kandidatur volilni komisiji.
6. člen
Komisija ugotovi popolnost predlogov in pripravi seznam predlaganih
kandidatov za elektorja po abecednem vrstnem redu, z označbo predlagatelja.
Tako pripravljen predlog komisija posreduje občinskemu svetu na sejo, na kateri
se voli elektor.
7. člen
Pred začetkom glasovanja občinski svet izmed svojih članov izvoli volilni odbor,
ki ga sestavljata predsednik in dva člana.
Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.

12. člen
Župan posreduje sklep občinskega sveta o določitvi kandidata za člana
Državnega sveta volilni komisij 1. volilne enote z vsemi potrebnimi prilogami.
13. člen
Ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, zato jih sprejema občinski svet
z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov občinskega sveta.
14. člen
Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila za izvolitev predstavnikov
v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev za kandidate za
člane Državnega sveta z dne 3. 10. 2002.
15. člen
Ta pravila se objavijo v Uradnem glasilu Občine Loška dolina in začnejo veljati
naslednji dan po objavi.

Številka: 041-1/2013
Datum: 24. 1. 2013

OBČINA LOŠKA DOLINA
Župan Janez Komidar
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Stari trg pri Ložu, 25. 1. 2013

Na podlagi Odloka o občinskih taksah v Občini Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 44) in 20. člen Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo
Občine Loška dolina, št. 62 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Loška dolina na svoji petnajsti redni seji, dne 24. 1. 2013 sprejel

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O OBČINSKIH TAKSAH
V OBČINI LOŠKA DOLINA
1. člen
V Odloku o občinskih taksah v Občini Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 44) se spremeni drugi odstavek 3. člena tako, da se glasi:
»Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 0,06 EUR.
Vrednost točke se usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Loška dolina.

Številka: 426-12/2007-2
Datum: 24. 1. 2013

OBČINA LOŠKA DOLINA
Župan Janez Komidar

