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Vsebina in struktura proračunskih dokumentov občinskega proračuna Občine Žiri za leto 2014: 

 

 

ODLOK 

TABELARNI DEL: 

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 

- po ekonomski klasifikaciji: 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov 

B. Račun finančnih terjatev in naložb 

C. Račun financiranja; 

POSEBNI DEL PRORAČUNA 

- področje proračunske porabe 

- glavni programi 

- podprogrami 

- neposredni proračunski uporabniki,  

- proračunske postavke  

- proračunska postavka – konto 

- izpis proračunskih postavk; 

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo: 

- sprejeti proračun za preteklo leto 

- realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto, 

- načrt prejemkov in izdatkov za tekoče proračunsko leto 2014. 

OBRAZLOŽITEV 

- splošnega dela proračuna, 

- posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna), 

- načrta razvojnih programov 

- kadrovski načrt 

- načrt nabav in načrt javnih naročil 

- načrt izvrševanja proračuna 

- načrt porabe namenskih sredstev; 

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA 
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07-
ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Ur. l. RS 94/11), je Občinski svet 
Občine Žiri na 16. redni seji, dne 19.12.2013, sprejel 
 

 
 

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŽIRI ZA LETO 2014 

 
 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
(vsebina odloka) 

 
S tem odlokom se za Občino Žiri za leto 2014 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 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. 
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 

                v evrih 
  A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Skupina/Podskupina kontov                                     Proračun leta 2014 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.840.449,00 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  3.825.130,00 

 70 DAVČNI PRIHODKI 3.275.630,00 

  700 Davki na dohodek in dobiček 2.841.930,00 

  703 Davki na premoženje 388.850,00 

  704 Domači davki na blago in storitve 44.850,00 

 71 NEDAVČNI PRIHODKI 549.500,00 

  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 61.600,00 

  711 Takse in pristojbine 2.000,00 

  712 Globe in druge denarne kazni 1.000,00 

  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 442.000,00 

  714 Drugi nedavčni prihodki 42.900,00 

 72 KAPITALSKI PRIHODKI 132.000,00 

                                720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 30.000,00 

  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
                                dolgoročnih sredstev 

102.000,00 

 74 TRANSFERNI PRIHODKI 883.319,00 

  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
                                 institucij 

84.946,00 

  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
                                sredstev proračuna Evropske unije 

798.373,00 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 4.747.984,00 

 40 TEKOČI ODHODKI 1.523.979,00 

  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 309.403,00 



 2

  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 48.215,00 

  402 Izdatki za blago in storitve 1.120.571,00 

  403 Plačila domačih obresti 13.790,00 

  409 Rezerve 32.000,00 

 41 TEKOČI TRANSFERI 1.422.861,00 

  410 Subvencije 26.500,00 

  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 703.555,00 

  412 Transferi neprofitnim organizacijam in 
                                 ustanovam 

174.263,00 

  413 Drugi tekoči domači transferi 518.543,00 

 42 INVESTICIJSKI ODHODKI  1.649.344,00 

  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.649.344,00 

 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 151.800,00 

  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
                                 osebam, ki niso proračunski uporabniki 

77.000,00 

  432 Investicijski transferi proračunskim 
                                 uporabnikom 

74.800,00 

   

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 92.465,00 

     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Skupina/Podskupina kontov                                     Proračun leta 2014 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
     KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 

0,00 

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
     (440+441+442+443) 

10.000,00 

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
                    DELEŽEV 

10.000,00 

  440 Dana posojila 10.000,00 

  

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 

-10.000,00 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  C. RAČUN FINANCIRANJA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Skupina/Podskupina kontov                                       Proračun leta 2014 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00 

 50 ZADOLŽEVANJE 0,00 

  500 Domače zadolževanje 0,00 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 82.465,00 

 55 ODPLAČILA DOLGA 82.465,00 

  550 Odplačila domačega dolga 82.465,00 

  

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-
VIII.) - ali 0 ali + 

0,00 

  

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -82.465,00 

  

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) -92.465,00 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  

  9009 Splošni sklad za drugo    
   - ali 0 ali + 

0,00 

 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 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 
podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Žiri. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti. 
 
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
 

3. člen 
(izvrševanje proračuna) 

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. 
 

4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki: 
1. požarna taksa 
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 
 
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti 
namen.  
 

5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 

 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans 
proračuna. 
 
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika 
predstojnik neposrednega uporabnika (župan).  
 
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji. 
 

6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 

 
Neposredni 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. 
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za 
investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem 
načrtu neposrednega uporabnika, od tega: 
1. v letu 2015 - 30% navedenih pravic porabe in 
2. v ostalih prihodnjih letih - 20% navedenih pravic porabe. 
 
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega 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 
neposrednega uporabnika. 
 
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi 
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na 
najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih 
storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov. 
 
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov. 
 

7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 

 
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih 
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, 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 župana do investicijske vrednosti 
300.000,00 EUR (podatek iz DIIP), nad to vrednostjo pa na podlagi odločitve občinskega sveta. 
 
 

8. člen 
(proračunski skladi) 

 
Proračunski skladi so: 
1. proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, 
2. stanovanjski sklad, ustanovljenega na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada (Uradni list 
RS, št. 23/01). 
 
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 2.000,00 evrov. 
 
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za 
namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.900,00 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet. 
 
 
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA  

 
9. člen 

(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo 
dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 50,00 evrov za posameznega dolžnika. 
 
 
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 

 
10. člen 
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(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
 
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter  javnih 
podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Žiri, v letu 2014 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 evrov. 
 

11. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, 

katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv na upravljanje) 

 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne 
osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2014 zadolžijo do 
skupne višine 50.000,00 evrov, pod pogojem, da predhodno pridobijo soglasje Občine Žiri. 
 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne 
osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,  lahko v letu 2014 izdajo poroštva do 
skupne višine glavnic 50.000,00 evrov, pod pogojem, da predhodno pridobijo soglasje Občine Žiri. 
 

12. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 

 
Zadolževanje v letu 2014 ni predvideno. 
 
 
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

13. člen 
(začasno financiranje v letu 2014) 

 
V obdobju začasnega financiranja Občine Žiri v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja. 
 
 

14. člen 
(uveljavitev odloka) 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Številka: 007-15/2013-1 
Datum: 20.12.2013 
          OBČINA ŽIRI 
          ŽUPAN: 
          mag. Janez Žakelj, l.r. 
 
 
 
PRILOGA:  
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov 



Datum:

Stran:

20.12.2013

1

PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2014OBČINA ŽIRI

LOŠKA CESTA 1

TABELA 1 - SPLOŠNI DELTABELA 1 - SPLOŠNI DELTABELA 1 - SPLOŠNI DEL

 

54321

Indeks 
4:2

REBALANS 
2013

OCENA REA 
2013

... PLAN 2014
BLC/KONTO

A. Bilanca prihodkov in odhodkov 53,50172.835,00 161.617,64 92.465,00

7 PRIHODKI 91,835.271.217,00 4.733.435,50 4.840.449,00

70 DAVČNI PRIHODKI 101,093.240.305,00 3.136.128,65 3.275.630,00

700 Dav ki na dohodek in dobiček 100,052.840.455,00 2.840.455,00 2.841.930,00

7000 Dohodnina 100,052.840.455,00 2.840.455,00 2.841.930,00

703 Dav ki na premoženje 111,74348.000,00 242.294,04 388.850,00

7030 Dav ki na nepremičnine 118,14307.000,00 207.268,23 362.700,00

7031 Dav ki na premičnine  0,00 141,56 150,00

7032 Dav ki na dediščine in darila 100,0015.000,00 21.110,29 15.000,00

7033 Dav ki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 42,3126.000,00 13.773,96 11.000,00

704 Domači dav ki na blago in storitv e 86,5051.850,00 50.419,73 44.850,00

7044 Dav ki na posebne storitv e 50,002.000,00 754,01 1.000,00

7047 Drugi dav ki na uporabo blaga in storitev 87,9649.850,00 49.665,72 43.850,00

706 Drugi dav ki  0,00 2.959,88 0,00

7060 Drugi dav ki  0,00 2.959,88 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 97,08566.000,00 598.281,24 549.500,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 95,2864.650,00 70.535,55 61.600,00

7102 Prihodki od obresti 62,50800,00 98,00 500,00

7103 Prihodki od premoženja 95,6963.850,00 70.437,55 61.100,00

711 Takse in pristojbine 100,002.000,00 2.500,00 2.000,00

7111 Uprav ne takse in pristojbine 100,002.000,00 2.500,00 2.000,00

712 Globe in druge denarne kazni 133,33750,00 1.523,20 1.000,00

7120 Globe in druge denarne kazni 133,33750,00 1.523,20 1.000,00

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 97,01455.600,00 473.907,72 442.000,00

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 97,01455.600,00 473.907,72 442.000,00

714 Drugi nedav čni prihodki 99,7743.000,00 49.814,77 42.900,00

7141 Drugi nedav čni prihodki 99,7743.000,00 49.814,77 42.900,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 103,86127.100,00 54.195,66 132.000,00

720 Prihodki od prodaje osnov nih sredstev 34,0988.000,00 46.279,00 30.000,00

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 34,0988.000,00 46.009,00 30.000,00

7201 Prihodki od prodaje prev oznih sredstev  0,00 270,00 0,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 260,8739.100,00 7.916,66 102.000,00

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov  0,00 7.916,66 0,00

7221 Prihodki od prodaje stav bnih zemljišč 822,229.000,00 0,00 74.000,00

7222 Prihodki od prodaje premoženjskih prav ic in drugih neopredmetenih 93,0230.100,00 0,00 28.000,00

73 PREJETE DONACIJE  0,00 6.523,59 0,00

730 Prejete donacije iz domačih v irov  0,00 6.523,59 0,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih prav nih oseb  0,00 6.523,59 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 66,031.337.812,00 938.306,36 883.319,00

740 Transferni prihodki iz drugih jav nofinančnih institucij 42,83198.340,00 181.321,57 84.946,00

7400 Prejeta sredstv a iz držav nega proračuna 42,83198.340,00 175.655,90 84.946,00

7403 Prejeta sredstv a iz jav nih skladov  0,00 5.665,67 0,00

741 Prejeta sredstv a iz držav nega proračuna iz sredstev  proračuna Ev ropske 70,071.139.472,00 756.984,79 798.373,00

7412 Prejeta sredstv a iz držav nega proračuna iz sredstev  proračuna Ev ropske 220,24297.392,00 64.606,56 654.968,00

7413 Prejeta sredstv a iz držav nega proračuna iz sredstev  proračuna Ev ropske 23,18406.084,00 310.331,00 94.110,00



Datum:

Stran:

20.12.2013

2

PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2014OBČINA ŽIRI

LOŠKA CESTA 1

54321

Indeks 
4:2

REBALANS 
2013

OCENA REA 
2013

... PLAN 2014
BLC/KONTO

7417 Prejeta sredstv a iz držav nega proračuna - iz sredstev  drugih ev ropskih 11,31435.996,00 382.047,23 49.295,00

4 ODHODKI 93,135.098.382,00 4.571.817,86 4.747.984,00

40 TEKOČI ODHODKI 96,991.571.233,67 1.399.779,60 1.523.979,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 94,76326.507,00 320.749,95 309.403,00

4000 Plače in dodatki 89,84299.370,00 294.480,33 268.945,00

4001 Regres za letni dopust 95,056.002,00 5.501,40 5.705,00

4002 Pov račila in nadomestila 98,9416.265,00 16.329,39 16.093,00

4003 Sredstv a za delov no uspešnost 2958,00500,00 954,76 14.790,00

4004 Sredstv a za nadurno delo 88,564.370,00 2.662,79 3.870,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim  0,00 821,28 0,00

401 Prispev ki delodajalcev  za socialno v arnost 87,7154.971,00 52.464,74 48.215,00

4010 Prispev ek za pokojninsko in inv alidsko zav arov anje 93,3227.755,00 27.021,25 25.900,00

4011 Prispev ek za zdrav stv eno zav arov anje 97,6421.201,00 21.592,69 20.700,00

4012 Prispev ek za zaposlov anje 86,05215,00 182,64 185,00

4013 Prispev ek za staršev sko v arstv o 92,31325,00 304,74 300,00

4015 Premije kolektiv nega dodatnega pokojninskega zav arov anja, na podlagi 20,645.475,00 3.363,42 1.130,00

402 Izdatki za blago in storitv e 95,711.170.791,67 1.009.212,58 1.120.571,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 105,80287.186,00 209.823,22 303.841,00

4021 Posebni material in storitv e 98,2421.325,00 13.551,85 20.950,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 108,86102.450,00 101.212,92 111.530,00

4023 Prev ozni stroški in storitv e 77,4988.935,00 93.789,20 68.920,00

4024 Izdatki za službena potov anja 101,922.600,00 2.174,10 2.650,00

4025 Tekoče v zdržev anje 79,95576.375,67 501.042,33 460.795,00

4026 Poslov ne najemnine in zakupnine 371,0514.370,00 13.978,61 53.320,00

4027 Kazni in odškodnine 0,00300,00 291,75 0,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 127,5977.250,00 73.348,60 98.565,00

403 Plačila domačih obresti 81,2916.964,00 15.352,33 13.790,00

4031 Plačila obresti od kreditov  - poslov nim bankam 92,2810.284,00 10.103,00 9.490,00

4033 Plačila obresti od kreditov  - drugim domačim kreditodajalcem 64,376.680,00 5.249,33 4.300,00

409 Rezerv e 1600,002.000,00 2.000,00 32.000,00

4090 Splošna proračunska rezerv acija  0,00 0,00 30.000,00

4091 Proračunska rezerv a 100,002.000,00 2.000,00 2.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI 96,711.471.269,00 1.392.874,54 1.422.861,00

410 Subv encije 92,9828.500,00 25.038,18 26.500,00

4102 Subv encije priv atnim podjetjem in zasebnikom 92,9828.500,00 25.038,18 26.500,00

411 Transferi posameznikom in gospodinjstv om 92,26762.610,00 701.342,31 703.555,00

4111 Družinski prejemki in staršev ska nadomestila 106,108.200,00 9.000,00 8.700,00

4117 Štipendije 100,00350,00 0,00 350,00

4119 Drugi transferi posameznikom 92,10754.060,00 692.342,31 694.505,00

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 109,62158.966,00 167.151,87 174.263,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 109,62158.966,00 167.151,87 174.263,00

413 Drugi tekoči domači transferi 99,49521.193,00 499.342,18 518.543,00

4130 Tekoči transferi občinam 93,337.500,00 7.600,00 7.000,00

4131 Tekoči transferi v  sklade socialnega zav arov anja 89,0414.600,00 14.000,00 13.000,00

4133 Tekoči transferi v  jav ne zav ode 100,29494.923,00 475.071,49 496.383,00

4135 Tekoča plačila drugim izv ajalcem jav nih služb, ki niso posredni 51,804.170,00 2.670,69 2.160,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 86,241.912.547,33 1.636.337,64 1.649.344,00

420 Nakup in gradnja osnov nih sredstev 86,241.912.547,33 1.636.337,64 1.649.344,00



Datum:

Stran:

20.12.2013

3

PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2014OBČINA ŽIRI

LOŠKA CESTA 1

54321

Indeks 
4:2

REBALANS 
2013

OCENA REA 
2013

... PLAN 2014
BLC/KONTO

4201 Nakup prev oznih sredstev  0,00 0,00 8.000,00

4202 Nakup opreme 171,8629.227,33 15.300,59 50.230,00

4203 Nakup drugih osnov nih sredstev 15,6719.140,00 14.784,67 3.000,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 45,871.230.188,00 993.061,65 564.274,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e 24,35378.686,00 473.058,01 92.200,00

4206 Nakup zemljišč in narav nih bogastev 147,1586.094,00 20.601,00 126.690,00

4207 Nakup nematerialnega premoženja 1200,001.000,00 988,80 12.000,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 471,40168.212,00 118.542,92 792.950,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 105,91143.332,00 142.826,08 151.800,00

431 Inv esticijski transferi prav nim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 114,0367.529,00 67.974,29 77.000,00

4310 Inv esticijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 114,0367.529,00 67.974,29 77.000,00

432 Inv esticijski transferi proračunskim uporabnikom 98,6875.803,00 74.851,79 74.800,00

4320 Inv esticijski transferi občinam 0,0021.453,00 21.044,22 0,00

4323 Inv esticijski transferi jav nim zav odom 137,6354.350,00 53.807,57 74.800,00

B. Račun finančnih terjatev in naložb 200,00-5.000,00 -5.000,00 -10.000,00

4 ODHODKI 200,005.000,00 5.000,00 10.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 200,005.000,00 5.000,00 10.000,00

440 Dana posojila 200,005.000,00 5.000,00 10.000,00

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 200,005.000,00 5.000,00 10.000,00

C. Račun financiranja 49,13-167.835,00 -165.725,00 -82.465,00

5 ZADOLŽEVANJE 49,13167.835,00 165.725,00 82.465,00

55 ODPLAČILA DOLGA 49,13167.835,00 165.725,00 82.465,00

550 Odplačila domačega dolga 49,13167.835,00 165.725,00 82.465,00

5501 Odplačila kreditov  poslov nim bankam 100,0036.465,00 36.465,00 36.465,00

5503 Odplačila kreditov  drugim domačim kreditodajalcem 35,02131.370,00 129.260,00 46.000,00

0,00 -9.107,36 0,00 Cannot 
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A. Bilanca prihodkov in odhodkov 93,135.098.382,00 4.571.817,86 4.747.984,00

01 POLITIČNI SISTEM 136,2777.930,00 72.869,79 106.195,00

0101 Politični sistem 136,2777.930,00 72.869,79 106.195,00

01019001 Dejavnost občinskega sveta 97,5817.320,00 13.260,02 16.900,00

1 OBČINSKI SVET 97,5817.320,00 13.260,02 16.900,00

01.1.3.1 Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta 97,1114.520,00 10.460,00 14.100,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 97,1114.520,00 10.460,00 14.100,00

08.3.1.10 Financiranje političnih strank 100,002.800,00 2.800,02 2.800,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 100,002.800,00 2.800,02 2.800,00

01019002 Izvedba in nadzor volitev  in referendumov  0,00 0,00 30.000,00

1 OBČINSKI SVET  0,00 0,00 30.000,00

01.1.3.5 Stroški volitev  0,00 0,00 30.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e  0,00 0,00 8.500,00

4029 Drugi operativ ni odhodki  0,00 0,00 21.500,00

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 97,8360.610,00 59.609,77 59.295,00

3 ŽUPAN 97,8360.610,00 59.609,77 59.295,00

01.1.2.2 Nagrade za opravljanje funkcije 101,7711.020,00 11.280,00 11.215,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 101,7711.020,00 11.280,00 11.215,00

01.1.2.3 Materialni stroški - urad župana 93,331.500,00 1.040,00 1.400,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 83,33600,00 400,00 500,00

4024 Izdatki za službena potov anja 100,00550,00 400,00 550,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 100,00350,00 240,00 350,00

01.1.2.5 Plače in drugi izdatki zaposlenim - župan 97,8041.155,00 40.615,23 40.250,00

4000 Plače in dodatki 97,5140.405,00 39.861,95 39.400,00

4002 Pov račila in nadomestila 113,33750,00 753,28 850,00

01.1.2.6 Prispevki delodajalca za socialno varnost - župan 92,726.935,00 6.674,54 6.430,00

4010 Prispev ek za pokojninsko in inv alidsko zav arov anje 97,483.575,00 3.527,75 3.485,00

4011 Prispev ek za zdrav stv eno zav arov anje 97,562.865,00 2.826,16 2.795,00

4012 Prispev ek za zaposlov anje 100,0025,00 23,91 25,00

4013 Prispev ek za staršev sko v arstv o 100,0040,00 39,90 40,00

4015 Premije kolektiv nega dodatnega pokojninskega zav arov anja, na podlagi 19,77430,00 256,82 85,00

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 240,792.770,00 2.090,85 6.670,00

0202 Urejanje na področju fiskalne politike 109,891.820,00 1.150,00 2.000,00

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 109,891.820,00 1.150,00 2.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 109,891.820,00 1.150,00 2.000,00

01.1.1.11 Stroški finančnih, fiskalnih in drugih transakcij 109,891.820,00 1.150,00 2.000,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 109,891.820,00 1.150,00 2.000,00

0203 Fiskalni nadzor 491,58950,00 940,85 4.670,00

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 491,58950,00 940,85 4.670,00

2 NADZORNI ODBOR 70,53950,00 940,85 670,00

01.1.3.3 Nadzorni odbor 70,53950,00 940,85 670,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 70,53950,00 940,85 670,00

4 OBČINSKA UPRAVA  0,00 0,00 4.000,00
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01.1.1.14 Notranja revizija  0,00 0,00 4.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e  0,00 0,00 4.000,00

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 72,24117.537,00 92.027,74 84.905,00

0401 Kadrovska uprava 52,63950,00 930,25 500,00

04019001 Vodenje kadrovskih zadev 52,63950,00 930,25 500,00

3 ŽUPAN 52,63950,00 930,25 500,00

01.1.2.4 Občinske nagrade in priznanja 52,63950,00 930,25 500,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 43,21810,00 789,80 350,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 107,14140,00 140,45 150,00

0402 Informatizacija uprave 511,183.130,00 3.787,80 16.000,00

04029001 Informacijska infrastruktura 187,792.130,00 2.799,00 4.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 187,792.130,00 2.799,00 4.000,00

01.2.0.3 Računalniška in komunikacijska oprema 187,792.130,00 2.799,00 4.000,00

4202 Nakup opreme 187,792.130,00 2.799,00 4.000,00

04029002 Elektronske storitve 1200,001.000,00 988,80 12.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 1200,001.000,00 988,80 12.000,00

01.2.0.5 Programska oprema 1200,001.000,00 988,80 12.000,00

4207 Nakup nematerialnega premoženja 1200,001.000,00 988,80 12.000,00

0403 Druge skupne administrativne službe 60,29113.457,00 87.309,69 68.405,00

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 65,8544.192,00 39.552,52 29.100,00

4 OBČINSKA UPRAVA 65,8544.192,00 39.552,52 29.100,00

01.1.1.7 Obveščanje javnosti 65,8544.192,00 39.552,52 29.100,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 78,3436.252,00 30.862,00 28.400,00

4025 Tekoče v zdržev anje 106,38658,00 470,52 700,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 0,007.282,00 8.220,00 0,00

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 100,008.000,00 3.872,61 8.000,00

3 ŽUPAN 100,008.000,00 3.872,61 8.000,00

01.1.2.1 Sklad župana 100,008.000,00 3.872,61 8.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 106,805.150,00 1.448,72 5.500,00

4021 Posebni material in storitv e 0,00300,00 0,00 0,00

4023 Prev ozni stroški in storitv e 200,00250,00 241,05 500,00

4026 Poslov ne najemnine in zakupnine 0,00300,00 300,00 0,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 100,002.000,00 1.882,84 2.000,00

04039003 Razpolaganje in uprav ljanje z občinskim premoženjem 51,1061.265,00 43.884,56 31.305,00

4 OBČINSKA UPRAVA 51,1061.265,00 43.884,56 31.305,00

01.1.1.4 Urejanje premoženjskih razmerij 100,0021.000,00 11.425,42 21.000,00

4021 Posebni material in storitv e 100,0015.000,00 6.852,66 15.000,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 100,006.000,00 4.572,76 6.000,00

01.1.4.1 DD Partizan - tekoče vzdrževanje 93,831.620,00 1.614,18 1.520,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 94,38890,00 835,61 840,00

4025 Tekoče v zdržev anje 93,15730,00 778,57 680,00

01.2.0.4 DD Partizan - investicijsko vzdrževanje 18,936.340,00 6.336,00 1.200,00

4203 Nakup drugih osnov nih sredstev 0,006.340,00 6.336,00 0,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e  0,00 0,00 1.200,00

16.2.1.3 Zadružni dom - prostori v najemu 100,002.200,00 1.930,00 2.200,00

4026 Poslov ne najemnine in zakupnine 100,002.200,00 1.930,00 2.200,00
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16.2.1.4 Policijska postaja Jobstova 9 100,004.085,00 3.786,72 4.085,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e  0,00 0,00 0,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 100,003.920,00 3.676,80 3.920,00

4025 Tekoče v zdržev anje 100,00165,00 109,92 165,00

16.2.1.5 Lekarna 66,67450,00 222,52 300,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 66,67150,00 73,44 100,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 66,67300,00 149,08 200,00

16.2.2.2 Investicijsko vzdrževanje Policijska postaja 14,297.000,00 0,00 1.000,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e 14,297.000,00 0,00 1.000,00

16.2.2.4 Prostori DU pod lekarno 0,0018.570,00 18.569,72 0,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0018.570,00 18.569,72 0,00

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 107,45446.920,00 421.040,72 480.228,00

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija v ladne in 99,727.050,00 7.034,00 7.030,00

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 99,727.050,00 7.034,00 7.030,00

4 OBČINSKA UPRAVA 99,727.050,00 7.034,00 7.030,00

04.7.1.2 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem 99,727.050,00 7.034,00 7.030,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 99,727.050,00 7.034,00 7.030,00

0603 Dejavnost občinske uprave 107,58439.870,00 414.006,72 473.198,00

06039001 Administracija občinske uprave 95,97412.220,00 394.437,88 395.628,00

4 OBČINSKA UPRAVA 94,19315.938,00 309.418,99 297.588,00

01.1.1.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim 91,51222.125,00 218.870,42 203.258,00

4000 Plače in dodatki 85,13203.115,00 199.459,69 172.903,00

4001 Regres za letni dopust 105,723.495,00 3.494,60 3.695,00

4002 Pov račila in nadomestila 93,7312.515,00 12.659,70 11.730,00

4003 Sredstv a za delov no uspešnost  0,00 662,04 12.430,00

4004 Sredstv a za nadurno delo 83,333.000,00 1.907,75 2.500,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim  0,00 686,64 0,00

01.1.1.2 Prispevki delodajalca za socialno varnost 85,1435.905,00 34.623,55 30.570,00

4010 Prispev ek za pokojninsko in inv alidsko zav arov anje 90,2318.175,00 17.786,44 16.400,00

4011 Prispev ek za zdrav stv eno zav arov anje 95,6713.735,00 14.249,44 13.140,00

4012 Prispev ek za zaposlov anje 100,00110,00 120,53 110,00

4013 Prispev ek za staršev sko v arstv o 97,37190,00 201,16 185,00

4015 Premije kolektiv nega dodatnega pokojninskega zav arov anja, na podlagi 19,893.695,00 2.265,98 735,00

01.1.1.3 Materialni stroški uprave 92,7650.408,00 48.325,02 46.760,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 88,3724.238,00 22.550,04 21.420,00

4021 Posebni material in storitv e 100,001.220,00 1.703,54 1.220,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 78,869.130,00 7.000,00 7.200,00

4023 Prev ozni stroški in storitv e 110,004.000,00 4.183,77 4.400,00

4024 Izdatki za službena potov anja 100,001.400,00 1.342,17 1.400,00

4025 Tekoče v zdržev anje 108,438.300,00 10.059,26 9.000,00

4026 Poslov ne najemnine in zakupnine 100,00120,00 121,68 120,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 100,002.000,00 1.364,56 2.000,00

01.1.1.9 Skupna občinska uprava 93,337.500,00 7.600,00 7.000,00

4130 Tekoči transferi občinam 93,337.500,00 7.600,00 7.000,00

01.1.1.13 Inšpekcijska in redarska služba  0,00 0,00 10.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e  0,00 0,00 10.000,00

5 OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT 101,8396.282,00 85.018,89 98.040,00



Datum:

Stran:

20.12.2013

4

PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2014OBČINA ŽIRI

LOŠKA CESTA 1

54321

Indeks 
4:2

REBALANS 
2013

OCENA REA 
2013

... PLAN 2014
BLC/PK/PU/PP/KONTO

11.1.0.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim - režijski obrat spl. str. 91,6718.635,00 17.171,01 17.083,00

4000 Plače in dodatki 80,4015.815,00 15.007,50 12.715,00

4001 Regres za letni dopust 50,00970,00 484,40 485,00

4002 Pov račila in nadomestila 124,71700,00 844,08 873,00

4003 Sredstv a za delov no uspešnost 472,00500,00 192,98 2.360,00

4004 Sredstv a za nadurno delo 100,00650,00 600,14 650,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim  0,00 41,91 0,00

11.1.0.2 Prispevki delodajalca za socialno varnost - režijski 81,143.075,00 2.799,43 2.495,00

4010 Prispev ek za pokojninsko in inv alidsko zav arov anje 90,821.470,00 1.403,65 1.335,00

4011 Prispev ek za zdrav stv eno zav arov anje 89,171.200,00 1.124,48 1.070,00

4012 Prispev ek za zaposlov anje 50,0020,00 9,50 10,00

4013 Prispev ek za staršev sko v arstv o 60,0025,00 15,84 15,00

4015 Premije kolektiv nega dodatnega pokojninskega zav arov anja, na podlagi 18,06360,00 245,96 65,00

11.1.0.3 Splošni materialni stroški režijskega obrata 99,7822.370,00 13.977,87 22.320,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 100,009.020,00 4.081,15 9.020,00

4021 Posebni material in storitv e 100,00310,00 0,00 310,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 99,307.170,00 6.158,46 7.120,00

4023 Prev ozni stroški in storitv e 100,0020,00 8,71 20,00

4024 Izdatki za službena potov anja 100,00200,00 0,00 200,00

4025 Tekoče v zdržev anje 100,004.500,00 2.936,76 4.500,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 100,001.150,00 792,79 1.150,00

13.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - dejavnost zbiranja 107,8824.162,00 24.144,09 26.067,00

4000 Plače in dodatki 108,1221.750,00 21.962,70 23.517,00

4001 Regres za letni dopust 99,26942,00 934,20 935,00

4002 Pov račila in nadomestila 110,741.350,00 1.220,37 1.495,00

4004 Sredstv a za nadurno delo 100,00120,00 0,00 120,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim  0,00 26,82 0,00

13.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - dejavnost 95,054.140,00 3.838,39 3.935,00

4010 Prispev ek za pokojninsko in inv alidsko zav arov anje 107,491.935,00 1.888,99 2.080,00

4011 Prispev ek za zdrav stv eno zav arov anje 107,071.555,00 1.513,33 1.665,00

4012 Prispev ek za zaposlov anje 75,0020,00 12,84 15,00

4013 Prispev ek za staršev sko v arstv o 125,0020,00 21,41 25,00

4015 Premije kolektiv nega dodatnega pokojninskega zav arov anja, na podlagi 24,59610,00 401,82 150,00

13.2.1.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim - čn, kan. 113,2412.950,00 12.824,23 14.665,00

4000 Plače in dodatki 113,3211.750,00 11.789,99 13.315,00

4001 Regres za letni dopust 98,57350,00 346,00 345,00

4002 Pov račila in nadomestila 128,18550,00 522,21 705,00

4003 Sredstv a za delov no uspešnost  0,00 49,87 0,00

4004 Sredstv a za nadurno delo 100,00300,00 77,45 300,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim  0,00 38,71 0,00

13.2.1.2 Prispevki delodajalca za socialno varnost - čn, kan. 100,002.210,00 2.008,89 2.210,00

4010 Prispev ek za pokojninsko in inv alidsko zav arov anje 107,271.100,00 1.036,56 1.180,00

4011 Prispev ek za zdrav stv eno zav arov anje 113,86830,00 830,36 945,00

4012 Prispev ek za zaposlov anje 50,0020,00 7,03 10,00

4013 Prispev ek za staršev sko v arstv o 75,0020,00 11,74 15,00

4015 Premije kolektiv nega dodatnega pokojninskega zav arov anja, na podlagi 25,00240,00 123,20 60,00

14.1.0.3 Plače in drugi izdatki zaposlenim - vodooskrba 108,027.480,00 7.124,97 8.080,00
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4000 Plače in dodatki 108,576.535,00 6.398,50 7.095,00

4001 Regres za letni dopust 100,00245,00 242,20 245,00

4002 Pov račila in nadomestila 110,00400,00 329,75 440,00

4003 Sredstv a za delov no uspešnost  0,00 49,87 0,00

4004 Sredstv a za nadurno delo 100,00300,00 77,45 300,00

4009 Drugi izdatki zaposlenim  0,00 27,20 0,00

14.1.0.4 Prispevki delodajalca za socialno varnost - vodooskrba 94,051.260,00 1.130,01 1.185,00

4010 Prispev ek za pokojninsko in inv alidsko zav arov anje 100,00630,00 582,86 630,00

4011 Prispev ek za zdrav stv eno zav arov anje 107,45470,00 466,92 505,00

4012 Prispev ek za zaposlov anje 50,0010,00 3,97 5,00

4013 Prispev ek za staršev sko v arstv o 100,0010,00 6,62 10,00

4015 Premije kolektiv nega dodatnega pokojninskega zav arov anja, na podlagi 25,00140,00 69,64 35,00

06039002 Razpolaganje in uprav ljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 280,5427.650,00 19.568,84 77.570,00

4 OBČINSKA UPRAVA 280,5427.650,00 19.568,84 77.570,00

01.1.1.8 Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave 96,1122.650,00 17.410,03 21.770,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 100,0010.700,00 7.740,00 10.700,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 91,989.100,00 7.290,88 8.370,00

4025 Tekoče v zdržev anje 94,742.850,00 2.379,15 2.700,00

01.1.1.16 Davek na nepremičnine  0,00 0,00 40.000,00

4026 Poslov ne najemnine in zakupnine  0,00 0,00 40.000,00

01.2.0.1 Poslovni prostori Pr' Matic 350,004.000,00 1.593,75 14.000,00

4202 Nakup opreme  0,00 0,00 10.000,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e 100,004.000,00 1.593,75 4.000,00

01.2.0.2 Pisarniška oprema in pohištvo 180,001.000,00 565,06 1.800,00

4202 Nakup opreme 180,001.000,00 565,06 1.800,00

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 75,5381.310,00 81.133,40 61.410,00

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 75,5381.310,00 81.133,40 61.410,00

07039001 Priprav ljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 300,00800,00 0,00 2.400,00

4 OBČINSKA UPRAVA 300,00800,00 0,00 2.400,00

02.1.0.1 Stroški obrambnega usposabljanja 100,00400,00 0,00 400,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 100,00400,00 0,00 400,00

02.2.0.1 Oprema civilne zaščite 500,00400,00 0,00 2.000,00

4021 Posebni material in storitv e 500,00400,00 0,00 2.000,00

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 73,3080.510,00 81.133,40 59.010,00

4 OBČINSKA UPRAVA 73,3080.510,00 81.133,40 59.010,00

03.1.0.1 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev 100,0028.000,00 27.750,00 28.000,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 100,0028.000,00 27.750,00 28.000,00

03.1.0.2 Gasilska zveza Škofja Loka 100,004.010,00 4.010,00 4.010,00

4133 Tekoči transferi v  jav ne zav ode 100,004.010,00 4.010,00 4.010,00

03.2.0.1 Nakup gasilske opreme 55,6748.500,00 49.373,40 27.000,00

4310 Inv esticijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 55,6748.500,00 49.373,40 27.000,00

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 100,00900,00 965,00 900,00

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 100,00900,00 965,00 900,00

08029001 Prometna varnost 100,00900,00 965,00 900,00

1 OBČINSKI SVET 100,00900,00 965,00 900,00

01.1.3.4 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 100,00900,00 965,00 900,00
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4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 100,00900,00 965,00 900,00

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 49,4080.030,00 77.523,89 39.536,00

1102 Program reforme kmetijstva in živ ilstva 43,5171.680,00 69.495,05 31.186,00

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živ ilstvu 97,4920.515,00 20.449,18 20.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 97,4920.515,00 20.449,18 20.000,00

04.1.1.1 Državne pomoči za področje kmetijstva 97,4920.515,00 20.449,18 20.000,00

4102 Subv encije priv atnim podjetjem in zasebnikom 97,4920.515,00 20.449,18 20.000,00

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 21,8651.165,00 49.045,87 11.186,00

4 OBČINSKA UPRAVA 21,8651.165,00 49.045,87 11.186,00

04.1.1.3 Program razvoja podeželja - RAS 100,003.000,00 3.000,00 3.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 100,003.000,00 3.000,00 3.000,00

04.1.1.5 Ukrepi de minimis in ostali okrepi na področju 114,783.485,00 2.589,00 4.000,00

4102 Subv encije priv atnim podjetjem in zasebnikom 114,783.485,00 2.589,00 4.000,00

04.1.1.6 Delovanje LAS Loškega pogorja in izvajanje skupnih 9,3744.680,00 43.456,87 4.186,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 32,6212.833,00 12.455,30 4.186,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 0,001.725,00 1.720,46 0,00

4202 Nakup opreme 0,00640,00 636,00 0,00

4310 Inv esticijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 0,008.029,00 7.600,89 0,00

4320 Inv esticijski transferi občinam 0,0021.453,00 21.044,22 0,00

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 100,001.500,00 735,05 1.500,00

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 100,001.500,00 735,05 1.500,00

4 OBČINSKA UPRAVA 100,001.500,00 735,05 1.500,00

04.1.1.4 Oskrba najdenih živali 100,001.500,00 735,05 1.500,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 100,001.500,00 735,05 1.500,00

1104 Gozdarstvo 100,006.850,00 7.293,79 6.850,00

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 100,006.850,00 7.293,79 6.850,00

4 OBČINSKA UPRAVA 100,006.850,00 7.293,79 6.850,00

04.1.1.2 Vzdrževanje gozdnih cest 100,006.850,00 7.293,79 6.850,00

4025 Tekoče v zdržev anje 100,006.850,00 7.293,79 6.850,00

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH  0,00 0,00 9.500,00

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnov ljiv ih v irov  energije  0,00 0,00 9.500,00

12069001 Spodbujanje rabe obnov ljiv ih v irov energije  0,00 0,00 9.500,00

4 OBČINSKA UPRAVA  0,00 0,00 9.500,00

04.6.1.10 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta  0,00 0,00 9.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e  0,00 0,00 9.000,00

18.1.0.1 Fotovoltaika OŠ Žiri  0,00 0,00 500,00

4025 Tekoče v zdržev anje  0,00 0,00 500,00

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 87,06694.068,00 641.025,93 604.235,00

1302 Cestni promet in infrastruktura 87,06694.068,00 641.025,93 604.235,00

13029001 Uprav ljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 67,78354.100,00 356.964,22 240.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 67,78354.100,00 356.964,22 240.000,00

04.3.1.1 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 94,0185.100,00 90.237,51 80.000,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 200,00100,00 110,00 200,00

4025 Tekoče v zdržev anje 93,8885.000,00 90.127,51 79.800,00

04.3.1.2 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 53,28244.000,00 243.726,71 130.000,00

4025 Tekoče v zdržev anje 53,28244.000,00 243.726,71 130.000,00
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04.3.1.5 Tekoče vzdrževanje javnih poti 120,0025.000,00 23.000,00 30.000,00

4025 Tekoče v zdržev anje 120,0025.000,00 23.000,00 30.000,00

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 115,81248.882,00 211.525,88 288.235,00

4 OBČINSKA UPRAVA 115,81248.882,00 211.525,88 288.235,00

04.3.2.01 Asfaltacija cest 30,77130.000,00 134.324,00 40.000,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 30,77130.000,00 0,00 40.000,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e  0,00 134.324,00 0,00

04.3.2.02 Jezerska ulica 20,0025.000,00 13.320,00 5.000,00

4206 Nakup zemljišč in narav nih bogastev 20,0025.000,00 13.320,00 5.000,00

04.3.2.12 Dobračevska ulica in Rakulk 0,0063.179,00 63.179,62 0,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0060.059,00 60.059,62 0,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 0,003.120,00 3.120,00 0,00

04.3.2.13 Trg svobode 350,695.703,00 702,26 20.000,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 0,00703,00 702,26 0,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 400,005.000,00 0,00 20.000,00

04.3.2.15 Pločniki Selo  0,00 0,00 14.035,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in  0,00 0,00 14.035,00

04.3.2.25 Obvoznica Žiri  0,00 0,00 4.200,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in  0,00 0,00 4.200,00

04.3.2.27 Sanacija ceste Goropeke  0,00 0,00 140.000,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  0,00 0,00 140.000,00

04.3.2.28 Dobračevska ulica - od Bineta do Mavsarja 100,0012.000,00 0,00 12.000,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 100,0012.000,00 0,00 12.000,00

04.3.2.29 Pločniki Nova vas 700,005.000,00 0,00 35.000,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  0,00 0,00 30.000,00

4206 Nakup zemljišč in narav nih bogastev 100,005.000,00 0,00 5.000,00

04.3.2.30 Prvomajska ulica 100,008.000,00 0,00 8.000,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e 0,008.000,00 0,00 0,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in  0,00 0,00 8.000,00

04.3.2.31 Ulica Maksima Sedeja  0,00 0,00 10.000,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e  0,00 0,00 10.000,00

13029003 Urejanje cestnega prometa 88,4626.000,00 15.528,78 23.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 88,4626.000,00 15.528,78 23.000,00

04.3.1.3 Krajevne oznake 50,006.000,00 0,00 3.000,00

4025 Tekoče v zdržev anje 50,006.000,00 0,00 3.000,00

04.3.1.4 Vzdrževanje ostalih prometnih in neprometnih površin 100,0020.000,00 15.528,78 20.000,00

4025 Tekoče v zdržev anje 76,0011.250,00 4.800,00 8.550,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 130,868.750,00 10.728,78 11.450,00

13029004 Cestna razsvetljava 81,4365.086,00 57.007,05 53.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 81,4365.086,00 57.007,05 53.000,00

06.3.1.1 Javna razsvetljava 102,2627.380,00 19.655,99 28.000,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 108,7018.400,00 16.325,00 20.000,00

4025 Tekoče v zdržev anje 89,098.980,00 3.330,99 8.000,00

06.3.2.1 Javna razsvetljava - izgradnja novih delov 235,4010.620,00 10.551,06 25.000,00

4202 Nakup opreme 260,429.600,00 9.538,08 25.000,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  0,00 0,00 0,00
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4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 0,001.020,00 1.012,98 0,00

06.3.2.3 Projekt: Energetsko učinkovita prenova javne 0,0027.086,00 26.800,00 0,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e  0,00 0,00 0,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 0,0027.086,00 26.800,00 0,00

14 GOSPODARSTVO 261,2860.591,00 52.502,35 158.315,00

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 70,999.860,00 7.382,00 7.000,00

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 70,999.860,00 7.382,00 7.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 70,999.860,00 7.382,00 7.000,00

04.6.1.1 Program razvoja podjetništva - RAS 100,003.000,00 3.000,00 3.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 100,003.000,00 3.000,00 3.000,00

04.6.1.2 Kreditna shema - RAS 0,00960,00 982,00 0,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 0,00960,00 982,00 0,00

04.6.1.3 Gospodarska združenja 109,091.100,00 1.100,00 1.200,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 109,091.100,00 1.100,00 1.200,00

04.6.1.6 Projekt: Teden obrti in podjetništva 100,00300,00 300,00 300,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 100,00300,00 300,00 300,00

04.6.1.8 Spodbujanje podjetništva 55,564.500,00 2.000,00 2.500,00

4102 Subv encije priv atnim podjetjem in zasebnikom 55,564.500,00 2.000,00 2.500,00

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 298,2750.731,00 45.120,35 151.315,00

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 298,2750.731,00 45.120,35 151.315,00

4 OBČINSKA UPRAVA 298,2750.731,00 45.120,35 151.315,00

04.5.1.2 Turistična društva 136,002.500,00 2.500,00 3.400,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 136,002.500,00 2.500,00 3.400,00

04.5.1.4 Info točka 100,001.250,00 1.000,00 1.250,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 100,00250,00 160,00 250,00

4025 Tekoče v zdržev anje 100,00200,00 0,00 200,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 100,00800,00 840,00 800,00

04.5.1.9 Promocija občine 51,6419.365,00 16.290,48 10.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 54,2011.440,00 8.427,89 6.200,00

4023 Prev ozni stroški in storitv e 0,00115,00 114,00 0,00

4024 Izdatki za službena potov anja 0,00300,00 282,10 0,00

4025 Tekoče v zdržev anje 833,33360,00 360,00 3.000,00

4026 Poslov ne najemnine in zakupnine 0,00300,00 300,00 0,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 94,12850,00 806,49 800,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 0,006.000,00 6.000,00 0,00

04.5.1.10 Projek RAS: DUO - Domača in umetna obrt 166,67300,00 300,00 500,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 166,67300,00 300,00 500,00

04.5.1.11 RDO Gorenjske 96,771.116,00 1.116,00 1.080,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 96,771.116,00 1.116,00 1.080,00

04.5.1.12 RAS - dejavnost LTO 100,0010.000,00 11.620,00 10.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 100,0010.000,00 11.620,00 10.000,00

04.5.1.13 Izgradnja I . etape kolesarske povezave Gorenjske 8333,33780,00 0,00 65.000,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  0,00 0,00 56.000,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 1153,85780,00 0,00 9.000,00

04.5.1.14 Projekt: Znanje za turizem (RAS) 100,001.620,00 0,00 1.620,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 100,001.620,00 0,00 1.620,00
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04.5.1.15 Projekt: Posodobitev informacijskega središča  0,00 0,00 665,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e  0,00 0,00 665,00

04.5.2.1 Ureditev območja Pustotnik  0,00 0,00 44.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e  0,00 0,00 7.000,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  0,00 0,00 10.000,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in  0,00 0,00 27.000,00

08.3.1.11 Sofinanciranje prireditev v kraju 100,0013.800,00 12.293,87 13.800,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 0,0012.300,00 1.240,87 0,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 920,001.500,00 11.053,00 13.800,00

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 44,061.107.335,00 918.789,35 487.869,00

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 44,201.091.335,00 911.452,85 482.399,00

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 64,55333.150,00 305.485,56 215.050,00

5 OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT 64,55333.150,00 305.485,56 215.050,00

13.1.1.05 Zbiranje in odvoz odpadkov - gospodarska javna 0,0016.000,00 15.913,85 0,00

4023 Prev ozni stroški in storitv e 0,0016.000,00 15.913,85 0,00

13.1.1.06 Ostali izdatki za blago in storitve za zbiranje 84,926.300,00 1.054,48 5.350,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 69,774.300,00 785,57 3.000,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 115,38130,00 140,00 150,00

4024 Izdatki za službena potov anja 333,33150,00 128,91 500,00

4025 Tekoče v zdržev anje 98,841.720,00 0,00 1.700,00

13.1.1.07 Deponiranje komunalnih odpadkov na deponiji 0,007.100,00 7.027,80 0,00

4025 Tekoče v zdržev anje 0,007.100,00 7.027,80 0,00

13.1.1.11 Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica 177,783.150,00 3.613,11 5.600,00

4021 Posebni material in storitv e 96,77310,00 303,11 300,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 117,951.950,00 1.450,00 2.300,00

4025 Tekoče v zdržev anje 337,08890,00 1.860,00 3.000,00

13.1.1.13 Tekoči stroški odlagališča Draga 100,004.200,00 3.386,00 4.200,00

4025 Tekoče v zdržev anje 100,004.200,00 3.386,00 4.200,00

13.1.1.14 Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov 82,2831.600,00 24.130,65 26.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 70,0010.000,00 4.721,65 7.000,00

4023 Prev ozni stroški in storitv e 85,2317.600,00 17.780,00 15.000,00

4025 Tekoče v zdržev anje 100,004.000,00 1.629,00 4.000,00

13.1.1.15 Zbiranje odpadne embalaže 263,749.100,00 9.871,20 24.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 0,002.000,00 1.051,20 0,00

4023 Prev ozni stroški in storitv e 338,037.100,00 8.820,00 24.000,00

13.1.1.16 Zbiranje bioloških odpadkov 113,642.200,00 1.950,00 2.500,00

4023 Prev ozni stroški in storitv e 113,642.200,00 1.950,00 2.500,00

13.1.1.17 Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 63,2035.600,00 36.352,72 22.500,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 0,003.000,00 1.512,72 0,00

4023 Prev ozni stroški in storitv e 69,0232.600,00 34.840,00 22.500,00

13.1.1.18 Obdelava komunalnih odpadkov 100,0033.000,00 22.557,85 33.000,00

4023 Prev ozni stroški in storitv e  0,00 1.087,10 0,00

4025 Tekoče v zdržev anje 100,0033.000,00 21.470,75 33.000,00

13.1.1.19 Odlaganje ostankov komunalnih odpadkov 100,0037.900,00 25.414,90 37.900,00

4025 Tekoče v zdržev anje 100,0037.900,00 25.414,90 37.900,00

13.1.2.1 Posode za odpadke 16,6712.000,00 4.900,00 2.000,00
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4203 Nakup drugih osnov nih sredstev 16,6712.000,00 4.900,00 2.000,00

13.1.2.3 Ureditev sortirnice komunalnih odpadkov Osojnica 38,52135.000,00 149.313,00 52.000,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 39,00133.350,00 147.663,00 52.000,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 0,001.650,00 1.650,00 0,00

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 35,26758.185,00 605.967,29 267.349,00

4 OBČINSKA UPRAVA 67,3913.845,00 13.216,46 9.330,00

04.6.2.10 Svetovalna pisarna za MKČN - RAS 98,36915,00 286,46 900,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 98,36915,00 286,46 900,00

05.2.1.1 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih 100,005.000,00 5.000,00 5.000,00

4119 Drugi transferi posameznikom 100,005.000,00 5.000,00 5.000,00

05.2.1.2 Projekt: Varujmo naše okolje - RČN Mrzli vrh 43,257.930,00 7.930,00 3.430,00

4202 Nakup opreme 43,257.930,00 0,00 3.430,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  0,00 7.930,00 0,00

5 OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT 34,66744.340,00 592.750,83 258.019,00

13.2.1.3 Tekoči stroški čistilne naprave 199,2022.465,00 32.037,37 44.750,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 196,153.120,00 2.550,36 6.120,00

4021 Posebni material in storitv e 121,21165,00 160,96 200,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 237,898.050,00 19.150,84 19.150,00

4023 Prev ozni stroški in storitv e 0,009.050,00 8.850,72 0,00

4024 Izdatki za službena potov anja  0,00 10,46 0,00

4025 Tekoče v zdržev anje 1820,001.000,00 353,84 18.200,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 100,001.080,00 960,19 1.080,00

13.2.1.4 Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja 120,005.000,00 3.334,25 6.000,00

4025 Tekoče v zdržev anje 120,005.000,00 3.334,25 6.000,00

13.2.2.08 Kanalizacija Selo 2097,901.430,00 0,00 30.000,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 2097,901.430,00 0,00 30.000,00

13.2.2.09 Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 24,94643.698,00 495.570,17 160.554,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 24,86624.567,00 478.808,31 155.274,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 27,6019.131,00 16.761,86 5.280,00

13.2.2.10 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja  0,00 0,00 0,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e  0,00 0,00 0,00

13.2.2.12 Projekt ureditve porečja Sore - projektna 29,849.100,00 5.865,46 2.715,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 29,849.100,00 5.865,46 2.715,00

13.2.2.14 Kanalizacija Dobračeva - Rakulk - gradnja hišnih 0,0054.647,00 51.978,63 0,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 0,00200,00 0,00 0,00

4021 Posebni material in storitv e 0,001.700,00 1.400,41 0,00

4027 Kazni in odškodnine 0,00300,00 291,75 0,00

4202 Nakup opreme 0,00700,00 691,00 0,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0047.347,00 44.586,47 0,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 0,004.400,00 5.009,00 0,00

13.2.2.16 Kanalizacija pot na Rovt  0,00 0,00 6.000,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  0,00 0,00 6.000,00

13.2.2.17 Kanalizacija Osojnica 200,004.000,00 0,00 8.000,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 200,004.000,00 0,00 8.000,00

13.2.2.18 Meteorna kanalizacija Partizanska 0,004.000,00 3.964,95 0,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,004.000,00 3.964,95 0,00

1504 Upravljanje in nadzor vodnih v irov 26,6715.000,00 6.336,50 4.000,00
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15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 26,6715.000,00 6.336,50 4.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 26,6715.000,00 6.336,50 4.000,00

05.1.1.1 Urejanje vodotokov in brežin 26,6715.000,00 6.336,50 4.000,00

4025 Tekoče v zdržev anje 26,6715.000,00 6.336,50 4.000,00

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 147,001.000,00 1.000,00 1.470,00

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 147,001.000,00 1.000,00 1.470,00

4 OBČINSKA UPRAVA 147,001.000,00 1.000,00 1.470,00

08.3.1.12 Sofinanciranje programov društev za promocijo 147,001.000,00 1.000,00 1.470,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 147,001.000,00 1.000,00 1.470,00

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 45,84631.453,00 535.939,26 289.450,00

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 80,5074.532,00 51.841,40 60.000,00

16029003 Prostorsko načrtovanje 80,5074.532,00 51.841,40 60.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 80,5074.532,00 51.841,40 60.000,00

06.1.1.1 Občinski prostorski načrt 54,053.700,00 3.692,40 2.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 54,053.700,00 3.692,40 2.000,00

06.1.1.4 Priprava OPPN - občinskih podrobnih prostorskih 160,0020.000,00 0,00 32.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 160,0020.000,00 0,00 32.000,00

06.1.1.5 Program opremljanja za Občino Žiri 0,0020.444,00 20.244,00 0,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 0,0020.244,00 20.244,00 0,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 0,00200,00 0,00 0,00

06.1.1.6 Projekt: Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2. del 6,5015.388,00 15.388,00 1.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 6,5015.388,00 15.388,00 1.000,00

06.1.1.7 Urejanje evidence nepremičnin 0,0015.000,00 12.517,00 0,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 0,0015.000,00 12.517,00 0,00

06.1.1.8 Poplavna študija  0,00 0,00 25.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e  0,00 0,00 25.000,00

1603 Komunalna dejavnost 34,67496.331,00 451.350,93 172.090,00

16039001 Oskrba z vodo 30,53430.296,00 395.250,81 131.370,00

4 OBČINSKA UPRAVA 53,3315.000,00 7.605,19 8.000,00

06.2.1.1 Vaški vodovodi 53,3315.000,00 7.605,19 8.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 60,005.000,00 7.605,19 3.000,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e 50,0010.000,00 0,00 5.000,00

5 OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT 29,71415.296,00 387.645,62 123.370,00

14.1.0.1 Tekoči stroški vodooskrbe 100,0046.170,00 43.835,96 46.170,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 100,004.500,00 3.733,87 4.500,00

4021 Posebni material in storitv e 100,001.920,00 1.911,17 1.920,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 100,0018.260,00 18.890,00 18.260,00

4024 Izdatki za službena potov anja  0,00 10,46 0,00

4025 Tekoče v zdržev anje 100,0019.190,00 17.400,00 19.190,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 100,002.300,00 1.890,46 2.300,00

14.1.0.2 Plačan vodni prispevek 100,0015.200,00 15.200,00 15.200,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 100,0015.200,00 15.200,00 15.200,00

14.1.0.5 Vzdrževanje in menjava vodomerov 100,0018.000,00 7.713,80 18.000,00

4025 Tekoče v zdržev anje 100,0018.000,00 7.713,80 18.000,00

14.1.0.6 Vzdrževanje priključkov in druge posebne storitve 100,004.000,00 314,53 4.000,00

4025 Tekoče v zdržev anje 100,004.000,00 314,53 4.000,00
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14.2.0.05 Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda 27,3536.560,00 33.554,26 10.000,00

4202 Nakup opreme 0,003.000,00 0,00 0,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e 29,8033.560,00 33.554,26 10.000,00

14.2.0.06 Vodovod skozi Stare Žiri 3,49286.616,00 278.277,07 10.000,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e 0,00260.876,00 270.876,00 0,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 38,8525.740,00 7.401,07 10.000,00

14.2.0.10 Vodovod Nova vas Corn 228,578.750,00 8.750,00 20.000,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 228,578.750,00 8.750,00 20.000,00

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 132,5814.120,00 10.488,42 18.720,00

5 OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT 132,5814.120,00 10.488,42 18.720,00

12.1.0.3 Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost 88,359.870,00 7.579,42 8.720,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 100,00500,00 353,33 500,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 73,294.230,00 2.238,73 3.100,00

4025 Tekoče v zdržev anje 97,83920,00 767,99 900,00

4026 Poslov ne najemnine in zakupnine 100,004.220,00 4.219,37 4.220,00

12.2.0.1 Investicijsko vzdrževanje pokopališče 235,294.250,00 2.909,00 10.000,00

4202 Nakup opreme 133,333.000,00 0,00 4.000,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e 480,001.250,00 2.909,00 6.000,00

16039003 Objekti za rekreacijo 16,7147.865,00 43.894,70 8.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 16,7147.865,00 43.894,70 8.000,00

01.1.4.5 Vzdrževanje otroških igrišč 1500,00200,00 191,52 3.000,00

4025 Tekoče v zdržev anje 500,00200,00 191,52 1.000,00

4202 Nakup opreme  0,00 0,00 2.000,00

04.5.1.6 Pustotnik 10,4947.665,00 43.703,18 5.000,00

4021 Posebni material in storitv e  0,00 1.220,00 0,00

4025 Tekoče v zdržev anje 83,336.000,00 5.000,00 5.000,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,0039.165,00 37.483,18 0,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 0,002.500,00 0,00 0,00

16039004 Praznično urejanje naselij 166,673.000,00 1.579,31 5.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 166,673.000,00 1.579,31 5.000,00

06.3.1.2 Praznična okrasitev in izobešanje zastav 166,673.000,00 1.579,31 5.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 87,722.280,00 866,95 2.000,00

4025 Tekoče v zdržev anje 529,41510,00 507,60 2.700,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 142,86210,00 204,76 300,00

16039005 Druge komunalne dejavnosti 857,141.050,00 137,69 9.000,00

5 OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT 857,141.050,00 137,69 9.000,00

11.2.0.1 Oprema in orodje za režijski obrat - splošni stroški 857,141.050,00 137,69 9.000,00

4201 Nakup prev oznih sredstev  0,00 0,00 8.000,00

4202 Nakup opreme 0,00250,00 94,12 0,00

4203 Nakup drugih osnov nih sredstev 125,00800,00 43,57 1.000,00

11.2.0.2 Projekt: Zbirni kataster GJI Gorenjske-2.del  0,00 0,00 0,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in  0,00 0,00 0,00

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 106,9225.590,00 25.465,93 27.360,00

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 106,9225.590,00 25.465,93 27.360,00

4 OBČINSKA UPRAVA 106,9225.590,00 25.465,93 27.360,00

16.1.1.1 Tekoči odhodki stanovanjskega sklada 89,707.090,00 7.886,93 6.360,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 95,244.200,00 4.550,00 4.000,00
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4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 100,00660,00 1.146,14 660,00

4025 Tekoče v zdržev anje 73,892.030,00 1.057,00 1.500,00

4029 Drugi operativ ni odhodki 100,00200,00 1.133,79 200,00

16.1.1.3 Oblikovanje rezervnega sklada za stanovanja 66,674.500,00 2.686,00 3.000,00

4025 Tekoče v zdržev anje 66,674.500,00 2.686,00 3.000,00

16.1.2.2 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot 128,5714.000,00 14.893,00 18.000,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e 128,5714.000,00 14.893,00 18.000,00

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 85,7135.000,00 7.281,00 30.000,00

16069002 Nakup zemljišč 85,7135.000,00 7.281,00 30.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 85,7135.000,00 7.281,00 30.000,00

04.3.2.11 Odkupi zemljišč - infrastrukturni objekti 85,7135.000,00 7.281,00 30.000,00

4206 Nakup zemljišč in narav nih bogastev 85,7135.000,00 7.281,00 30.000,00

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 81,9336.460,00 32.275,26 29.870,00

1702 Primarno zdravstvo 89,969.860,00 9.344,57 8.870,00

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 89,969.860,00 9.344,57 8.870,00

4 OBČINSKA UPRAVA 89,969.860,00 9.344,57 8.870,00

16.2.1.1 Zdravstveni dom 99,868.882,67 8.367,24 8.870,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 100,005.500,00 5.960,00 5.500,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 100,002.510,00 1.574,58 2.510,00

4025 Tekoče v zdržev anje 98,55872,67 832,66 860,00

16.2.2.1 Investicijsko vzdrževanje Zdravstveni dom 0,00977,33 977,33 0,00

4202 Nakup opreme 0,00977,33 977,33 0,00

1707 Drugi programi na področju zdravstva 78,9526.600,00 22.930,69 21.000,00

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 89,0414.600,00 14.000,00 13.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 89,0414.600,00 14.000,00 13.000,00

07.2.1.6 Zdravstveno zavarovanje občanov 89,0414.600,00 14.000,00 13.000,00

4131 Tekoči transferi v  sklade socialnega zav arov anja 89,0414.600,00 14.000,00 13.000,00

17079002 Mrliško ogledna služba 66,6712.000,00 8.930,69 8.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 66,6712.000,00 8.930,69 8.000,00

07.1.1.1 Mrliško ogledna služba 66,6712.000,00 8.930,69 8.000,00

4133 Tekoči transferi v  jav ne zav ode 76,478.500,00 6.930,00 6.500,00

4135 Tekoča plačila drugim izv ajalcem jav nih služb, ki niso posredni 42,863.500,00 2.000,69 1.500,00

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 382,94251.873,00 238.367,31 964.530,00

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 308,4729.500,00 28.413,10 91.000,00

18029001 Nepremična kulturna dediščina 361,7023.500,00 22.908,00 85.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 361,7023.500,00 22.908,00 85.000,00

01.1.4.4 Urejanje spomenikov 64,5215.500,00 14.908,00 10.000,00

4025 Tekoče v zdržev anje 0,00500,00 0,00 0,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e 66,6715.000,00 14.908,00 10.000,00

08.2.2.13 Obnova sakralnih objektov 250,008.000,00 8.000,00 20.000,00

4310 Inv esticijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 250,008.000,00 8.000,00 20.000,00

08.2.2.16 Projekt REAAL II  - Muzej Žiri  0,00 0,00 55.000,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  0,00 0,00 55.000,00

18029002 Premična kulturna dediščina 100,006.000,00 5.505,10 6.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 100,006.000,00 5.505,10 6.000,00

08.2.1.2 Muzejska dejavnost 100,002.000,00 2.000,00 2.000,00



Datum:

Stran:

20.12.2013

14

PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2014OBČINA ŽIRI

LOŠKA CESTA 1

54321

Indeks 
4:2

REBALANS 
2013

OCENA REA 
2013

... PLAN 2014
BLC/PK/PU/PP/KONTO

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 100,002.000,00 2.000,00 2.000,00

08.2.2.14 Skrb za premično kulturno dediščino 100,004.000,00 3.505,10 4.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 100,004.000,00 0,00 4.000,00

4203 Nakup drugih osnov nih sredstev  0,00 3.505,10 0,00

1803 Programi v kulturi 646,39117.578,00 108.417,15 760.010,00

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 100,1970.078,00 67.473,04 70.210,00

4 OBČINSKA UPRAVA 100,1970.078,00 67.473,04 70.210,00

08.2.1.3 Založniška in literarna dejavnost 100,006.000,00 6.000,00 6.000,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 100,006.000,00 6.000,00 6.000,00

08.2.1.5 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 100,2454.078,00 51.470,07 54.210,00

4133 Tekoči transferi v  jav ne zav ode 100,2454.078,00 51.470,07 54.210,00

08.2.2.11 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - nakup 100,0010.000,00 10.002,97 10.000,00

4323 Inv esticijski transferi jav nim zav odom 100,0010.000,00 10.002,97 10.000,00

18039003 Ljubiteljska kultura 131,3725.500,00 22.299,26 33.500,00

4 OBČINSKA UPRAVA 131,3725.500,00 22.299,26 33.500,00

08.2.1.1 Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev 100,0020.000,00 20.000,00 20.000,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 100,0020.000,00 20.000,00 20.000,00

08.2.1.4 Stroški kulturnih prireditev in proslav 100,005.500,00 2.299,26 5.500,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 108,915.050,00 1.249,26 5.500,00

4026 Poslov ne najemnine in zakupnine 0,00450,00 1.050,00 0,00

08.2.1.7 Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran  0,00 0,00 8.000,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am  0,00 0,00 8.000,00

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura  0,00 0,00 15.900,00

4 OBČINSKA UPRAVA  0,00 0,00 15.900,00

01.1.1.15 Žirovske stopinje  0,00 0,00 15.900,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e  0,00 0,00 8.600,00

4029 Drugi operativ ni odhodki  0,00 0,00 7.300,00

18039005 Drugi programi v kulturi 2910,9122.000,00 18.644,85 640.400,00

4 OBČINSKA UPRAVA 2910,9122.000,00 18.644,85 640.400,00

01.1.4.3 Stara šola - Muzej 116,5514.500,00 11.903,97 16.900,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 136,361.100,00 264,00 1.500,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 100,008.400,00 7.254,96 8.400,00

4025 Tekoče v zdržev anje 100,005.000,00 4.385,01 5.000,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e  0,00 0,00 2.000,00

08.2.2.2 Investicijsko vzdrževanje kulturnih dvoran in 666,673.000,00 3.000,00 20.000,00

4310 Inv esticijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 666,673.000,00 3.000,00 20.000,00

08.2.2.4 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - investicijski 100,001.000,00 539,88 1.000,00

4323 Inv esticijski transferi jav nim zav odom 100,001.000,00 539,88 1.000,00

08.2.2.9 Zunanja ureditev območja Žirovske pristave in 17214,23.500,00 3.201,00 602.500,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 17214,23.500,00 3.201,00 602.500,00

1804 Podpora posebnim skupinam 88,114.540,00 5.160,00 4.000,00

18049001 Programi veteranskih organizacij 122,811.140,00 1.140,00 1.400,00

4 OBČINSKA UPRAVA 122,811.140,00 1.140,00 1.400,00

08.3.1.09 Veteranske organizacije 122,811.140,00 1.140,00 1.400,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 122,811.140,00 1.140,00 1.400,00

18049004 Programi drugih posebnih skupin 76,473.400,00 4.020,00 2.600,00



Datum:

Stran:

20.12.2013

15

PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2014OBČINA ŽIRI

LOŠKA CESTA 1

54321

Indeks 
4:2

REBALANS 
2013

OCENA REA 
2013

... PLAN 2014
BLC/PK/PU/PP/KONTO

4 OBČINSKA UPRAVA 76,473.400,00 4.020,00 2.600,00

08.3.1.03 Pogostitev starejših občanov 55,561.800,00 2.420,00 1.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 55,561.800,00 2.420,00 1.000,00

08.3.1.06 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 100,001.600,00 1.600,00 1.600,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 100,001.600,00 1.600,00 1.600,00

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 109,24100.255,00 96.377,06 109.520,00

18059001 Programi športa 109,1699.855,00 95.977,06 109.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 109,1699.855,00 95.977,06 109.000,00

08.1.1.1 Izvajanje letnega programa športa 100,0070.000,00 70.000,01 70.000,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 100,0070.000,00 70.000,01 70.000,00

08.1.1.4 Tekoči stroški športnih objektov 100,003.000,00 3.000,00 3.000,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 100,003.000,00 3.000,00 3.000,00

08.1.1.5 Nagrade za športne dosežke 100,001.000,00 0,00 1.000,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 100,001.000,00 0,00 1.000,00

08.1.2.2 Smučarske skakalnice - Nordijski center Žiri 100,0025.000,00 22.122,00 25.000,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije  0,00 20.902,00 0,00

4205 Inv esticijsko v zdržev anje in obnov e 100,0025.000,00 0,00 25.000,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in  0,00 1.220,00 0,00

08.1.2.5 Nogometni stadion - ŠC Polje 0,00855,00 855,05 0,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 0,00855,00 855,05 0,00

08.1.2.6 Gradnja koče PD Žiri na Mrzlem vrhu  0,00 0,00 10.000,00

4310 Inv esticijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am  0,00 0,00 10.000,00

18059002 Programi za mladino 130,00400,00 400,00 520,00

4 OBČINSKA UPRAVA 130,00400,00 400,00 520,00

08.3.1.07 Sofinanciranje mladinskih, srednješolskih, 130,00400,00 400,00 520,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 130,00400,00 400,00 520,00

19 IZOBRAŽEVANJE 89,931.324.639,00 1.235.146,36 1.191.253,00

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 92,05811.070,00 758.249,43 746.570,00

19029001 Vrtci 91,70774.870,00 721.381,43 710.570,00

4 OBČINSKA UPRAVA 91,70774.870,00 721.381,43 710.570,00

09.1.1.1 Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri 90,47640.000,00 595.017,34 579.000,00

4119 Drugi transferi posameznikom 86,97445.000,00 409.241,44 387.000,00

4133 Tekoči transferi v  jav ne zav ode 98,46195.000,00 185.775,90 192.000,00

09.1.1.2 Kritje ekonomskih cen programov -  Vrtec pri sv. Ani 104,0075.000,00 71.400,00 78.000,00

4119 Drugi transferi posameznikom  0,00 0,00 0,00

4133 Tekoči transferi v  jav ne zav ode 104,0075.000,00 71.400,00 78.000,00

09.1.1.3 Kritje ekonomskih cen programov - vrtci izven kraja 145,0020.000,00 18.015,48 29.000,00

4119 Drugi transferi posameznikom 88,894.500,00 2.150,48 4.000,00

4133 Tekoči transferi v  jav ne zav ode 161,2915.500,00 15.865,00 25.000,00

09.1.1.4 Potujoči vrtec 100,001.070,00 1.068,00 1.070,00

4133 Tekoči transferi v  jav ne zav ode 100,001.070,00 1.068,00 1.070,00

09.1.1.6 Kritje stroškov VVE programov izven ekonomske cene 102,1723.000,00 20.080,61 23.500,00

4022 Energija, v oda, komunalne storitv e in komunikacije 100,008.400,00 7.261,84 8.400,00

4026 Poslov ne najemnine in zakupnine 100,005.400,00 4.677,56 5.400,00

4133 Tekoči transferi v  jav ne zav ode 105,439.200,00 8.141,21 9.700,00

09.1.2.3 Vrtec pri OŠ Žiri - investicijski transferi 0,0015.800,00 15.800,00 0,00
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4323 Inv esticijski transferi jav nim zav odom 0,0015.800,00 15.800,00 0,00

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 99,4536.200,00 36.868,00 36.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 99,4536.200,00 36.868,00 36.000,00

09.1.1.7 Subvencionirano varstvo otrok 99,4536.200,00 36.868,00 36.000,00

4119 Drugi transferi posameznikom 99,4536.200,00 36.868,00 36.000,00

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 80,60391.219,00 367.545,93 315.333,00

19039001 Osnovno šolstvo 80,33385.789,00 362.134,53 309.923,00

4 OBČINSKA UPRAVA 80,33385.789,00 362.134,53 309.923,00

09.2.1.1 Nadstandardni programi OŠ Žiri 97,5032.510,00 32.308,88 31.696,00

4133 Tekoči transferi v  jav ne zav ode 97,5032.510,00 32.308,88 31.696,00

09.2.1.2 Varstvo vozačev OŠ Žiri 108,5431.995,00 31.551,43 34.728,00

4133 Tekoči transferi v  jav ne zav ode 108,5431.995,00 31.551,43 34.728,00

09.2.1.3 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri 83,0253.000,00 53.000,00 44.000,00

4133 Tekoči transferi v  jav ne zav ode 83,0253.000,00 53.000,00 44.000,00

09.2.1.5 OŠ Jela Janežiča Škofja Loka 105,328.060,00 7.500,00 8.489,00

4133 Tekoči transferi v  jav ne zav ode 105,328.060,00 7.500,00 8.489,00

09.2.2.1 OŠ Žiri - sredstva za vrzdrž.in obnovo 241,9424.800,00 24.800,00 60.000,00

4323 Inv esticijski transferi jav nim zav odom 241,9424.800,00 24.800,00 60.000,00

09.2.2.4 Osnovna šola Jela Janežiča Šk. Loka - investicijski 161,761.700,00 1.633,32 2.750,00

4323 Inv esticijski transferi jav nim zav odom 161,761.700,00 1.633,32 2.750,00

09.2.2.7 Projekt REAAL I - OŠ Žiri 9,27210.610,00 209.990,90 19.520,00

4204 Nov ogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00164.380,00 164.344,40 0,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 42,2246.230,00 45.646,50 19.520,00

09.2.2.8 Nadomestna gradnja športne dvorane in stare šolske 493,4321.764,00 0,00 107.390,00

4206 Nakup zemljišč in narav nih bogastev 410,9721.094,00 0,00 86.690,00

4208 Študije o izv edljiv osti projektov , projektna dokumentacija, nadzor in 3089,55670,00 0,00 20.700,00

09.3.1.4 Mladi raziskovalci Poljanske doline 100,001.350,00 1.350,00 1.350,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 100,001.350,00 1.350,00 1.350,00

19039002 Glasbeno šolstvo 99,635.430,00 5.411,40 5.410,00

4 OBČINSKA UPRAVA 99,635.430,00 5.411,40 5.410,00

09.3.1.1 Glasbena šola Škofja Loka 99,544.380,00 4.380,00 4.360,00

4026 Poslov ne najemnine in zakupnine 100,001.380,00 1.380,00 1.380,00

4133 Tekoči transferi v  jav ne zav ode 99,333.000,00 3.000,00 2.980,00

09.3.2.1 Glasbena šola Šk. Loka - investicijski transferi 100,001.050,00 1.031,40 1.050,00

4323 Inv esticijski transferi jav nim zav odom 100,001.050,00 1.031,40 1.050,00

1906 Pomoči šolajočim 105,72122.350,00 109.351,00 129.350,00

19069001 Pomoči v  osnovnem šolstvu 105,72122.350,00 109.351,00 129.350,00

4 OBČINSKA UPRAVA 105,72122.350,00 109.351,00 129.350,00

09.2.1.4 Šolski prevozi 105,93118.000,00 106.300,00 125.000,00

4119 Drugi transferi posameznikom 105,93118.000,00 106.300,00 125.000,00

09.2.1.6 Sofinanciranje šole v naravi 100,004.000,00 3.051,00 4.000,00

4133 Tekoči transferi v  jav ne zav ode 100,004.000,00 3.051,00 4.000,00

09.3.1.2 Jobstov sklad 100,00350,00 0,00 350,00

4117 Štipendije 100,00350,00 0,00 350,00

20 SOCIALNO VARSTVO 113,12165.602,00 152.768,32 187.328,00

2002 Varstvo otrok in družine 105,2810.176,00 10.976,00 10.713,00
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20029001 Drugi programi v pomoč družini 105,2810.176,00 10.976,00 10.713,00

3 ŽUPAN 106,108.200,00 9.000,00 8.700,00

01.1.2.7 Darilo ob rojstvu otroka 106,108.200,00 9.000,00 8.700,00

4111 Družinski prejemki in staršev ska nadomestila 106,108.200,00 9.000,00 8.700,00

4 OBČINSKA UPRAVA 101,871.976,00 1.976,00 2.013,00

07.2.1.8 Varna hiša Gorenjske 101,871.976,00 1.976,00 2.013,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 101,871.976,00 1.976,00 2.013,00

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 113,63155.426,00 141.792,32 176.615,00

20049002 Socialno varstvo invalidov 99,4510.256,00 10.159,93 10.200,00

4 OBČINSKA UPRAVA 99,4510.256,00 10.159,93 10.200,00

07.2.1.9 Družinski pomočnik 99,4510.256,00 10.159,93 10.200,00

4010 Prispev ek za pokojninsko in inv alidsko zav arov anje 90,80870,00 795,00 790,00

4011 Prispev ek za zdrav stv eno zav arov anje 106,23546,00 582,00 580,00

4012 Prispev ek za zaposlov anje 100,0010,00 4,86 10,00

4013 Prispev ek za staršev sko v arstv o 50,0020,00 8,07 10,00

4119 Drugi transferi posameznikom 100,008.810,00 8.770,00 8.810,00

20049003 Socialno varstvo starih 118,43125.600,00 114.840,00 148.745,00

4 OBČINSKA UPRAVA 118,43125.600,00 114.840,00 148.745,00

07.2.1.2 Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe 94,7495.000,00 86.000,00 90.000,00

4119 Drugi transferi posameznikom 94,7495.000,00 86.000,00 90.000,00

07.2.1.3 Služba za pomoč in nego na domu 93,9430.600,00 28.840,00 28.745,00

4119 Drugi transferi posameznikom 93,9430.600,00 28.840,00 28.745,00

07.2.2.2 Dom starejših občanov  0,00 0,00 30.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e  0,00 0,00 30.000,00

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 91,6311.950,00 9.172,39 10.950,00

4 OBČINSKA UPRAVA 91,6311.950,00 9.172,39 10.950,00

07.2.1.1 Zdravstvena letovanja za otroke 100,00550,00 549,80 550,00

4119 Drugi transferi posameznikom 100,00550,00 549,80 550,00

07.2.1.4 Plačilo pogrebnih stroškov nepremožnih 100,00900,00 879,02 900,00

4119 Drugi transferi posameznikom 100,00900,00 879,02 900,00

07.2.1.5 Subvencioniranje stanarin 89,479.500,00 7.600,00 8.500,00

4119 Drugi transferi posameznikom 89,479.500,00 7.600,00 8.500,00

07.2.1.12 Pomoč socialno ogroženim 100,001.000,00 143,57 1.000,00

4020 Pisarniški in splošni material in storitv e 100,001.000,00 0,00 1.000,00

4119 Drugi transferi posameznikom  0,00 143,57 0,00

20049006 Socialno varstvo drugih ranljiv ih skupin 88,197.620,00 7.620,00 6.720,00

4 OBČINSKA UPRAVA 88,197.620,00 7.620,00 6.720,00

07.2.1.11 Dnevni center Škofja Loka 98,51670,00 670,00 660,00

4133 Tekoči transferi v  jav ne zav ode  0,00 0,00 0,00

4135 Tekoča plačila drugim izv ajalcem jav nih služb, ki niso posredni 98,51670,00 670,00 660,00

08.3.1.01 Sofinanciranje humanitarnih programov društev 76,923.120,00 3.120,00 2.400,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 76,923.120,00 3.120,00 2.400,00

08.3.1.02 Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov 94,202.930,00 2.930,00 2.760,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 94,202.930,00 2.930,00 2.760,00

08.3.1.04 Sofinanciranje programov invalidskih društev 100,00900,00 900,00 900,00

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanov am 100,00900,00 900,00 900,00
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22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 81,2916.964,00 15.352,33 13.790,00

2201 Serv isiranje javnega dolga 81,2916.964,00 15.352,33 13.790,00

22019002 Stroški financiranja in uprav ljanja z dolgom 81,2916.964,00 15.352,33 13.790,00

4 OBČINSKA UPRAVA 81,2916.964,00 15.352,33 13.790,00

01.4.0.4 Stroški kredita - Banka Koper 92,2810.284,00 10.103,00 9.490,00

4031 Plačila obresti od kreditov  - poslov nim bankam 92,2810.284,00 10.103,00 9.490,00

16.1.1.2 Stroški kredita - Stanovanjski sklad RS 64,376.680,00 5.249,33 4.300,00

4033 Plačila obresti od kreditov  - drugim domačim kreditodajalcem 64,376.680,00 5.249,33 4.300,00

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 1600,002.000,00 2.000,00 32.000,00

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 100,002.000,00 2.000,00 2.000,00

23029001 Rezerva občine 100,002.000,00 2.000,00 2.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 100,002.000,00 2.000,00 2.000,00

01.1.1.5 Proračunska rezerva za naravne nesreče 100,002.000,00 2.000,00 2.000,00

4091 Proračunska rezerv a 100,002.000,00 2.000,00 2.000,00

2303 Splošna proračunska rezervacija  0,00 0,00 30.000,00

23039001 Splošna proračunska rezervacija  0,00 0,00 30.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA  0,00 0,00 30.000,00

01.1.1.12 Splošna proračunska rezervacija  0,00 0,00 30.000,00

4090 Splošna proračunska rezerv acija  0,00 0,00 30.000,00

B. Račun finančnih terjatev in naložb 200,005.000,00 5.000,00 10.000,00

14 GOSPODARSTVO 200,005.000,00 5.000,00 10.000,00

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 200,005.000,00 5.000,00 10.000,00

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 200,005.000,00 5.000,00 10.000,00

4 OBČINSKA UPRAVA 200,005.000,00 5.000,00 10.000,00

04.6.1.2 Kreditna shema - RAS 200,005.000,00 5.000,00 10.000,00

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 200,005.000,00 5.000,00 10.000,00

C. Račun financiranja 49,13167.835,00 165.725,00 82.465,00

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 49,13167.835,00 165.725,00 82.465,00

2201 Serv isiranje javnega dolga 49,13167.835,00 165.725,00 82.465,00

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 49,13167.835,00 165.725,00 82.465,00

4 OBČINSKA UPRAVA 49,13167.835,00 165.725,00 82.465,00

01.4.0.3 Odplačilo kredita - Banka Koper (Nadzidava OŠ) 100,0036.465,00 36.465,00 36.465,00

5501 Odplačila kreditov  poslov nim bankam 100,0036.465,00 36.465,00 36.465,00

16.1.3.1 Odplačilo kredita - Stanovanjski sklad RS 35,02131.370,00 129.260,00 46.000,00

5503 Odplačila kreditov  drugim domačim kreditodajalcem 35,02131.370,00 129.260,00 46.000,00

5.271.217,00 4.742.542,86 4.840.449,00 91,83
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1 PRIHODKI ZA REDNE PRORAČUNSKE 99,163.960.721,00 3.738.782,14 3.927.538,00

1.1 LASTNI IN ODSTOPLJENI VIRI 101,943.322.905,00 3.155.710,19 3.387.230,00

1.1.1 Lastni davčni viri in odstopljeni viri 101,363.192.805,00 3.091.674,51 3.236.380,00

700020 Dohodnina - občinski vir 100,052.840.455,00 2.840.455,00 2.841.930,00

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 100,005.000,00 5.824,35 5.000,00

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 100,001.000,00 786,91 1.000,00

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 120,15135.000,00 130.000,00 162.200,00

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 117,17166.000,00 70.000,00 194.500,00

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega  0,00 656,97 0,00

703100 Davek na vodna plovila  0,00 141,56 150,00

703200 Davek na dediščine in darila 100,0015.000,00 21.072,25 15.000,00

703201 Zamudne obresti davkov občanov  0,00 38,04 0,00

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 100,001.000,00 962,35 1.000,00

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 40,0025.000,00 12.809,05 10.000,00

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin  0,00 2,56 0,00

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 50,002.000,00 754,01 1.000,00

706099 Drugi davki  0,00 2.959,88 0,00

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 742,86350,00 2.711,58 2.600,00

711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT) 100,002.000,00 2.500,00 2.000,00

1.1.2 Drugi lastni viri 98,3946.600,00 53.321,02 45.850,00

704704 Turistična taksa 100,00350,00 500,00 350,00

704706 Občinske takse od pravnih oseb 100,001.500,00 1.500,00 1.500,00

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 100,002.000,00 2.818,36 2.000,00

704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov  0,00 0,69 0,00

712001 Globe za prekrške 100,00500,00 0,00 500,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 200,00250,00 1.523,20 500,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 50,002.000,00 500,00 1.000,00

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 100,0040.000,00 43.207,87 40.000,00

714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov  0,00 2.955,00 0,00

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki  0,00 315,90 0,00

1.1.3 Prihodki od stvarnega in finančnega premoženja 125,7583.500,00 10.714,66 105.000,00

710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 25,00400,00 95,26 100,00

710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev 100,00400,00 0,00 400,00

710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev  0,00 2,74 0,00

710304 Prihodki od drugih najemnin 416,67600,00 2.700,00 2.500,00

720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov 0,0043.000,00 0,00 0,00

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč  0,00 7.916,66 0,00

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 822,229.000,00 0,00 74.000,00

722200 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih 93,0230.100,00 0,00 28.000,00

1.2 DOPOLNILNA SREDSTVA 84,71637.816,00 583.071,95 540.308,00

1.2.2 Sofinanciranje dejavnosti iz državnega proračuna in drugih virov 84,71637.816,00 583.071,95 540.308,00

714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov 96,673.000,00 3.336,00 2.900,00

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb  0,00 6.523,59 0,00

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 52,64123.178,00 118.731,00 64.838,00

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 100,003.500,00 2.161,90 3.500,00
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740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije  0,00 5.665,67 0,00

741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 581,8772.142,00 64.606,56 419.775,00

741700 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih 11,31435.996,00 382.047,23 49.295,00

2 PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DRUGIH (TRŽNIH) 69,661.310.496,00 994.653,36 912.911,00

2.1 PRIHODKI OD DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA 68,551.196.596,00 877.320,34 820.211,00

2.1.1 GJS vodooskrbe 100,00113.000,00 133.000,00 113.000,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 100,00113.000,00 133.000,00 113.000,00

2.1.2 GJS ravnanja z odpadno vodo 85,40137.000,00 120.000,00 117.000,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 85,40137.000,00 120.000,00 117.000,00

2.1.3 GJS ravnanja s komunalnimi odpadki 100,00175.600,00 184.080,46 175.600,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 100,00175.600,00 184.080,46 175.600,00

2.1.4 GJS deponiranja komunalnih odpadkov  0,00 688,48 0,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev  0,00 688,48 0,00

2.1.5 Prihodki od ostalih dejavnosti ravnanja z odpadki 174,005.000,00 8.617,56 8.700,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 174,005.000,00 8.617,56 8.700,00

2.1.7 Pokopališka dejavnost 117,6517.000,00 20.770,00 20.000,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev 117,6517.000,00 20.500,00 20.000,00

720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil  0,00 270,00 0,00

2.1.8 Sofinanciranjje dejavnosti RO iz državnega proračuna in drugih 51,52748.996,00 409.959,84 385.911,00

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 100,0040.000,00 42.000,00 40.000,00

704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 0,006.000,00 2.846,67 0,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev  0,00 19,17 0,00

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 23,1871.662,00 54.763,00 16.608,00

741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 104,41225.250,00 0,00 235.193,00

741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 23,18406.084,00 310.331,00 94.110,00

2.1.9 Drugi prihodki od dejavnosti režijskega obrata  0,00 204,00 0,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev  0,00 204,00 0,00

2.3 PRIHODKI STANOVANJSKEGA SKLADA 76,0382.200,00 83.009,00 62.500,00

2.3.1 Najemnine za stanovanja 87,3737.200,00 37.000,00 32.500,00

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 87,3737.200,00 37.000,00 32.500,00

2.3.2 Prihodki od prodaje stanovanj 66,6745.000,00 46.009,00 30.000,00

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 66,6745.000,00 46.009,00 30.000,00

2.4 PRIHODKI OD UPRAVLJANJA POSLOVNIH PROSTOROV IN 93,0631.700,00 33.550,98 29.500,00

2.4.1 Najemnina za poslovne prostore 88,3623.200,00 24.914,20 20.500,00

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 89,1323.000,00 24.544,20 20.500,00

710304 Prihodki od drugih najemnin 0,00200,00 370,00 0,00

2.4.2 Drugi prihodki od dejavnosti upravljanja prostorov in zgradb 105,888.500,00 8.636,78 9.000,00

710399 Drugi prihodki od premoženja 120,002.500,00 3.111,77 3.000,00

713099 Drugi prihodki od prodaje 100,006.000,00 5.525,01 6.000,00

2.5 PRIHODKI OD ZALOŽNIŠKE DEJAVNOSTI  0,00 23,04 0,00

2.5.1 Prihodki od založniške dejavnosti  0,00 23,04 0,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev  0,00 23,04 0,00

2.6 PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE  0,00 750,00 700,00

2.6.1 MFE OŠ Žiri  0,00 750,00 700,00

713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev  0,00 750,00 700,00

5.271.217,00 4.733.435,50 4.840.449,00 91,83
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01 JAVNA UPRAVA 117,00594.769,00 554.203,72 695.898,00

01.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 115,63533.550,00 495.353,11 616.943,00

01.1.1 OBČINSKA UPRAVA 113,68407.600,00 380.956,96 463.358,00

01.1.1.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim 91,51222.125,00 218.870,42 203.258,00

400000 Osnovne plače 83,38191.315,00 182.436,91 159.510,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 117,5810.355,00 9.932,74 12.175,00

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 128,89945,00 781,93 1.218,00

400004 Drugi dodatki 0,00500,00 6.308,11 0,00

400100 Regres za letni dopust 105,723.495,00 3.494,60 3.695,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 104,987.125,00 7.122,60 7.480,00

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 78,855.390,00 5.537,10 4.250,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri  0,00 662,04 12.430,00

400400 Sredstva za nadurno delo 83,333.000,00 1.907,75 2.500,00

400999 Drugi izdatki zaposlenim  0,00 686,64 0,00

01.1.1.2 Prispevki delodajalca za socialno varnost 85,1435.905,00 34.623,55 30.570,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 90,2318.175,00 17.786,44 16.400,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 95,6412.715,00 13.184,07 12.160,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 96,081.020,00 1.065,37 980,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 100,00110,00 120,53 110,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 97,37190,00 201,16 185,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 19,893.695,00 2.265,98 735,00

01.1.1.3 Materialni stroški uprave 92,7650.408,00 48.325,02 46.760,00

402000 Pisarniški material in storitve 90,094.018,00 3.000,00 3.620,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 100,00300,00 279,00 300,00

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 100,002.000,00 1.600,00 2.000,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 76,7810.420,00 10.398,40 8.000,00

402009 Izdatki za reprezentanco 100,002.000,00 1.822,64 2.000,00

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 100,002.500,00 2.750,00 2.500,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,003.000,00 2.700,00 3.000,00

402100 Uniforme in službena obleka 100,00800,00 775,55 800,00

402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev 100,00220,00 760,00 220,00

402199 Drugi posebni materiali in storitve 100,00200,00 167,99 200,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 69,114.630,00 3.280,00 3.200,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 88,894.500,00 3.720,00 4.000,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 120,002.500,00 2.800,00 3.000,00

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 100,00900,00 870,00 900,00

402302 Nadomestni deli za vozila 100,00100,00 80,50 100,00

402304 Pristojbine za registracijo vozil 100,00100,00 178,38 100,00

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 75,00400,00 254,89 300,00

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100,00100,00 0,00 100,00

402402 Stroški prevoza v državi 100,001.300,00 1.342,17 1.300,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  0,00 1.509,14 0,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 100,001.000,00 675,53 1.000,00

402512 Zavarovalne premije za opremo 100,00800,00 799,59 800,00

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 111,865.900,00 6.733,00 6.600,00
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402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme 100,00600,00 342,00 600,00

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 100,00120,00 121,68 120,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 100,001.000,00 625,20 1.000,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 100,00300,00 0,00 300,00

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 100,00700,00 739,36 700,00

01.1.1.4 Urejanje premoženjskih razmerij 100,0021.000,00 11.425,42 21.000,00

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 100,0015.000,00 6.852,66 15.000,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 100,006.000,00 4.572,76 6.000,00

01.1.1.5 Proračunska rezerva za naravne nesreče 100,002.000,00 2.000,00 2.000,00

409100 Proračunska rezerva 100,002.000,00 2.000,00 2.000,00

01.1.1.7 Obveščanje javnosti 65,8544.192,00 39.552,52 29.100,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,007.910,00 6.520,00 0,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 100,0028.300,00 24.300,00 28.300,00

402007 Računalniške storitve 238,1042,00 42,00 100,00

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 106,38658,00 470,52 700,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 0,005.310,00 6.250,00 0,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 0,001.972,00 1.970,00 0,00

01.1.1.8 Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave 96,1122.650,00 17.410,03 21.770,00

402001 Čistilni material in storitve 100,008.000,00 5.800,00 8.000,00

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 100,00700,00 540,00 700,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,002.000,00 1.400,00 2.000,00

402200 Električna energija 85,713.500,00 2.850,00 3.000,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 100,005.000,00 3.740,88 5.000,00

402203 Voda in komunalne storitve 120,00100,00 100,00 120,00

402204 Odvoz smeti 50,00500,00 600,00 250,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 93,022.150,00 1.690,00 2.000,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 100,00700,00 689,15 700,00

01.1.1.9 Skupna občinska uprava 93,337.500,00 7.600,00 7.000,00

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 93,337.500,00 7.600,00 7.000,00

01.1.1.11 Stroški finančnih, fiskalnih in drugih transakcij 109,891.820,00 1.150,00 2.000,00

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 138,89720,00 450,00 1.000,00

402931 Plačila bančnih storitev 100,001.000,00 700,00 1.000,00

402999 Drugi operativni odhodki 0,00100,00 0,00 0,00

01.1.1.12 Splošna proračunska rezervacija  0,00 0,00 30.000,00

409000 Splošna proračunska rezervacija  0,00 0,00 30.000,00

01.1.1.13 Inšpekcijska in redarska služba  0,00 0,00 10.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve  0,00 0,00 10.000,00

01.1.1.14 Notranja revizija  0,00 0,00 4.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve  0,00 0,00 4.000,00

01.1.1.15 Žirovske stopinje  0,00 0,00 15.900,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja  0,00 0,00 8.600,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev  0,00 0,00 5.300,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa  0,00 0,00 2.000,00

01.1.1.16 Davek na nepremičnine  0,00 0,00 40.000,00

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča  0,00 0,00 40.000,00

01.1.2 URAD ŽUPANA 98,3777.760,00 73.412,63 76.495,00

01.1.2.1 Sklad župana 100,008.000,00 3.872,61 8.000,00
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402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,00300,00 300,00 0,00

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 0,00200,00 491,87 0,00

402099 Drugi splošni material in storitve 118,284.650,00 656,85 5.500,00

402101 Knjige 0,00300,00 0,00 0,00

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 200,00250,00 241,05 500,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 0,00300,00 300,00 0,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,002.000,00 1.882,84 2.000,00

01.1.2.2 Nagrade za opravljanje funkcije 101,7711.020,00 11.280,00 11.215,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 99,0410.400,00 10.360,00 10.300,00

402999 Drugi operativni odhodki 147,58620,00 920,00 915,00

01.1.2.3 Materialni stroški - urad župana 93,331.500,00 1.040,00 1.400,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 83,33600,00 400,00 500,00

402402 Stroški prevoza v državi 100,00550,00 400,00 550,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 100,00350,00 240,00 350,00

01.1.2.4 Občinske nagrade in priznanja 52,63950,00 930,25 500,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,00300,00 293,04 0,00

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 116,67300,00 290,00 350,00

402099 Drugi splošni material in storitve 0,00210,00 206,76 0,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 107,14140,00 140,45 150,00

01.1.2.5 Plače in drugi izdatki zaposlenim - župan 97,8041.155,00 40.615,23 40.250,00

400000 Osnovne plače 97,1937.555,00 37.537,38 36.500,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 101,752.850,00 2.324,57 2.900,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 113,33750,00 753,28 850,00

01.1.2.6 Prispevki delodajalca za socialno varnost - župan 92,726.935,00 6.674,54 6.430,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 97,483.575,00 3.527,75 3.485,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 97,552.650,00 2.614,91 2.585,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 97,67215,00 211,25 210,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 100,0025,00 23,91 25,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 100,0040,00 39,90 40,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 19,77430,00 256,82 85,00

01.1.2.7 Darilo ob rojstvu otroka 106,108.200,00 9.000,00 8.700,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 106,108.200,00 9.000,00 8.700,00

01.1.3 OBČINSKI SVET, ODBORI IN KOMISIJE 278,9916.370,00 12.365,85 45.670,00

01.1.3.1 Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta 97,1114.520,00 10.460,00 14.100,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 127,2410.170,00 9.400,00 12.940,00

402905 Sejnine udeležencem odborov 0,003.520,00 0,00 0,00

402999 Drugi operativni odhodki 139,76830,00 1.060,00 1.160,00

01.1.3.3 Nadzorni odbor 70,53950,00 940,85 670,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 67,03910,00 907,61 610,00

402999 Drugi operativni odhodki 150,0040,00 33,24 60,00

01.1.3.4 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 100,00900,00 965,00 900,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,00900,00 965,00 900,00

01.1.3.5 Stroški volitev  0,00 0,00 30.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve  0,00 0,00 8.500,00

402905 Sejnine udeležencem odborov  0,00 0,00 20.000,00

402999 Drugi operativni odhodki  0,00 0,00 1.500,00

01.1.4 VZDRŽEVANJE DRUGIH PROSTOROV IN OBJEKTOV 98,7431.820,00 28.617,67 31.420,00
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01.1.4.1 DD Partizan - tekoče vzdrževanje 93,831.620,00 1.614,18 1.520,00

402200 Električna energija 0,0050,00 0,00 0,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 100,00840,00 835,61 840,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 90,91550,00 730,00 500,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 100,00180,00 48,57 180,00

01.1.4.3 Stara šola - Muzej 116,5514.500,00 11.903,97 16.900,00

402001 Čistilni material in storitve 136,361.100,00 264,00 1.500,00

402200 Električna energija 100,002.500,00 1.760,00 2.500,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 100,005.350,00 5.125,00 5.350,00

402203 Voda in komunalne storitve 100,0050,00 29,01 50,00

402204 Odvoz smeti 100,00200,00 140,95 200,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 100,00300,00 200,00 300,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100,004.360,00 3.750,00 4.360,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 100,00640,00 635,01 640,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  0,00 0,00 2.000,00

01.1.4.4 Urejanje spomenikov 64,5215.500,00 14.908,00 10.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,00500,00 0,00 0,00

420501 Obnove 66,6715.000,00 14.908,00 10.000,00

01.1.4.5 Vzdrževanje otroških igrišč 1500,00200,00 191,52 3.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 500,00200,00 191,52 1.000,00

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča  0,00 0,00 2.000,00

01.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 228,0614.470,00 12.282,61 33.000,00

01.2.0 228,0614.470,00 12.282,61 33.000,00

01.2.0.1 Poslovni prostori Pr' Matic 350,004.000,00 1.593,75 14.000,00

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav  0,00 0,00 10.000,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 100,004.000,00 1.593,75 4.000,00

01.2.0.2 Pisarniška oprema in pohištvo 180,001.000,00 565,06 1.800,00

420200 Nakup pisarniškega pohištva 467,53385,00 253,06 1.800,00

420201 Nakup pisarniške opreme 0,00315,00 312,00 0,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00300,00 0,00 0,00

01.2.0.3 Računalniška in komunikacijska oprema 187,792.130,00 2.799,00 4.000,00

420202 Nakup strojne računalniške opreme 200,002.000,00 2.670,00 4.000,00

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 0,00130,00 129,00 0,00

01.2.0.4 DD Partizan - investicijsko vzdrževanje 18,936.340,00 6.336,00 1.200,00

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,006.340,00 6.336,00 0,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  0,00 0,00 1.200,00

01.2.0.5 Programska oprema 1200,001.000,00 988,80 12.000,00

420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme 1200,001.000,00 988,80 12.000,00

01.4 RAČUN FINANCIRANJA 98,3046.749,00 46.568,00 45.955,00

01.4.0 98,3046.749,00 46.568,00 45.955,00

01.4.0.3 Odplačilo kredita - Banka Koper (Nadzidava OŠ) 100,0036.465,00 36.465,00 36.465,00

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 100,0036.465,00 36.465,00 36.465,00

01.4.0.4 Stroški kredita - Banka Koper 92,2810.284,00 10.103,00 9.490,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 92,2810.284,00 10.103,00 9.490,00

02 OBRAMBA - CIVILNA ZAŠČITA 300,00800,00 0,00 2.400,00

02.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 100,00400,00 0,00 400,00
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02.1.0 100,00400,00 0,00 400,00

02.1.0.1 Stroški obrambnega usposabljanja 100,00400,00 0,00 400,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,00400,00 0,00 400,00

02.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 500,00400,00 0,00 2.000,00

02.2.0 500,00400,00 0,00 2.000,00

02.2.0.1 Oprema civilne zaščite 500,00400,00 0,00 2.000,00

402199 Drugi posebni materiali in storitve 500,00400,00 0,00 2.000,00

03 PROTIPOŽARNA VARNOST 73,3080.510,00 81.133,40 59.010,00

03.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 100,0032.010,00 31.760,00 32.010,00

03.1.0 100,0032.010,00 31.760,00 32.010,00

03.1.0.1 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev 100,0028.000,00 27.750,00 28.000,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,0028.000,00 27.750,00 28.000,00

03.1.0.2 Gasilska zveza Škofja Loka 100,004.010,00 4.010,00 4.010,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 145,532.460,00 2.460,00 3.580,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 78,18550,00 550,00 430,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 0,001.000,00 1.000,00 0,00

03.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 55,6748.500,00 49.373,40 27.000,00

03.2.0 55,6748.500,00 49.373,40 27.000,00

03.2.0.1 Nakup gasilske opreme 55,6748.500,00 49.373,40 27.000,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 55,6748.500,00 49.373,40 27.000,00

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 93,63851.433,00 765.055,89 797.216,00

04.1 KMETIJSTVO 49,4080.030,00 77.523,89 39.536,00

04.1.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 49,4080.030,00 77.523,89 39.536,00

04.1.1.1 Državne pomoči za področje kmetijstva 97,4920.515,00 20.449,18 20.000,00

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 97,4920.515,00 20.449,18 20.000,00

04.1.1.2 Vzdrževanje gozdnih cest 100,006.850,00 7.293,79 6.850,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100,006.850,00 7.293,79 6.850,00

04.1.1.3 Program razvoja podeželja - RAS 100,003.000,00 3.000,00 3.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,003.000,00 3.000,00 3.000,00

04.1.1.4 Oskrba najdenih živali 100,001.500,00 735,05 1.500,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,001.500,00 735,05 1.500,00

04.1.1.5 Ukrepi de minimis in ostali okrepi na področju 114,783.485,00 2.589,00 4.000,00

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 114,783.485,00 2.589,00 4.000,00

04.1.1.6 Delovanje LAS Loškega pogorja in izvajanje skupnih 9,3744.680,00 43.456,87 4.186,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,002.107,00 2.040,20 0,00

402005 Stroški prevajalskih storitev 0,008,00 8,00 0,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 0,00200,00 200,00 0,00

402009 Izdatki za reprezentanco 0,0030,00 28,80 0,00

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 0,00600,00 600,00 0,00

402099 Drugi splošni material in storitve 42,339.888,00 9.578,30 4.186,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 0,00460,00 456,46 0,00

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 0,001.265,00 1.264,00 0,00

420204 Nakup drugega pohištva 0,00640,00 636,00 0,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,008.029,00 7.600,89 0,00

432000 Investicijski transferi občinam 0,0021.453,00 21.044,22 0,00

04.3 CESTNI PROMET 87,54663.982,00 591.299,88 581.235,00
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04.3.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 69,19380.100,00 372.493,00 263.000,00

04.3.1.1 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 94,0185.100,00 90.237,51 80.000,00

402200 Električna energija 200,00100,00 110,00 200,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 93,8885.000,00 90.127,51 79.800,00

04.3.1.2 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 53,28244.000,00 243.726,71 130.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 53,28244.000,00 243.726,71 130.000,00

04.3.1.3 Krajevne oznake 50,006.000,00 0,00 3.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 50,006.000,00 0,00 3.000,00

04.3.1.4 Vzdrževanje ostalih prometnih in neprometnih površin 100,0020.000,00 15.528,78 20.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 76,0011.250,00 4.800,00 8.550,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 140,005.000,00 6.750,00 7.000,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 100,002.000,00 1.648,78 2.000,00

402912 Posebni davek na določene prejemke 138,461.300,00 1.680,00 1.800,00

402999 Drugi operativni odhodki 144,44450,00 650,00 650,00

04.3.1.5 Tekoče vzdrževanje javnih poti 120,0025.000,00 23.000,00 30.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 120,0025.000,00 23.000,00 30.000,00

04.3.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 112,10283.882,00 218.806,88 318.235,00

04.3.2.01 Asfaltacija cest 30,77130.000,00 134.324,00 40.000,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 30,77130.000,00 0,00 40.000,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  0,00 134.324,00 0,00

04.3.2.02 Jezerska ulica 20,0025.000,00 13.320,00 5.000,00

420600 Nakup zemljišč 20,0025.000,00 13.320,00 5.000,00

04.3.2.11 Odkupi zemljišč - infrastrukturni objekti 85,7135.000,00 7.281,00 30.000,00

420600 Nakup zemljišč 85,7135.000,00 7.281,00 30.000,00

04.3.2.12 Dobračevska ulica in Rakulk 0,0063.179,00 63.179,62 0,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,0060.059,00 60.059,62 0,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,003.120,00 3.120,00 0,00

04.3.2.13 Trg svobode 350,695.703,00 702,26 20.000,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 0,00703,00 702,26 0,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 400,005.000,00 0,00 20.000,00

04.3.2.15 Pločniki Selo  0,00 0,00 14.035,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija  0,00 0,00 14.035,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije  0,00 0,00 0,00

04.3.2.25 Obvoznica Žiri  0,00 0,00 4.200,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija  0,00 0,00 4.200,00

04.3.2.27 Sanacija ceste Goropeke  0,00 0,00 140.000,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije  0,00 0,00 140.000,00

04.3.2.28 Dobračevska ulica - od Bineta do Mavsarja 100,0012.000,00 0,00 12.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 100,0012.000,00 0,00 12.000,00

04.3.2.29 Pločniki Nova vas 700,005.000,00 0,00 35.000,00

420401 Novogradnje  0,00 0,00 30.000,00

420600 Nakup zemljišč 100,005.000,00 0,00 5.000,00

04.3.2.30 Prvomajska ulica 100,008.000,00 0,00 8.000,00

420501 Obnove 0,008.000,00 0,00 0,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija  0,00 0,00 8.000,00

04.3.2.31 Ulica Maksima Sedeja  0,00 0,00 10.000,00
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420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  0,00 0,00 10.000,00

04.5 TURIZEM 168,4784.596,00 76.529,66 142.515,00

04.5.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 116,4584.596,00 76.529,66 98.515,00

04.5.1.2 Turistična društva 136,002.500,00 2.500,00 3.400,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 136,002.500,00 2.500,00 3.400,00

04.5.1.4 Info točka 100,001.250,00 1.000,00 1.250,00

402200 Električna energija 100,00250,00 160,00 250,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100,00200,00 0,00 200,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 100,00800,00 840,00 800,00

04.5.1.6 Pustotnik 10,4947.665,00 43.703,18 5.000,00

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve  0,00 1.220,00 0,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 83,336.000,00 5.000,00 5.000,00

420401 Novogradnje 0,0038.000,00 37.483,18 0,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,001.165,00 0,00 0,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,002.500,00 0,00 0,00

04.5.1.9 Promocija občine 51,6419.365,00 16.290,48 10.000,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 105,975.190,00 2.183,93 5.500,00

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 0,002.395,00 2.392,81 0,00

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 0,00745,00 742,50 0,00

402099 Drugi splošni material in storitve 22,513.110,00 3.108,65 700,00

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 0,00115,00 114,00 0,00

402402 Stroški prevoza v državi 0,00300,00 282,10 0,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 833,33360,00 360,00 3.000,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 0,00300,00 300,00 0,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 0,00500,00 456,49 0,00

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev 228,57350,00 350,00 800,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,006.000,00 6.000,00 0,00

04.5.1.10 Projek RAS: DUO - Domača in umetna obrt 166,67300,00 300,00 500,00

402099 Drugi splošni material in storitve 166,67300,00 300,00 500,00

04.5.1.11 RDO Gorenjske 96,771.116,00 1.116,00 1.080,00

402099 Drugi splošni material in storitve 96,771.116,00 1.116,00 1.080,00

04.5.1.12 RAS - dejavnost LTO 100,0010.000,00 11.620,00 10.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,0010.000,00 11.620,00 10.000,00

04.5.1.13 Izgradnja I . etape kolesarske povezave Gorenjske 8333,33780,00 0,00 65.000,00

420400 Priprava zemljišča  0,00 0,00 56.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 1153,85780,00 0,00 9.000,00

04.5.1.14 Projekt: Znanje za turizem (RAS) 100,001.620,00 0,00 1.620,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,001.620,00 0,00 1.620,00

04.5.1.15 Projekt: Posodobitev informacijskega središča  0,00 0,00 665,00

402099 Drugi splošni material in storitve  0,00 0,00 665,00

04.5.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI  0,00 0,00 44.000,00

04.5.2.1 Ureditev območja Pustotnik  0,00 0,00 44.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve  0,00 0,00 7.000,00

420400 Priprava zemljišča  0,00 0,00 10.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija  0,00 0,00 27.000,00

04.6 DROBNO GOSPODARSTVO 170,5215.775,00 12.668,46 26.900,00

04.6.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 174,9714.860,00 12.382,00 26.000,00
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04.6.1.1 Program razvoja podjetništva - RAS 100,003.000,00 3.000,00 3.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,003.000,00 3.000,00 3.000,00

04.6.1.2 Kreditna shema - RAS 167,795.960,00 5.982,00 10.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 0,00960,00 982,00 0,00

440000 Dana posojila posameznikom in zasebnikom - kratkoročna posojila 200,005.000,00 5.000,00 10.000,00

04.6.1.3 Gospodarska združenja 109,091.100,00 1.100,00 1.200,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 109,091.100,00 1.100,00 1.200,00

04.6.1.6 Projekt: Teden obrti in podjetništva 100,00300,00 300,00 300,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,00300,00 300,00 300,00

04.6.1.8 Spodbujanje podjetništva 55,564.500,00 2.000,00 2.500,00

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 55,564.500,00 2.000,00 2.500,00

04.6.1.10 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta  0,00 0,00 9.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve  0,00 0,00 9.000,00

04.6.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 98,36915,00 286,46 900,00

04.6.2.10 Svetovalna pisarna za MKČN - RAS 98,36915,00 286,46 900,00

402099 Drugi splošni material in storitve 98,36915,00 286,46 900,00

04.7 VEČNAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI 99,727.050,00 7.034,00 7.030,00

04.7.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 99,727.050,00 7.034,00 7.030,00

04.7.1.2 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem 99,727.050,00 7.034,00 7.030,00

402099 Drugi splošni material in storitve 99,727.050,00 7.034,00 7.030,00

05 VARSTVO OKOLJA 44,5027.930,00 19.266,50 12.430,00

05.1 VARSTVO BIOL. RAZNOVRSTNOSTI IN KRAJINE 26,6715.000,00 6.336,50 4.000,00

05.1.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 26,6715.000,00 6.336,50 4.000,00

05.1.1.1 Urejanje vodotokov in brežin 26,6715.000,00 6.336,50 4.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 26,6715.000,00 6.336,50 4.000,00

05.2 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 65,2012.930,00 12.930,00 8.430,00

05.2.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 65,2012.930,00 12.930,00 8.430,00

05.2.1.1 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih 100,005.000,00 5.000,00 5.000,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 100,005.000,00 5.000,00 5.000,00

05.2.1.2 Projekt: Varujmo naše okolje - RČN Mrzli vrh 43,257.930,00 7.930,00 3.430,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 43,257.930,00 0,00 3.430,00

420401 Novogradnje  0,00 7.930,00 0,00

06 PROSTORSKI RAZVOJ 79,94157.618,00 118.032,95 126.000,00

06.1 PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN RAZVOJ 80,5074.532,00 51.841,40 60.000,00

06.1.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 80,5074.532,00 51.841,40 60.000,00

06.1.1.1 Občinski prostorski načrt 54,053.700,00 3.692,40 2.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 54,053.700,00 3.692,40 2.000,00

06.1.1.4 Priprava OPPN - občinskih podrobnih prostorskih 160,0020.000,00 0,00 32.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 160,0020.000,00 0,00 32.000,00

06.1.1.5 Program opremljanja za Občino Žiri 0,0020.444,00 20.244,00 0,00

402099 Drugi splošni material in storitve 0,0020.244,00 20.244,00 0,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 0,00200,00 0,00 0,00

06.1.1.6 Projekt: Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2. del 6,5015.388,00 15.388,00 1.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 6,5015.388,00 15.388,00 1.000,00

06.1.1.7 Urejanje evidence nepremičnin 0,0015.000,00 12.517,00 0,00

402099 Drugi splošni material in storitve 0,0015.000,00 12.517,00 0,00
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06.1.1.8 Poplavna študija  0,00 0,00 25.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve  0,00 0,00 25.000,00

06.2 OSKRBA Z VODO 53,3315.000,00 7.605,19 8.000,00

06.2.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 53,3315.000,00 7.605,19 8.000,00

06.2.1.1 Vaški vodovodi 53,3315.000,00 7.605,19 8.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 60,005.000,00 7.605,19 3.000,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 50,0010.000,00 0,00 5.000,00

06.3 CESTNA RAZSVETLJAVA 85,1968.086,00 58.586,36 58.000,00

06.3.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 108,6230.380,00 21.235,30 33.000,00

06.3.1.1 Javna razsvetljava 102,2627.380,00 19.655,99 28.000,00

402200 Električna energija 108,7018.400,00 16.325,00 20.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 89,098.980,00 3.330,99 8.000,00

06.3.1.2 Praznična okrasitev in izobešanje zastav 166,673.000,00 1.579,31 5.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 87,722.280,00 866,95 2.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 529,41510,00 507,60 2.700,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 142,86210,00 204,76 300,00

06.3.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 66,3037.706,00 37.351,06 25.000,00

06.3.2.1 Javna razsvetljava - izgradnja novih delov 235,4010.620,00 10.551,06 25.000,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 260,429.600,00 9.538,08 25.000,00

420401 Novogradnje  0,00 0,00 0,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,001.020,00 1.012,98 0,00

06.3.2.3 Projekt: Energetsko učinkovita prenova javne 0,0027.086,00 26.800,00 0,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  0,00 0,00 0,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,0027.086,00 26.800,00 0,00

07 ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST 109,33177.052,00 159.749,01 193.568,00

07.1 ZDRAVSTVO 66,6712.000,00 8.930,69 8.000,00

07.1.1 TEKOČI ODHODKI 66,6712.000,00 8.930,69 8.000,00

07.1.1.1 Mrliško ogledna služba 66,6712.000,00 8.930,69 8.000,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 76,478.500,00 6.930,00 6.500,00

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 42,863.500,00 2.000,69 1.500,00

07.2 SOCIALNA VARNOST 112,43165.052,00 150.818,32 185.568,00

07.2.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 94,25165.052,00 150.818,32 155.568,00

07.2.1.1 Zdravstvena letovanja za otroke 100,00550,00 549,80 550,00

411902 Doplačila za šolo v naravi  0,00 0,00 0,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 100,00550,00 549,80 550,00

07.2.1.2 Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe 94,7495.000,00 86.000,00 90.000,00

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 94,7495.000,00 86.000,00 90.000,00

07.2.1.3 Služba za pomoč in nego na domu 93,9430.600,00 28.840,00 28.745,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 93,9430.600,00 28.840,00 28.745,00

07.2.1.4 Plačilo pogrebnih stroškov nepremožnih 100,00900,00 879,02 900,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 100,00900,00 879,02 900,00

07.2.1.5 Subvencioniranje stanarin 89,479.500,00 7.600,00 8.500,00

411920 Subvencioniranje stanarin 89,479.500,00 7.600,00 8.500,00

07.2.1.6 Zdravstveno zavarovanje občanov 89,0414.600,00 14.000,00 13.000,00

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo 89,0414.600,00 14.000,00 13.000,00

07.2.1.8 Varna hiša Gorenjske 101,871.976,00 1.976,00 2.013,00
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412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 101,871.976,00 1.976,00 2.013,00

07.2.1.9 Družinski pomočnik 99,4510.256,00 10.159,93 10.200,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 90,80870,00 795,00 790,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 105,66530,00 565,00 560,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 125,0016,00 17,00 20,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 100,0010,00 4,86 10,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 50,0020,00 8,07 10,00

411922 Izplačila družinskemu pomočniku 100,008.810,00 8.770,00 8.810,00

07.2.1.11 Dnevni center Škofja Loka 98,51670,00 670,00 660,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve  0,00 0,00 0,00

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni 98,51670,00 670,00 660,00

07.2.1.12 Pomoč socialno ogroženim 100,001.000,00 143,57 1.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,001.000,00 0,00 1.000,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom  0,00 143,57 0,00

07.2.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI  0,00 0,00 30.000,00

07.2.2.2 Dom starejših občanov  0,00 0,00 30.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve  0,00 0,00 30.000,00

08 REKREACIJA, KULTURA, DEJAVNOST 383,84246.423,00 234.599,23 945.860,00

08.1 DEJAVNOSTI ŠPORTA IN REKREACIJE 109,1699.855,00 95.977,06 109.000,00

08.1.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 100,0074.000,00 73.000,01 74.000,00

08.1.1.1 Izvajanje letnega programa športa 100,0070.000,00 70.000,01 70.000,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,0070.000,00 70.000,01 70.000,00

08.1.1.4 Tekoči stroški športnih objektov 100,003.000,00 3.000,00 3.000,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,003.000,00 3.000,00 3.000,00

08.1.1.5 Nagrade za športne dosežke 100,001.000,00 0,00 1.000,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,001.000,00 0,00 1.000,00

08.1.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 135,3725.855,00 22.977,05 35.000,00

08.1.2.2 Smučarske skakalnice - Nordijski center Žiri 100,0025.000,00 22.122,00 25.000,00

420401 Novogradnje  0,00 20.902,00 0,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 100,0025.000,00 0,00 25.000,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije  0,00 1.220,00 0,00

08.1.2.5 Nogometni stadion - ŠC Polje 0,00855,00 855,05 0,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00855,00 855,05 0,00

08.1.2.6 Gradnja koče PD Žiri na Mrzlem vrhu  0,00 0,00 10.000,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  0,00 0,00 10.000,00

08.2 KULTURNE DEJAVNOSTI 690,32117.078,00 110.018,28 808.210,00

08.2.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 109,2987.578,00 81.769,33 95.710,00

08.2.1.1 Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev 100,0020.000,00 20.000,00 20.000,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,0020.000,00 20.000,00 20.000,00

08.2.1.2 Muzejska dejavnost 100,002.000,00 2.000,00 2.000,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,002.000,00 2.000,00 2.000,00

08.2.1.3 Založniška in literarna dejavnost 100,006.000,00 6.000,00 6.000,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,006.000,00 6.000,00 6.000,00

08.2.1.4 Stroški kulturnih prireditev in proslav 100,005.500,00 2.299,26 5.500,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 0,00200,00 189,96 0,00

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 0,00550,00 536,20 0,00
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402099 Drugi splošni material in storitve 127,914.300,00 523,10 5.500,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 0,00450,00 1.050,00 0,00

08.2.1.5 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 100,2454.078,00 51.470,07 54.210,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 101,9039.000,00 42.200,00 39.740,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 98,965.790,00 0,00 5.730,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 100,418.565,00 8.851,57 8.600,00

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 19,36723,00 418,50 140,00

08.2.1.7 Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran  0,00 0,00 8.000,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  0,00 0,00 8.000,00

08.2.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 2415,2529.500,00 28.248,95 712.500,00

08.2.2.2 Investicijsko vzdrževanje kulturnih dvoran in 666,673.000,00 3.000,00 20.000,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 666,673.000,00 3.000,00 20.000,00

08.2.2.4 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - investicijski 100,001.000,00 539,88 1.000,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 100,001.000,00 539,88 1.000,00

08.2.2.9 Zunanja ureditev območja Žirovske pristave in 17214,23.500,00 3.201,00 602.500,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 17214,23.500,00 3.201,00 602.500,00

08.2.2.11 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - nakup 100,0010.000,00 10.002,97 10.000,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 100,0010.000,00 10.002,97 10.000,00

08.2.2.13 Obnova sakralnih objektov 250,008.000,00 8.000,00 20.000,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250,008.000,00 8.000,00 20.000,00

08.2.2.14 Skrb za premično kulturno dediščino 100,004.000,00 3.505,10 4.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,004.000,00 0,00 4.000,00

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev  0,00 3.505,10 0,00

08.2.2.16 Projekt REAAL II  - Muzej Žiri  0,00 0,00 55.000,00

420401 Novogradnje  0,00 0,00 55.000,00

08.3 DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, 97,1529.490,00 28.603,89 28.650,00

08.3.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 97,1529.490,00 28.603,89 28.650,00

08.3.1.01 Sofinanciranje humanitarnih programov društev 76,923.120,00 3.120,00 2.400,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 76,923.120,00 3.120,00 2.400,00

08.3.1.02 Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov 94,202.930,00 2.930,00 2.760,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 94,202.930,00 2.930,00 2.760,00

08.3.1.03 Pogostitev starejših občanov 55,561.800,00 2.420,00 1.000,00

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 97,091.030,00 2.420,00 1.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 0,00770,00 0,00 0,00

08.3.1.04 Sofinanciranje programov invalidskih društev 100,00900,00 900,00 900,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00900,00 900,00 900,00

08.3.1.06 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 100,001.600,00 1.600,00 1.600,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,001.600,00 1.600,00 1.600,00

08.3.1.07 Sofinanciranje mladinskih, srednješolskih, 130,00400,00 400,00 520,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 130,00400,00 400,00 520,00

08.3.1.09 Veteranske organizacije 122,811.140,00 1.140,00 1.400,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 122,811.140,00 1.140,00 1.400,00

08.3.1.10 Financiranje političnih strank 100,002.800,00 2.800,02 2.800,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,002.800,00 2.800,02 2.800,00

08.3.1.11 Sofinanciranje prireditev v kraju 100,0013.800,00 12.293,87 13.800,00

402010 Hrana, storitve menz in restavracij 0,00705,00 705,25 0,00
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402099 Drugi splošni material in storitve 0,0011.595,00 535,62 0,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 920,001.500,00 11.053,00 13.800,00

08.3.1.12 Sofinanciranje programov društev za promocijo 147,001.000,00 1.000,00 1.470,00

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 147,001.000,00 1.000,00 1.470,00

09 IZOBRAŽEVANJE 89,931.324.639,00 1.235.146,36 1.191.253,00

09.1 PREDŠOLSKA VZGOJA 92,05811.070,00 758.249,43 746.570,00

09.1.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 93,88795.270,00 742.449,43 746.570,00

09.1.1.1 Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri 90,47640.000,00 595.017,34 579.000,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 86,97445.000,00 409.241,44 387.000,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 98,46195.000,00 185.775,90 192.000,00

09.1.1.2 Kritje ekonomskih cen programov -  Vrtec pri sv. Ani 104,0075.000,00 71.400,00 78.000,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev  0,00 0,00 0,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 104,0075.000,00 71.400,00 78.000,00

09.1.1.3 Kritje ekonomskih cen programov - vrtci izven kraja 145,0020.000,00 18.015,48 29.000,00

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 88,894.500,00 2.150,48 4.000,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 161,2915.500,00 15.865,00 25.000,00

09.1.1.4 Potujoči vrtec 100,001.070,00 1.068,00 1.070,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 100,00920,00 924,00 920,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 100,00150,00 144,00 150,00

09.1.1.6 Kritje stroškov VVE programov izven ekonomske cene 102,1723.000,00 20.080,61 23.500,00

402200 Električna energija 100,001.300,00 1.011,00 1.300,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 100,006.000,00 5.398,89 6.000,00

402203 Voda in komunalne storitve 100,00500,00 400,52 500,00

402204 Odvoz smeti 100,00600,00 451,43 600,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 100,005.400,00 4.677,56 5.400,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 105,569.000,00 8.034,31 9.500,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 100,00200,00 105,06 200,00

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega  0,00 1,84 0,00

09.1.1.7 Subvencionirano varstvo otrok 99,4536.200,00 36.868,00 36.000,00

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 99,4536.200,00 36.868,00 36.000,00

09.1.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 0,0015.800,00 15.800,00 0,00

09.1.2.3 Vrtec pri OŠ Žiri - investicijski transferi 0,0015.800,00 15.800,00 0,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 0,0015.800,00 15.800,00 0,00

09.2 OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 86,40506.439,00 470.135,53 437.573,00

09.2.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 100,14247.565,00 233.711,31 247.913,00

09.2.1.1 Nadstandardni programi OŠ Žiri 97,5032.510,00 32.308,88 31.696,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 98,9927.720,00 27.757,55 27.440,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 98,904.180,00 4.144,08 4.134,00

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 20,00610,00 407,25 122,00

09.2.1.2 Varstvo vozačev OŠ Žiri 108,5431.995,00 31.551,43 34.728,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 109,9527.375,00 27.190,35 30.100,00

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 110,764.070,00 3.990,03 4.508,00

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega 21,82550,00 371,05 120,00

09.2.1.3 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri 83,0253.000,00 53.000,00 44.000,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 83,0253.000,00 53.000,00 44.000,00

09.2.1.4 Šolski prevozi 105,93118.000,00 106.300,00 125.000,00
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411900 Regresiranje prevozov v šolo 105,93118.000,00 106.300,00 125.000,00

09.2.1.5 OŠ Jela Janežiča Škofja Loka 105,328.060,00 7.500,00 8.489,00

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke 103,742.220,00 2.120,00 2.303,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 105,925.840,00 5.380,00 6.186,00

09.2.1.6 Sofinanciranje šole v naravi 100,004.000,00 3.051,00 4.000,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 100,004.000,00 3.051,00 4.000,00

09.2.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 73,26258.874,00 236.424,22 189.660,00

09.2.2.1 OŠ Žiri - sredstva za vrzdrž.in obnovo 241,9424.800,00 24.800,00 60.000,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 241,9424.800,00 24.800,00 60.000,00

09.2.2.4 Osnovna šola Jela Janežiča Šk. Loka - investicijski 161,761.700,00 1.633,32 2.750,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 161,761.700,00 1.633,32 2.750,00

09.2.2.7 Projekt REAAL I - OŠ Žiri 9,27210.610,00 209.990,90 19.520,00

420401 Novogradnje 0,00164.380,00 164.344,40 0,00

420801 Investicijski nadzor 0,002.630,00 4.059,50 0,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 44,7743.600,00 41.587,00 19.520,00

09.2.2.8 Nadomestna gradnja športne dvorane in stare šolske 493,4321.764,00 0,00 107.390,00

420600 Nakup zemljišč 410,9721.094,00 0,00 86.690,00

420800 Študija o izvedljivosti projekta  0,00 0,00 0,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3089,55670,00 0,00 20.700,00

09.3 OSTALE DEJAVNOSTI IZOBRAŽEVANJA 99,727.130,00 6.761,40 7.110,00

09.3.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 99,676.080,00 5.730,00 6.060,00

09.3.1.1 Glasbena šola Škofja Loka 99,544.380,00 4.380,00 4.360,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 100,001.380,00 1.380,00 1.380,00

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 99,333.000,00 3.000,00 2.980,00

09.3.1.2 Jobstov sklad 100,00350,00 0,00 350,00

411799 Druge štipendije 100,00350,00 0,00 350,00

09.3.1.4 Mladi raziskovalci Poljanske doline 100,001.350,00 1.350,00 1.350,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,001.350,00 1.350,00 1.350,00

09.3.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 100,001.050,00 1.031,40 1.050,00

09.3.2.1 Glasbena šola Šk. Loka - investicijski transferi 100,001.050,00 1.031,40 1.050,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 100,001.050,00 1.031,40 1.050,00

11 RO: SPLOŠNI STROŠKI REŽIJSKEGA OBRATA 112,7845.130,00 34.086,00 50.898,00

11.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 95,0544.080,00 33.948,31 41.898,00

11.1.0 95,0544.080,00 33.948,31 41.898,00

11.1.0.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim - režijski obrat spl. str. 91,6718.635,00 17.171,01 17.083,00

400000 Osnovne plače 86,7813.615,00 13.546,42 11.815,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 90,001.000,00 697,51 900,00

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 0,001.175,00 418,43 0,00

400004 Drugi dodatki 0,0025,00 345,14 0,00

400100 Regres za letni dopust 50,00970,00 484,40 485,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 124,71700,00 844,08 873,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri 472,00500,00 192,98 2.360,00

400400 Sredstva za nadurno delo 100,00650,00 600,14 650,00

400999 Drugi izdatki zaposlenim  0,00 41,91 0,00

11.1.0.2 Prispevki delodajalca za socialno varnost - režijski 81,143.075,00 2.799,43 2.495,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 90,821.470,00 1.403,65 1.335,00
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401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 91,671.080,00 1.040,47 990,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 66,67120,00 84,01 80,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 50,0020,00 9,50 10,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 60,0025,00 15,84 15,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 18,06360,00 245,96 65,00

11.1.0.3 Splošni materialni stroški režijskega obrata 99,7822.370,00 13.977,87 22.320,00

402000 Pisarniški material in storitve 100,00500,00 450,00 500,00

402001 Čistilni material in storitve 100,00900,00 685,00 900,00

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 100,0050,00 45,00 50,00

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 100,00300,00 103,15 300,00

402007 Računalniške storitve 100,002.400,00 2.423,00 2.400,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 100,004.000,00 0,00 4.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,00870,00 375,00 870,00

402100 Uniforme in službena obleka 100,00310,00 0,00 310,00

402200 Električna energija 100,00800,00 415,00 800,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 100,001.200,00 665,66 1.200,00

402203 Voda in komunalne storitve 100,00200,00 16,56 200,00

402204 Odvoz smeti 100,00120,00 30,24 120,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 100,00350,00 319,00 350,00

402206 Poštnina in kurirske storitve 98,894.500,00 4.712,00 4.450,00

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 100,0020,00 8,71 20,00

402402 Stroški prevoza v državi 100,00200,00 0,00 200,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov  0,00 3,90 0,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100,00300,00 118,82 300,00

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 100,00200,00 51,48 200,00

402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme 100,004.000,00 2.762,56 4.000,00

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 100,001.150,00 792,79 1.150,00

11.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 857,141.050,00 137,69 9.000,00

11.2.0 857,141.050,00 137,69 9.000,00

11.2.0.1 Oprema in orodje za režijski obrat - splošni stroški 857,141.050,00 137,69 9.000,00

420101 Nakup avtomobilov  0,00 0,00 8.000,00

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 0,00200,00 46,75 0,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,0050,00 47,37 0,00

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 125,00800,00 43,57 1.000,00

11.2.0.2 Projekt: Zbirni kataster GJI Gorenjske-2.del  0,00 0,00 0,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije  0,00 0,00 0,00

12 RO: POKOPALIŠKA DEJAVNOST 132,5814.120,00 10.488,42 18.720,00

12.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 88,359.870,00 7.579,42 8.720,00

12.1.0 88,359.870,00 7.579,42 8.720,00

12.1.0.3 Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost 88,359.870,00 7.579,42 8.720,00

402001 Čistilni material in storitve 100,00200,00 100,67 200,00

402007 Računalniške storitve 100,00300,00 153,66 300,00

402099 Drugi splošni material in storitve  0,00 99,00 0,00

402200 Električna energija 79,791.880,00 1.100,00 1.500,00

402203 Voda in komunalne storitve 100,00100,00 26,89 100,00

402204 Odvoz smeti 66,672.250,00 1.111,84 1.500,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100,00800,00 701,63 800,00
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402504 Zavarovalne premije za objekte 83,33120,00 66,36 100,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 100,004.220,00 4.219,37 4.220,00

12.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 235,294.250,00 2.909,00 10.000,00

12.2.0 235,294.250,00 2.909,00 10.000,00

12.2.0.1 Investicijsko vzdrževanje pokopališče 235,294.250,00 2.909,00 10.000,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 133,333.000,00 0,00 4.000,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 480,001.250,00 2.909,00 6.000,00

13 RO: VARSTVO OKOLJA 46,381.120.952,00 941.051,99 519.946,00

13.1 ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI 67,80361.452,00 333.468,04 245.052,00

13.1.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 89,09214.452,00 179.255,04 191.052,00

13.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - dejavnost zbiranja 107,8824.162,00 24.144,09 26.067,00

400000 Osnovne plače 108,2819.680,00 20.386,54 21.310,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 111,881.490,00 1.162,05 1.667,00

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 93,10580,00 200,22 540,00

400004 Drugi dodatki  0,00 213,89 0,00

400100 Regres za letni dopust 99,26942,00 934,20 935,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 110,741.350,00 1.220,37 1.495,00

400400 Sredstva za nadurno delo 100,00120,00 0,00 120,00

400999 Drugi izdatki zaposlenim  0,00 26,82 0,00

13.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - dejavnost 95,054.140,00 3.838,39 3.935,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 107,491.935,00 1.888,99 2.080,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 107,321.435,00 1.400,19 1.540,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 104,17120,00 113,14 125,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 75,0020,00 12,84 15,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 125,0020,00 21,41 25,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 24,59610,00 401,82 150,00

13.1.1.05 Zbiranje in odvoz odpadkov - gospodarska javna 0,0016.000,00 15.913,85 0,00

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 0,0016.000,00 15.913,85 0,00

13.1.1.06 Ostali izdatki za blago in storitve za zbiranje 84,926.300,00 1.054,48 5.350,00

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 76,921.300,00 0,00 1.000,00

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 66,673.000,00 785,57 2.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve  0,00 0,00 0,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 115,38130,00 140,00 150,00

402402 Stroški prevoza v državi 333,33150,00 128,91 500,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 98,841.720,00 0,00 1.700,00

13.1.1.07 Deponiranje komunalnih odpadkov na deponiji 0,007.100,00 7.027,80 0,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 0,007.100,00 7.027,80 0,00

13.1.1.11 Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica 177,783.150,00 3.613,11 5.600,00

402100 Uniforme in službena obleka 96,77310,00 303,11 300,00

402200 Električna energija 125,001.600,00 1.200,00 2.000,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 85,71350,00 250,00 300,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 337,08890,00 1.860,00 3.000,00

13.1.1.13 Tekoči stroški odlagališča Draga 100,004.200,00 3.386,00 4.200,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100,004.200,00 3.386,00 4.200,00

13.1.1.14 Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov 82,2831.600,00 24.130,65 26.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 70,0010.000,00 4.721,65 7.000,00

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 85,2317.600,00 17.780,00 15.000,00
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100,004.000,00 1.629,00 4.000,00

13.1.1.15 Zbiranje odpadne embalaže 263,749.100,00 9.871,20 24.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 0,002.000,00 1.051,20 0,00

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 338,037.100,00 8.820,00 24.000,00

13.1.1.16 Zbiranje bioloških odpadkov 113,642.200,00 1.950,00 2.500,00

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 113,642.200,00 1.950,00 2.500,00

13.1.1.17 Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 63,2035.600,00 36.352,72 22.500,00

402099 Drugi splošni material in storitve 0,003.000,00 1.512,72 0,00

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 69,0232.600,00 34.840,00 22.500,00

13.1.1.18 Obdelava komunalnih odpadkov 100,0033.000,00 22.557,85 33.000,00

402399 Drugi prevozni in transportni stroški  0,00 1.087,10 0,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100,0033.000,00 21.470,75 33.000,00

13.1.1.19 Odlaganje ostankov komunalnih odpadkov 100,0037.900,00 25.414,90 37.900,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100,0037.900,00 25.414,90 37.900,00

13.1.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 36,73147.000,00 154.213,00 54.000,00

13.1.2.1 Posode za odpadke 16,6712.000,00 4.900,00 2.000,00

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 16,6712.000,00 4.900,00 2.000,00

13.1.2.3 Ureditev sortirnice komunalnih odpadkov Osojnica 38,52135.000,00 149.313,00 52.000,00

420401 Novogradnje 0,0012.000,00 30.893,00 0,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 42,85121.350,00 116.770,00 52.000,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,001.650,00 1.650,00 0,00

13.2 RAVNANJE Z ODPADNO VODO 36,19759.500,00 607.583,95 274.894,00

13.2.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 158,6542.625,00 50.204,74 67.625,00

13.2.1.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim - čn, kan. 113,2412.950,00 12.824,23 14.665,00

400000 Osnovne plače 115,8110.150,00 9.995,78 11.755,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 134,55550,00 471,62 740,00

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 82,001.000,00 1.005,85 820,00

400004 Drugi dodatki 0,0050,00 316,74 0,00

400100 Regres za letni dopust 98,57350,00 346,00 345,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 128,18550,00 522,21 705,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri  0,00 49,87 0,00

400400 Sredstva za nadurno delo 100,00300,00 77,45 300,00

400999 Drugi izdatki zaposlenim  0,00 38,71 0,00

13.2.1.2 Prispevki delodajalca za socialno varnost - čn, kan. 100,002.210,00 2.008,89 2.210,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 107,271.100,00 1.036,56 1.180,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 116,67750,00 768,31 875,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 87,5080,00 62,05 70,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 50,0020,00 7,03 10,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 75,0020,00 11,74 15,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 25,00240,00 123,20 60,00

13.2.1.3 Tekoči stroški čistilne naprave 199,2022.465,00 32.037,37 44.750,00

402007 Računalniške storitve 100,00120,00 60,00 120,00

402099 Drugi splošni material in storitve 200,003.000,00 2.490,36 6.000,00

402100 Uniforme in službena obleka 121,21165,00 160,96 200,00

402200 Električna energija 233,337.500,00 7.148,54 17.500,00

402203 Voda in komunalne storitve 650,00200,00 11.318,51 1.300,00

402204 Odvoz smeti  0,00 472,53 0,00
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402205 Telefon, faks, elektronska pošta 100,00350,00 211,26 350,00

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 0,009.050,00 8.850,72 0,00

402402 Stroški prevoza v državi  0,00 10,46 0,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1820,001.000,00 353,84 18.200,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 100,00800,00 712,26 800,00

402912 Posebni davek na določene prejemke 100,00200,00 178,07 200,00

402999 Drugi operativni odhodki 100,0080,00 69,86 80,00

13.2.1.4 Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja 120,005.000,00 3.334,25 6.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 120,005.000,00 3.334,25 6.000,00

13.2.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 28,91716.875,00 557.379,21 207.269,00

13.2.2.08 Kanalizacija Selo 2097,901.430,00 0,00 30.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3846,15780,00 0,00 30.000,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,00650,00 0,00 0,00

13.2.2.09 Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v 24,94643.698,00 495.570,17 160.554,00

420401 Novogradnje 198,6378.172,00 76.259,10 155.274,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,00546.395,00 402.549,21 0,00

420801 Investicijski nadzor 15,4413.435,00 12.411,07 2.075,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 56,275.696,00 4.350,79 3.205,00

13.2.2.10 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega omrežja  0,00 0,00 0,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave  0,00 0,00 0,00

13.2.2.12 Projekt ureditve porečja Sore - projektna 29,849.100,00 5.865,46 2.715,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 29,849.100,00 5.865,46 2.715,00

13.2.2.14 Kanalizacija Dobračeva - Rakulk - gradnja hišnih 0,0054.647,00 51.978,63 0,00

402099 Drugi splošni material in storitve 0,00200,00 0,00 0,00

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 0,001.700,00 1.400,41 0,00

402799 Druge odškodnine in kazni 0,00300,00 291,75 0,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00700,00 691,00 0,00

420401 Novogradnje 0,0047.347,00 44.586,47 0,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,001.000,00 959,00 0,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0,003.400,00 4.050,00 0,00

13.2.2.16 Kanalizacija pot na Rovt  0,00 0,00 6.000,00

420401 Novogradnje  0,00 0,00 6.000,00

13.2.2.17 Kanalizacija Osojnica 200,004.000,00 0,00 8.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 200,004.000,00 0,00 8.000,00

13.2.2.18 Meteorna kanalizacija Partizanska 0,004.000,00 3.964,95 0,00

420401 Novogradnje 0,004.000,00 3.964,95 0,00

14 RO: OSKRBA Z VODO 31,28424.036,00 395.900,60 132.635,00

14.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 100,5792.110,00 75.319,27 92.635,00

14.1.0 100,5792.110,00 75.319,27 92.635,00

14.1.0.1 Tekoči stroški vodooskrbe 100,0046.170,00 43.835,96 46.170,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,004.500,00 3.733,87 4.500,00

402100 Uniforme in službena obleka 100,00170,00 160,95 170,00

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 100,001.750,00 1.750,22 1.750,00

402200 Električna energija 100,0017.950,00 18.700,00 17.950,00

402204 Odvoz smeti 100,00150,00 0,00 150,00

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 100,00160,00 190,00 160,00

402402 Stroški prevoza v državi  0,00 10,46 0,00
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402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100,0019.190,00 17.400,00 19.190,00

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 100,001.500,00 1.403,87 1.500,00

402912 Posebni davek na določene prejemke 100,00400,00 350,97 400,00

402999 Drugi operativni odhodki 100,00400,00 135,62 400,00

14.1.0.2 Plačan vodni prispevek 100,0015.200,00 15.200,00 15.200,00

402999 Drugi operativni odhodki 100,0015.200,00 15.200,00 15.200,00

14.1.0.3 Plače in drugi izdatki zaposlenim - vodooskrba 108,027.480,00 7.124,97 8.080,00

400000 Osnovne plače 108,235.530,00 4.981,41 5.985,00

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 147,50200,00 186,30 295,00

400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih 107,95755,00 1.005,73 815,00

400004 Drugi dodatki 0,0050,00 225,06 0,00

400100 Regres za letni dopust 100,00245,00 242,20 245,00

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 110,00400,00 329,75 440,00

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri  0,00 49,87 0,00

400400 Sredstva za nadurno delo 100,00300,00 77,45 300,00

400999 Drugi izdatki zaposlenim  0,00 27,20 0,00

14.1.0.4 Prispevki delodajalca za socialno varnost - vodooskrba 94,051.260,00 1.130,01 1.185,00

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 100,00630,00 582,86 630,00

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 110,71420,00 432,03 465,00

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 80,0050,00 34,89 40,00

401200 Prispevek za zaposlovanje 50,0010,00 3,97 5,00

401300 Prispevek za starševsko varstvo 100,0010,00 6,62 10,00

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 25,00140,00 69,64 35,00

14.1.0.5 Vzdrževanje in menjava vodomerov 100,0018.000,00 7.713,80 18.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100,0018.000,00 7.713,80 18.000,00

14.1.0.6 Vzdrževanje priključkov in druge posebne storitve 100,004.000,00 314,53 4.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 100,004.000,00 314,53 4.000,00

14.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 12,05331.926,00 320.581,33 40.000,00

14.2.0 12,05331.926,00 320.581,33 40.000,00

14.2.0.05 Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda 27,3536.560,00 33.554,26 10.000,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,003.000,00 0,00 0,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 29,8033.560,00 33.554,26 10.000,00

14.2.0.06 Vodovod skozi Stare Žiri 3,49286.616,00 278.277,07 10.000,00

420501 Obnove 0,00260.876,00 270.876,00 0,00

420801 Investicijski nadzor 0,004.740,00 2.000,00 0,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 47,6221.000,00 5.401,07 10.000,00

14.2.0.10 Vodovod Nova vas Corn 228,578.750,00 8.750,00 20.000,00

420401 Novogradnje 228,578.750,00 8.750,00 20.000,00

16 STANOVANJSKA DEJAVNOST 45,73205.805,00 193.828,79 94.115,00

16.1 STANOVANJSKI SKLAD 47,46163.640,00 159.975,26 77.660,00

16.1.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 74,7718.270,00 15.822,26 13.660,00

16.1.1.1 Tekoči odhodki stanovanjskega sklada 89,707.090,00 7.886,93 6.360,00

402099 Drugi splošni material in storitve 95,244.200,00 4.550,00 4.000,00

402200 Električna energija 100,00200,00 171,14 200,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 100,00250,00 770,00 250,00

402203 Voda in komunalne storitve 100,0010,00 25,00 10,00

402204 Odvoz smeti 100,00200,00 180,00 200,00
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402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 64,941.540,00 507,00 1.000,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 102,04490,00 550,00 500,00

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 100,00200,00 0,00 200,00

402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS  0,00 1.133,79 0,00

16.1.1.2 Stroški kredita - Stanovanjski sklad RS 64,376.680,00 5.249,33 4.300,00

403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 64,376.680,00 5.249,33 4.300,00

16.1.1.3 Oblikovanje rezervnega sklada za stanovanja 66,674.500,00 2.686,00 3.000,00

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 66,674.500,00 2.686,00 3.000,00

16.1.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 128,5714.000,00 14.893,00 18.000,00

16.1.2.2 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot 128,5714.000,00 14.893,00 18.000,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 128,5714.000,00 14.893,00 18.000,00

16.1.3 RAČUN FINANCIRANJA 35,02131.370,00 129.260,00 46.000,00

16.1.3.1 Odplačilo kredita - Stanovanjski sklad RS 35,02131.370,00 129.260,00 46.000,00

550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 35,02131.370,00 129.260,00 46.000,00

16.2 UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROSTOROV IN ZGRADB 39,0342.165,00 33.853,53 16.455,00

16.2.1 TEKOČI ODHODKI IN TRANSFERI 98,9615.617,67 14.306,48 15.455,00

16.2.1.1 Zdravstveni dom 99,868.882,67 8.367,24 8.870,00

402001 Čistilni material in storitve 100,003.000,00 3.180,00 3.000,00

402099 Drugi splošni material in storitve 100,002.500,00 2.780,00 2.500,00

402200 Električna energija 100,0010,00 5,71 10,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 100,00800,00 90,00 800,00

402203 Voda in komunalne storitve 100,00700,00 562,21 700,00

402204 Odvoz smeti 100,001.000,00 916,66 1.000,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 97,53512,67 480,00 500,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 100,00360,00 352,66 360,00

16.2.1.3 Zadružni dom - prostori v najemu 100,002.200,00 1.930,00 2.200,00

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 100,002.200,00 1.930,00 2.200,00

16.2.1.4 Policijska postaja Jobstova 9 100,004.085,00 3.786,72 4.085,00

402099 Drugi splošni material in storitve  0,00 0,00 0,00

402200 Električna energija 100,00600,00 360,00 600,00

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 100,003.320,00 3.316,80 3.320,00

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 100,00100,00 45,00 100,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 100,0065,00 64,92 65,00

16.2.1.5 Lekarna 66,67450,00 222,52 300,00

402001 Čistilni material in storitve 66,67150,00 73,44 100,00

402200 Električna energija 0,0050,00 0,00 0,00

402203 Voda in komunalne storitve 80,00250,00 149,08 200,00

16.2.2 INVESTICIJSKI ODHODKI IN TRANSFERI 3,7726.547,33 19.547,05 1.000,00

16.2.2.1 Investicijsko vzdrževanje Zdravstveni dom 0,00977,33 977,33 0,00

420299 Nakup druge opreme in napeljav 0,00977,33 977,33 0,00

16.2.2.2 Investicijsko vzdrževanje Policijska postaja 14,297.000,00 0,00 1.000,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 14,297.000,00 0,00 1.000,00

16.2.2.4 Prostori DU pod lekarno 0,0018.570,00 18.569,72 0,00

420401 Novogradnje 0,0018.570,00 18.569,72 0,00

18 PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE  0,00 0,00 500,00

18.1  0,00 0,00 500,00
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18.1.0  0,00 0,00 500,00

18.1.0.1 Fotovoltaika OŠ Žiri  0,00 0,00 500,00

402512 Zavarovalne premije za opremo  0,00 0,00 500,00

5.271.217,00 4.742.542,86 4.840.449,00 91,83

 



OBČINA ŽIRI 9.12.2013

SKUPAJ VIRI
OBČINSKI 

PRORAČUN DO  2014 v 2014 v 2015 v 2016 V 2017
NASLEDNJA 

LETA

04.3.2.02 JEZERSKA ULICA 151.050 151.050 151.050 0 146.050 5.000 0 0 0 0

04.3.2.27 SANACIJA CESTE GOROPEKE 737.607 737.607 737.607 0 84.500 140.000 140.000 140.000 233.107 0

08.1.2.2 SMUČARSKE SKAKALNICE - NORDIJSKI CENTER ŽIRI 450.254 501.183 501.183 476.183 25.000 0 0 0 0

08.2.2.9 ZUNANJA UREDITEV OBMOČJA ŽIROVSKE PRISTAVE IN OPREMLJANJE MUZEJSKIH PROSTOROV607.000 607.000 187.225 419.775 4.500 602.500 0 0 0 0

419.775 RAZVOJ REGIJ 0 419.775 0 0 0 0

08.2.2.16 PROJEKT REAAL II - MUZEJ ŽIRI 55.000 55.000 20.223 34.777 0 55.000 0 0 0

34.777 ŠVICARSKI FINANČNI MEHANIZEM 34.777 0 0 0 0

09.2.2.7 PROJEKT REAAL I - OSNOVNA ŠOLA ŽIRI 814.571 814.571 230.897 583.674 795.051 19.520 0 0 0

583.674 ŠVICARSKI FINANČNI MEHANIZEM 569.156 14.518 0 0 0 0

13.1.2.3 UREDITEV SORTIRNICE KOMUNALNIH ODPADKOV OSOJNICA 360.654 360.654 260.759 99.895 183.234 52.000 125.420 0 0 0

99.895 SOF.INVESTICIJ OBČIN 71.476 28.419 0 0 0 0

13.2.2.09 PROJEKT UREDITEV POREČJA SORE - ODPADNE VODE: 1.888.789 1.888.789 483.020 1.405.769 1.727.720 160.554 514 0 0 0

206.603 DRŽAVNI PRORAČUN 189.938 16.608 57 0

1.170.747 KOHEZIJSKI SKLAD 1.076.316 94.110 322 0

28.419 SOF.INVESTICIJ OBČIN 0 28.419 0 0 0 0

14.2.0.06 VODOVOD SKOZI STARE ŽIRI 286.697 286.697 11.505 275.193 276.697 10.000 0 0 0 0

235.193 RAZVOJ REGIJ 235.193 0 0 0 0 0

40.000 SOF.INVESTICIJ OBČIN 40.000 0 0 0 0 0

SKUPAJ VIRI
OBČINSKI 

PRORAČUN DO  2014 v 2014 v 2015 v 2016 V 2017
NASLEDNJA 

LETA

04.3.2.13 TRG SVOBODE 237.816 237.816 237.816 0 15.040 20.000 112.000 90.776 0 0

04.3.2.15 PLOČNIKI SELO 386.394 386.394 386.394 0 20.822 14.035 351.537 0 0 0

04.3.2.25 OBVOZNICA ŽIRI 102.180 102.180 102.180 0 40.456 4.200 2.224 0 44.500 10.800

04.3.2.28 DOBRAČEVSKA ULICA - OD BINETA DO MAVSARJA 186.050 186.050 186.050 0 0 12.000 0 80.000 94.050 288.990

04.3.2.29 PLOČNIKI NOVA VAS 105.430 105.430 105.430 0 0 35.000 0 38.600 31.830 0

04.3.2.30 PRVOMAJSKA ULICA 157.990 157.990 157.990 0 0 8.000 0 0 53.660 96.330

04.3.2.31 ULICA MAKSIMA SEDEJA 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0

04.5.1.13 IZGRADNJA I. ETAPE KOLESARSKE POVEZAVE GORENJSKE 332.749 332.750 332.750 0 4.800 65.000 178.088 84.862 0 0

04.5.2.1 UREDITEV OBMOČJA PUSTOTNIK 115.220 115.220 115.220 0 1.220 44.000 10.000 30.000 30.000 0

07.2.2.2 DOM STAREJŠIH OBČANOV 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0

09.2.2.8 NADOMESTNA GRADNJA ŠPORTNE DVORANE IN STRE ŠOLSKE STAVBE6.963.396 6.963.396 6.963.396 0 60.900 107.390 85.106 10.000 3.000.000 3.700.000

13.2.2.08 KANALIZACIJA SELO 817.375 817.375 817.375 0 0 30.000 0 450.000 337.375 0

DINAMIKA INVESTICIJSKIH ODHODKOV TER FINANCIRANJAVIRI FINANCIRANJA

PRORAČUN OBČINE ŽIRI ZA LETO 2014

II. PROJEKTI, PRIPRAVLJENI ZA IZVEDBO IN PROJEKTI V PRIPRAVI

PRORAČUNSKA  POSTAVKA NAMENSKI PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

OCENA 
INVESTICIJ. 

VREDNOSTI EUR

Tabela 4: NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2014-2017

OCENA 
INVESTICIJ. 

VREDNOSTI EUR

I. VELJAVNI PROJEKTI V IZVEDBI

DINAMIKA INVESTICIJSKIH ODHODKOV TER FINANCIRANJA

PRORAČUNSKA  POSTAVKA NAMENSKI PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

VIRI FINANCIRANJA

III - Načrt razvojnih programov



SKUPAJ VIRI
OBČINSKI 

PRORAČUN DO  2014 v 2014 v 2015 v 2016 V 2017
NASLEDNJA 

LETA

01.2.0.1 POSLOVNI PROSTORI PR' MATIC 14.000 14.000 14.000 0 0 14.000 0 0 0 0

01.2.0.2 PISARNIŠKA OPREMA IN POHIŠTVO 1.800 1.800 1.800 0 0 1.800 0 0 0 0

01.2.0.3 RAČUNALNIŠKA IN KOMUNIKACIJSKA OPREMA 4.000 4.000 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0

01,2,0,4 DD PARTIZAN - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 1.200 1.200 1.200 0 0 1.200 0 0 0 0

01.2.0.5 PROGRAMSKA OPREMA 12.000 12.000 12.000 0 0 12.000 0 0 0 0

02.2.0.1 OPREMA CIVILNE ZAŠČITE 2.000 2.000 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0

03.2.0.1 NAKUP GASILSKE OPREME 27.000 27.000 27.000 0 0 27.000 0 0 0 0

04.3.2.01 ASFALTACIJA CEST 40.000 40.000 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0

04.3.2.11 ODKUPI ZEMLJIŠČ - INFRASTRUKTURNI OBJEKTI 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0

05.2.1.2 PROJEKT: VARUJMO NAŠE OKOLJE - RČN MRZLI VRH 11.360 11.360 1.936 9.424 7.930 3.430 0 0 0 0

2.900 PLANINSKO DRUŠTVO ŽIRI 0 2.900 0 0

6.524 SKLAD VODA.SI 6.524 0 0 0

06.3.2.1 JAVNA RAZSVETLJAVA - IZGRADNJA NOVIH DELOV 25.000 25.000 25.000 0 0 25.000 0 0 0 0

08.1.2.6 GRADNJA KOČE PD ŽIRI NA MRZLEM VRHU 25.001 25.001 25.001 0 10.000
08.2.2.2 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KULTURNIH DVORAN IN PRIREDITVENIH PROSTOROV20.000 20.000 20.000 0 20.000
08.2.2.4 KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA - INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0

08.2.2.11 KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA - NAKUP KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0

08.2.2.13 OBNOVA SAKRALNIH OBJEKTOV 20.000 20.000 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0

08.2.2.14 SKRB ZA PREMIČNO KULTURNO DEDIŠČINO 4.000 4.000 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0

09.2.2.1 OŠ ŽIRI - SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE IN OBNOVO 60.000 60.000 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0

09.2.2.4 OSNOVNA ŠOLA JELA JANEŽIČA ŠK.LOKA - INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.750 2.750 2.750 0 0 2.750 0 0 0 0

09.3.2.1 GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA - INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.050 1.050 1.050 0 0 1.050 0 0 0 0

11.2.0.1 OPEMA IN ORODJE ZA REŽIJSKI OBRAT - SPLOŠNI STROŠKI 9.000 9.000 9.000 0 0 9.000 0 0 0 0

12.2.0.1 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČE 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0

13.1.2.1 POSODE ZA ODPADKE 2.000 2.000 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0

13.2.2.12 PROJEKT UREDITVE POREČJA SORE - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 2.715 2.715 2.715 0 0 2.715 0 0 0 0

13.2.2.16 KANALIZACIJA POT NA ROVT 6.000 6.000 6.000 0 0 6.000 0 0 0 0

13.2.2.17 KANALIZACIJA OSOJNICA 8.000 8.000 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0

14.2.0.05 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NAPRAV VODOVODA 10.000 10.000 10.000 0 10.000
14.2.0.10 VODOVOD NOVA VAS CORN 20.000 20.000 20.000 0 20.000
16.1.2.2 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH ENOT 18.000 18.000 18.000 0 0 18.000 0 0 0 0

16.2.2.2 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POLICIJSKA POSTAJA 1.000 1.000 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0

SKUPAJ VIRI
OBČINSKI 

PRORAČUN DO  2014 v 2014 v 2015 v 2016 V 2017
NASLEDNJA 

LETA

04.1.1.1 DRŽAVNE POMOČI ZA PODROČJE KMETIJSTVA 20.000 20.000 20.000 0 0 20.000 0 0 0 0

04.1.1.5 UKREPI DE MINIMIS IN OSTALI UKREPI NA PODROČJU KMETIJSTVA 4.000 4.000 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0

04.6.1.8 SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA 4.500 4.500 4.500 0 0 4.500 0 0 0 0

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA (KOMUNALNI PRISPEVEK) 30.000 30.000 30.000 0 0 30.000 0 0 0 0

OCENA 
INVESTICIJ. 

VREDNOSTI EUR
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OCENA 
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Uvodna  pojasni la  

 
 
T e m e l j n a  i z h o d i š č a  i n  o s n o v e  z a  p r i p r a v o  o b č i n s k e g a  p r o r a č u n a  

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno 
leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov.  
Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi 
fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Osnova za pripravo predloga proračuna je Jesenska 
napoved gospodarskih gibanj UMAR z datumom 30.9.2013. Ob upoštevanju teh izhodišč bo potrebno nadaljnje 
zniževanje odhodkov na državni kot tudi na občinski ravni. Ministrstvo za finance nam je dne 9.10.2013 posredovalo 
tudi predhodni izračun primerne porabe občin ter podatke o pripadajočem znesku dohodnine in finančne izravnave za 
leto 2014 v skladu z Zakonom o financiranju občin. V izračunu je upoštevana povprečnina v skladu z veljavnim 
Dogovorom o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, s katerim se je povprečnina določila v višini 536,00 EUR. 
Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Način izračuna 
opredeljuje 13. člen ZFO-1, elementi, ki vplivajo na njeno višino, pa so znesek povprečnine, število prebivalcev občine 
in korekcijski faktorji (dolžina lokalnih cest in javnih poti v občini, površina občine, delež prebivalcev, mlajših od 15 let 
in delež prebivalcev, starejših od 65 let v občini). 
Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom 
določenih nalog. Za leto 2014 je določena v Dogovoru o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, ki ga je sprejela Vlada 
RS dne 4.10.2013, v višini 536,00 EUR. 
Občinam pripada skupaj 54% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo. V letu 2014 se 
primerna poraba financira samo z dohodnino. Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primeren obseg 
sredstev. Na izračun tega vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v državi, indeks raznolikosti občin in število 
prebivalcev v občini. Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na 
strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30% pa se razdeli s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno 
solidarnostno izravnavo.   
Občini, ki v posameznem proračunskem letu s prihodkom iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz 
državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino. V letu 2014 
nobeni občini ni bila izračunana finančna izravnava. 
Izračun je razviden iz spodnje tabele: 
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Izračun primerne porabe: 

število prebivalcev 4987 

površina občine v km
2
 49,2 

površina občine na prebivalca 0,009866 

dolžina občinskih cest v km 102,993 

dolžina občinskih cest na prebivalca 0,020652 

mlajši od 15 let 818 

delež mlajših v občini 0,164026 

starejši od 65 let 860 

delež starejših v občini 0,172448 

Pi 0,997573 

Ci 1,31684 

Mi  1,137529 

Si 1,003486 

vsota korigiranih kriterijev 1,063188 

Izračun zneska primerne porabe: 
vsota korigiranih kriterijev * št. preb. * povprečnina (2014 = 536,00) 

2.841.933 € 
 

Prihodki za financiranje primerne porabe: 

Dohodnina – občinski vir 2.841.933 € 

Finančna izravnava 0 € 

 

P o s t o p e k  p r i p r a v e  

Proračun se sprejema v roku, ki omogoča uveljavitev s 1. januarjem leta, za katero se sprejema. Če proračun ni sprejet 
pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi 
proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje). 
Za finance pristojen organ občinske uprave po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk s strani 
Ministrstva za finance, posreduje neposrednim in posrednim uporabnikom občinskega proračuna navodilo za pripravo 
občinskega proračuna. 
Župan Občine Žiri je dne 26.9.2013 sprejel navodilo za pripravo predloga finančnega načrta neposrednega 
proračunskega uporabnika in posrednih proračunskih uporabnikov za leto 2014. Občina Žiri je istega dne poslala 
posrednim proračunskim porabnikom navodilo za pripravo predloga finančnega načrta za leto 2014. Prva obravnava 
predloga proračuna za leto 2014 je bila opravljena na novembrski seji, 21.11.2013, druga obravnava in sprejem pa je 
predviden na decembrski seji občinskega sveta. Objava odloka v uradnem listu je predvidena do 31.12.2013. 

 
Z a k o n s k e  p o d l a g e  

Pri pripravi predloga občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine 
uporabijo naslednje predpise: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 110/11-ZDIU12); v nadaljevanju: ZJF), 
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 

proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), 
- Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), 
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-

popr.,138/06 in 108/08) in  
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list 

RS, št. 91/00 in 122/00). 
Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 
23/99; v nadaljevanju: ZR), in sicer: 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11), 97/12. 

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo načrta razvojnih programov, pa morajo občine upoštevati: 
- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10), 
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP). 

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:  
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJU-UPB3 

ter 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar-E, 74/09-odl. US, 41/12-ZUJF).  
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Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa  
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47-

13-ZDU-1G; v nadaljevanju: ZSPDLSL). 

 
S t r u k t u r a  p r o r a č u n a  

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo 
prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah: 

- institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na 
vprašanje, kdo porablja proračunska sredstva (katere institucije). Proračunski uporabniki v občini so razdeljeni 
na naslednje institucionalne enote:  

o občinski svet 
o nadzorni odbor 
o župan 
o občinska uprava 
o režijski obrat. 

- ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz 
javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. 

- programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, za kaj se porabljajo javna sredstva. Določena je posebej 
za državni in posebej za občinske proračune, in sicer s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov 
občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena 
področja proračunske porabe (21 področij) in glavni programi (61 programov), za občine pa še podprogrami 
(122). Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih 
občin na podlagi 27. člena Zakona o financiranju občin. Občine poročamo preko sistema za pripravo 
proračunov občin in poročanje (APPRA-O). 

- funkcionalna (COFOG) klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je 
namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah države oziroma 
občine in je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo, kar omogoča mednarodne primerjave. 
 

Občinskemu svetu Občine Žiri predlagamo v obravnavo predlog občinskega proračuna za leto 2014 v naslednji vsebini 
in strukturi: 
 

ODLOK 

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
- po ekonomski klasifikaciji: 

A. Bilanca prihodkov in odhodkov 
B. Račun finančnih terjatev in naložb 
C. Račun financiranja; 

POSEBNI DEL PRORAČUNA 
- po področjih proračunske porabe, 
- glavnih programih, 
- podprogramih, 
- po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po: 

- proračunskih postavkah in 
- proračunskih postavkah – kontih 

- izpis proračunskih postavk; 
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

OBRAZLOŽITEV 
- splošnega dela proračuna, 
- posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna), 
- načrta razvojnih programov 
- kadrovski načrt 
- načrt nabav in načrt javnih naročil 
- načrt izvrševanja proračuna; 

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE 
LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA 
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V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo: 
- veljavni proračun za leto 2013 
- realizacija prejemkov in izdatkov za leto 2013 (ocena), 
- načrt prejemkov in izdatkov za leto 2014. 

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da 
morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter 
računu financiranja) celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v 
bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oziroma iz računa 
financiranja ter z upoštevanje stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta. 
 
Vir: proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leto 2014 – 
www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/lokalne_skupnosti/navodila_obcinam . 
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I .  SPLOŠNI  DEL 

 
V splošnem delu proračuna so proračunski prihodki in izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji.  

 

A -  B i lanca  pr ihodkov in  odhodkov 

 

7 – PRIHODKI 

Za leto 2014 načrtujemo, da bodo skupni prihodki proračuna znašali 4.840.449,00 EUR in bodo za 8,2% ali 
430.768,00 EUR nižji od načrtovanih prihodkov v letu 2013 po rebalansu.  
Največje znižanje prihodkov glede na preteklo leto je opazno pri transfernih prihodkih (prejeta sredstva iz 
državnega proračuna iz sredstev EU).  
 

70 - DAVČNI PRIHODKI 

V letu 2014 bodo davčni prihodki znašali 3.275.630,00 EUR, kar predstavlja 67,7% vseh prihodkov, v primerjavi z letom 
2013 pa bodo višji za 1,1% oziroma 35.325,00 EUR. 

700 - DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 

Davki na dohodek in dobiček, ki zajemajo konto dohodnina - občinski vir, so v predlogu proračuna zajeti v znesku 
2.841.930,00 EUR, kar je 1.475,00 EUR več kot preteklo leto. Podatek je zajet iz predhodnega izračuna zneskov 
primerne porabe in finančne izravnave za leto 2014 Ministrstva za finance.  

703 - DAVKI NA PREMOŽENJE 

Davki na premoženje, kamor so vključeni davki od premoženja in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 
davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje, so načrtovani višini 
388.850,00 EUR in so glede na leto 2013 višji za 40.850,00 EUR. Pri načrtovanju smo že upoštevali napovedano 
znižanje prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na raven izdanih odločb leta 2012 zaradi 
načrtovane uvedbe davka na nepremičnine. Zaradi zamika izdaje odločb o plačilu nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča za leto 2013 na konec leta (z datumom zapadlosti v letu 2014) pa je upoštevana tudi višja 
ocena realizacije zaradi plačila obveznosti preteklega leta. 

704 - DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 

Med domače davke na blago in storitve so uvrščeni davki na posebne storitve (dobiček od iger na srečo), okoljske 
dajatve, turistična taksa, komunalne takse, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Načrtovani znesek za leto 2014 
je za 13,5% oziroma 7.000,00 EUR nižji kot v preteklem letu, in znaša 44.850,00 EUR. Razlika nastaja na načrtovanih 
prihodkih od okoljskih dajatev (ukinitev okoljske dajatve za odlaganje odpadkov). 
 

71 - NEDAVČNI PRIHODKI 

Skupna načrtovana višina nedavčnih prihodkov za leto 2014 znaša 549.500,00 EUR, kar je 11,4% vseh prihodkov, v 
primerjavi s planom preteklega leta bodo ti prihodki nižji za 2,9% oz. za 16.500,00 EUR. Večji del razlike nastaja pri 
nižjih pričakovanih zneskih komunalnih prispevkov in pri doplačilih za investicije. 

710 - UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja bodo v letu 2014 predvidoma znašali 61.600,00 EUR, torej bodo 
nižji za 4,7% oz. za 3.050,00 EUR glede na preteklo leto.  

711 - TAKSE IN PRISTOJBINE 

Takse in pristojbine bodo v letu 2014 predvidoma enake kot v letu 2013, načrtovane so v višini 2.000,00 EUR. 
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712 – GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 

Prihodke na podlagi izrečenih denarnih kazni prekrškovnih organov načrtujemo za leto 2014 v višini 1.000,00 EUR.  

713 - PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

Prihodki od prodaje blaga in storitev bodo v letu 2014 predvidoma znašali 442.000,00 EUR oziroma 3,0% manj kot 
je bilo načrtovano v letu 2013, in sicer: 
- vodooskrba 113.000,00 EUR 
- ravnanje z odpadno vodo 117.000,00 EUR 
- ravnanje s komunalnimi odpadki 175.600,00 EUR 
- prihodki od ostalih dejavnosti ravnanja z odpadki v znesku 8.700,00 (zaračunano odlaganje odpadkov v sortirnici 
kosovnih odpadkov Osojnica, najemnina za smetnjake) 
- pokopališka dejavnost 20.000,00 EUR  
- načrtovani pa so tudi drugi prihodki od prodaje v znesku 6.000,00 EUR, ki nastajajo zaradi prefakturiranja storitev 
na področju upravljanja s stanovanji in poslovnimi prostori, 700,00 EUR prihodka od prodaje električne energije ter 
1.000,00 od  drugih prihodkov od prodaje. 

714 - DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 

Drugi nedavčni prihodki zajemajo prihodke od komunalnih prispevkov 40.000,00 EUR in doplačil občanov 
(Planinsko društvo – rastlinska čistilna naprava 2.900,00 EUR) v skupni načrtovani višini 42.900,00 EUR. 
 

72 - KAPITALSKI PRIHODKI 

Kapitalski prihodki bodo predvidoma znašali 132.000,00 EUR in predstavljajo 2,7% vseh proračunskih prihodkov. V 
primerjavi s planom leta 2013 so višji za 4.900,00 EUR.  

720 – PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 
V skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2014 načrtujemo prodajo stanovanja 
na Loški cesti 1 v ocenjeni vrednosti 30.000,00 EUR. 
 
722 – PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV 
V skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2014 načrtujemo prodajo naslednjih 
stavbnih zemljišč: 
- zemljišče Osojnica v ocenjenem znesku 9.000,00 EUR 
- zemljišče k.o. Žirovski vrh (Francon) v znesku 15.000,00 EUR 
- zemljišče v Plastuhovi grapi v ocenjeni vrednosti 30.000,00 EUR 
- zemljišče v Plastuhovi grapi v ocenjeni vrednosti 20.000,00 EUR 
ter prodajo lastniškega deleža v Toplarni Železniki, ocenjenega na vrednosti 28.000,00 EUR. 
 

74 - TRANSFERNI PRIHODKI 

V letu 2014 znaša skupna predvidena višina transfernih prihodkov 883.319,00 EUR in predstavljajo 18,2% vseh 
načrtovanih prihodkov. V primerjavi s planom preteklega leta so nižji za 454.493,00 EUR; prihodki se nanašajo na 
sofinanciranje investicij iz državnega proračuna, iz sredstev kohezijskega sklada in drugih evropskih sredstev. 

740 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij bodo v letu 2014 predvidoma znašali 84.946,00 EUR, in sicer: 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: prejeta sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje 
investicij občin v skladu z 21. členom ZFO v višini 56.838,00 EUR 
- Ministrstvo za obrambo: sredstva požarne takse 8.000,00 EUR 
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: za vzdrževanje gozdnih cest 3.500,00 EUR 
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (kohezijska sredstva) - sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju Sore: 16.608,00 EUR. 

741 - PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ EVROPSKIH SREDSTEV 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz evropskih sredstev bodo v letu 2014 predvidoma znašala 798.373,00 
EUR: 
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- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (kohezijska sredstva) - sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v porečju Sore: 94.110,00,00 EUR 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - sofinanciranje projekta REAAL – švicarski finančni mehanizem 
49.295,00 EUR 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – razvoj regij - regionalni razvojni programi: sofinanciranje 
projekta Vodovod skozi Stare Žiri: 235.193,00 EUR 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – razvoj regij - regionalni razvojni programi: sofinanciranje 
projekta Zunanja ureditev območja Žirovske pristave in opremljanje muzejskih prostorov: 419.775,00 EUR. 

 

4 – ODHODKI 

Skupni proračunski odhodki bodo v letu 2014 predvidoma znašali 4.747.984,00 EUR oziroma 6,9% ali 350.398,00 
EUR manj kot je bilo načrtovano v letu 2013. 
 

40 - TEKOČI ODHODKI 

Tekoči odhodki leta 2014 bodo znašali skupaj 1.523.979,00 EUR, kar predstavlja delež 32,1% vseh odhodkov. V 
primerjavi z načrtovanimi tekočimi odhodki leta 2013 bodo nekoliko nižji, za 3,0%. 

400 - PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim predstavljajo 6,5% vseh načrtovanih odhodkov in zajemajo sredstva 
za osnovne plače, dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost (iz 
naslova povečanega obsega dela), sredstva za nadurno delo ter druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, 
odpravnine) na podlagi ovrednotenja kadrovskega načrta. Upoštevano je napredovanje javnih usližbencev višje 
plačne razrede, ki bo omogočeno s 1.4.2014. Glede na leto 2013 je obseg sredstev za plače in druge izdatke 
zaposlenim nižji za 5,2%. Skupni ocenjeni znesek odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenimi za leto 2014 tako 
znaša 309.403,00 EUR. Plače se bodo v letu 2014 predvidoma obračunavale po enakih osnovah kot v drugi polovici 
leta 2013. 

401 - PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost, med katere so uvrščene tudi premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja na podlagi prostovoljnega zavarovanja za javne uslužbence, bodo predvidoma znašali 
48.215,00 EUR, v primerjavi z letom 2013 so za 12,3% nižji. 

402 - IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 

Izdatki za blago in storitve bodo v letu 2014 predvidoma znašali 1.120.571,00 EUR, v primerjavi z letom 2013 so 
nižji, in sicer za 4,3 % oz. 50.220,67 EUR.  

403 - PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 

Plačila domačih obresti za dolgoročne kredite bodo znašala 13.790,00 EUR, v primerjavi z letom 2013 so nižja za 
18,7%. 

409 - REZERVE 

V sklad rezerv za naravne nesreče bodo v letu 2014 odvedena sredstva v enaki višini kot v letu 2013, to je 2.000,00 
EUR, v letu 2014 pa oblikujemo tudi splošno proračunsko rezervacijo v višini 30.000,00 EUR. 
 

41 - TEKOČI TRANSFERI 

V letu 2014 bodo tekoči transferi predvidoma znašali 1.422.861,00 EUR, kar je 3,3% oz. 48.408,00 EUR manj kot v 
preteklem letu, in predstavljajo 30,0% vseh odhodkov.  

410 - SUBVENCIJE 

Višina subvencij v letu 2014 znaša 26.500,00 EUR, kar je 2.000,00 EUR manj kot v predhodnem letu. 
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411 - TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom bodo znašali 703.555,00 EUR in bodo za 59.055,00 EUR oz. 7,7% nižji 
glede na preteklo leto.  

412 - TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 

Za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je namenjenih 174.263,00 EUR. Glede na leto 2013 so 
odhodki nekoliko višji, in sicer za 15.297,00 EUR. 

413 - DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 

Drugi domači tekoči transferi bodo v letu 2014 predvidoma znašali 518.543,00 EUR, in bodo za 2.650,00 EUR nižji 
kot v preteklem letu. 
 

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 

Investicijski odhodki bodo v letu 2014 predvidoma znašali 1.649.344,00 EUR, kar je 34,7% vseh odhodkov. V primerjavi 
z načrtovanim v letu 2013 bodo nižji za 13,8% oz. 263.203,33 EUR. 

420 - NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 

Na kontih skupine 420 so zajeti odhodki, ki se nanašajo na izvedbo investicij. V letu 2014 načrtujemo izvedbo 
naslednjih investicij: 
- najvišji znesek, 602.500,00 EUR, predstavlja investicija Zunanja ureditev območja Žirovske pristave in opremljanje 
muzejskih prostorov 
- sanacija ceste v Goropeke bo predvidoma stala 140.000,00 EUR 
- nadaljevala se bodo dela v zbirnem centru Osojnica v višini 52.000,00 EUR 
- za nadomestno gradnjo telovadnice in stare šolske zgradbe načrtujemo nadaljnje aktivnosti – nakup zemljišč, 
priprava dokumentacije, v letu 2014 predvidoma 107.390,00 EUR 
- nadaljeval se bo tudi projekt REAAL, za zaključek projektnih aktivnosti na objektu OŠ Žiri je predvidenih 19.520,00 
EUR, iz ostanka sredstev pa se načrtujejo še dodatne aktivnosti – ureditev ogrevanja na objektu Stara šola – Muzej, 
strošek je ocenjen v znesku 55.000,00 EUR 
- za asflatacijo cest je v proračunu namenjenih 40.000,00 EUR  
- v sklopu projekta Izgradnja I. etape kolesarske povezave Gorenjske načrtujemo izvedbo dela trase v znesku 
65.000,00 EUR 
- v sklopu projekta Odvajanje in čišlenje odpadnih voda bo v letu 2014 izvedeno še izplačilo zadržanega zneska 
izvajalcu del na čistilni napravi, predvideni so stroški za obveščanje javnosti, dodatno pa bo urejena tudi 
nadstrešnica; skupno so na postavki predvidena sredstva v višini 160.554,00 EUR 
- načrtujemo izgradno pločnikov v Novi vasi, za kar je namenjenih 35.000,00 EUR, nadaljnje urejanje območja  
Pustotnik, za kar namenjamo 44.000,00 EUR, izgradnjo hišnih priključkov Pot na Rovt v znesku 6.000,00 EUR, 
vodovod Nova vas Corn 20.000,00 EUR 
- v pripravi je več projektov, kjer se sredstva namenjajo za izdelavo projektne in druge dokumentacije, načrtov, ter 
za nakupe zemljišč: 5.000 EUR (nakup zemljišč) na Jezerski ulici, 20.000,00 EUR za ureditev Trga svobode, 
14.035,00 EUR Pločniki Selo, 4.200 Obvoznica Žiri, 30.000,00 Kanalizacija Selo, 12.000,00 EUR za dokumentacijo za 
obnovo Dobračevske ulice od Bineta do Mavsarja, 8.000 Prvomajska ulica, 10.000,00 EUR ulica Maksima Sedeja, 
ter 30.000,00 EUR ostalih nakupov zemljišč 
- ostalo predstavljajo manjši zneski investicijskega vzdrževanja, manjših nakupov opreme ter ostalo. 
 

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 

Investicijski transferi so za leto 2014 ocenjeni na 151.800,00 EUR in predstavljajo delež 3,2% vseh odhodkov. V 
primerjavi s planom leto poprej bodo višji za 5,9% oziroma 8.468,00 EUR. 

431 - INVEST.TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČ. UPORABNIKI 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (društva, zveze društev..), bodo 
znašali 77.000,00 EUR in bodo v primerjavi z letom 2013 višji za 14,0% oziroma 9.471,00 EUR. 

432 - INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
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Investicijski transferi proračunskim uporabnikom bodo v letu 2014 predvidoma znašali 74.800,00 EUR, kar je 1,3% 
oziroma 1.003,00 EUR manj glede na leto 2013. 

 
Proračunski presežek prihodkov nad odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2014 znaša 92.465,00 EUR. 
 
 

B  -  Račun  f inančnih  ter jatev  in  naložb 

Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2014 izkazuje dana posojila in povečanje kapitalskih deležev v višini 
10.000.00 EUR. 

4 - ODHODKI 

44 - DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

440 - DANA POSOJILA 

Na postavki je zajet znesek 10.000,00 EUR, katerega bomo preko Razvojne agencije Sora vplačali v kreditno shemo 
za kreditiranje malega gospodarstva z namenom povečanja razpoložljivega kreditnega potenciala. 
 
 

C -  Račun  f inanciranja  

V letu 2014 je v računu financiranja predvideno odplačilo dolgoročnih kreditov v višini 82.465,00 EUR. 
 

5 - ZADOLŽEVANJE 

55 - ODPLAČILA DOLGA 

550 - ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 

Odplačilo anuitet dolgoročnih kreditov za leto 2014: 
- Stanovanjski sklad RS 46.000,00 EUR 
- Banka Koper 36.465,00 EUR.  
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Graf 1 :  STRUKTURA NAČRTOVANIH PRIHODKOV ZA LETO 2014 

 
 

 

 

Graf 2 :  STRUKTURA NAČRTOVANIH ODHODKOV ZA LETO 2014 
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I I .  POSEBNI  DEL 

 

A -  B i lanca  pr ihodkov in  odhodkov 

01 - POLITIČNI SISTEM 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih¸organov (občinski svet, župan, 
podžupan). 
Občina je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje 
zadeve in izvršuje naloge, nanjo prenesene z zakoni, v korist lokalnega prebivalstva. Obstoj lokalne oblasti z 
demokratično postavljenimi telesi odločanja in z veliko stopnjo avtonomije omogoča udejanjenje pravice občanov 
sodelovati pri upravljanju javnih zadev. Je oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z 
vsemi vrstami premoženja. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Usklajeno delovanje organov lokalne skupnosti, nemoteno, organizirano in zakonito izvajanje nalog v pristojnosti 
občine, usklajevanje interesov in potreb občanov ter ustrezno upravljanje občinskega premoženja. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema en glavni program, in sicer: 
- 0101 Politični sistem. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- ustava Republike Slovenije 
- evropska listina lokalne samouprave 
- zakon o lokalnih volitvah 
- zakon o referendumu in ljudski iniciativi 
- zakon o samoprispevku 
- zakon o volilni kampanji 
- zakon o političnih strankah 
- zakon o lokalni samoupravi 
- zakon o javnih uslužbencih 
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- statut Občine Žiri 
- poslovnik občinskega sveta Občine Žiri 
- pravilnik o plačah in nagradah funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in 

drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
 

0101 - Politični sistem 

Opis glavnega programa 

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- organizirano in nemoteno delovanje občinskega sveta, odborov, komisij in drugih delovnih teles;  
 � ažuriran pregled imenovanih sestavov, število članov po posameznih sestavih 
 � število sej posameznih sestavov 

- kvalitetna priprava gradiv za seje, učinkovitost dela občinskega sveta 
 � število obravnavanih in potrjenih občinskih aktov 
 � število obravnavanih ostalih tematik, vključenih na dnevni red sej 

- izvedba in nadzor volitev in referendumov 
 � število izvedenih volitev in na njih izvoljenih organov 

- delovanje političnih strank 
 � število strank, ki imajo svoje predstavnike v občinskem svetu 

- dejavnost župana in podžupanov 
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� število poklicnih in nepoklicnih funkcionarjev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 01019001 Dejavnost občinskega sveta, 
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov, 
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov, 
- 01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic. 
Proračunski uporabniki: 
1 – OBČINSKI SVET 
3 – ŽUPAN 

01019001 - Dejavnost občinskega sveta 

Opis podprograma 

Stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in 
komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank. 

1 - OBČINSKI SVET 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.3.1 - Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta 

Za delovanje občinskega sveta, odborov in komisij so planirane sejnine in drugi stroški  v višini 14.100,00 EUR. 

08.3.1.10 - Financiranje političnih strank 

Za dejavnost političnih strank se v proračunu za leto 2014 namenja 2.800,00 EUR. 

01019002 – Izvedba in nadzor volitev in referendumov 

Opis podprograma 

Izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek). 

1 - OBČINSKI SVET 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.3.5 – Stroški volitev 

V proračunu za letu 2014 so sredstva v višini 30.000,00 EUR namenjena izvedbi lokalnih volitev. 

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 

Opis podprograma 

Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s 
stroškireprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih). 

3 - ŽUPAN 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.2.2 - Nagrade za opravljanje funkcije 

Sredstva za izplačilo nagrad za opravljanje funkcije podžupana so načrtovana v višini 11.215,00 EUR. 

01.1.2.3 - Materialni stroški - urad župana 

Za kritje materialnih stroškov urada župana je v letu 2014 namenjenih 1.400,00 EUR. 

01.1.2.5 – Plače in drugi izdatki zaposlenim – župan 

V proračunu za leto 2014 načrtujemo znesek 40.250,00 EUR za poklicno opravljanje funkcije župana. 

01.1.2.6 – Prispevki delodajalca za socialno varnost – župan 

Prispevki delodajalca bodo predvidoma znašali 6.430,00 EUR. 
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02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 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 občine. 
Podlaga ekonomske in razvojne politike občine je strategija razvoja, kjer so opredeljene dolgoročne razvojne 
prednosti, prioritete in programi spodbujanja razvoja. Letni izvedbeni načrt pa je zajet v proračunu, kjer je podana 
ocena potrebnih sredstev za izvajanje nalog v pristojnosti občine in razvojnih projektov ter načrt zagotavljanja 
potrebnih finančnih, kadrovskih in materialnih virov, pri čemer je potrebno zagotavljati gospodarno, 
transparentno, zakonito in upravičeno porabo javnih sredstev.   

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

- državni razvojni program 
- regionalni razvojni program Gorenjske 2007-2013, oktober 2006 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Uravnoteženo upravljanje s proračunom in finančnim premoženjem občine, prilagajanje odhodkov občine 
razpoložljivim prihodkom s čim nižjimi stroški financiranja, gospodarna, transparentna, zakonita in upravičena 
poraba javnih sredstev, kvalitetno in ažurno informiranje zunanjih in notranjih uporabnikov računovodskih 
informacij, zagotavljanje notranjih kontrol in omogočanje nadzora porabe javnih sredstev.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema tri glavne programe, in sicer: 
- 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 
- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike, 
- 0203 Fiskalni nadzor. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o javnih financah 
- zakon o plačilnem prometu 
- zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije 

za zavode, sklade in lokalne skupnosti 
- zakon o lokalni samoupravi 
- zakon o integriteti in preprečevanju korupcije 
- kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti 
- statut Občine Žiri 
- poslovnik nadzornega odbora Občine Žiri 
- pravilnik o plačah in nagradah funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in 

drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
- načrt integritete Občine Žiri 
- pravilnik o notranjih kontrolah Občine Žiri 
- pravilnik o računovodstvu 
- (pravilnik o naročanju blaga in storitev pod 20.000 EUR oziroma gradenj pod 40.000 EUR) 
- pravilnik o ravnanju s pisarniškim dokumentarnim gradivom 
- pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in izdatkih občin na podlagi 27. člena ZFO 

 

0201 – Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor zajema sredstva za pripravo strategije 
razvoja občine, ki opredeljuje razvojne prednosti občine, prioritete in programe spodbujanja razvoja občine ter se 
nanaša na vse vidike razvoja občine (gospodarski, socialni, okoljski, kulturni in drugi vidiki). 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 
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- opredelitev razvojnih ciljev, priprava uresničljivih razvojnih strategij in projektov, ki bodo pripomogli k hitrejšemu 
razvoju občine,  spremljanje njenega izvajanja. 

� aktualizirana strategija razvoja občine 
- priprava ažurnih, pravočasnih, kvalitetnih računovodskih informacij za notranje in zunanje uporabnike 

� navodilo o pripravi proračuna, proračun, rebalans proračuna (po potrebi), zaključni račun, letno poročilo, 
premoženjska bilanca, tekoče (mesečno) poročanje o izvrševanju proračuna Ministrstvu za finance 

- zagotavljanje zakonite, gospodarne, transparentne, upravičene porabe javnih sredstev 
� ažuriran sistem notranjih kontrol 
� ažuriran načrt integritete 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike. 

02019001 – Podlage ekonomske in razvojne politike 

Opis podprograma 

Strategija razvoja občine. 
 

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 

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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- uravnoteženo izvrševanje proračuna in plačilo obveznosti v zakonsko določenih rokih  
 � povprečno število dni zamude pri plačilih obveznosti 
 � znesek in ročnost likvidnostnih kreditov  
 � znesek neizterjanih terjatev 
- gospodarno ravnanje z likvidnostnimi presežki 
 � povprečno stanje sredstev na transakcijskem računu 
- čim nižji stroški plačilnega prometa, fiskalnih in drugih finančnih transakcij, upravljanja s finančnim premoženjem 
 � letni strošek plačilnega prometa, fiskalnih in drugih finančnih transakcij, upravljanja 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike. 
Proračunski uporabniki:  
4 – OBČINSKA UPRAVA. 

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 

Opis podprograma 

Stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za 
javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.1.11 - Stroški finančnih, fiskalnih in drugih transakcij 

Planirana višina stroškov plačilnega prometa, bančnega poslovanja, gotovinskega poslovanja in drugih transakcij je 
2.000,00 EUR. 
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0203 - Fiskalni nadzor 

Opis glavnega programa 

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- delovanje nadzornega odbora  
 � število sej nadzornega odbora 
- izboljšanje poslovanja proračunskih uporabnikov 
 � število izvedenih postopkov nadzora in pripravljenih poročil o nadzoru 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora. 
Proračunski uporabniki: 
2 - NADZORNI ODBOR 
4 – OBČINSKA UPRAVA. 

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 

Opis podprograma 

Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge 
nadzora itd. 

2 - NADZORNI ODBOR 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.3.3 - Nadzorni odbor 

Stroški sejnin nadzornega odbora ter ostali stroški, povezani z njegovim delom, bodo predvidoma znašali 670,00 
EUR. 

4 – OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.1.14 – Notranja revizija 

Na postavki so zajeta sredstva za plačilo storitve notranjega nadzora v višini 4.000,00 EUR (doslej so se stroški 
vodili na postavki materialni stroški uprave). 

 

03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 03 – ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema sodelovanje občin v mednarodnih 
institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarno pomoč. 
Sodelovanje občine v mednarodnih institucijah ter sodelovanje z občinami iz tujine lahko prinaša koristi v obliki 
prenosa znanja in izkušenj. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Pobratenje z občinami iz tujine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 03 –– ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ zajema naslednja glavna programa: 
- 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba, 
- 0303 Mednarodna pomoč. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o lokalni samoupravi 
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0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z 
mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam in sopdelovanje z občinami v tujini).  

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- pobratenje z občinami iz tujine 
 � število pobratenih občin 

� število izvedenih aktivnosti medsebojnega sodelovanja  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam, 
- 03029002 Mednarodno sodelovanje občin. 

03029001 – Mednarodno sodelovanje občin 

Opis podprograma 

Obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa in drugih področjih. 
 
 

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki 
niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. 
Občina je osrednja upravna ustanova v kraju, zato je njeno poslanstvo tudi v povezovanju skupnosti, krepitvi duha 
pripadnosti ter večanju njene prepoznavnosti v širšem prostoru. Glede na osnovne pristojnosti pa je servis 
občanov. Zato je pomembno, da svoje poslovanje čim bolj približa potrebam in zahtevam uporabnikov in omogoča 
čim boljšo obveščenost o svojih storitvah in aktivnostih.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Promocija uspešnih posameznikov, organizacij, projektov, ki delujejo v smislu povezovanja v skupnosti in 
pripomorejo k večji prepoznavnosti občine; promocija kraja in občine v slovenskem prostoru; poznavanje lastne 
identitete, dosežkov posameznikov in skupnosti ter krepitev pripadnosti skupnosti; razvoj storitev za občane, e-
storitve; obveščanje javnosti in zagotavljanje javnosti dela oz. poslovanja občine; razpolaganje in upravljanje z 
občinskim premoženjem. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne 
programe: 
- 0401 Kadrovska uprava, 
- 0402 Informatizacija uprave, 
- 0403 Druge skupne administrativne službe. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o lokalni samoupravi 
- zakon o javnih financah 
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih 
- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
- zakon o medijih 
- zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
- statut Občine Žiri 
- odlok o istovetnostnih simbolih in priznanjih Občine Žiri 
- odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Občine Žiri 
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0401 - Kadrovska uprava 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- promocija dosežkov posameznikov, organizacij, projektov v občini 
� število izvedenih javnih predstavitev ali objavljenih gradiv 

- podelitev občinskih priznanj 
 � število občinskih nagrajencev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev 
Proračunski uporabniki:  
3 – ŽUPAN. 

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev 

Opis podprograma 

Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja. 

3 - ŽUPAN 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.2.4 - Občinske nagrade in priznanja 

Za kritje materialnih stroškov občinskih nagrad oz. priznanj ter stroškov priložnostne prireditve je v proračunu 
zagotovljenih 500,00 EUR. 

 

0402 - Informatizacija uprave 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0402 Informatizacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za 
elektronske storitve. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- povečevanje preglednosti upravnih in drugih postopkov (navodila uporabnikom, obrazci, opis upravnega 
postopka) 
 � število standardiziranih postopkov 
- razvoj e- storitev za uporabnike 
 � število e-storitev 
- posodabljanje informacijske opremljenosti za zagotavljanje boljšega servisa 
 � nova / posodobljena informacijska oprema (strojna, programska) 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 04029001 Informacijska struktura, 
- 04029002 Elektronske storitve. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA. 

04029001 - Informacijska infrastruktura 

Opis podprograma 

Vzpostavitev e-občine – infrastruktura. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 
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Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.2.0.3 - Računalniška in komunikacijska oprema 

Postavka zajema menjavo ene delovne postaje ter druge nakupe po potrebi, za kar je namenjenih 4.000,00 EUR. 

04029002 - Elektronske storitve 

Opis podprograma 

Vzpostavitev e-občine – programska oprema. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.2.0.5 - Programska oprema 

V letu 2014 načrtujemo nadgradnjo obstoječega informacijskega sistema CADIS z novo, tretjo generacijo 
programov (vzdrževanje druge generacije, ki jo uporabljamo trenutno, nam dobavitelj zagotavlja samo še do konca 
leta 2014), kar naj bi po predračunu stalo 8.400,00 EUR. Znesek 3.600,00 EUR pa je namenjen posodobitvi 
obstoječega informacijskega sistema ODOS (pisarniško poslovanje – upravljanje dokumentov in procesov) ter 
nakupu licenčnih programov. 

 

0403 - Druge skupne administrativne službe 

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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- celovito in ažurno obveščanje javnosti o delu organov občine in občinske uprave, zagotavljanje javnosti dela z 
objavami v uradnem glasilu, v lokalnem glasilu, preko spletnih strani, na lokalni radijski postaji in preko drugih 
medijev  
 � število objav v uradnem glasilu 
 � število izdaj lokalnega glasila 
 � število ažuriranj spletne strani 
 � število objav na Facebook strani 
 � število objav na lokalnem radiu  
 � število objav v drugih medijih 
- ažuren katalog informacij javnega značaja 
 � število ažuriranj kataloga 
 � število obravnavanih zahtev za dostop do informacij javnega značaja 
- urejena celostna grafična podoba 
 � število določenih elementov celostne grafične podobe  
- izvedba prireditev ob občinskem prazniku 
 � število izvedenih prireditev 
- izvedba protokolarnih srečanj oz. dogodkov na lokalni, državni in mednarodni ravni 
 � število izvedenih dogodkov 
 � določena protokolarna pravila 
- pokroviteljstvo občine pri izvedbi raznih prireditev, dogodkov, izdaji tiskovin, itd 
 � število pokroviteljstev občine 
- ažurna evidenca občinskega premoženja (izdelan kataster nepremičnin, usklajen register osnovnih sredstev, 
urejeno zemljiško-knjižno stanje), optimalno razpolaganje z občinskim premoženjem (najemna razmerja, nakup, 
prodaja), pravna urejenost 
 � število na novo evidentiranih enot premoženja 
- tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih in protokolarnih prostorov oz. objektov, omogočanje dostopnosti, 
varovanje, energetska učinkovitost 
 � izvedena investicijsko-vzdrževalna dela 
 � izvedeni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti 
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- optimalno razpolaganje s poslovnimi prostori (najemna razmerja, nakup, prodaja) 
 � število neizkoriščenih poslovnih prostorov 
 � povprečna višina najemnine za kvadratni meter poslovnega prostora 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, 
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, 
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem. 
Proračunski uporabniki: 
3 - ŽUPAN 
4 - OBČINSKA UPRAVA. 

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 

Opis podprograma 

Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), 
izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.1.7 - Obveščanje javnosti 

Postavka zajema stroške objav občinskih predpisov v uradnem glasilu, objav člankov v časopisih (Ločanka, Utrip 
itd), urejanje in vzdrževanje spletnih strani in facebook strani ter podobne stroške; za kritje navedenih stroškov so 
namenjena sredstva v višini 29.100,00 EUR. Stroški izdaje lokalnega časopisa so izločeni in se vodijo na samostojni 
postavki. 

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 

Opis podprograma 

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, 
stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov. 

3 - ŽUPAN 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.2.1 - Sklad župana 

Predvidena višina sklada, iz katerega se krijejo razna enkratna sponzorstva, manjši prispevki itd, znaša 8.000,00 
EUR. 

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

Opis podprograma 

Stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih 
prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, 
investicije v poslovne prostore v lasti občine. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.1.4 - Urejanje premoženjskih razmerij 

Za tekoče zadeve (odmere zemljišč, geodetske storitve itd) je v letu 2014 predvidenih skupaj 21.000,00 EUR. 

01.1.4.1 - DD Partizan - tekoče vzdrževanje 

Zajeti so tekoči stroški objekta v načrtovani višini 1.520,00 EUR, pri čemer so vključeni stroški elektrike za malo 
sejno sobo, ogrevanje, manjša nujna vzdrževalna dela na objektu ter njegovo zavarovanje. 
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01.2.0.4 – DD Partizan–investicijsko vzdrževanje 

Za delno obnovo fasade DD Partizan je zagotovljenih 1.200,00 EUR. 

16.2.1.3 – Zadružni dom – prostori v najemu 

Za stroške najemnine kletnih prostorov Zadružnega doma (arhiv) je predvidenih 2.200,00 EUR.  

16.2.1.4 - Policijska postaja Jobstova 9 

Tekoči stroški objekta so v letu 2014 ocenjeni na 4.085,00 EUR. 

16.2.1.5 Lekarna 

Tekoči stroški klubskih prostorov v zgradbi lekarne bodo predvidoma znašali 300,00 EUR.  

16.2.2.2 Investicijsko vzdrževanje Policijska postaja 

Za dodatne stroške pri urejanju ogrevanja v objektu je predvidenih 1.000,00 EUR. 

 
 

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, 
združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. 
Učinkovito izvajanje nalog lokalne samouprave in doseganje razvojnih ciljev je v veliki meri odvisno od 
strokovnosti, učinkovitosti, organiziranosti občinske uprave. Ključnega pomena je poznavanje razvojnih prioritet 
države, regije, razvojnih ciljev občine, nalog in pristojnosti lokalne samouprave, sistema financiranja in možnosti za 
pridobivanje finančnih virov, pomembna je ustrezna kadrovska sestava za izvajanje nalog in realizacijo razvojnih 
projektov.   

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Uprava, ki je učinkovita in hkrati blizu občanom; ustrezni poslovni prostori, prilagojeni delovnim postopkom 
občinske uprave in potrebam uporabnikov, ter ustrezna tehnična opremljenost za delo; strokovno, interesno, 
razvojno povezovanje z drugimi občinami. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni, 
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 
- 0603 Dejavnost občinske uprave. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o lokalni samoupravi 
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
- stanovanjski zakon 
- zakon o javnih uslužbencih 
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- zakon o javnih financah 
- kolektivna pogodba za javni sektor 
- kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih 

skupnosti 
- odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
- (odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave) 
- odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije 
- pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Žiri 
- kadrovski načrt 
- izjava o varnosti z oceno tveganja 

 

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 
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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). 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zagotavljanje strokovne pomoči preko članstva v nacionalnem združenju občin 
 � članstvo v združenju občin 
- povezovanje z občinami na nivoju Gorenjske statistične regije 
 � aktivna vključenost v svet regije  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in 
službam, 
- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti, 
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti. 
Proračunski uporabniki:  
4 - OBČINSKA UPRAVA. 

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 

Opis podprograma 

Druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije). 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

04.7.1.2 - Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu - BSC 

Postavka zajema sofinanciranje nalog regionalne razvojne agencije in regionalnih struktur, za kar je v proračunu za 
leto 2014 zagotovljeno 7.030,00 EUR.  
Kratek opis aktivnosti: 
1. Upravljanje in podpora razvojnim strukturam (Svet gorenjske regije, Regionalni razvojni svet, Odbori RRS, kolegiji 
RRA, organizacija cca 20-30 sej letno) 
2. Splošno informiranje o razpisih, spodbudah,... 
3. Priprava in spremljanje  izvajanja izvedbenega načrta, usklajevanje seznamov prioritetnih projektov, pomoč 
občinam pri prijavah na razpis za razvoj regij 
4. Spremljanje izvajanja RRP 2007-2014, priprava analiz, izvajanje poročanja 
5. Vodenje in koordinacija 5 razvojnih področijin z njimi povezanih odborov: Tehnološki razvoj, podjetništvo in 
inovativnost; človeški viri, turizem; okolje, infrastruktura in prostor; podeželje; hkrati prioritet RRP in podpora 
občinam, zavodom, interesnim skupinam pri realizaciji projektov  
 6. Usklajevanje regijskih interesov z državo 
7. Usposabljanje regionalnega/lokalnega okolja za krepitev možnosti črpanja evropskih sredstev 
8. Razvoj novih finančnih shem in podporne infrastrukture 
9. Programiranje za novo finančno perspektivo – RRP 2014-2020: zaključek priprave Regionalnega razvojnega 
programa 2014-2020 in začetek njegovega izvajanja, priprava Dogovora za razvoj regij, pomoč občinam pri pripravi 
projektov za Dogovor za razvoj regij. 

 

0603 - Dejavnost občinske uprave 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- ustrezna organiziranost in kadrovska sestava občinske uprave (številčna, poklicni profili, strokovna 
usposobljenost) za uspešno, strokovno, učinkovito izvajanje upravnih in strokovnih nalog 
 � število sistemiziranih delovnih mest 
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 � število zasedenih delovnih mest 
 � število opravljenih dodatnih izobraževanj 

� število zaposlenih v občinski upravi / na 1000 prebivalcev 
- zagotavljanje ustreznih pogojev dela (napr. varstvo pri delu, zdravstveni pregledi…) in tehnične opremljenosti  
 � izvedeni ukrepi za zagotavljanje ustreznih pogojev dela 
 � izvedeni ukrepi za izboljšanje tehnične opremljenosti  
- tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih, poslovnih prostorov oz. objektov, omogočanje dostopnosti, 
varovanje, energetska učinkovitost 
 � izvedena investicijsko-vzdrževalna dela 
 � izvedeni ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti 
- optimalno razpolaganje s poslovnimi prostori (najemna razmerja, nakup, prodaja) 
 � število neizkoriščenih poslovnih prostorov 
 � povprečna višina najemnine za kvadratni meter poslovnega prostora 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 06039001 Administracija občinske uprave, 
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 
5 - OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT. 

06039001 - Administracija občinske uprave 

Opis podprograma 

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in 
stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov). 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.1.1 - Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Postavka zajema stroške osnovnih plač,  dodatkov za delovno dobo in za delo v posebnih pogojih, regresa za letni 
dopust, povračil stroškov, sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstev za nadurno 
delo ter jubilejnih nagrad na osnovi predloženega kadrovskega načrta za delovna mesta, sistemizirana v uradu 
župana. Skupni ocenjeni znesek odhodkov na postavki za leto 2014 tako znaša 203.258,00 EUR.  

01.1.1.2 - Prispevki delodajalca za socialno varnost 

Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence v uradu župana bodo v letu 2014 predvidoma znašali 30.570,00 EUR. 

01.1.1.3 - Materialni stroški uprave 

Ocenjena višina tekočih materialnih stroškov uprave za leto 2014 znaša 46.760,00 EUR. 

01.1.1.9 – Skupna občinska uprava 

Zaradi pravnih postopkov ob ukinitvi organa skupne občinkse uprave predvidevamo, da bodo tudi v letu 2014 še 
nastali stroški v ocenjeni višini 7.000,00 EUR. 

01.1.1.13 – Inšpekcijska in redarska služba 

V letu 2013 je prenehal delovati organ skupne občinske uprave – medobčinski inšpektorat. Glede na to, da mora 
občina zagotavljati inšpekcijsko in redarsko službo, bomo iskali novo organizacijsko obliko. Za kritje stroškov se 
namenja 10.000,00 EUR. 

5 - OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

11.1.0.1 - Plače in drugi izdatki zaposlenim - režijski obrat spl. str. 

Postavka zajema stroške osnovnih plač,  dodatkov za delovno dobo in za delo v posebnih pogojih, regresa za letni 
dopust, povračil stroškov, sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, sredstev za nadurno 
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delo ter jubilejnih nagrad na osnovi predloženega kadrovskega načrta za delovna mesta, sistemizirana v režijskem 
obratu, na stroškovnem mestu splošni stroški režijskega obrata (saldakontist, vzdrževalec sistemov). Skupni 
ocenjeni znesek odhodkov na postavki za leto 2014 tako znaša 17.083,00 EUR. 

11.1.0.2 - Prispevki delodajalca za socialno varnost - režijski obrat spl. str. 

Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence bodo predvidoma znašali 2.495,00 EUR. 

11.1.0.3 - Splošni materialni stroški režijskega obrata 

Ocenjena višina tekočih materialnih stroškov režijskega obrata znaša 22.320,00 EUR. 

13.1.1.01 - Plače in drugi izdatki zaposlenim - dejavnost zbiranja odpadkov 

Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, sredstev za delovno 
uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil delavcem na osnovi kadrovskega načrta; skupni 
ocenjeni znesek za leto 2014 znaša 26.067,00 EUR. 

13.1.1.02 - Prispevki delodajalca za socialno varnost - dejavnost zbiranja odpadkov 

Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence bodo predvidoma znašali 3.935,00 EUR. 

13.2.1.1 – Plače in drugi izdatki zaposlenim – čn, kan. 

Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, sredstev za delovno 
uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil delavcem na osnovi kadrovskega načrta; skupni 
ocenjeni znesek za leto 2014 znaša 14.665,00 EUR. 

11.1.0.2 - Prispevki delodajalca za socialno varnost – čn, kan. 

Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence bodo predvidoma znašali 2.210,00 EUR. 

13.2.1.1 – Plače in drugi izdatki zaposlenim – vodooskrba 

Postavka zajema stroške osnovnih plač in dodatkov, regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, sredstev za delovno 
uspešnost in sredstev za nadurno delo ter povračil in nadomestil delavcem na osnovi kadrovskega načrta; skupni 
ocenjeni znesek za leto 2014 znaša 8.080,00 EUR. 

11.1.0.2 - Prispevki delodajalca za socialno varnost – vodooskrba 

Stroški prispevkov po veljavni prispevni stopnji ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne uslužbence bodo predvidoma znašali 1.185,00 EUR. 

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav 

Opis podprograma 

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih 
prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.1.8 - Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave 

Zajeti so stroški čiščenja, varovanja, upravljanja, elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, zavarovanja, tekočega 
vzdrževanja in podobni tekoči stroški poslovnih prostorov, v načrtovanem znesku 21.770,00 EUR za leto 2014. 

01.1.1.16 – Davek na nepremičnine 

Glede na uvedbo davka na nepremičnine v letu 2014 smo obdavčitev načrtovali v skupnem okvirnem znesku 
40.000,00 EUR (porazdelitev na posamezne objekte bo možna po odmeri davka, v času priprave proračuna pa 
obstaja še veliko neznank). 

 01.2.0.1 - Poslovni prostori Pr' Matic 

Znesek 14.000,00 EUR v letu 2014 je namenjen dokončanju sanacije zadnje terase (pred sejno sobo), namestitvi 
klimatske naprave ter sanaciji stropa v sanitarijah. 
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01.2.0.2 - Pisarniška oprema in pohištvo 

Načrtovani znesek 1.800,00 EUR je namenjen manjšim nabavam opreme oz. pohištva (omarica za sanitarije in 
drugo). 

 
 

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema 
zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. 
Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju v okviru svojih pristojnosti 
in se tako vključuje v enoten sistem programiranja, načrtovanja, organiziranja, izvajanja, nadzora, financiranja 
ukrepov in dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na ravni države.   

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

- načrt zaščite in reševanja 
- načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zmanjševanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjševanje posledic nesreč; vzpostavljen sistem za zaščito, 
reševanje in pomoč; ustrezna opremljenost in usposobljenost enot za zaščito, reševanje in pomoč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program: 
- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
- zakon o varstvu pred požarom 
- zakon o gasilstvu 
- ocena ogroženosti 
 

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- načrtovanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vzpostavitev sistema zaščite in reševanja 
 � ažuren načrt zaščite in reševanja 
 � število nesreč 
- organiziranost in usposobljenost štaba civilne zaščite 
 � število aktivnosti štaba civilne zaščite (usposabljanje, preverjanje opremljenosti, intervencije) 
- organiziranost, optimalna opremljenost in ustrezna usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč 
 � število opremljenih in usposobljenih operativnih gasilskih enot 
 � število intervencij 
- sodelovanje z gasilsko zvezo in občinskim gasilskim poveljstvom za usklajeno organiziranost gasilstva 
 � število opravljenih usklajevalnih sestankov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, 
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA. 
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07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 

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. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

02.1.0.1 - Stroški obrambnega usposabljanja 

Na podlagi  Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št. 
92/07, 54/09) ter Pravilnika o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. list RS 
št.104/08) se bodo preoblikovale enote civilne zaščite. Zmanjšalo se bo število enot CZ, ki jih organizira občina, ter 
število članov civilne zaščite v posamezni enoti. Določena dela in naloge civilne zaščite se bodo prenesla tudi na 
druge organizacije in društva (prostovoljna gasilska društva, območna organizacija Rdečega križa, taborniki, skavti, 
zasebni podjetniki…) 
Predlagana sredstva v višini 400,00 EUR so namenjena  stroškom obrambnega usposabljanja članov štaba CZ  
novoformiranih enot, pri čemer se bo izobraževalo v najnujnejšem obsegu, ter maksimalno koristilo programe, ki 
jih ponuja Ministrstvo za obrambo.  

02.2.0.1 - Oprema civilne zaščite 

Predvidena sredstva v višini 2.000,00 €  se bodo porabila za najnujnejšo opremo, ki je štab CZ ne more pridobiti iz 
obstoječih virov. 

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

Opis podprograma 

Stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja  društev in 
drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, 
investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), 
investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

03.1.0.1 - Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev 

Za dejavnost PGD, ki se usmerja preko Gasilske zveze Škofja Loka, bo namenjenih 28.000,00 EUR. Zajete so 
naslednje aktivnosti: 
- financiranje dejavnosti operative (skupne operativne naloge članov), občinskega poveljstva, stroškov intervencij v 
občini, dotacij na osnovi kategorizacije in točkovanja o dejavnosti PGD (dejavnost članstva – mladine, članov, 
članic, veteranov), stroškov usposabljanja članstva, zavarovanja članov in mladine, zavarovanja odgovornosti, 
zavarovanja gasilskih vozil, požarnega zavarovanja domov in opreme, stroškov refundacij za operativno članstvo in 
stroškov gasilskega potrošnega materiala; 
- financiranje stroškov preventivne dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev občinskega poveljstva (vzdrževanje in 
servisiranje gasilskih aparatov za PGD in občane ob požarih, preventive in druge aktivnosti v oktobru, mesecu 
požarnega varstva, preventivna vzgoja mladine v PGD, šolah in vrtcih, pregledi odvzemališč požarne vode, pregledi 
hidrantnih omrežij; 
- financiranje izvajanja drugih nalog za preprečevanje požarov in drugih nesreč; 
- financiranje osnovnega in dopolnilnega usposabljanja članov operativnih enot v PGD, občinskemu poveljstvu, ter 
usposabljanja za posamezne specialnosti za ukrepanje ob požarih, elementarnih in drugih nesrečah v občini v 
skladu s kategorizacijo. 

03.1.0.2 - Gasilska zveza Škofja Loka 

Za financiranje izvajanja dejavnosti Gasilske zveze je v proračunu namenjenih 4.010,00 EUR. Dejavnost zajema: 
- financiranje gasilske zveze in njenih organov, ki opravlja strokovna, tehnična in finančna dela za PGD (nudenje 
strokovne pomoči PGD, spremljanje in izvajanje zakonodaje, finančni obračuni, planiranje, dajatve, odloki in drugo, 
informacijsko delovanje v PGD in PIGD, izvajanje skupnih programov gasilske mladine, članov, članic in gasilskih 
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veteranov, urejanje zavarovanja članstva in opreme, opravljanje in nadzorovanje strokovnih in dopolnilnih 
usposabljanj gasilcev po PGD, občinskih poveljstvih in na nivoju zveze v skladu s Pravili gasilske službe, 
organiziranje gasilskih tekmovanj in preverjanj znanja operativnih enot na nivoju zveze); 

03.2.0.1 - Nakup gasilske opreme 

Občina Žiri namenja 27.000,00 EUR za opremo gasilskih društev, v skladu z načrtom opremljanja oz. investicij.  

 
 

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje 
varnosti v občini. 
Stopnja varnosti javnega prostora je pomembna komponenta kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. Na 
področju varnosti se pristojnosti občine nanašajo predvsem na izboljšanje prometne varnosti ter sodelovanje s 
policijo v smislu zagotavljanja javnega reda in miru. 

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

- občinski program varnosti Občine Žiri, maj 2012 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Izboljšanje varnosti cestnega prometa, sodelovanje s policijo na področju javnega reda in miru. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 08 – NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program: 
- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o varnosti cestnega prometa 
- zakon o policiji 
- zakon o lokalni samoupravi 
- zakon o občinskem redarstvu 

 

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 

Opis glavnega programa 

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in 
notranje varnosti v občini. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
 � število obravnavanih tematik sveta 
- izvedba preventivno vzgojnih aktivnosti za dvig prometno-varnostne kulture 
 � število izvedenih preventivno-izobraževalnih aktivnosti 
- delovanje varnostnega sosveta 
 � število obravnavanih tematik sosveta 

� število izvedenih aktivnosti na podlagi sklepov varnostnega sosveta 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 08029001 Prometna varnost, 
- 08029002 Notranja varnost. 
Proračunski uporabniki: 
1 - OBČINSKI SVET. 

08029001 - Prometna varnost 
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Opis podprograma 

Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....). 

1 - OBČINSKI SVET 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.3.4 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je organ, ki se ukvarja z varnostjo v cestnem prometu na področju 
Žirov. Glavni poudarek se namenja vzgoji predšolskih in šoloobveznih otrok v prometu. V ta namen se izvede več 
preventivnih akcij kot npr. varovanje šoloobveznih otrok prvi šolski teden v septembru, prevoz učencev tretjega 
razreda OŠ v Ljubljano z prikazom pravilnega obnašanja v prometu, zagotavljanje svetlečih kresničk za pešce…. Prav 
tako se opozarja upravljalce javnih poti na nepravilnosti na cestnoprometni signalizaciji. Za sejnine in ostale 
aktivnosti sveta so predvidena sredstva v višini 900,00 EUR. 

 
 

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva 
(prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna 
infrastruktura) in ribištva. 
Občina Žiri ima le eno naselje s statusom mesta, večji del površine ima torej podeželski značaj. Konfiguracija terena 
ni primerna za intenzivno kmetijstvo, kar pa bi morali v času, ko se vse bolj poudarja trajnostno naravnano 
kmetijstvo, lokalna proizvodnja in samooskrba, prepoznati kot prednost in izkoristiti potencial malih kmetij. 
Področje podeželja je večplastno, govorimo lahko o podpori kmetijskim dejavnostim in pridelavi kakovostne hrane, 
ohranjanju kulturne krajine in poseljenosti, izkoriščanju naravnih virov in varovanju okolja. Tudi pristojnosti občine 
pri urejanju razmer na podeželju se prepletajo na več različnih področjih (gospodarskem, komunalnem, 
socialnem…). Konkretni ukrepi se nanašajo na spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželskih območij, zagotavljanje 
določenih storitev na področju varovanja zdravja živali, urejanje gozdne infrastrukture in sodelovanja z ribiškimi 
družinami.  

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013, julij 2007 
- Lokalna razvojna strategija LAS Loškega pogorja za obdobje 2007-2013, december 2007 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Poseljeno podeželje, aktivne kmetije, ohranjena kulturna krajina, usmeritev v naravi prijazno kmetovanje in 
pridelavo kmetijskih produktov višje kakovosti. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje glavne programe: 
- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva, 
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu, 
- 1104 Gozdarstvo, 
- 1105 Ribištvo. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o kmetijstvu 
- zakon o kmetijskih zemljiščih 
- zakon o zaščiti živali 
- zakon o gozdovih 
- zakon o lokalni samoupravi 
- zakon o spremljanju državnih pomoči 
- zakon o divjadi in lovstvu 
- uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva 
- uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de 

minimis« 
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- uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest 
- odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo   
- Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žiri 

 

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 

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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- spodbujanje preusmeritve osnovne kmetijske dejavnosti v trajnostno naravnano kmetijstvo 
 � število registriranih kmetijskih gospodarstev 

� število registriranih ekoloških kmetij 
 � število registriranih nosilcev blagovnih znamk Babica Jerca in Dedek Jaka 
- spodbujanje razvoja lokalnih oskrbovalnih verig 
- spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti 
 � število registriranih dopolnilnih dejavnosti 
- spodbujanje razvoja socialnega podjetništva na podeželju 
 � število zaposlenih v socialnih podjetjih 
- spodbujanje izrabe naravnih potencialov za pridobivanje energije iz obnovljivih virov 

� število registriranih delujočih enot za pridobivanje energije iz obnovljivih virov 
- vključevanje v lokalne razvojne pobude (LAS) 
 � število izvedenih projektov preko vključevanja v LAS 
- projekti obnove in urejanja vasi (infrastruktura, vaška središča, obnova objektov skupnega pomena) 
 � število izvedenih projektov obnove vasi 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu, 
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij, 
- 11029003 Zemljiške operacije, 
- 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.  
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 
 

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

Opis podprograma 

Podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, 
podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.). 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

04.1.1.1 - Državne pomoči za področje kmetijstva 

Občina Žiri namenja sredstva za področje kmetijstva v obliki državnih pomoči na osnovi pravilnika in oblikovanega 
programa za področje kmetijstva, ki je usklajen s programom razvoja podeželja za območje upravne enote. 
Sredstva se dodelijo upravičencem na osnovi razpisa, v skladu s predpisi v zvezi z dodeljevanjem državnih pomoči. 
Višina sredstev za leto 2014 znaša 20.000,00 EUR. 

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

Opis podprograma 
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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). 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

04.1.1.3 - Program razvoja podeželja - RAS 

V izvedbi Razvojne agencije Sora Škofja Loka je predvideno nadaljevanje izvajanja projekta z naslovom Delovanje 
podeželskega razvojnega jedra. Glavne aktivnosti, predvidene v projektu, so: razvoj, vzdrževanje, promocija in 
trženje blagovne znamke. V Žireh enkrat mesečno poteka tržnica s povprečno osmimi stojnicami, iz Žirov imamo 5 
nosilcev blagovne znamke, katere se oskrbuje z embalažo in skupno promocijo. Občina Žiri bo sofinancirala 
njegovo izvajanje z zneskom 3.000,00 EUR.  

04.1.1.5 - Ukrepi de minimis in ostali okrepi na področju kmetijstva 

Za sofinanciranje ostalih dejavnosti na področju kmetijstva po načelu de minimis je v proračunu zagotovljenih 
4.000,00 EUR. 

04.1.1.6 - Delovanje LAS Loškega pogorja in izvajanje skupnih razvojnih projektov 

Delovanje LAS zajema administrativno in finančno vodenje LAS, animacijo območja, svetovanje nosilcem projektov, 
pomoč pri pripravi projektov in projektne dokumentacije, izobraževanje članov LAS.  
Izhodišče za sofinanciranje Leader projektov je razvojna strategija LAS za območje občin Gorenja vas-Poljane, 
Železniki, Škofja Loka in Žiri za obdobje 2007-2013. Projekti morajo biti skladni z ukrepi sedmih programov 
strategije, ki se nanašajo na razvoj delovnih mest, naravi prijazno kmetovanje, razvoj in trženje produktov, turizem, 
izboljšanje infrastrukture, ohranjanje okolja in dediščine podeželja.  
Za delovanje LAS se v letu 2014 namenja 3.040,00 EUR.  
V letu 2014 se bo izvajalo več projektov, sofinanciranih iz sredstev Leader, v katere se vključuje tudi Občina Žiri, in 
sicer: 
- Moj eko vrt, ki bo sofinanciran v znesku 653,00 EUR 
Projekt je namenjen vsem, ki želijo na lastnih površinah pridelati domačo zelenjavo in sadje in sicer tako za lastne 
potrebe kot za potrebe trga. S projektom bi želeli tako vrtičkarje kot kmete spodbuditi k ekološki pridelavi sadja in 
zelenjave ter jim hkrati omogočiti tudi pridobivanje znanja s tega področja. Prav tako želimo povečati osveščenost 
potrošnikov, da bodo na trgu želeli in znali izbrati ekološko hrano, že osveščenemu potrošniku pa ponuditi 
ekološke pridelke, ki na lokalnem trgu že obstajajo. Projekt poteka v partnerstvu LAS loškega pogorja, KGZ Škofja 
Loka, KGZ Kranj – Enota Škofja Loka ter Občin Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. 
- projekt Bogastvo babičine skrinje bo sofinanciran v znesku 493,00 EUR 
S projektom se bo raziskalo, dokumentiralo in širši javnosti predstavilo oblačilno dediščino in z njo povezana 
rokodelska znanja iz sredini 19. stoletja na Škofjeloškem. Na podlagi obstoječih arhivskih virov (fotografije, 
literatura) se bo izdelalo replike oblek. Ugotovitve se bo v obliki priročnika ter javnih predstavitev predstavilo 
strokovni, ljubiteljski in širši javnosti. Na območju vseh štirih občin se bodo za širšo javnost organizirale razvojne 
delavnice, kjer se bo učilo rokodelskih znanj potrebnih za izdelavo oblačil iz sredine 19. stoletje. Projekt bo potekal 
v partnerstvu LAS loškega pogorja, TD Žirovski Vrh, FS Škofja Loka ter Turizma Škofja Loka (Center domače in 
umetnostne obrti). 
Skupna vrednost sredstev na postavki tako znaša 4.186,00 EUR. 

 

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 

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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zagotavljanje oskrbe zapuščenih živali 
 � število obravnavanih primerov v zvezi z oskrbo zapuščenih živali 
- zagotavljanje delovanja kmetijsko svetovalne službe na območju občine 

� število izvedenih programov svetovalne službe za območje občine 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
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Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov, 
- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA. 

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 

Opis podprograma 

Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

04.1.1.4 - Oskrba najdenih živali 

Letni stroški rezervacije enega mesta v zavetišču za živali ter predvideni stroški v zvezi z oskrbo najdenih živali 
znašajo 1.500,00 EUR. 

 

1104 - Gozdarstvo 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- gradnja in vzdrževanje gozdnih cest 
 � število kilometrov gozdnih cest v občini 
 � število kilometrov gozdnih cest z izvedenim rednim vzdrževanjem 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA. 

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 

Opis podprograma 

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake). 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

04.1.1.2 - Vzdrževanje gozdnih cest 

Za vzdrževanje gozdnih cest je namenjenih 6.850,00 EUR. Na podlagi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih 
cest sofinancira del stroškov Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Za vzdrževanje gozdnih cest v 
skupni dolžini 24 km sta sicer zadolžena Zavod za gozdove Kranj ter Logatec. 

 
 

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z električno 
energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo. 
Energetska politika države predvideva ukrepe spodbujanja učinkovite rabe energije in uporabe obnovljivih virov 
energije. Pri načrtovanju prostorskega razvoja na lokalnem nivoju je zato potrebno opredeliti načine bodoče 
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oskrbe z energijo, ukrepe za učinkovito rabo energije, soproizvodnjo toplote in električne energije ter uporabo 
obnovljivih virov energije.  

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

- Lokalni energetski koncept Občine Žiri, junij 2012 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Dvig energetske in ekonomske učinkovitosti vseh subjektov v občini, zmanjševanje stroškov oskrbe z energijo, 
razvoj novih sistemov in tehnologij na področju učinkovite rabe energije in lokalnih obnovljivih virov energije 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema naslednje glavne programe: 
- 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije, 
- 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina, 
- 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, 
- 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- energetski zakon. 
 

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 

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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- izvedba projektov oz. programov za dvig energetske učinkovitosti 
 � število izvedenih projektov oz. programov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. 
Proračunski uporabniki: 
4 – OBČINSKA UPRAVA 

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

Opis podprograma 

Investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja 
energetsko svetovalnih pisarn. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

04.6.1.10 – Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 

V okviru izvajanja lokalnega energetskega koncepta so v letu 2014 prdvidene naslednje aktivnosti v skupni 
vrednosti 9.000,00 EUR: 
-  Občinski energetski upravljalec  
-  Izvedba razširjenih energetskih pregledov v javnih občinskih stavbah  
-  Prijave na razpise (MGS) 
-  Priprava načrta promocijskih aktivnosti URE in OVE za gospodinjstva ter njegova izvedba (Projekt »Kakšne barve 
je energija«) 

18.1.0.1 – Fotovoltaika OŠ Žiri 

Za stroške zavarovanja naprave je v proračunu predvidenih 500,00 EUR. 
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13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema področje cestnega 
prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. 
Kvalitetne prometne povezave in telekomunikacije so med najpomembnejšimi elementi, ko govorimo o kvaliteti 
življenja in bivanja občanov ter o možnosti razvoja gospodarskih dejavnosti v sodobnem času, posebno ko gre za 
podeželska območja, odmaknjena od glavnih prometnih poti. Zagotavljanje dostopnosti in prevoznosti od vsakega 
naslova do državne ceste, ob upoštevanju prometne varnosti na lokalnih cestah, izboljševanje voznih pogojev ter 
zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje so tako osnovne naloge občine na področju prometne 
infrastrukture in komunikacij. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje stalne in kvalitetne dostopnosti na vseh javnih cestah oz. poteh, prometna varnost, prometna 
ureditev centra kraja, ureditev mirujočega prometa, zagotavljanje avtobusnih linij, ureditev kolesarskih poti, 
izboljšava širokopasovnih telekomunikacijskih povezav. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne 
programe: 
- 1302 Cestni promet in infrastruktura, 
- 1303 Železniški promet in infrastruktura, 
- 1304 Letalski promet in infrastruktura, 
- 1305 Vodni promet in infrastruktura 
- 1306 Telekomunikacije in pošta. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o javnih cestah 
- zakon o varnosti cestnega prometa 
- zakon o prevozih v cestnem prometu 
- zakon o železniškem prometu 
- zakon o varnosti v železniškem prometu 
- pomorski zakonik 
- zakon o plovbi po celinskih vodah 
- zakon o letalstvu 
- pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest 
- uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
- odlok o upravljanju občinskih cest 
- odlok o kategorizaciji občinskih javnih poti 

 

1302 - Cestni promet in infrastruktura 

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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- urejeno lokalno cestno omrežje in izboljšanje voznih razmer 
 � število kilometrov kategoriziranih javnih cest v občini 
 � število kilometrov asfaltiranih javnih cest 

� število kilometrov obnovljenih delov cest oziroma izvedenih sanacijskih projektov (preplastitve, 
rekonstrukcije, širitve, obnova mostu, sanacija plazu…) 
- skrb za prometno varnost 
 � število kilometrov pločnikov 
 � število nameščenih grbin za umirjanje prometa 
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 � število urejenih avtobusnih postajališč 
� število kilometrov urejenih kolesarskih stez  

- prometna ureditev centra (vključno z ureditvijo obvoznice) in ureditev trga 
 � število javnih parkirnih mest 
 � izvedba ureditve Trga svobode 
 � izvedena obvoznica 
- urejena prometna in neprometna signalizacija 
 � število na novo postavljenih prometnih znakov 
 � število na nov postavljenih neprometnih oznak 
- ustrezno urejena cestna razsvetljava, zniževanje svetlobnega onesnaženja in zniževanje porabe električne 
energije 
 � število na novo postavljenih cestnih svetlobnih teles 

� število nameščenih svetilk z mehanizmom za varčnejšo porabo energije in nižje svetlobno onesnaževanje 
 � število porabljenih kW električne energije  
 � število izvedenih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti javne razsvetljave 
- povečanje interesa za uporabo javnega potniškega prometa  
 � število aktivnih avtobusnih linij  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, 
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, 
- 13029003 Urejanje cestnega prometa, 
- 13029004 Cestna razsvetljava, 
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest, 
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest. 
Proračunski uporabniki:  
4 - OBČINSKA UPRAVA 

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 

Opis podprograma 

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

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

04.3.1.1 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 

Občina Žiri ima v upravljanju 55 km lokalnih cest. Za vzdrževanje, ki se izvaja na podlagi letnega načrta, je bil kot 
najugodnejši ponudnik za triletno obdobje izbran izvajalec Vema Grad d.o.o.. Kot tekoče vzdrževanje se izvajajo 
dela kot so gredanje, valjanje, nasip cest, ureditev bankin, vgradnja propustov… ter odpravljanje vseh ostalih 
poškodb na cestah. Za kritje navedenih stroškov v letu 2014 je namenjenih 80.000,00 EUR. 

04.3.1.2 - Zimsko vzdrževanje občinskih cest 

Predvideni letni stroški zimskega vzdrževanja so ocenjeni na 130.000,00 EUR. 

04.3.1.5 - Tekoče vzdrževanje javnih poti 

Občina Žiri ima v upravljanju 65 km krajevnih cest. Podobno kot za vzdrževanje lokalnih cest velja tudi za krajevne 
poti. Nivo kvalitete vzdrževanja krajevnih poti je nižji kot pri lokalnih cestah, ker so te ceste tudi manj prevozne. Za 
vzdrževanje, ki se izvaja na podlagi letnega načrta, je bil kot najugodnejši ponudnik za triletno obdobje izbran 
izvajalec Vema Grad d.o.o. Za kritje stroškov vzdrževanja krajevnih cest je namenjenih 30.000,00 EUR. 

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

Opis podprograma 
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Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja 
in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki,kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne 
ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine). 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

04.3.2.01 - Asfaltacija cest 

Občina Žiri sodeluje pri asfaltaciji cest  po principu da občani pod nadzorom občine Žiri pripravijo na lastne stroške 
spodnji ustroj ceste, stroške končne priprave ceste ter asfalta pa krije občina. Stroške odvodnjavanja in 
drenažiranja ceste krije Občina Žiri. Za nove investicije je v letu 2014 namenjenih 40.000,00 EUR. 

04.3.2.02 - Jezerska ulica 

Sredstva 5.000,00 EUR so namenjena nakupu zemljišč v preostalem še neurejenem delu ulice (Reven). 

04.3.2.13 – Trg svobode 

Sredstva v višini 20.000,00 so namenjena pripravi idejne zasnove in načrtov ureditve trga, ki bo izhajala iz 
ponujenih rešitev delavnic Fakultete za arhitekturo, Katedre za urbanizem.  

04.3.2.15 - Pločniki Selo 

Sredstva v višini 14.035,00 EUR so namenjena za dokončno poplačilo projektne dokumentacije in za izdelavo 
potrebnih elaboratov za zagotovitev varnosti pešcev na območju vasi Selo od zaključka obstoječega pločnika v 
Kovčavem klancu do priključne ceste za Jarčjo dolino. 

04.3.2.25 – Obvoznica Žiri 

Sredstva v znesku 4.200,00 EUR so namenjena za dokončno poplačilo projektne dokumentacije (idejni projekt za 
odsek 1, idejna zasnova za odsek 2A, študija variant za odsek 2B ter 3). 

04.3.2.27 – Sanacija ceste Goropeke 

V letu 2014 načrtujemo obnovo ceste v Goropeke, za kar je v proračunu rezerviranih 140.000,00 EUR. 

04.3.2.28 – Dobračevska ulica – od Bineta do Mavsarja 

Za pripravo projektne dokumentacije je v proračunu za leto 2014 rezerviranih 12.000,00 EUR. 

04.3.2.29 – Pločniki Nova vas 

Načrtujemo izvedbo pločnikov na delu od Gantarja do Tobota, za kar je v proračunu za leto 2014 namenjenih 
35.000,00 EUR.  

04.3.2.30 – Prvomajska ulica 

Za pripravo projektne dokumentacije je v proračunu za leto 2014 rezerviranih 8.000,00 EUR. 

04.3.2.31 –Ulica Maksima Sedeja 

Za pripravo projektne dokumentacije je v proračunu za leto 2014 rezerviranih 10.000,00 EUR. 
 

13029003 - Urejanje cestnega prometa 

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. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

04.3.1.3 - Krajevne oznake 

V letu 2014 se načrtuje še postavitev nekaterih napisov na lokalnih cestah, za kar namenjamo 3.000,00 EUR. 

04.3.1.4 - Vzdrževanje ostalih prometnih in neprometnih površin 
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Za razna vzdrževalna dela na ostalih prometnih in neprometnih površinah je predvidenih 20.000,00 EUR. 

13029004 - Cestna razsvetljava 

Opis podprograma 

Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje 
cestne razsvetljave. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

06.3.1.1 - Javna razsvetljava 

Načrtovani obseg sredstev za kritje tekočih stroškov javne razsvetljave znaša 28.000,00 EUR. 

06.6.2.1 – Javna razsvetljava – izgradnja novih delov 

Sredstva na postavki v višini 25.000,00 EUR so zagotovljena za postavitev novih delov javne razsvetljave na 
Dobračevi in v Rakulku. 

 
 

14 - GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje 
in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 
Razvitost gospodarstva občine in kvalitetna delovna mesta so osnova za zadovoljiv življenjski standard občanov in 
za splošen razvoj občine. Poslanstvo občine je predvsem zagotavljanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za razvoj 
poslovnega okolja, z različnimi ukrepi pa lahko tudi spodbuja razvoj gospodarskih dejavnosti, predvsem na 
področju malega gospodarstva in turizma.  

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

- Strategija razvoja turizma v občini Žiri, oktober 2011 
- Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem, oktober 2009 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Rast števila delovnih mest v drobnem gospodarstvu in turizmu. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe: 
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov, 
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, 
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o razvoju malega gospodarstva 
- zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- zakon o lokalni samoupravi 
- odlok o turistični taksi 
- odlok o lokalni turistični vodniški službi v občinah Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri 
- pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega 

gospodarstva v Občini Žiri  
- pravilnik o sofinanciranju množičnih in turističnih prireditev v Občini Žiri 

 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Opis glavnega programa 
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Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- izvedba aktivnosti za promocijo podjetništva in samozaposlitve 
 � število izvedenih aktivnosti 
 � število delovnih mest v drobnem gospodarstvu ter samozaposlitev 
 � stopnja brezposelnosti v občini 

� število gospodarskih subjektov v občini 
- omogočanje ugodnega kreditiranja gospodarstva preko delovanja kreditne sheme 
 � število odobrenih kreditov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 

Opis podprograma 

Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov 
oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam 
malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah 
malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

04.6.1.1 - Program razvoja podjetništva - RAS 

Za izvedbo programa razvoja podjetništva, ki ga bo izvajala Razvojna agencija Sora, je namenjeno 3.000,00 EUR. 
Splošni cilj projekta je vzpostaviti tesnejše sodelovanje s podjetji na loškem območju in tudi širše ter preko različnih 
oblik promocije podjetništvo približati različnim ciljnim skupinam (otrokom, mladim, ženskam, delujočim 
podjetjem..) Predvidene aktivnosti: podjetniški krožki za osnovnošolce, podjetništvo za mlade, izobraževanja za 
delujoča podjetja, podporne storitve obstoječim in potencialnim podjetnikom, žensko podjetništvo). 

04.6.1.2 - Kreditna shema - RAS 

Za delovanje kreditne sheme, ki jo vodi Razvojna agencija Sora, je v letu 2014 predvideno  vplačilo v kreditno 
shemo za povečanje kreditnega potenciala v višini 10.000,00 EUR (glej račun finančnih terjatev in naložb). 

04.6.1.3 - Gospodarska združenja 

Sredstva v višini 1.200,00 EUR bodo dodeljena upravičencem na osnovi razpisa in v skladu s pravilnikom o 
financiranju društvenih dejavnosti. 

04.6.1.6 - Projekt: Teden obrti in podjetništva 

Teden obrti in podjetništva je postala že tradicionalna prireditev, ki poteka zadnji teden v maju in vključuje sklop 
različnih promocijskih in vsebinskih aktivnosti, z namenom predstaviti podjetništvo in obrt čim širši javnosti na 
lokalnem območju. Prireditev se organizira v sodelovanju z Območno obrtno zbornico in drugimi lokalnimi 
zainteresiranimi institucijami. V tednu dni se odvijajo različni dogodki: tiskovna konferenca, aktualno predavanje s 
podjetniško vsebino, delavnica za mlade podjetnike, skupinsko svetovanje, podjetniška tržnica. Vsi dogodki so bili v 
zadnjih treh letih, ko prireditev poteka, zelo dobro obiskani. Sofinanciranje aktivnosti v izvedbi Razvojne agencije 
Sora je predvideno v višini 300,00 EUR. 

04.6.1.8 – Spodbujanje podjetništva 

Na postavki so predvidena sredstva za spodbujanje podjetništva v znesku 2.500,00 EUR, kot ukrep je predvideno 
sofinanciranje udeležbe na sejmih, ki se bodo dodelila upravičencem na podlagi razpisa.  

 

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 
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Opis glavnega programa 

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in 
spodbujanje turizma. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- razvoj turistične ponudbe in uvajanje novih turističnih produktov  
 � število turističnih produktov  
- razvoj turistične infrastrukture 
 � število izvedenih infrastrukturnih projektov 
- promocijske aktivnosti, turistične informacije 
 � število promocijskih aktivnosti 
 � število nočitev 
 � število dnevnih obiskovalcev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 14039001 Promocija občine, 
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

Opis podprograma 

Sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, 
turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture 
(turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v 
turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

 Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

04.5.1.2 - Turistična društva 

Za sofinanciranje programov v izvedbi turističnih društev je v letu 2014 zagotovljenih 3.400,00 EUR, ki se bodo 
dodelila upravičencem na podlagi javnega razpisa. 

04.5.1.4 - Info točka 

Stroški obratovanja turistične info točke bodo po oceni znašali skupaj 1.250,00 EUR, od tega 250,00 EUR strošek 
električne energije, 800,00 EUR sredstva za stroške dela v času ko je info točka odprta (izvaja Turistično društvo 
Žiri), in 200 EUR za razna vzdrževalna dela. 

04.5.1.9 – Promocija občine 

Na postavki so predivdena sredstva v skupni višini 10.000,00 EUR, in sicer: 
- promocija in oglaševanje prireditev, ki so v korist kraju – izdelava novega prospekta o Žireh in Žirovcih 3.500,00 
EUR  
- obnova turistične info table v centru Žirov ali ureditev klopi na razglediščih 2.000,00 EUR 
- postavitev nove table z zemljevidom celotnega Žirovskega kolesarskega kroga in pohodniških poti v okolici Žirov 
3.000,00 EUR 
- odkup foto materiala za potrebe oglaševanja in promocije prireditev na Žirovskem 800,00 EUR 
- udeležba na sejmu v Ljubljani ''TIP'' – Turizem in prosti čas 500,00 EUR 
- udeležba na sejmu v Škofji Loki – teden podeželja in dnevi turizma na Loškem 200,00 EUR 

04.5.1.10 -  Projekt RAS: DUO – Domača in umetna obrt 

Za sofinanciranje izvajanja projekta je v letu 2014 namenjenih 500,00 EUR. 

04.5.1.11 – RDO Gorenjske 

Na podlagi sklepa 17. seje Sveta Gorenjske regije z dne 9.7.2013 občine pooblaščajo Turizem Bled za izvajanje 
nalog Regionalne destinacijske organizacije Gorenjske na območju razvojne regije Gorenjske, in sicer za obdobje od  
1.1.2014 do  31.12.2014. 
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Naloge RDO Gorenjske: razvojna (razvoj produktov in trgov), distribucijska, promocijska in operativna.                             
Cilji delovanja RDO Gorenjska: povečanje obsega turističnega prometa, povečanje obsega turistične potrošnje, 
povečanje povpraševanja po posameznih produktih in s tem povečanje prodaje paketnih programov, vzpostavitev 
učinkovitih partnerstev in organiziranosti znotraj destinacije. 
Občina Žiri se vključuje v sofinanciranje RDO Gorenjske z zneskom 1.080,00 EUR v letu 2014. 

04.5.1.12 – RAS – dejavnost LTO 

V letu 2014 namenjamo sredstva v višini 10.000,00 EUR delno za kritje splošnih stroškov ter delno za financiranje 
posameznih projektov (vzdrževanje obstoječih tematskih poti, sofinanciranje Centra domače in umetnostne obrti, 
izdelava koledarja prireditev, ponatis promocijskega kataloga za celotno škofjeloško območje, sodelovanje pri 
regionalnih in nacionalnih projektih, dnevi turizma na Loškem, promocija).  

04.5.1.13 – Izgradnja I. etape kolesarske povezave Gorenjske 

Za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije je v proračunu 2014 namenjenih 9.000,00 EUR, 56.000,00 EUR pa 
je namenjenih izvedbi del. 

04.5.1.14 – Projekt: Znanje za turizem (RAS) 

Razvojna agencija Sora bo v letu 2014 izvajala projekt z namenom pridobivanja znanja, strokovnosti in podjetnosti 
na področju turizma, namenjen turističnim ponudnikom (turističnim kmetijam, gostincem, sobodajalcem…), 
turističnim vodnikom, turističnim društvom, turističnim delavcem….  
V okviru projekta bo potekalo 6 sklopov seminarjev in delavnic s področja spodbujanja razvoja turizma: 
spoznavanje zakonodaje in virov financiranja turistične dejavnosti, trženja in promocije turizma, obogatitve 
obstoječe turistične ponudbe, mreženje lokalnih ponudnikov ter komunikacije z gosti (reševanje konfliktov, 
reklamacij, bonton do turista), ogled primera dobrih praks. 
Za izvedbo projekta namenjamo 1.620,00 EUR. 

04.5.1.15 – Projekt: Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 

Vzpostavitev regijskega turističnega in naravovarstvenega info centra po nazivom »Posodobitev informacijskega 
središča Triglavska roža Bled« je kot prednostni regijski projekt opredeljen v Izvedbenem načrtu RRP Gorenjske 
2012-2014, ki je bil sprejet na Svetu gorenjske regije dne 17.4.2012 in potrjen s strani Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (številka potrditve 4300-251/2011/345). 
Projekt temelji na  Regionalnem razvojnem programu Gorenjske 2007-2013,  Strategiji razvoja in trženja 
sonaravnega razvoja turizma Gorenjske 2010-2015 in predstavlja logično nadaljevanje povezovanja gorenjskih 
občin in lokalnih turističnih organizacij na področju turizma v okviru Regionalne destinacijske organizacije 
Gorenjske v letih 2012-2013.  
Operacijo »Posodobitev  informacijskega središča Triglavska Roža Bled« delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov 2007-2013, za obdobje 2012-2014, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi«.« 
Občina Žiri bo izvedbo projekta sofinancirala v znesku 665,00 EUR v letu 2014. 

04.5.2.1 – Ureditev območja Pustotnik 

Sredstva v višini 44.000,00 EUR so namenjena arhitekturni zasnovi območja, za izvedbo postopka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta, za projektno dokumentacijo in delno izvedbo.  

08.3.1.11 - Sofinanciranje prireditev v kraju 

Sredstva v višini 13.800,00 EUR bodo upravičencem dodeljena preko postopka javnega razpisa na podlagi 
pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri. 

 
 

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in 
naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. 
Na področju varovanja naravnega okolja ima občina veliko odgovornosti, saj je izvajanje nekaterih gospodarskih 
javnih služb s tega področja v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti, ki tako predstavljajo pomemben člen v 
celovitem sistemu varstva okolja, kot ga je začrtala država. Čisto in ohranjeno naravno okolje je vrednota, ki 
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zagotavlja visoko kakovost življenja in bivanja, zato je pomembno, da se aktivno izvajajo ukrepi v smislu 
preprečevanja in zmanjševanja obremenjevanja okolja, ohranjanja in izboljšanja stanja okolja, trajnostne rabe 
naravnih virov, odpravljanja posledic obremenjevanja okolja, itd. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in 
izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje. Aktivnosti občine so tako usmerjene v izvajanje 
gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja z odpadki, poleg tega pa tudi v 
varovanje vodnih virov in regulacijo posegov v prostor.  

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

- Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
- Operativni program ravnanja z odpadki 
- program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske vode 
- program ravnanja z odpadki 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Komunalno opremljanje naselij, ohranjanje čistosti reke Sore, izboljševanje sistema ravnanja  z odpadki, 
zmanjševanje števila divjih odlagališč odpadkov, varovanje vodnih virov.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naslednje glavne programe: 
- 1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve, 
- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor, 
- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov, 
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave, 
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o varstvu okolja 
- zakon o gospodarskih javnih službah 
- zakon o vodah 
- zakon o ohranjanju narave 
- uredba o ravnanju z odpadki 
- uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
- uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode 
- uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
- pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne in padavinske odpadne vode 
- odlok o gospodarskih javnih službah Občine Žiri 
- odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žiri 
- odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov 
- pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v 

Občini Žiri 
 
1501 – Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve 
Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 
- oblikovanje programov varstva okolja ter poročanje o izvedenih ukrepih v skladu s politiko države 
 � oblikovan občinski program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
 � oblikovan občinski program ravnanja z odpadki 
 � redno poročanje pristojnemu ministrstvu 
- informiranje in osveščanje občanov o varstvu okolja in ohranjanju narave 
 � število izvedenih akcij obveščanja  
 � število izvedenih čistilnih akcij in akcij sanacije divjih odlagališč 

� število udeležencev čistilnih akcij 
� število evidentiranih divjih odlagališč odpadkov 

 

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

Opis glavnega programa 
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Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z 
odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- izboljšanje ločevanja odpadkov na izvoru in zmanjšanje odlaganja preostanka odpadkov 
 � količina zbrane odpadne embalaže in posameznih frakcij / na občana 
 � količina obdelanih odpadkov / na občana 
 � količina odloženega preostanka komunalnih odpadkov / na občana 
 � količina zbranih bioloških odpadkov / na občana 
 � število gospodinjstev, ki kompostirajo biološke odpadke 
- izgradnja kanalizacijskega sistema in priključitev na centralno čistilno napravo na vseh območjih koncentrirane 
poselitve do konca leta 2018 
 � število kilometrov kanalizacijskega omrežja 
 � število priključenih gospodinjstev 

� delež gospodinjstev na območjih koncentrirane poselitve, priključenih na centralno čistilno napravo 
 � dosežen kakovostni razred reke Sore glede na analizo vode  
- pospeševanje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav oziroma nepretočnih greznic na območjih poselitve, ki 
niso vezane na centralno čistilno napravo, do konca leta 2017 
 � število delujočih MKČN 

� delež gospodinjstev izven območij koncentrirane poselitve, ki imajo urejeno odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v skladu z zakonodajo 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki, 
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo, 
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 
5 - OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT 

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, 
odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo. 

5 - OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

13.1.1.06 - Ostali izdatki za blago in storitve za zbiranje odpadkov - gosp.javna služba 

Postavka v višini 5.350,00 EUR zajema načrtovane odhodke za stroške drugih storitev, povezanih z izvajanjem 
gospodarske javne službe (ocena odpadkov, odstranitev nevarnih odpadkov, itd). 

13.1.1.11 - Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica 

Tekoči stroški sortirnice bodo v letu 2014 predvidoma znašali 5.600,00 EUR. 

13.1.1.13 - Tekoči stroški odlagališča Draga 

Na postavki so zajeti tekoči stroški monitoringa na deponiji Draga po zapiranju, ocenjeni na 4.200,00 EUR. 

13.1.1.14 – Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov 

Stroški bodo v letu 2014 predvidoma znašali 26.000,00 EUR. 

13.1.1.15 – Zbiranje odpadne embalaže 

Stroški storitev v naslendjem letu so ocenjeni na 24.000,00 EUR. 

13.1.1.16 – Zbiranje bioloških odpadkov 

Stroški bodo predvidoma znašali 2.500,00 EUR. 

13.1.1.17 – Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 
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Za zbiranje in prevoz odpadkov je predvideno 22.500,00 EUR.  

13.1.1.18 – Obdelava komunalnih odpadkov 

Strošek storitve obdelave bo predvidoma znašal 33.000,00 EUR. 

13.1.1.19 – Odlaganje ostankov komunalnih odpadkov 

Za strošek deponiranja ostanka komunalnih odpadkov je predvideno 37.900,00 EUR.  

13.1.2.1 - Posode za odpadke 

Predvidena sredstva 2.000,00 EUR so namenjena za dokup posod za zbiranje komunalnih odpadkov na ekoloških 
otokih. 

13.1.2.3 - Ureditev sortirnice kosovnih odpadkov Osojnica 

Za zaključek investicije  - ureditev nadstrešnice, vodotoka in dokumentacije za tehnični pregled ter pridobitev 
uporabnega dovoljenja je v letu 2014 v proračunu zagotovljenih 52.000,00 EUR. 

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

 Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

04.6.2.10 – Svetovalna pisarna za MKČN – RAS 

Razvojna agencija Sora bo tudi v letu 2014 organizirala svetovanje na področju izgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav. Strokovna pomoč bo usmerjena k posameznim investitorjem (lastnikom obstoječih objektov in 
novograditeljem) na območjih razpršene poselitve, ki ne bodo opremljena z javno kanalizacijo. Za izvedbo je v 
proračunu namenjenih 900,00 EUR. 

05.2.1.1 – Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 

Zakonodaja opredeljuje obveznost izgradnje kanalizacije na območjih poselitve gostote večje od 50 oseb na hektar.  
V Občini Žiri so to mesto Žiri in naselje Selo. Z novelacijo območij  bo izgradnja kanalizacije do 2015 oz. 2017 
potrebna še na območju Ledinice in na Breznici. 
Na ostalih območjih občine bo do konca leta 2017 potrebna zamenjava individualnih greznic z malimi ČN, v 
primeru novogradenj pa je gradnja male ČN že sedaj obvezna. 
V  občini Žiri je 549 objektov, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, od tega 115 v mestu Žiri. 101 objekt se bo 
priključil na kanalizacijo Dobračeva – Rakulk, 14 objektov se bo reševalo individualno (Pot na Rovt, Idrijska c). Za 
naselje Selo z 51 objekti je izdelan idejni projekt, v OPN pa določena lokacija za malo ČN zmogljivosti max 300 PE, 
ostale objekte se rešuje individualno.     
Naselja Breznica,  Goropeke in Račeva so zaradi zgoščenosti poselitve primerna za gradnjo večjih malih čistilnih  
naprav (več kot 30 PE), medtem ko se bodo naslednja naselja, v celoti reševala individualno:  
Brekovice 17 objektov, Izgorje 9 objektov, Jarčja dolina 31 objektov, Koprivnik 42 objektov, Mrzli vrh 9 objektov, 
Opale 12 objektov, Osojnica 8 objektov, Podklanec 6 objektov, Ravne 6 objektov, Sovra 5 objektov, Zabrežnik 8 
objektov, Žirovski vrh 79 objektov. 
Za izvedbo sofinaciranja bo potrebno sprejeti občinski pravilnik, nato objaviti javni razpis. Predlaga se naslednja 
razdelitev sredstev: 150 €/PE za ČN velikosti od 3 do 15 PE, 170 €/PE za ČN velikosti od 16 do 30 PE, 200 €/PE za ČN 
velikosti večje od 31 PE, vendar ne glede na število PE največ do 30 % investicijske vrednosti (DDV je upravičen 
strošek).  
Občina Žiri bo sofinancirala izgradnjo malih čistilnih naprav v skladu s pravilnikom, za kar je v proračunu leta 2014 
zagotovljenih 5.000,00 EUR. 

05.2.1.2 – Projekt: Varujmo naše okolje – RČN Mrzli vrh 

Projekt se je začel izvajati v letu 2013, zajema pa izgradnjo rastlinske čistilne naprave ob novi planinski koči 
Planinskega društva Žiri na Mrzlem Vrhu. Projekt delno sofinancira sklad Si.voda, preostali del sredstev pa 
zagotavlja Planinsko društvo Žiri. Za dokončno plačilo izvajalcu del je v letu 2014 v proračunu predvidenih 3.430,00 
EUR. 

5 - OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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13.2.1.3 - Tekoči stroški čistilne naprave 

Pred nami je prvo leto polnega obratovanja novo zgrajenega objekta in vgrajene opreme čistilne naprave. Ocenjeni 
tekoči obratovalni stroški za leto 2014 bodo sicer nižji nekje za tretjino zaradi obdobja poskusnega obratovanja, ko 
se stroški vodijo še v sklopu investicije; ocenjujemo jih na 44.750,00 EUR.  

13.2.1.4 - Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja 

Pogosto je potrebno obnavljati posamezne odseke kanalizacijskega omrežja, oziroma menjati obrabljene betonske 
cevi z PVC cevmi. Problem predstavljajo tudi revizijski jaški, ki so ponavadi vgrajeni v cestah. Le-ti se z leti pogrezajo 
v zemljo, zato so potrebne stalne obnove. Predvideni znesek za kritje stroškov znaša 6.000,00 EUR. 

13.2.2.08 - Kanalizacija Selo 

V letu 2014 so sredstva predvidena za pripravo načrtov in druge dokumentacije, za kar je namenjenih 30.000,00 
EUR. 

13.2.2.09 - Projekt Odvajanje in čiščenje porečja Sore - odpadne vode 

V letu 2013 se zaključujejo vse investicije, finančni zaključek pričakujemo v letu 2014; sredstva na proračunski 
postavki leta 2014 so namenjena plačilu zadržanega zneska izvajalcu del na čistilni napravi v višini 145.273,00, 
2.074,00 EUR za stroške nadzora ter 3.206,00 EUR za storitev obveščanja javnosti; sredstva 10.000,00 EUR pa so 
namenjena ureditvi dodatne zaščitne strehe nad novo urejenim skladiščem. Skupaj: 160.554,00 EUR.  

13.2.2.12 - Projekt ureditve porečja Sore - projektna dokumentacija 

Na postavki so zajeti stroški vodenja in koordinacije projekta, ki jo izvaja Razvojna agencija Sora, v višini 2.715,00 
EUR. 

13.2.2.15 – Kanalizacija Pot na Rovt 

Postavka zajema sredstva za izgradnjo dveh novih priključkov na kanalizacijsko omrežje, v višini 6.000,00 EUR.  

13.2.2.17 – Kanalizacija Osojnica 

Postavka zajema sredstva za izgradnjo dveh novih priključkov na kanalizacijsko omrežje, v višini 8.000,00 EUR.  

 

1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za 
gospodarjenje s sistemom vodotokov. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- urejanje vodotokov zaradi povečevanja poplavne varnosti 
 � število izvedenih projektov na vodotokih 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 

Opis podprograma 

Varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

05.1.1.1 - Urejanje vodotokov in brežin 

Urejanje vodotokov I razreda (Sora, Račeva ) je v pristojnosti RS, Agencije RS za Okolje. Operativno zadeve vodi 
oddelek v Kranju, ki v svojih planih opredeljuje vzdrževalna dela na vodotokih (v našem primeru predvsem čiščenje 
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zadrževalnih objektov na hudournikih, ter razna vzdrževalna dela). V dogovoru s pristojnimi lahko Občina Žiri po 
predhodnem obvestilu  izvaja manjša vzdrževalna in sanacijska dela na vodotokih, kot so čiščenje zadrževalnikov 
pred propusti čez regionalne in lokalne ceste, čiščenje proda na razdelilnem objektu Osojnica, čiščenje manjših 
zaplavnih pregrad, ki kot take niso upoštevane v planih ARSO, ter tudi sanacije manjših poškodb na brežinah (npr. 
izliv razbremenilnika Osojnice v Soro), kjer gre za poseg vrednosti do 500 €, zato ni  mogoče pričakovati 
intervencije javne službe, z takojšno intervencijo pa se prepreči večja poškodba brežin. Za izvedbo opisanih 
ukrepov je v proračunu leta 2014 namenjenih 4.000,00 EUR. 

 

1505 – Pomoč in podpora ohranjanju narave 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- podpora dejavnosti lovskih in ribiških družin 
 � število projektov lovskih in ribiških družin, sofinanciranih iz občinskega proračuna 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 

Opis podprograma 

Priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov, obnova naravne dediščine, 
odškodnine za rbo naravne vrednote. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

08.3.1.12 – Sofinanciranje programov društev za promocijo varstva narave, ekologije 

Sredstva v višini 1.470,00 EUR bodo upravičencem dodeljena preko postopka javnega razpisa na podlagi pravilnika 
za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri.  

 

 

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko 
načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in 
komunalna dejavnost). 
Osnova za dolgoročni gospodarski in družbeni razvoj občine je prostorsko načrtovanje, s katerim je potrebno 
zagotoviti skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalno rabo prostora. Pri tem je 
pomemben dejavnik razvoj geoinformacijskega sistema s celovitim zajemom podatkov za gospodarjenje s 
prostorom. Govorimo o prednostni obravnavi dejavnosti oziroma razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju 
gospodarstva, ustvarjanju delovnih mest, enakomernejši razporeditvi dejavnosti, ter o omejevanju posegov, ki 
poslabšujejo razmere v prostoru. Z vidika gospodarjenja z zemljišči je potrebno uskladiti in zagotoviti prednostno 
rabo zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim 
konceptom in potrebam investitorjev, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (osnovna komunalna opremljenost 
in storitve, prometne povezave, zelene površine, rekreacija…), ohranjanje kulturne krajine, celovita obravnava 
poselitvenih območij, itd.   

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

- strategija prostorskega razvoja Občine Žiri, 2008 
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- Občinski prostorski načrt, 2011 
- Občinski podrobni prostorski načrti 
- Operativni program oskrbe s pitno vodo 
- program vodooskrbe 
 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Vzdržen prostorski razvoj, nemotena oskrba s kvalitetno pitno vodo za vsa gospodinjstva v občini, urejeno 
pokopališče, urejena otroška igrišča in javne površine, upravljanje s fondom stanovanj v lasti občine, gospodarjenje 
z zemljišči oz. nepremičninami v lasti občine. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje 
glavne programe: 
- 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 zemljišča). 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb 
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot 
- zakon o temeljni geodetski izmeri 
- zakon o urejanju prostora 
- zakon o prostorskem načrtovanju 
- zakon o graditvi objektov 
- zakon o varstvu okolja 
- zakon o gospodarskih javnih službah 
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 
- stanovanjski zakon 
- zakon o stavbnih zemljiščih 
- zakon o izobešanju zastav in uporabi državnega grba 
- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
- zakon o javnih financah 
- zakon o zemljiški knjigi 
- zakon o evidentiranju nepremičnin 
- uredba o prostorskem redu Slovenije 
- uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za 

uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
- pravilnik o oskrbi s pitno vodo 
- odlok o gospodarskih javnih službah Občine Žiri 
- odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Žiri 
- odlok o pokopališkem redu 
- odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Žiri 
- odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri 
- odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZI-11 Ob cesti v Osojnico 
- odlok o pomožnih objektih in drugih posegih v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje v Občini 

Žiri 
- odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 

v Občini Žiri 
- odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Žiri 
- odlok o predkupni pravici Občine Žiri 
- odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žiri 
- odlok o spremembi meje med naseljema Žirovnica in Sovra 
- odlok o spremembi meje med naseljema Fužine in Selo 
- pravilnik o sofinanciranju investicij v vaške vodovode v Občini Žiri 
- pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka 
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1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 

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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zaključeni postopki uveljavitve prostorskih dokumentov občine 
 � pregled veljavnih prostorskih dokumentov 
 � pregled prostorskih dokumentov v pripravi 
- vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč 
 � delež evidentiranih stavbnih zemljišč 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc, 
- 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave 
- 16029003 Prostorsko načrtovanje. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

16029003 - Prostorsko načrtovanje 

Opis podprograma 

Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

 Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

06.1.1.1 – Občinski prostorski načrt 

Sredstva v višini 2.000,00 EUR so predvidena za izvedbo manjših tehničnih popravkov in odpravo ugotovljenih 
napak v Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri. 

06.1.1.4 – Priprava OPPN – občinskih podrobnih prostorskih načrtov 

Sredstva so predvidena za pripravo podrobnih prostorskih načrtov vključno s pripadajočimi strokovnimi podlagami, 
in sicer OPPN Jezerska, za kar v letu 2014 namenjamo 29.000,00 EUR, in ostale storitve v zvezi z OPPN v znesku 
3.000,00 EUR.  

06.1.1.6 – Projekt: Zbirni kataster GJI Gorenjske – 2. del 

Znesek 1.000,00 EUR je namenjen plačilu storitev, izvedenih že v preteklem letu. 

06.1.1.8 – Poplavna študija 

Sredstva v višini 25.000,00 so namenjena za izdelavo poplavne študije za del območja Občine Žiri, ki ni zajet v 
okviru poplavne študije za Obvoznico Žiri. 

 

1603 - Komunalna dejavnost 

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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zagotavljanje nemotene vodooskrbe na vseh poselitvenih območjih občine (razen poselitvenih območij, kjer se iz 
posameznega vodnega vira oskrbuje manj kot 50 prebivalcev oz. je letna oskrba manj kot 10 m3 pitne vode na dan) 
 � delež gospodinjstev na poselitvenih območjih, priključenih na javni vodovod 
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 � število kilometrov javnega vodovodnega omrežja 
 � število gospodinjstev, priključenih na javni vodovod 
- izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo 
 � kakovost pitne vode v javnem vodovodu glede na rezultate analiz 
 � nadzor kakovosti vodooskrbe iz vaških vodovodov in individualnih zajetij 

� delež gospodinjstev izven poselitvenih območij, vezanih na javni vodovod (torej z oskrbo iz vaških 
vodovodov oz. individualnih zajetij) z urejeno vodooskrbo 
- posodabljanje vodovodnega sistema in zmanjševanje vodnih izgub 
 � delež vodnih izgub v količini načrpane vode 
- vzdrževano in urejeno pokopališče ter mrliška vežica, zagotavljanje izvajanja pogrebnih storitev 
 � število pokopov na leto 
- vzdrževana otroška igrišča 
 � število vzdrževanih otroških igrišč 
- urejeni parki, zelenice, sprehajalne poti, klopi in smetnjaki ob sprehajalnih poteh 
 � pregled vzdrževanih površin 
- praznična okrasitev kraja ter izobešanje zastav ob prazničnih dneh 
 � izvedba novoletne okrasitve kraja 
 � izobešanje zastav 
- urejenost mest za plakatiranje ter nadzor nad plakatiranjem in oglaševanjem 
 � število urejenih mest za plakatiranje 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 16039001 Oskrba z vodo, 
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, 
- 16039003 Objekti za rekreacijo, 
- 16039004 Praznično urejanje naselij, 
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 
5 - OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT 

16039001 - Oskrba z vodo 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo). 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

06.2.1.1 - Vaški vodovodi 

Predvidena sredstva v višini 8.000,00 EUR so namenjena sofinanciranju investicij v skladu s pravilniki (preko 
javnega razpisa ) in zagotavljanju nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode vaških vodovodov. 

5 - OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

14.1.0.1 - Tekoči stroški vodooskrbe 

Občina Žiri kot upravljalec javnega vodovoda odpravi cca 50 defektov na vodovodnem omrežju ter na javni 
vodovod priključi 10-20 novih objektov. Trenutno so na Žirovski vodovod priključeni tudi štirje vaški vodovodi, 
predvidena pa je priključitev še dveh. Žirovski vodovod ima trenutno 970 priključkov oziroma pitno vodo zagotavlja 
za približno 4000 občanov. Vzdrževati je potrebno cca 18 km cevi glavnega omrežja ter preko 30 km ostalega 
cevovoda. Ker se vsa voda črpa, so stroški električne energije visoki. Skupna višina stroškov za tekoče vzdrževanje 
vodovodnega omrežja in naprav je ocenjena na 46.170,00 EUR. 

14.1.0.2 - Plačan vodni prispevek 

Predvidena višina vodnega prispevka, ki ga bo občina plačala na podlagi odločbe v letu 2014, znaša 15.200,00 EUR. 

14.1.0.5 – Vzdrževanje in menjava vodomerov 
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Stroški vzdrževanja in menjave vodomerov bodo v letu 2014 predvidoma znašali 18.000,00 EUR. 

14.1.0.6 – Vzdrževanje priključkov in druge posebne storitve 

Stroške načrtujemo v višini 4.000,00 EUR. 

14.2.0.05 - Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda 

Za izvajanje programa investicijskega vzdrževanja vodovoda je namenjenih 10.000,00 EUR. 

14.2.0.06 – Vodovod skozi Stare Žiri 

Investicija bo zaključena v letu 2013, v letu 2014 pa so sredstva v višini 10.000,00 EUR rezervirana še za stroške 
pridobitve uporabnega dovoljenja in druge dokumentacije. 

14.2.0.10 – Vodovod Nova vas Corn 

Stroške izgradnje novega dela vodovoda v Novi vasi ocenjujemo na 20.000,00 EUR. 

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

Opis podprograma 

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na 
primer: govor). 

5 - OBČINSKA UPRAVA - REŽIJSKI OBRAT 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

12.1.0.3 - Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost 

Ocenjena višina tekočih materialnih stroškov za izvajanje pokopališke dejavnosti znaša 8.720,00 EUR. 

12.2.0.1 - Investicijsko vzdrževanje pokopališče 

Znesek 10.000,00 EUR v letu 2014 se namenja za obnovo stopnic na pokopališču. 

16039003 - Objekti za rekreacijo 

Opis podprograma 

Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), 
gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.4.5 Vzdrževanje otroških igrišč 

Na postavki namenjamo sredstva za nakup opreme in vzdrževanje otroških igrišč, v znesku 3.000,00 EUR. 

04.5.1.6 - Pustotnik 

Za tekoče urejanje (čiščenje platoja, zasip materiala) območja Pustotnika je namenjenih 5.000,00 EUR. 

16039004 - Praznično urejanje naselij 

Opis podprograma 

Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

06.3.1.2 - Praznična okrasitev in izobešanje zastav 

Za novoletno okrasitev kraja ter za izobešanje zastav ob praznikih je v proračunu zagotovljenih 5.000,00 EUR. 

16039005 – Druge komunalne dejavnosti 

Opis podprograma 
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Javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

11.2.0.1 –Oprema in orodje za režijski obrat – splošni stroški 

V letu 2014 načrtujemo zamenjavo  osebnega vozila za potrebe režijskega obrata nekje do vrednost 8.000,00 EUR, 
za nakup raznih manjših kosov opreme oziroma orodij za izvajanje dejavnosti režijskega obrata pa je v proračunu 
zagotovljenih 1.000,00 EUR. 

 

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za 
individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem 
področju. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- gradnja, nakup in vzdrževanje stanovanj v lasti občine 
 � število stanovanj v lasti občine 
 � število na novo pridobljenih stanovanj 
- izboljšanje bivalnega standarda najemnikov občinskih stanovanj, ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti 
stanovanj 
 � število obnovljenih stanovanj 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji, 
- 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje, 
- 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 

Opis podprograma 

Prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene 
osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje). 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

16.1.1.1 - Tekoči odhodki stanovanjskega sklada 

Postavka zajema tekoče stroške upravljanja in vzdrževanja občinskih stanovanj, ocena stroškov znaša 6.360,00 
EUR. 

16.1.1.3 - Oblikovanje rezervnega sklada za stanovanja 

V skladu z dogovorom z upravljavcem stanovanj se del sredstev mesečno odvaja v rezervni sklad, namenjen 
investicijskemu vzdrževanju stanovanjskih objektov, in sicer 3.000,00 EUR za leto 2014. 

16.1.2.2 - Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot 

Sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v dveh stanovanjih nad Lekarno ter v enem na Jezerski ulici so v letu 2014 
zagotovljena sredstva v višini 18.000,00 EUR. 

 

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljišča) 
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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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- gospodarjenje z zemljišči v lasti občine (javno dobro, kmetijska, gozdna, stavbna zemljišča, menjava, odkup, 
služnost, oddaja v najem, zaokrožitev stavbnih zemljišč, itd) 
 � število izvedenih postopkov (prodaje, nakupa, menjave, najema itd) 
- uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim 
 � število izvedenih vpisov v zemljiško knjigo 
 � delež zemljišč v lasti občine z urejenim zemljiškoknjižnim stanjem 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč, 
- 16069002 Nakup zemljišč. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

16069002 - Nakup zemljišč 

Opis podprograma 

Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim 
projektom. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

04.3.2.11 - Odkupi zemljišč - infrastrukturni objekti 

Znesek 30.000,00 EUR je namenjenih raznim odkupom zemljišč po odmerah cest in drugih infrastrukturnih 
objektov. 

 
 

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega in 
bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in 
druge programe na področju zdravstva. 
Na področju zdravstvenega varstva se pristojnosti občine nanašajo predvsem na zagotavljanje prostorskih pogojev 
za izvajanje zdravstvenih dejavnosti ter na vzpostavitev mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni in 
lekarniške dejavnosti. V pristojnosti občine je tudi zagotavljanje osnovnega zdravstvenega zavarovanja za občane, 
ki niso zavarovani iz drugega naslova, izvajanje programov za krepitev zdravja ter zagotavljanje izvajanja mrliško 
ogledne službe.   

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ustrezni prostorski pogoji za izvajanje zdravstvenih dejavnosti, optimalna organiziranost zdravstvene dejavnosti na 
primarni ravni, tekoče zagotavljanje sredstev za plačilo prispevkov zdravstvenega zavarovanja in storitev mrliško 
ogledne službe ter obdukcij.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe: 
- 1702 Primarno zdravstvo, 
- 1703 Bolnišnično vasrtvo, 
- 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost, 
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva, 
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva. 
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Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o zdravstveni dejavnosti 
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
- zakon o lekarniški dejavnosti 
- odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske 
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne 

 

1702 - Primarno zdravstvo 

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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- vzdrževanje objekta Zdravstveni dom ter zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje zdravstvenih dejavnosti 
 � število m2 poslovnih prostorov, namenjenih zdravstveni dejavnosti 
- optimalna organiziranost ambulant 
 � število podeljenih koncesij za izvajanje zdravstvenih dejavnosti 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 

Opis podprograma 

Dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za 
zdravstvene domove. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

16.2.1.1 - Zdravstveni dom 

Tekoči stroški objekta so ocenjeni na 8.870,00 EUR. 

 

1707 - Drugi programi na področju zdravstva 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in 
mrliško ogledno službo. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zagotavljanje plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje za nezavarovane osebe 
 � število zavarovancev, za katere krije zdravstveno zavarovanje občina 
- zagotavljanje plačila storitev mrliško ogledne službe 
 � število opravljenih mrliških ogledov 
 � število izvedenih obdukcij 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo, 
- 17079002 Mrliško ogledna služba. 
Proračunski uporabniki: 
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4 - OBČINSKA UPRAVA 

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo 

Opis podprograma 

Nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za 
zdravstvene storitve za nezavarovane osebe. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

07.2.1.6 - Zdravstveno zavarovanje občanov 

Sredstva za zdravstveno zavarovanje občanov se planirajo v višini 13.000,00 EUR. 

17079002 - Mrliško ogledna služba 

Opis podprograma 

Plačilo storitev mrliško ogledne službe. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

 Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

07.1.1.1 - Mrliško ogledna služba 

Postavka v višini 8.000,00 EUR je namenjena kritju stroškov mrliških ogledov in obdukcij, ki jih odredijo zdravniki, ki 
ugotovijo smrt. 

 
 

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema programe kulture, športa, programe 
za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in 
druge posebne skupine). 
Interesno udejstvovanje in povezovanje občanov na področju kulture, športa ter raznih dejavnosti društev 
odločilno vpliva na utrip življenja v lokalni skupnosti, zato občina vsestransko spodbuja tovrstne dejavnosti. Z 
zagotavljanje strokovnih storitev na področjih kot so knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine in šport pa 
zagotavljamo ustrezen razvoj in kakovostno raven na teh področjih.   

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

Nacionalni program športa 
Nacionalni program za kulturo 
Letni program športa 
Lokalni program kulture 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Ohranjanje premične in nepremične kulturne dediščine, seznanjanje javnosti o vrednotah dediščine, zagotavljanje 
dostopa čim širšemu krogu občanov do knjižničnega gradiva, informacij, informacijskih in kulturnih storitev, 
podpora ljubiteljski kulturi, založništvu in lokalnim medijem, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje 
dejavnosti na področju kulture, podpora dejavnostim starostnikov in veteranskim organizacijam, množičnost pri 
športnem udejstvovanju otrok in mladine ter pri športni rekreaciji, zagotavljanje pogojev za doseganje uspehov v 
kakovostnem športu, zagotavljanje optimalne razpoložljivosti športnih objektov oz. površin, podpora dejavnosti 
študentski organizaciji.  

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje glavne programe: 
- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 
- 1803 Programi v kulturi, 
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- 1804 Podpora posebnim skupinam, 
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
- zakon o varstvu kulturne dediščine 
- zakon o arhivski dejavnosti in arhivih 
- zakon o knjižničarstvu 
- zakon o medijih 
- zakon o društvih 
- zakon o športu 
- uredba o osnovnih storitvah knjižnic 
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 
- odlok o razglasitvi Žirovske pristave (EŠD 9819) za kulturni spomenik lokalnega pomena 
- odlok o razglasitvi Matevžkove domačije (EŠD 9856) za kulturni spomenik lokalnega pomena 
- odlok o razglasitvi cerkve sv. Martina v Žireh za kulturni spomenik lokalnega pomena 
- odlok o razglasitvi cerkve sv. Kancijana na Breznici pri Žireh za kulturni spomenik lokalnega pomena 
- odlok o razglasitvi cerkve sv. Lenarta na Dobračevi za kulturni spomenik lokalnega pomena 
- odlok o razglasitvi cerkve sv. Janeza Krstnika na Goropekah za kulturni spomenik lokalnega pomena 
- odlok o razglasitvi cerkve sv. Ane na Ledinici za kulturni spomenik lokalnega pomena 
- odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Občine Žiri 
- pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri 
- pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v občini Žiri 
- pravilnik za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti v Občini Žiri 

 

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo 
nepremične in premične kulturne dediščine. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- formalna zaščita kulturne dediščine z razglasitvijo kulturnega spomenika lokalnega pomena 
 � število razglašenih spomenikov lokalnega pomena 
- sofinanciranje vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena 
 � število spomenikov lokalnega pomena, ki se obnavljajo s sofinanciranjem občine 
- vzdrževanje spominskih obeležij 
 � število obnovljenih spominskih obeležij   
- ureditev muzejskih zbirk in postavitev muzejskih razstav v Muzeju Žiri 
 � število muzejskih zbirk 
 � število muzejskih razstav, dostopnih javnosti 
 � število obiskovalcev muzeja 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 18029001 Nepremična kulturna dediščina, 
- 18029002 Premična kulturna dediščina. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

18029001 - Nepremična kulturna dediščina 

Opis podprograma 

Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi 
poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega 
spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki 
lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij. 
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4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.4.4 - Urejanje spomenikov 

V letu 2014 pa načrtujemo zaključek obnove spomenika 1. svetovne vojne pred cerkvijo sv. Martina, za kar 
namenjamo sredstva v višini 10.000,00 EUR.  

08.2.2.13 – Obnova sakralnih objektov 

Sredstva v višini 20.000,00 bodo dodeljena preko javnega razpisa. 

08.2.2.16 – Projekt REAAL II – Muzej Žiri 

Projekt REAAL na OŠ Žiri se zaključuje. Investicija na samem objektu je že zaključena, v izvajanju so samo še t.i. 
mehke dejavnosti – npr. spletna stran, promocijski CD-ji s predstavitvijo REAAL-a in izvedenih investicij, končno 
poročilo projekta, drugi obisk Švice, finančna revizija projekta, zaključna prireditev itd. 
Zaradi velikih tečajnih razlik CHF/EUR so v proračunu REAAL ostala neporabljena sredstva, ki so predvidena za nove 
aktivnosti in investicije. Zato je bila pripravljena razširitev projekta REAAL, kjer so predvidene dodatne investicije v 
ukrepe OVE in URE.  
V Občini Žiri je predlagana investicija v Stari šoli – muzeju v zamenjavo ogrevalnega sistema na plin s toplotno 
črpalko, kar bi stroške ogrevanja močno znižalo oz. omogočilo ugodnejše ogrevalne režime v celotnem objektu. 
Investicija je ocenjena na 55.000 EUR, prispevek Švice  je 63,23%, kar pomeni 34.777,00 EUR, prispevek občine pa 
20.223,00 EUR. 

18029002 - Premična kulturna dediščina 

Opis podprograma 

Odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, 
muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

08.2.1.2 - Muzejska dejavnost 

Sredstva za izvajanje muzejske dejavnosti v višini 2.000,00 EUR  bodo dodeljena upravičencem na podlagi javnega 
razpisa.  

08.2.2.14 – Skrb za premično kulturno dediščino 

Sredstva v višini 4.000,00 EUR so namenjena raznim vzdrževalnim delom ali morebitnim medletnim odkupom 
predmetov kulturne dediščine.  

 

1803 - Programi v kulturi 

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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- omogočanje kvalitetne knjižnične ponudbe in storitev Krajevne knjižnice Žiri (doseganje normativov) 
 � število enot knjižničnega gradiva 
 � število obiskov knjižnice  
 � število izposojenih enot knjižničnega gradiva  

� število članov knjižnice 
- podpora založniški dejavnosti 
 � število založniških projektov, podprtih s sredstvi proračuna 
- podpora ljubiteljski kulturni dejavnosti 

� število društev in drugih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, sofinanciranih iz sredstev proračuna 
občine 
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� število članov kulturnih društev 
- vzdrževanje kulturnih objektov, dvoran in prireditvenih prostorov 
 � število objektov, dvoran, prireditvenih prostorov, ki se vzdržujejo s pomočjo proračunskih 

sredstev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo, 
- 18039002 Umetniški programi, 
- 18039003 Ljubiteljska kultura, 
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura, 
- 18039005 Drugi programi v kulturi, 
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 

Opis podprograma 

Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, 
zbornikov, publikacij ipd. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

08.2.1.3 - Založniška in literarna dejavnost 

Sofinanciranje založniške in literarnosti dejavnosti  z zneskom 6.000,00 EUR bo potekalo preko izvedbe javnega 
razpisa. 

08.2.1.5 - Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 

Predviden obseg sredstev za financiranje dejavnosti knjižnice v letu 2014 znaša 54.210,00 EUR. V skladu s pogodbo 
o financiranju krije Občina Žiri celoten strošek Krajevne knjižnice Žiri (stroške dela knjižničarke, materialne stroške) 
ter sorazmerni del stroškov skupnih služb (stroški dela direktorja, računovodkinje, bibliotekarke, sindikalnega 
zaupnika ter materialne stroške skupnih prostorov).  

08.2.2.11 - Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - nakup knjižničnega materiala 

Za nakup knjižničnega gradiva (knjig, revij, časopisov, avdio in video kaset, zgoščenk, CD-romov…) se v letu 2014 
namenja 10.000,00 EUR.  

18039003 - Ljubiteljska kultura 

Opis podprograma 

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna 
gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze 
kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

08.2.1.1 - Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev 

Sredstva bodo dodeljena društvom in drugim izvajalcem programov kulture, na osnovi javnega razpisa v skladu s 
sprejetim pravilnikom za dodeljevanje sredstev, in sicer za ljubiteljsko dejavnost 20.000,00 EUR. 

08.2.1.4 - Stroški kulturnih prireditev in proslav 

Del sredstev na področju kulture v znesku 5.500,00 EUR  bo namenjen za kritje stroškov kulturnih prireditev in 
proslav. 

08.2.1.7 – Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran 
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Iz postavke se bodo financirali tekoči obratovalni stroški (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve, zavarovalne 
premije) ter investicijsko vzdrževanje kulturne dvorane, sredstva do višine 8.000,00 EUR bodo dodeljena preko 
javnega razpisa. 

18039004 – Mediji in avdiovizualna kultura 

Opis podprograma 

Lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV sistema. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.1.15 – Žirovske stopinje 

Sredstva v višini 15.900,00 EUR so v proračunu rezervirana za izdajanje lokalnega glasila Žirovske stopinje (6 
izvodov letno). 

18039005 - Drugi programi v kulturi 

Opis podprograma 

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in 
drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih 
kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih 
domov in večnamenskih kulturnih centrov). 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.4.3 - Stara šola - Muzej 

Zajeti so tekoči stroški objekta (čiščenje, elektrika, ogrevanje, zavarovanje, manjša vzdrževalna dela) v načrtovani 
višini 14.900,00 EUR, dodatnih 2.000 EUR pa je namenjenih nakupu senčil za okna v prostorih muzeja. 

08.2.2.2 - Investicijsko vzdrževanje kulturnih dvoran in prireditvenih prostorov 

Sredstva v znesku 20.000,00 EUR bodo namenjena nakupu projektorja v kinodvorani DPD Svoboda, v primeru 
uspešnega kandidiranja na razpisu za dodelitev sredstev Ministrstva za kulturo.  

08.2.2.4 – Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka – investicijski transferi 

Za nakup manjše opreme v krajevni knjižnici Žiri je namenjenih 1.000,00 EUR. 

08.2.2.9 – Zunanja ureditev območja Žirovske pristave in ureditev muzejskih prostorov 

Sredstva so namenjena ureditvi zunanjih površin Žirovske pristave, ki obsega: pot na Studenec, pot s kamnitimi 
ploščami, krožni podest, terase v terenu, terasa z bunkerjem, peš pot Gojna, Štalarjeva hiša, ploščad Štalarjeva hiša 
in inštalacije. Vrednost vključuje tudi pokablitev VN daljnovoda, projektno ter investicijsko dokumentacijo in 
gradbeni nadzor. S projektom smo že kandidirali za pridobitev evropskih sredstev na razpisu Ministrstva za kulturo, 
v primeru da na tem razpisu ne bomo uspešni, se nameravamo s projektom prijaviti na razpis za razvoj regij. 
Ocenjena investicijska vrednost za leto 2014 znaša 602.500,00 EUR. 

 

1804 - Podpora posebnim skupinam 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih 
organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- podpora veteranskim organizacijam 
� število veteranskih organizacij, sofinanciranih iz sredstev proračuna občine 
� število članov veteranskih organizacij 

- sofinanciranje programov društva upokojencev 
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 � število aktivnosti društva upokojencev, sofinanciranih iz sredstev proračuna občine 
 � število članov društva upokojencev 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 18049001 Programi veteranskih organizacij, 
- 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim, 
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim, 
- 18049004 Programi drugih posebnih skupin. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

18049001 - Programi veteranskih organizacij 

Opis podprograma 

Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

08.3.1.09 - Veteranske organizacije 

Sredstva v višini 1.400,00 EUR bodo upravičencem dodeljena preko postopka javnega razpisa na podlagi pravilnika 
za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri.  

18049004 - Programi drugih posebnih skupin 

Opis podprograma 

Sofinanciranje programov upokojenskih društev. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

08.3.1.03 – Pogostitev starejših občanov 

Občina Žiri v sodelovanju z KO Rdečega križa organizira vsakoletno srečanje starejših občanov, za kritje stroškov 
prireditve se v proračunu namenja 1.000,00 EUR.  

08.3.1.06 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev 

Sredstva v višini 1.600,00 EUR bodo upravičencem dodeljena preko postopka javnega razpisa na podlagi pravilnika 
za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri.  

 

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju 
športa in programov za mladino. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- povečevanje števila aktivnih udeležencev v športu 
� število programov športa po posameznih kategorijah (otroci, mladina, kakovostni šport, rekreacija itd)  
� število izvajalcev letnega programa športa 

 � število udeležencev športnih programov 
- zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športnih dejavnosti 
 � število športnih objektov in skupna površina površin, namenjenih športnim dejavnostim 
-  podpora dejavnosti kluba študentov 

� število aktivnosti kluba študentov, sofinanciranih iz sredstev proračuna občine 
 � število članov kluba študentov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 
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Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 18059001 Programi športa, 
- 18059002 Programi za mladino. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

18059001 - Programi športa 

Opis podprograma 

Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in 
športne delavce, 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), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih 
objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, 
telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

 Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

08.1.1.1 - Izvajanje letnega programa športa 

Sredstva v skupni višini 70.000,00 EUR bodo dodeljena društvom in drugim izvajalcem športnih programov na 
osnovi javnega razpisa, v skladu s sprejetim pravilnikom o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 
občini Žiri. 

08.1.1.4 – Tekoči stroški športnih objektov 

Sredstva v višini 3.000,00 EUR so namenjena kritju tekočih stroškov nordijskega centra in nogometnega stadiona. 

08.1.1.5 – Nagrade za športne dosežke 

Za izplačilo nagrad ob vidnih dosežkih žirovskih športnikov je v proračunu na postavki zagotovljenih 1.000,00 EUR. 

08.1.2.2 - Smučarske skakalnice - Nordijski center Žiri 

Za nadaljevanje projekta izgradnje smučarskih skakalnic je v letu 2014 predvidenih 25.000,00 EUR. 

08.1.2.6 – Gradnja koče PD Žiri na Mrzlem vrhu 

Občina bo podprla gradnjo koče v znesku 10.000,00 EUR. 

18059002 - Programi za mladino 

Opis podprograma 

Dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo 
prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med 
počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in 
vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

08.3.1.07 - Sofinanciranje mladinskih, srednješolskih, študentskih programov društev 

Sredstva v višini 520,00 EUR bodo upravičencem dodeljena preko postopka javnega razpisa na podlagi pravilnika za 
vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri.  

 
 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 
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Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE 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. 
Občina zagotavlja prostorske in materialne pogoje za izvajanje varstva in vzgoje predšolskih otrok ter primarnega 
izobraževanja (osnovnega, glasbenega) in sredstva za izvajane programov predšolske vzgoje, nadstandardnih 
programov osnovne šole, izobraževanja odraslih ter drugih storitev na področju izobraževanja (prevozi otrok v 
šolo, doplačila za šolo v naravi in drugo). 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Omogočanje vključevanja predšolskih otrok v programe predšolskega varstva in vzgoje v skladu s potrebami, 
spodbujanje alternativnih oblik varstva predšolskih otrok, zagotavljanje optimalnih pogojev za varno in kakovostno 
bivanje otrok v vrtcu, zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ceno predšolskih programov in plačili staršev, 
zagotavljanje optimalnih prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje programov osnovne in glasbene šole, 
delovanje in razvoj čipkarske šole, spodbujanje telesne aktivnosti otrok, optimalno zagotavljanje prevozov otrok v 
šolo ter varstva vozačev, zagotavljanje izobraževanja odraslih, zmanjševanje socialnih razlik med šoloobveznimi 
otroki.      

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe: 
- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje, 
- 1904 Terciarno izobraževanje, 
- 1905 Drugi izobraževalni programi, 
- 1906 Pomoči šolajočim. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
- zakon o vrtcih 
- zakon o osnovni šoli 
- zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
- zakon o glasbenih šolah 
- zakon o izobraževanju odraslih 
- zakon o gimnazijah 
- zakon o zavodih 
- odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri 
- odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda – Glasbena šola Škofja Loka  
- odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Škofja Loka 
- odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovna šola Jela Janežiča 
- pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
- pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih 
- pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva 
- pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 

 

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik 
varstva in vzgoje otrok. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ceno predšolskih programov in plačili staršev 
 � število otrok, vključenih v predšolske programe 
- zagotavljanje prostorskih pogojev javnega vrtca – VVE OŠ Žiri 
 � število vrtčevskih oddelkov z zagotovljenimi prostorskimi pogoji  

� število otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec zaradi pomanjkanja prostora 
� skupna površina vrtčevskih prostorov 

- subvencioniranje varstva otrok, ki ne obiskujejo vrtca 
 � število otrok, ki jim je subvencionirano varstvo 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 19029001 Vrtci, 
- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

19029001 - Vrtci 

Opis podprograma 

Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v 
vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

09.1.1.1 - Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri 

Občina Žiri krije razliko do polne cene programov. V skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki je stopil v veljavo v letu 2003, je lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca dolžna kriti tudi 
stroške nezasedenih kapacitet v primeru da dejansko število vpisanih otrok ne dosega števila, določenega kot 
najvišji normativ. Poleg tega občina krije tudi druge odhodke, ki niso element ekonomske cene programov 
(investicijsko vzdrževanje, amortizacija, nadomeščanje vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela do 30 dni, itd). Za 
kritje ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v letu 2014 je v proračunu zagotovljenih:  
- 579.000,00 EUR – VVE pri OŠ Žiri 

09.1.1.2 - Kritje ekonomskih cen programov -  Vrtec pri sv. Ani 

- 78.000,00 EUR – Vrtec pri sv. Ani 

09.1.1.3 - Kritje ekonomskih cen programov - vrtci izven kraja 

- 29.000,00 EUR – ostali vrtci, v katere so vključeni otroci iz Žirov. 

09.1.1.4 - Potujoči vrtec 

Skrajšani program predšolske vzgoje se izvaja za otroke, ki niso vključeni v dnevne programe varstva, odhodki za 
financiranje programa so ocenjeni na 1.070,00 EUR. 

09.1.1.6 – Kritje stroškov VVE programov izven ekonomske cene 

Večji del zneska postavke v višini 23.500,00 EUR prestavljajo stroški prostora dislocirane enote vrtca v Zadružnem 
domu, del sredstev pa je namenjena kritju stroškov, ki se v skladu s pravilnikom ne vštevajo v ekonomsko ceno 
programov. 

19029002 – Druge oblike varstva in vzgoje otrok 

Opis podprograma 

Dejavnost predšolske vzgoje na domu. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

09.1.1.7–Subvencionirano varstvo otrok 

V letu 2014 bodo izplačila subvencij za varstvo otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, v skladu s sprejetim 
pravilnikom, predvidoma znašala 36.000,00 EUR. 

 

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 

Opis glavnega programa 
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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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev Osnovne šole Žiri 
 � število učencev in število oddelkov osnovne šole 
 � skupna površina šolskih prostorov (brez športnih površin) 
 � znesek izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe na učenca oz. na oddelek 
 � površina obnovljenih šolskih prostorov 
- delovanje in razvoj Čipkarske šole Žiri 
 � število učencev, ki obiskujejo Čipkarsko šolo 
- zagotavljanje izvajanja dodatnega programa zdravstveno telesne vzgoje 
 � število učencev, vključenih v dodatni program zdravstveno telesne vzgoje 
 � skupna površina šolskih površin, namenjenih športnim dejavnostim (športne površine) 
- spodbujanje raziskovalnega dela na šoli 
 � število učencev in projektov v okviru Mladih raziskovalcev Poljanske doline 
- zagotavljanje sorazmernega deleža sredstev za financiranje prostorskih in materialnih pogojev Osnovne šole Jela 
Janežiča Škofja Loka (vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami) ter za izvajanje 
nadstandardnih programov 
 � število učencev iz občine Žiri, ki obiskujejo šolo 
 � število nadstandardnih programov, ki jih sofinanciramo 
- zagotavljanje sredstev za izvajanje organiziranega varstva vozačev 
 � število učencev, vključenih v varstvo vozačev  
- zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev dislociranega oddelka Glasbene šole Škofja Loka v Žireh  
 � število učencev oddelka glasbene šole v Žireh 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 19039001 Osnovno šolstvo, 
- 19039002 Glasbeno šolstvo, 
- 19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo, 
- 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

19039001 - Osnovno šolstvo 

Opis podprograma 

Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), 
dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in 
vzdrževanje osnovnih šol. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

 Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

09.2.1.1 - Nadstandardni programi OŠ Žiri 

Oceno višine stroškov programov smo upoštevali na osnovi finančnega načrta zavoda, in znaša za leto 2014 
31.696,00 EUR. Občina Žiri sofinancira izvajanje naslednjih nadstandardnih programov: 
-          zdravstveno telesna vzgoja 
-          čipkarski oddelek.  

09.2.1.2 - Varstvo vozačev OŠ Žiri 

Občina mora zagotavljati ustrezno varstvo vozačev (sprejem zjutraj pred poukom, varstvo do odhoda domov), 
zaradi razgibanih programov devetletke se je bivanje otrok v šoli še podaljšalo, zato je bilo potrebno uskladiti 
varstvo, šolske prevoze in šolske urnike. Oceno višine stroškov programa smo upoštevali na osnovi finančnega 
načrta zavoda in znaša 34.728,00 EUR.  

09.2.1.3 - Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri 
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Oceno višine stroškov programa smo upoštevali na osnovi finančnega načrta zavoda in znaša 44.000,00 EUR za leto 
2014.  

09.2.1.5 - OŠ Jela Janežiča Škofja Loka 

Osnovna šola s prilagojenim programom načrtuje za leto 2014 izvajanje dosedanjega obsega nadstandardnih 
programov in utečenih dejavnosti, in sicer: 
-          materialni stroški prostora in opreme 
-          učitelj samostojnega učenja, nevrofizioterapevt, računovodja, jutranje varstvo 
-          šolska tekmovanja, šola v naravi, Comenius 
-          šolsko športno društvo 
Skupni znesek načrtovanih sredstev znaša v skladu s predlaganim finančnim načrtom 8.489,00 EUR. 

09.2.2.1 - OŠ Žiri - sredstva za vrzdrž.in obnovo 

Za financiranje predloženega programa nujnih investicijsko vzdrževalnih del  ter nakup osnovnih sredstev v osnovni 
šoli je namenjen znesek v višini 60.000,00 EUR za leto 2014. 

09.2.2.4 – Osnovna šola Jela Janežiča Šk. Loka – investicijski transferi 

Sredstva v višini 2.750,00 EUR so namenjena sofinanciranju investicijsko vzdrževalnih del in nakupu nove 
računalniške opreme. 

09.2.2.7 - Projekt REAAL 

V letu 2014 se zaključuje financiranje projektnih aktivnosti na objektu OŠ Žiri, za kar v proračunu zagotovljamo 
sredstva v višini 19.520,00 EUR. 

9.2.2.8 – Nadomestna gradnja športne dvorane in stare šolske stavbe 

Sredstva 86.690,00 EUR so namenjena odkupu potrebnih zemljišč, dodatnih 20.700,00 EUR pa spremembi 
prostroskega akta in izdelavi podrobnega prostorskega načrta. 

09.3.1.4 - Mladi raziskovalci Poljanske doline 

Za kritje stroškov projekta je v letu 2014 namenjenih 1.350,00 EUR. 

19039002 - Glasbeno šolstvo 

Opis podprograma 

Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne 
stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v 
glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

09.3.1.1 - Glasbena šola Škofja Loka 

Financiranje materialnih stroškov Glasbene šole in najemnine Puštalskega gradu bo v skladu s finančnim načrtom 
zavoda znašalo 4.360,00 EUR.  

09.3.2.1 - Glasbena šola Šk. Loka - investicijski transferi 

Financiranje letnega programa investicij zavoda (nakup glasbil) je zagotovljeno v višini 1.050,00 EUR.  

 

1905 – Drugi izobraževalni programi   

Opis glavnega programa 

Glavni program 1906 – Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva izobraževanje odraslih in druge oblike 
izobraževanja (na primer: jezikovni programi). 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zagotavljanje izvajanja programov izobraževanja odraslih 
 � ustanoviteljstvo Ljudske univerze Škofja Loka 
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Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 

- 19059001 Izobraževanje odraslih 
- 19059002 Druge oblike izobraževanja. 

19059001 - Izobraževanje odraslih 

Opis glavnega programa 

Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja 
odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih. 
 

1906 - Pomoči šolajočim 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1906 – Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske 
pomoči. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- optimalno zagotavljanje šolskih prevozov 
 � število učencev, ki koristijo prevoz v šolo 
 � število kilometrov relacij, na katerih se izvajajo šolski prevozi 
- subvencioniranje šole v naravi 
 � število učencev, ki so bili vključeni v programe šole v naravi 
 � znesek subvencije na učenca 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu, 
- 19069002 Pomoči v srednjem šolstvu 
- 19069003 Štipendije, 
- 19069004 Študijske pomoči. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 

Opis podprograma 

Subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, 
regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.  

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

09.2.1.4 - Šolski prevozi 

Organizacija šolskih prevozov se usklajuje s potrebami, ki jih narekuje razporeditev šolskih urnikov, v začetku 
šolskega leta. Načrtovani znesek za kritje stroškov prevozov v letu 2014 je 125.000,00 EUR. 

09.2.1.6 – Sofinanciranje šole v naravi 

Občina Žiri bo v letu 2014 sofinancirala izvedbo programov šole v naravi v predvideni višini 4.000,00 EUR v skladu s 
pravilnikom. 

09.3.1.2 – Jobstov sklad 
Sredstva v višini 350,00 EUR so namenjena sofinanciranju šolnin učencem glasbene šole. 
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20 - SOCIALNO VARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO 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. 
Uresničevanje načel socialne pravičnosti, solidarnosti, socialne vključenosti, enakih možnosti itd je osnova 
programov in ukrepov, ki jih v okviru svojih pristojnosti zagotavlja občina na lokalnem nivoju. Tudi za sistem 
socialnega varstva je značilno, da se medsebojno prepletajo in dopolnjujejo pristojnosti različnih izvajalcev (država, 
lokalne skupnosti, institucije socialnega zavarovanja, javne in zasebne neprofitne in nevladne organizacije, 
organizacije za samopomoč, posamezniki, družina, prostovoljske organizacije, humanitarne organizacije, socialna 
omrežja….), zato je predvsem pomembna določena stopnja občutljivosti za to, da se socialne stiske in težave 
občanov opazijo ter da se iz množice storitev in programov poiščejo ustrezne rešitve zanje.    

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, izboljšanje kakovosti 
življenja uporabnikom socialnih storitev oziroma programov, zmanjševanje socialnih razlik med občani. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe: 
- 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva, 
- 2002 Varstvo otrok in družine, 
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o socialnem varstvu 
- stanovanjski zakon 
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč 
- zakon o društvih 
- zakon o Rdečem križu Slovenije 
- zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 
- pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev 
- uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 

uveljavljanje subvencioniranih najemnin 
- odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Žiri 

 

2002 - Varstvo otrok in družine 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem 
nivoju. 
Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 
- dodeljevanje spodbud družinam ob rojstvu otroka 
 � število dodeljenih enkratnih denarnih pomoči za novorojenčke 
- zagotavljanje možnosti za reševanje problematike žensk in otrok, žrtev nasilja 
 � zagotavljanje delovanja materinskega doma 

� število uporabnikov  materinskega doma 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 20029001 Drugi programi v pomoč družini. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

20029001 - Drugi programi v pomoč družini 

Opis podprograma 
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Oomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.2.7 – Darilo ob rojstvu otroka 

Za izplačilo enkratnih zneskov ob rojstvu otroka se v proračunu za leto 2014 namenja 8.700,00 EUR. 

07.2.1.8 - Varna hiša Gorenjske 

Tekoči stroški delovanja Varne hiše bodo v skladu z načrtom znašali 2.013,00 EUR. 
Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske je prostovoljno, nepridobitno, 
humanitarno  interesno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi zagotavljanja pomoči in skrbi za 
preprečevanje nasilja nad ženskami in otroci in zlorab le-teh. 
Varna hiša Gorenjske je bila ustanovljena leta 2002, deluje v skladu z veljavno zakonodajo, pravili stroke in 
kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu. Namen ustanovitve je preprečevanje nasilja nad ženskami in otroki z 
zagotavljanjem zatočišča, svetovanja, z osveščanjem in obveščanjem javnosti. 
Eden izmed ciljev Nacionalnega programa socialnega varstva od leta 2000 do 2005 je bil tudi razširitev mreže 
materinskih domov in zavetišč po Sloveniji. V okviru skupnega projekta so zato vse gorenjske občine sofinancirale 
nakup primernega stanovanjskega objekta za delovanje Varne hiše. Objekt je dan v upravljanje Varni hiši (na 
podlagi pogodbe), občine na podlagi programa investicijskega vzdrževanja zagotavljajo potrebna proračunska 
sredstva za vzdrževanje objekta. Občine tudi sofinancirajo dejavnost Varne hiše v skladu s programsko nalogo (na 
podlagi pogodbe), in sicer stroške dela, stroške poslovanja in stroške zavarovanja objekta. V letu 2013 je bila 
dodatno organizirana še stanovanjska enota – najeto stanovanje.  
Sofinancira se tudi dejavnost materinskega doma. 

 

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 

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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- zagotavljanje sredstev za socialno varstvo invalidov 
 � število družinskih pomočnikov 
- zagotavljanje sredstev za socialno varstvo starejših 
 � število uporabnikov institucionalnega varstva 
- zagotavljanje sredstev za delovanje pomoči na domu 
 � število uporabnikov pomoči na domu 
- zagotavljanje sredstev za socialno varstvo materialno šibkejših oziroma ogroženih 
 � število otrok, katerim je bilo sofinancirano letovanje 
 � število primerov, ko občina krije pogrebne storitve 
 � število koristnikov subvencioniranja stanarin 
- pomoč socialno ogroženim 
 � število dodeljenih pomoči socialno ogroženim 
- spodbujanje izvajanja posebnih socialnih programov in storitev za reševanje socialnih stisk in težav oz. socialnih 
potreb ter za zmanjševanje socialnih stisk in razlik 
 � število sofinanciranih programov  
 � število koristnikov posameznih programov  

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so: 
- 20049001 Centri za socialno delo, 
- 20049002 Socialno varstvo invalidov, 
- 20049003 Socialno varstvo starih, 
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih, 
- 20049005 Socialno varstvo zasvojenih, 
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin. 
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Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

20049002 - Socialno varstvo invalidov 

Opis podprograma 

financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega 
pomočnika. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

07.2.1.9 - Družinski pomočnik 

Po odločbi  Centra za socialno delo mora občina plačevati delno plačilo za izgubljeni dohodek eni družinski 
pomočnici, za kar se planira 10.200,00 EUR. 

20049003 - Socialno varstvo starih 

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, dnevne centre in centre za 
pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

07.2.1.2 - Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe 

Za kritje stroškov oskrbnin v domovih za ostarele, v domovih za živčno bolne in v drugih oskrbnih zavodih je v 
proračunu namenjenih 90.000,00 EUR. Trenutno je v zavodih nastanjenih 12 oskrbovancev. 

07.2.1.3 - Služba za pomoč in nego na domu 

Izvajalec službe je Center za socialno delo Škofja Loka, ki zaposluje eno negovalko in pol, Občina Žiri krije tudi del 
stroškov koordinacije oz. vodenja, poleg tega še del materialnih stroškov. Predvideni stroški izvajanja programa so 
ocenjeni na 28.745,00 EUR. 

07.2.2.2 – Dom starejših občanov 

Sredstva so namenjena pripravi dokumentacije za organizacijo medgeneracijskega središča, za kar je rezerviranih 
30.000,00 EUR. Strokovne podlage in vsebine so bile pridobljene v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo in so 
objavljene v brošuri »Medgeneracijsko središče Žiri«. V prihodnjem letu se predvideva prijava projekta na razpis, 
kar zahteva pripravo celotne dokumentacije. 

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 

Opis podprograma 

Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje 
najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

07.2.1.1 - Zdravstvena letovanja za otroke 

Občina Žiri krije stroške letovanja otrokom iz socialno ogroženih družin, za ta namen je v letu 2014 predvidenih 
550,00 EUR. 

07.2.1.4 - Plačilo pogrebnih stroškov nepremožnih 

Postavka je namenjena kritju pogrebnih stroškov v primeru, ko jih ne krijejo sorodniki. Predvidena sredstva znašajo 
900,00 EUR. 

07.2.1.5 - Subvencioniranje stanarin 
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Predvidena višina subvencij stanarin za leto 2014 znaša 8.500,00 EUR. 

07.2.1.12 – Pomoč socialno ogroženim 

Za izplačilo enkratnih socialnih pomoči materialno ogroženim je v proračunu rezerviranih 1.000,00 EUR. 

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 

Opis podprograma 

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, 
Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.). 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

07.2.1.11 - Dnevni center Škofja Loka 

Program Dnevni center Škofja Loka izvaja Združenje ŠENT in je namenjen osebam s težavami v duševnem zdravju. 
Predstavlja dopolnitev javne službe socialnega varstva na področju pomoči za osebe s težavami v duševnem 
zdravju in njihove svijce. Izvaja se v dnevno urejenem prostoru, ki je odprt od 7.30 do 15.30 vsak delovnik. Tekoči 
stroški bodo v letu 2014 kriti iz proračuna Občine Žiri v višini 660,00 EUR. 

08.3.1.01 - Sofinanciranje humanitarnih programov društev 

Sredstva v višini 2.400,00 EUR bodo upravičencem dodeljena preko postopka javnega razpisa na podlagi pravilnika 
za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri.  

08.3.1.02 - Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov društev 

Sredstva v višini 2.760,00 EUR bodo upravičencem dodeljena preko postopka javnega razpisa na podlagi pravilnika 
za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri.  

08.3.1.04 - Sofinanciranje programov invalidskih društev 

Sredstva v višini 900,00 EUR bodo upravičencem dodeljena preko postopka javnega razpisa na podlagi pravilnika za 
vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri.  

 
 

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski 
ravni. 
Izvrševanje proračuna je tesno povezano z zagotavljanem ustreznih finančnih sredstev, predvsem kadar se izvajajo 
večje investicije, je potrebno pridobiti dodatne finančne vire in tako zagotoviti likvidnost proračuna.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja za doseganje optimalne likvidnosti občinskega 
proračuna. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program: 
- 2201 – Servisiranje javnega dolga. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o javnih financah 
- zakon o financiranju občin 
- pravilnik o postopkih zadolževanja občin 

 

2201 - Servisiranje javnega dolga 
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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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- optimalno financiranje proračuna z ustreznim kreditiranjem 
 � povprečen znesek zadolžitve občine na občana 
- tekoče poravnavanje obveznosti (odplačilo glavnice, obresti) v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami 
 � število dni zamude pri plačilu obveznosti iz naslova kreditiranja 
- predčasno odplačilo neugodnih zadolžitev in nadomestitev z ugodnejšimi 
 � število izvedenih postopkov reprogramiranja dolgov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje, 
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

Opis podprograma 

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih 
kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.4.0.4 – Stroški kredita – Banka koper 

Odplačilo obresti in ostali stroški zadolževanja so ocenjeni na 9.490,00 EUR. 

16.1.1.2 - Stroški kredita - Stanovanjski sklad RS 

Obresti kredita pri Stanovanjskem skladu so planirane v višini 4.300 EUR. 

 
 

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 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. 
Za odpravo posledic morebitnih naravnih nesreč se v proračunu občine oblikuje rezervni sklad. Splošna rezerva pa 
je namenjena financiranju izvedbe nalog, ki v sprejetem proračunu niso bile predvidene oziroma so bila sredstva za 
njihovo izvedbo načrtovana v prenizkem obsegu. 

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Nemoteno zagotavljanje izvrševanja proračuna, vir sredstev za najnujnejše intervencije v primeru naravnih nesreč. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna programa: 
- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč, 
- 2303 Splošna proračunska rezervacija. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o javnih financah 
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- zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 
- odlok o proračunu Občine Žiri 

 

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 

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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- oblikovanje rezervnega sklada za odpravo posledic naravnih nesreč 
� število intervencij, financiranih iz sredstev rezerv v primeru naravnih nesreč 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 23029001 Rezerva občine, 
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

23029001 - Rezerva občine 

Opis podprograma 

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.1.1.5 - Proračunska rezerva za naravne nesreče 

v letu 2014 predvidevamo povečanje proračunske rezerve za naravne nesreče v skupni višini 2.000,00 EUR. 

 

2303 - Splošna proračunska rezervacija 

Opis glavnega programa 

Glavni program 2303 – Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v 
sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- oblikovanje splošne proračunske rezervacije 
 � delež sredstev proračunske rezervacije glede na celotne proračunske odhodke 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 23039001 Splošna proračunska rezervacija 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

23039001 – Splošna proračunska rezervacija 

Opis podprograma 

Tekoča proračunska rezerva. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 
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01.1.1.12 – Splošna proračunska rezervacija 

V letu 2014 vzpostavljamo splošno proračunsko rezervacijo za kritje nepredvidenih izdatkov med letom oz. 
preslabo ovrednotenih izdatkov, v višini 30.000,00 EUR. 

 

 

B  -  Račun  f inančnih  ter jatev  in  naložb 

14 - GOSPODARSTVO 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje 
in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva. 
Razvitost gospodarstva občine in kvalitetna delovna mesta so osnova za zadovoljiv življenjski standard občanov in 
za splošen razvoj občine. Poslanstvo občine je predvsem zagotavljanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za razvoj 
poslovnega okolja, z različnimi ukrepi pa lahko tudi spodbuja razvoj gospodarskih dejavnosti, predvsem na 
področju malega gospodarstva in turizma.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Rast števila delovnih mest v drobnem gospodarstvu in turizmu. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe: 
- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov, 
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, 
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.  

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o razvoju malega gospodarstva 
- zakon o spodbujanju razvoja turizma 
- zakon o lokalni samoupravi 
- odlok o turistični taksi 
- odlok o lokalni turistični vodniški službi v občinah Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri 

 

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 

Opis glavnega programa 

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- izvedba aktivnosti za promocijo podjetništva in samozaposlitve 
 � število izvedenih aktivnosti 
 � število delovnih mest v drobnem gospodarstvu ter samozaposlitev 
 � stopnja brezposelnosti v občini 

� število gospodarskih subjektov v občini 
- omogočanje ugodnega kreditiranja gospodarstva preko delovanja kreditne sheme 
 � število odobrenih kreditov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 
- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva. 
Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
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Opis podprograma 

Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov 
oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam 
malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah 
malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

04.6.1.2 - Kreditna shema - RAS 

Preko kreditne sheme pri Razvojni agenciji Sora se izvaja kreditiranje malega gospodarstva v občini. Da bi 
podjetnikom (glede na povpraševanje) omogočili tudi dolgoročne kredite, se v letu 2014 planira vplačilo v kreditno 
shemo v višini 10.000 EUR. 

 

C -  Račun  f inanciranja  

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe 

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski 
ravni. 
Izvrševanje proračuna je tesno povezano z zagotavljanem ustreznih finančnih sredstev, predvsem kadar se izvajajo 
večje investicije, je potrebno pridobiti dodatne finančne vire in tako zagotoviti likvidnost proračuna.  

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe 

Zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja za doseganje optimalne likvidnosti občinskega 
proračuna. 

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine 

Področje porabe 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program: 
- 2201 – Servisiranje javnega dolga. 

Zakonske in druge pravne podlage 

- zakon o javnih financah 
- zakon o financiranju občin 
- pravilnik o postopkih zadolževanja občin 

 

2201 - Servisiranje javnega dolga 

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. 

Glavni izvedbeni cilji in kazalniki 

- optimalno financiranje proračuna z ustreznim kreditiranjem 
 � povprečen znesek zadolžitve občine na občana 
- tekoče poravnavanje obveznosti (odplačilo glavnice, obresti) v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami 
 � število dni zamude pri plačilu obveznosti iz naslova kreditiranja 
- predčasno odplačilo neugodnih zadolžitev in nadomestitev z ugodnejšimi 
 � število izvedenih postopkov reprogramiranja dolgov 

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa 

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta: 
- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje, 
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom. 
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Proračunski uporabniki: 
4 - OBČINSKA UPRAVA 

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 

Opis podprograma 

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih 
kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala. 

4 - OBČINSKA UPRAVA 

Obrazložitve dejavnosti v okviru proračunske postavke 

01.4.0.3 – Odplačilo kredita – Banka Koper (Nadzidava OŠ) 

Odplačilo kredita banki Koper po amortizacijskem načrtu  znaša v letu 2014 36.465,00 EUR. 

16.1.3.1 - Odplačilo kredita - Stanovanjski sklad RS 

V letu 2014 bo kredit odplačan v višini 16.00,00 EUR  v skladu z amortizacijskim načrtom, glede na načrtovano 
prodajo enega stanovanja pa načrtujemo tudi predčasno odplačilo kredita v višini 30.000,00 EUR.  
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I I I .  NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 

 

I .  V E L J A V N I  P R O J E K T I  V  I Z V E D B I  

04.3.2.02 - Jezerska ulica 

Gradnja ceste na Jezerski ulici je bila v letu 2011 zaključena. V letu 2013 je bilo izvedenih večina plačil za odvzeto 
zemljišče za potrebe gradnje, v letu 2014 je predvideno še plačilo za nekatera odvzeta zemljišča. Sredstva 5.000,00 
EUR so namenjena nakupu zemljišč v preostalem še neurejenem delu ulice (Reven). 

04.3.2.27 – Sanacija ceste Goropeke 

Lokalna cesta Žiri – Goropeke je v zelo slabem stanju, zato je bila v letu 2013 naročena projektna dokumentacija za 
izvedbo rekonstrukcije. Potrebna je izgradnja novega cestnega ustroja z vso potrebno komunalno infrastrukturo, 
pri čemer je bilo že v letošnjem letu izvedeno odvodnjavanje zalednih voda (drenaža), vgrajenih je bilo tudi 14 
novih propustov. Vrednost izvedenih del v letu 2013 znaša 78.000 eur, stroški projektne dokumentacije pa 
8.500,00 eur.  Projektna vrednost vseh izvedenih del znaša cca 720.606,77 eur. Rekonstrukcija cestišča se bo 
predvidoma pričela izvajati v jesenskih mesecih leta 2014 in nadaljevala v letu 2015. V prvi fazi je predvidena 
zamenjava tamponske podlage v globini 50 – 70 cm, potem se izvede kompletna preplastitev. Rekonstrukcija se 
izvede na odseku Mršak – do Goropek (izhod iz gozda). 

08.1.2.2 - Smučarske skakalnice - Nordijski center Žiri 

Za nadaljevanje projekta izgradnje smučarskih skakalnic je v letu 2014 predvidenih 25.000,00 EUR. Gre za gradnjo 
osrednjega objekta, ki je umeščen približno na mesto sedanjega kontejnerja (med že urejenim delom parkirišča in 
spodnjo postajo poševnega dvigala), pomaknjen malo bolj v brežino in dvignjen na ustrezno višino glede na izračun 
stoletnega nivoja reke Račeve. 

Obsegal bo sanitarije, garderobo, kurilnico, klubski prostor (za potrebe kluba ter tehnične seje in seje žirije med 
tekmovanji), skladišče in prostor za specialno vadbo kjer bodo nameščeni ustrezni trenažerji. 

Ocenjena vrednost del znaša cca 180.000 EUR. Občina Žiri je v letu 2013 prispevala 25.000 EUR, plan za leto 2014 
znaša prav tako 25.000 EUR. 

08.2.2.9 – Zunanja ureditev območja Žirovske pristave 

Sredstva so namenjena ureditvi zunanjih površin Žirovske pristave, ki obsega: pot na Studenec, pot s kamnitimi 
ploščami, krožni podest, terase v terenu, terasa z bunkerjem, peš pot Gojna, Štalarjeva hiša, ploščad Štalarjeva hiša 
in inštalacije. Vrednost vključuje tudi pokablitev VN daljnovoda, projektno ter investicijsko dokumentacijo in 
gradbeni nadzor. S projektom smo že kandidirali za pridobitev evropskih sredstev na razpisu Ministrstva za kulturo, 
v primeru da na tem razpisu ne bomo uspešni, se nameravamo s projektom prijaviti na razpis za razvoj regij. 
Ocenjena investicijska vrednost za leto 2014 znaša 602.500,00 EUR. 

08.2.2.16 – Projekt REAAL II – Muzej Žiri 

Zaradi velikih tečajnih razlik CHF/EUR so v proračunu REAAL ostala nepredvidena dodatna sredstva, ki so 
predvidena za nove aktivnosti in investicije. Zato je bila pripravljena razširitev projekta REAAL, kjer so predvidene 
dodatne investicije v ukrepe OVE in URE.  
V Občini Žiri je predlagana investicija v Stari šoli – muzeju v zamenjavo ogrevalnega sistema na plin s toplotno 
črpalko, kar bi stroške ogrevanja močno znižalo oz. omogočilo ugodnejše ogrevalne režime v celotnem objektu. 
Investicija je ocenjena na 55.000 EUR, prispevek Švice  je 63,23%, kar pomeni 34.777 EUR, prispevek občine pa 
20.223 EUR. 

09.2.2.7 - Projekt REAAL I – OŠ Žiri 

Projekt REAAL na OŠ Žiri se zaključuje. Investicija na samem objektu je že zaključena, v izvajanju so samo še ti. 
mehke dejavnosti – npr. spletna stran, promocijski CD-ji s predstavitvijo REAAL-a in izvedenih investicij, končno 
poročilo projekta, drugi obisk Švice, finančna revizija projekta, zaključna prireditev itd. 

13.1.2.3 - Ureditev sortirnice kosovnih odpadkov Osojnica 

V prostorskih aktih Občine Žiri je opredeljena lokacija Zbirnega centra za komunalne odpadke v opuščenem 
kamnolomu v Osojnici. Občina na navedeni lokaciji  tudi že izvaja dejavnost zbirnega centra komunalnih odpadkov, 
ki ga mora imeti vsaka občina.  
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Občina Žiri je 20.12.2006 za prosila UE Škofjo Loka za izdajo gradbenega dovoljenja za ZC Osojnica. Po pozivu za 
dopolnitev vloge je občina Žiri le to dopolnila z vodnim soglasjem izdanim 11.4.2007, ni pa pridobila stavbne 
pravice za rekonstrukcijo mostu čez potok Osojnica, zato je bila vloga 16.5.2007 zavrnjena. 

ARSO  je občini Žiri šele 21.1.2008 odgovoril na vlogo za izdajo stavbne pravice s pojasnilom, zakaj le te ni mogoče 
izdati (ni bilo navodil  MOP). Stavbna pravica za gradnjo mostu čez Osojnico je bila pridobljena šele v oktobru 2012, 
most pa je bilo v tem času  potrebno zaradi dotrajanosti intervencijsko zgraditi.  

 Z 31.12.2008  se je spremenila gradbena zakonodaja, zato je bilo potrebno celovit projekt uskladiti z novo 
zakonodajo, kar je prineslo nove postopke predvsem s strani izpostave ARSO  Kranj (– most čez Osojnico, varstveni 
pas vodotoka), povezane tudi z menjavami kadra v izpostavi. 

Projekti Zbirnega centra vsebujejo naslednje elemente: 

- Ureditev ploščadi zbirnega centra z notranjo kanalizacijo, nepretočno greznico in lovilci olj, ograjo, namenskimi 
zabojniki  in predelnimi elementi za ločeno zbrane kosovne odpadke in škarpo ob brežini kamnoloma  

- Objekt A nadstrešnica nad bivalnim kontejnerjem in kontejnerjem za nevarne snovi ob vhodu v objekt 

- Objekt B nadstrešnica na jugo zahodni strani platoja (sortirnica papirja z balirko) 

Projekti, ki so posledica pogojev podanih s strani pristojnih služb so sledeči: 

- Ureditev struge hudournika Osojnica in izgradnja novega mostu 

- Ureditev uvoza v ZC z izvedbo odstavnega pasu in javne razsvetljave na regionalni cesti 

Investicijska vrednost del je ocenjena na 360.654 EUR, izvedena so naslednja dela:priprava projektov in dovoljenj, 
nakup opreme ZC – zabojniki in kontejnerji ter izgradnja mostu, ureditev platoja zbirnega centra z 
odvodnjavanjem, postavitev ograje, izvedba elektro priključka, ureditev uvoza, postavitev ene nadstrešnice.  

Za zaključek investicije  - ureditev druge nadstrešnice, vodotoka in dokumentacije za tehnični pregled ter 
pridobitev uporabnega dovoljenja je v letu 2014 v proračunu zagotovljenih 52.000,00 EUR. 

13.2.2.09 - Projekt Ureditev porečja Sore - odpadne vode 

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore – projekt Žiri zajema dva sklopa, in sicer posodobitev in 
razširitev čistilne naprave Žiri ter izgradnjo kanalizacijskega sistema (Dobračeva, Rakulk). Poleg investicijskih se 
med projektne aktivnosti štejejo tudi strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih 
določilih FIDIC ter storitve obveščanja javnosti. V letu 2012 so bili izbrani izvajalci za posamezne sklope del, po 
podpisu izvajalskih pogodb znaša investicijska vrednost 1.913.438,64 EUR (brez DDV, ki se poračunava, zato ni 
strošek). Izvedba projekta bo sofinancirana iz Kohezijskega sklada OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007-2014, razvojne prioritete varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve odvajanje in 
čiščenje komunalnih in odpadnih voda. Sofinanciranje znaša 73,54% vrednosti brez DDV, od tega 85% iz 
kohezijskega sklada, 15% pa iz državnega proračuna (slovenska udeležba). Skupno pričakovano sofinanciranje 
investicije znaša 1.407.142,82 EUR. 

Dela na izgradnji kanalizacije so bila zaključena v letu 2012, na čistilni bodo zaključena do konca 2013. 

V letu 2013 se zaključujejo vse investicije, v letu 2014 bodo izplačana zadržana sredstva izvajalcu del na čistilni 
napravi ter preostali del nadzora in stroškov obveščanja javnosti, sredstva v višini 10.000,00 EUR pa so namenjena 
za ureditev dodatne zaščitne strehe nad skladiščem.   

14.2.0.06 – Vodovod skozi Stare Žiri 

V letu 2013 se izvaja investicija v obnovo glavnega in tlačnega voda javnega vodovoda na delu od vodohrana Tabor 
do Zadružnega doma. Investicijski stroški so po podpisu izvajalskih pogodb ocenjeni na 286.697,00 EUR, 
pričakujemo pa sofinanciranje investicije v višini 85% iz sredstev sklada za regionalni razvoj -  Razvoj regij – 
Regionalni razvojni programi, ki bo predvidoma realizirano v letu 2014. 

Z namenom, da se izboljšajo razmere preskrbe potrošnikov Žirov s pitno in požarno vodo, se bo izvedla investicija v 
obnovo vodovoda skozi Stare Žiri, od novo zgrajenega vodohrana »Tabor« do Zadružnega doma na Trgu svobode. 
Poleg tega je predvidena še obnova tlačnega voda v celoti, od obstoječega črpališča do vodohrana »Tabor«. 
Investicija predstavlja zagotovitev nemotene oskrbe prebivalcev s pitno vodo. Izvedba investicije pomeni 
pridobitev pravilno dimenzioniranega in iz primernih materialov izvedenega vodovodnega omrežja.  

Z izvedbo investicije se bomo izognili velikim izgubam vode iz vodovodnega omrežja, pridobili pa bomo tudi 
možnost postavitve priključkov za vodo za gašenje, ki jih sedanje omrežje ne omogoča.  
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Investicija bo dvignila kakovost bivanja v Žireh, ter dolgoročno omogočila oskrbo prebivalcev z neoporečno čisto 
pitno vodo.  

Z rekonstrukcijo infrastrukture bomo dosegli, da bodo izpusti vode iz cevovoda bistveno nižji, saj ima sedanja 
infrastruktura izgube vode v vrednosti 60.000m3, kar predstavlja 37,5% prodane vode oziroma povedano drugače 
v obdobju treh let so izgube vode iz omrežja večje, kot je enoletna poraba vode v občini Žiri. Predvidevamo, da 
bomo z rekonstrukcijo znižali izgube vode iz omrežja za 75%. Z izvedbo rekonstrukcije omrežja in vgradnjo tesnilnih 
in kontrolnih sistemov se bomo izgubam popolnoma izognili. 

Novo omrežje pomeni tudi to, da voda, ki jo pijejo prebivalci Žirov, ne bo več izpostavljena morebitnemu 
onesnaženju zaradi slabega vodovoda, kar lahko pripelje do zastrupitev in obolenj.  

Predložena projektna dokumentacija tako obravnava obnovo obstoječega:  

- poddimenzioniranega vodovoda na navedenem odseku, katerega bo nadomestiti s primarnim cevovodom iz 
Duktilne nodularne litine DN 250 mm na celotnem potezu, ter na odseku Staro-žirovske ceste z dodatnim 
sekundarnim cevovodom z znižanim tlakom, prav tako iz nodularne litine DN 100 mm;  

- tlačnega cevovoda profila DN 100 mm, katerega je nadomestiti s cevovodom iz nodularne litine DN 150 mm.  

Investicija bo fizično in finančno zaključena v letu 2013, v letu 2014 pa so sredstva v višini 10.000,00 EUR 
rezervirana še za stroške pridobitve uporabnega dovoljenja in druge dokumentacije. 
 

I I .  P R O J E K T I ,  P R I P R A V L J E N I  Z A  I Z V E D B O  I N  P R O J E K T I  V  P R I P R A V I  

04.3.2.13 – Trg svobode 

I. UREDITEV OBMOČJA REKE RAČEVE V SAMEM CENTRU ŽIROV 

Obsega pripravo gradiva, ki vključuje nivoje IDZ (Idejna zasnova), IDP (Idejni projekt), PZI (Projekt za izvedbo), PID 
(Projekt izvedenih del). V tem obsegu ni vključen nivo PGD (Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) in PNG 
(Prisotnost odgovornih projektantov na gradbišču). Slednji obseg je samo okvirno izhodišče za dogovor o 
usklajevanju razdelitve del med VGP Kranj, Občino Žiri in skupino, ki je izdelala v okviru Urbanistične delavnice 
idejno zasnovo za območje (zastopa jih doc. dr. Alenka Fikfak). 

Že izvedena delavnica je podala idejne zasnove ureditve, ki pa posegajo tudi v območje reke Račeve v samem 
centru Žirov. Izdelane so bile 3 variante in je torej v okviru tega projekta potrebna samo izdelava zaključene 
variantne rešitve na podlagi natančne geodetske izmere. Širše predvideno območje urejanja obsega v celoti cca 
12.885 m2 (IDZ + IDP); ožje območje urejanja pa zajema naslednje parcele: 378, 356/2, 360/3, 376/20, 376/21, 
376/22, 376/23, 376/3, 829/10, 829/5, 909/1; v celoti cca 8.572 m2; ker v območje niso vključene celotne 
površine, je okvirna ocena ožjega območja 7.500 m2 (dodani podrobni projekti PZI + PID). 

V prvi fazi bodo poleg priprave projekta arhitekture in dokumentacije izvedena zemeljska dela (oblikovanje brežin). 
Hkrati potekajo dogovori z VGP d. d., Kranj o delitvi, financiranju in izvedbi posameznih del. 

04.3.2.15 - Pločniki Selo 

Sredstva v višini 14.035,00 EUR so namenjena za dokončno poplačilo projektne dokumentacije in za izdelavo 
potrebnih elaboratov za zagotovitev varnosti pešcev na območju vasi Selo od zaključka obstoječega pločnika v 
Kovčavem klancu do priključne ceste za Jarčjo dolino. 

04.3.2.25 – Obvoznica Žiri 

Sredstva v znesku 4.200,00 EUR so namenjena za dokončno poplačilo projektne dokumentacije (idejni projekt za 
odsek 1, idejna zasnova za odsek 2A, študija variant za odsek 2B ter 3). 

04.3.2.28 – Dobračevska ulica od Bineta do Mavsarja 

Lokalna cesta v dolžini 200 metrov na navedenem odseku je v zelo slabem stanju zato je bila v letu 2013 naročena 
projektna dokumentacija. Potrebna je izgradnja novega cestnega ustroja z vso potrebno komunalno infrastrukturo 
ter rekonstrukcija dotrajanega mostu pri Binetu z rekonstrukcijo križišča. Ocenjena vrednost del znaša cca 
186.050,00 eur. Gradnja se bo predvidoma izvajala v letu 2016 in 2017. 

04.3.2.29 – Pločniki Nova vas 

V preteklih letih je občina gradila pločnik na relaciji Žiri – Nova vas  sočasno z gradnjo fekalne kanalizacije. Do sedaj 
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je bil zgrajen pločnik iz Centra Žirov do križišča pri Primcu. V letu 2014 je potrebno pristopiti k nadaljevanju gradnje 
na odseku Primc –Tobo v dolžini cca 200 m. Realizacija projekta je v veliki meri odvisna od lastnikov tangirajočih 
zemljišč, ki bodo morali odstopiti del zemljišča v korist pločnika. V letu 2014 je v proračunu zagotovljenih 35.000,00 
eur, v prihodnjih letih pa še cca 80.000,00 eur za namen gradnje do Gantarja v Novi vasi. 

04.3.2.30 – Prvomajska ulica 

Lokalna cesta v dolžini 180 metrov na navedenem odseku je v zelo slabem stanju, zato je bila v letu 2013 naročena 
projektna dokumentacija. Potrebna je izgradnja novega cestnega ustroja z vso potrebno komunalno infrastrukturo. 
Ocenjena vrednost del na podlagi idejne dokumentacije znaša cca 157.990 EUR. Gradnja se bo predvidoma izvajala 
v letu 2017 in 2018. 

04.3.2.31 – Ulica Maksima Sedeja 

V letu 2014 bo naročena projektna dokumentacija za obnovo ulice. 

04.5.1.13 - Izgradnja I. etape kolesarske povezave Gorenjske 

Na škofjeloškem se že nekaj časa načrtuje izgradnja hrbtenice regijske kolesarske povezave. Specifični cilj projekta 
je izgradnja regijske kolesarske povezave na škofjeloškem območju s povezavo Selške in Poljanske doline za 
kolesarje, ki se vozijo zaradi rekreacije in v turistične namene. Rezultat bo več kolesarskih povezav – poti  in 
navezava za izletniške kolesarje, druženje s prijatelji, z možnostjo izbire relacije, ki upošteva prometno ureditev 
(varnost), naravne, kulturne ali turistične danosti, ki jim jih posamezna povezava na izbrani trasi ponuja. 

Projekt predvideva izgradnjo prve etape kolesarske steze, ki predstavlja povezavo Žiri – Ledinica - Selo. Izgraditi je 
potrebno osrednji del kolesarske poti ob Sori od Tomažika do Sela, dolžine približno 540 m. S tem osrednjim delom 
bo Selo povezano z Žirmi.  

04.5.2.1 – Ureditev območja Pustotnik 

V tem sklopu načrtujemo postopno ureditev območja Pustotnik. Sredstva so namenjena arhitekturni zasnovi 
območja, za izvedbo postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, za projektno dokumentacijo 
in delno izvedbo. 

07.2.2.2 – Dom starejših občanov 

V letu 2012 smo v občini Žiri izvedli mednarodno delavnico pod vodstvom Lučke Ažman Momirski iz ljubljanske 
Fakultete za arhitekturo na temo Medgeneracijsko središče v Žireh. Osnovni cilj delavnice je bil poleg ugotovitve 
potreb preveriti prostorske možnosti za postavitev medgeneracijskega centra. Izkazalo se je, da je najprimernejša 
lokacija za dislocirano enoto z do 40 posteljami in ostalimi prostori za izvajanje programov skrbi za starejše, lokacija 
ob zdravstvenem domu in lekarni v neposredni bližini centra Žirov. 

V projektu izgradnje medgeneracijskega centra je vložek občine nedvomno zemljišče ter stroški načrtovanja. V 
okviru prioritet v naslednji evropski finančni perspektivni se trudimo na Gorenjskem za vključitev tega področja 
med prioritete. Zato kot možni vir sofinanciranja poleg lastnih sredstev računamo na sredstva EU za vzpostavitev 
medgeneracijskega centra in vseh programov.  

Predvideni znesek je namenjen za pripravo gradbene dokumentacije. 

09.2.2.8 - Nadomestna gradnja športne dvorane in stare šolske stavbe 

V sklopu projekta je predvidena priprava projektne in investicijske dokumentacije, odkup manjkajočih zemljiščin 
izgradnja objekta telovadnice in šole z zunanjo ureditvijo. V letu 2014 načrtujemo pripravo spremembe 
prostorskega akta, izdelavo podrobnega prostorskega načrta in izdelavo geodetskega posnetka. 

13.2.2.08 – Kanalizacija Selo 

V letu 2014 se bo predvidoma izdelala projektna dokumentacija za gradnjo fekalne kanalizacije na Selu. Pred leti je 
bila že izdelana idejna dokumentacija z ocenjeno vrednostjo gradbenih del v znesku 817.375,00 eur. Pričetek 
gradbenih del je predviden za leto 2016 in 2017. 
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01.2.0.1 – Poslovni prostori Pr' Matic 

Znesek 14.000,00 EUR v letu 2014 je namenjen dokončanju sanacije zadnje terase (pred sejno sobo), namestitvi 
klimatske naprave ter sanaciji stropa v sanitarijah. 

01.2.0.2 - Pisarniška oprema in pohištvo 

Načrtovani znesek 1.800,00 EUR je namenjen manjšim nabavam opreme oz. pohištva (omarica za sanitarije in 
drugo). 

01.2.0.3 - Računalniška in komunikacijska oprema 

Postavka zajema menjavo ene delovne postaje ter druge nakupe po potrebi, za kar je namenjenih 4.000,00 EUR. 

01.2.0.4 – DD Partizan -  investicijsko vzdrževanje 

Za delno obnovo fasade DD Partizan je zagotovljenih 1.200,00 EUR. 

01.2.0.5 - Programska oprema 

V letu 2014 načrtujemo nadgradnjo obstoječega informacijskega sistema CADIS z novo, tretjo generacijo 
programov (vzdrževanje druge generacije, ki jo uporabljamo trenutno, nam dobavitelj zagotavlja samo še do konca 
leta 2014), kar naj bi po predračunu stalo 8.400,00 EUR. Znesek 3.600,00 EUR pa je namenjen posodobitvi 
obstoječega informacijskega sistema ODOS (pisarniško poslovanje – upravljanje dokumentov in procesov) ter 
nakupu licenčnih programov. 

02.2.0.1 - Oprema civilne zaščite 

Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. list RS št.104/08) 
podrobno določa obseg in kvaliteto opreme, ki pripadajo štabu civilne zaščite oziroma posamezni enoti. Gasilske 
enote PGD se opremljajo iz posebnih proračunskih postavk,  pri tem pa pri opravljanju nalog CZ  lahko uporabljajo 
svojo opremo in uniforme. Za potrebe Civilne zaščite se lahko uporablja tudi oprema, ki je v lasti Občine Žiri 
(avtomobili, računalniki, telefoni…).  Predvidena sredstva v višini 2.000,00 €  se bodo porabila za najnujnejšo 
opremo, ki je štab CZ ne more pridobiti iz obstoječih virov. 

03.2.0.1 - Nakup gasilske opreme 

Občina Žiri namenja 27.000,00 EUR za opremo gasilskih društev.  

04.3.2.01 - Asfaltacija cest 

V letu 2014 predvidevamo asfaltacijo cest, za kar je rezrviranih 40.000,00 EUR. 

04.3.2.11 - Odkupi zemljišč - infrastrukturni objekti 

Znesek 30.000,00 EUR je namenjenih raznim odkupom zemljišč po odmerah cest in drugih infrastrukturnih 
objektov. 

05.2.1.2 – Projekt: Varujmo naše okolje – RČN Mrzli vrh 

Ob sofinanciranju sklada Voda.si se je zgradila rastlinska čistilna naprava ob novi planinski koči PD Žiri na Mrzlem 
vrhu. V letu 2013 je bila postavljena naprava, v letu 2014 sledi še zasaditev z rastlinami in monitoring delovanja. 

06.3.2.1 – Javna razsvetljava – izgradnja novih delov 

Sredstva na postavki v višini 25.000,00 EUR so zagotovljena za postavitev novih delov javne razsvetljave na 
Dobračevi in v Rakulku. 

08.1.2.6 – Gradnja koče PD Žiri na Mrzlem vrhu 

Občina bo podprla gradnjo koče v znesku 10.000,00 EUR. 

08.2.2.2 - Investicijsko vzdrževanje kulturnih dvoran in prireditvenih prostorov 

Sredstva v znesku 20.000,00 EUR bodo namenjena nakupu projektorja v kinodvorani DPD Svoboda, v primeru 
uspešnega kandidiranja na razpisu za dodelitev sredstev Ministrstva za kulturo.  

08.2.2.4 – Knjižnica Ivana Tavčarja – investicijski transferi  

Za nakup manjše opreme v krajevni knjižnici Žiri je namenjenih 1.000,00 EUR. 

08.2.2.11 - Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - nakup knjižničnega materiala 
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Za nakup knjižničnega gradiva (knjig, revij, časopisov, avdio in video kaset, zgoščenk, CD-romov…) se v letu 2014 
namenja 10.000,00 EUR.  

08.2.2.13 – Obnova sakralnih objektov 

Sredstva v višini 20.000,00 za obnovo cerkve na Dobračevi bodo dodeljena preko javnega razpisa. 

08.2.2.14 – Skrb za premično kulturno dediščino 

Sredstva v višini 4.000,00 EUR so namenjena raznim vzdrževalnim delom ali morebitnim medletnim odkupom 
predmetov kulturne dediščine.  

09.2.2.1 - OŠ Žiri - sredstva za vrzdrž.in obnovo 

V letu 2014 se načrtuje naslednje investicijsko vzdrževanje: 

- brušenje in lakiranje parketa v prvem nadstropju starega dela 4.235,00 EUR 

- obnova sanitarij v pritličju in prvem nadstropju novega dela 41.400,00 EUR 

- oprema večnamenski prostor – jedilnica 100 kosov 3.483,00 EUR 

- stoli za računalniško učilnico 26 kosov 1.132,00 EUR 

- pomivalni stroj v kuhinji 1 kos 9.850,00 EUR. 

09.2.2.4 - Osnovna šola Jela Janežiča Šk. Loka - investicijski transferi 

Financiranje letnega programa investicij in investicijskega vzdrževanja zavoda se v letu 2013 načrtuje v višini 
2.750,00 EUR. 

V deležu 11,46% bomo sofinancirali izvedbo naslednjih investicij: 

- oprema 3 učilnic 14.000,00 EUR 

- menjava kamer 3.000,00 EUR 

- pometlec tal 500,00 EUR 

- pisarniška miza in omara 1.500,00 EUR 

- delovna miza 1.000,00 EUR 

- nakup nove računalniške opreme 4.000,00 EUR 

skupaj: 24.000,00 EUR. 

09.3.2.1 - Glasbena šola Šk. Loka - investicijski transferi 

Financiranje letnega programa investicij zavoda (nakup glasbil) je zagotovljeno v višini 1.050,00 EUR.  

11.2.0.1 – Oprema in orodje za režijski obrat – splošni stroški 

V letu 2014 načrtujemo zamenjavo  osebnega vozila za potrebe režijskega obrata nekje do vrednost 8.000,00 EUR, 
za nakup raznih manjših kosov opreme oziroma orodij za izvajanje dejavnosti režijskega obrata pa je v proračunu 
zagotovljenih 1.000,00 EUR. 

12.2.0.1 - Investicijsko vzdrževanje pokopališče 

Znesek 10.000,00 EUR v letu 2014 se namenja za obnovo stopnic na pokopališču. 

13.1.2.1 - Posode za odpadke 

Predvidena sredstva 2.000,00 EUR so namenjena za dokup posod za zbiranje komunalnih odpadkov na ekoloških 
otokih. 

13.2.2.12 - Projekt ureditve porečja Sore - projektna dokumentacija 

Na postavki so zajeti stroški vodenja in koordinacine projekta, ki jo izvaja Razvojna agencija Sora, v višini 2.715,00 
EUR. 

13.2.2.16 – Kanalizacija Pot na Rovt 

Postavka zajema sredstva za izgradnjo dveh novih priključkov na kanalizacijsko omrežje, v višini 6.000,00 EUR.  



 

Stran 83 od 85 

13.2.2.17 – Kanalizacija Osojnica 

Postavka zajema sredstva za pripravo dokumentacije v višini 8.000,00 EUR.  

14.2.0.05 - Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda 

Za izvajanje programa investicijskega vzdrževanja vodovoda je namenjenih 10.000,00 EUR. 

14.2.0.10 – Vodovod Nova vas – Corn 

Stroške izgradnje novega dela vodovoda v Novi vasi ocenjujemo na 20.000,00 EUR. 

16.1.2.2 - Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot 

Sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v dveh stanovanjih nad Lekarno ter v enem na Jezerski ulici so v letu 2014 
zagotovljena sredstva v višini 18.000,00 EUR. 

16.2.2.2 Investicijsko vzdrževanje Policijska postaja 

Za dodatne stroške pri urejanju ogrevanja v objektu je predvidenih 1.000,00 EUR. 

 

V .  D R Ž A V N E  P O M O Č I  

04.1.1.1 - Državne pomoči za področje kmetijstva 

Občina Žiri namenja sredstva za področje kmetijstva v obliki državnih pomoči na osnovi pravilnika in oblikovanega 
programa za področje kmetijstva, ki je usklajen s programom razvoja podeželja za območje upravne enote. 
Sredstva se dodelijo upravičencem na osnovi razpisa, v skladu s predpisi v zvezi z dodeljevanjem državnih pomoči. 
Višina sredstev za leto 2014 znaša 20.000,00 EUR. 

04.1.1.5 - Ukrepi de minimis in ostali okrepi na področju kmetijstva 

Za sofinanciranje ostalih dejavnosti na področju kmetijstva po načelu de minimis je v proračunu zagotovljenih 
4.000,00 EUR. 

04.6.1.8 – Spodbujanje podjetništva 

Predviden je ukrep sofinanciranja udeležbe na sejmih, sredstva se upravičencem dodelijo preko javnega razpisa.  

Kot državne pomoči oz. pomoči de minimis se spremljajo tudi olajšave pri plačilu komunalnega prispevka. 
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Kadrovs ki  načrt  za  leto  2014 

 

V skladu z 42. in 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l.RS št. 56/02 in dopolnitve) predlagamo občinskemu 
svetu Občine Žiri kadrovski načrt za leto 2014. 
 
V kadrovskem načrtu je prikazano dejansko stanje zaposlenosti po sistemiziranih delovnih mestih konec leta 2013 ter 
predvideno ciljno stanje zaposlenosti v skladu z delovnim področjem občinske uprave konec leta 2014. Upoštevana so 
delovna razmerja za nedoločen in za določen čas.  

• Delovno mesto Višji svetovalec za turizem in kulturo je upoštevano kot zaposlitev za polovični delovni čas. 

• Stroški delovnega mesta Višji svetovalec za varstvo okolja in gospodarstvo se delijo v razmerju 30% na 
stroškovno mesto 1053 -   RO ZBIRANJE IN ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV in 70% na stroškovno mesto 
1052 - RO KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA. 

• Stroški delovnega mesta Upravljavec sistema se delijo v razmerju 50% na stroškovno mesto 1051 -   RO 
VODOOSKRBA in 50% na stroškovno mesto 1052 - RO KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA. 

• Delavka na delovnem mestu Svetovalec za družbene dejavnosti in kmetijstvo bo v letu 2014 na porodniškem 
dopustu, zato strošek ni načrtovan, so pa upoštevani dodatki za povečan obseg dela pri tistih delovnih 
mestih, ki bodo prevzela dela in naloge tega delovnega mesta. 

 
Najvišje možno število dijakov in študentov na praktičnem usposabljanju je en dijak oz. študent na mesec v uradu 
župana.  
 
Predlog kadrovskega načrta je usklajen s predlogom proračuna Občine Žiri za leto 2014 na osnovi finančnega 
ovrednotenja kadrovskega načrta.  
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KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2014 
 

sistemizirana delovna mesta delež 
del. 
časa  

dejansko 
stanje 12/2013 

ciljno stanje 
12/2014 

n
e

d
o

l.
 

ča
s 

d
o

lo
č.

 

ča
s 
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e
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o
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ča
s 

 
URAD ŽUPANA: 

 skupaj 
zasedenih 

delovnih mest:  
10 

skupaj 
zasedenih 

delovnih mest: 
10 

direktor občinske uprave (UP) 1,00  1  1 

višji svetovalec I za investicije (U) 1,00 1  1  

poslovni sekretar VI (ST) 1,00 1  1  

svetovalec II za družbene dejavnosti in kmetijstvo (U) 1,00 1  1  

višji svetovalec II za proračun (U) 1,00 1  1  

računovodja VI (ST) 1,00 1  1  

višji svetovalec I za komunalo in urejanje prostora (U) 1,00 0  0  

hišnik IV (ST) 1,00 1  1  

višji svetovalec za turizem in kulturo (U) 0,50 1  1  

komunalni delavec (ST) 1,00 1  1  

višji svetovalec I za investicije (U) 1,00 1  1  

 
REŽIJSKI OBRAT: 

 skupaj: 
4 

skupaj: 
4 

saldakontist V (ST) 1,00 1  1  

upravljalec sistema V (ST) 1,00 1  1  

komunalni delavec – vzdrževalec sortirnice odpadkov (ST) 1,00 1  1  

višji svetovalec III za var. okolja in gospodarstvo (U) 1,00 1  1  

 
VSE SKUPAJ: 

 14 delovnih 
mest 

14 delovnih 
mest 

 
UP = uradniški položaj 
U = uradniško delovno mesto 
ST = strokovno tehnično delovno mesto 

 



 

 OBČINA ŽIRI 
Loška cesta 1, 4226 ŽIRI 
Tel.: 04 50 50 700, fax: 04 51 05 444 
e-pošta: obcina.ziri@ziri.si, http://www.ziri.si 

 

 
Datum: 6.12.2013 
 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE ŽIRI 
 
 
 

ZADEVA: NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2014  
 
Ravnanje (pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje) s stvarnim premoženjem občin ureja 
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 
86/2010), ki se uporablja od 5.11.2010 dalje.  
 
Na podlagi 11. člena ZSPDSLS sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem svet občine na 
predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna, načrt se predloži v sprejem svetu občine skupaj 
s predlogom proračuna.   
 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, 
načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in načrt najema nepremičnega premoženja. 
 
 
V letu 2014 načrtujemo prodajo naslednjega občinskega stvarnega premoženja: 
  

zap. naziv kategorija 

ocena 
vrednosti v 

EUR 

1 Nezazidano stavbno zemljišče nad območjem ZN v Plastuhovi grapi zemljišča 30.000 

2 Zazidano stavbno zemljišče Osojnica zemljišča 9.000 

3 Nezazidano stavbno zemljišče Jezerska ulica zemljišča 15.000 

4 Nezazidano stavbno zemljišče v Plastuhovi grapi zemljišča 20.000 

5 Stanovanje Loška cesta 1 stanovanje 30.000 

 
 
 

Župan 
          mag. Janez Žakelj 
 
 
 
Priloga: 
programi prodaje občinskega stvarnega premoženja 
  



Zap. 1:  Program prodaje  nezazidanega stavbnega zemljišča nad območjem ZN v Plastuhovi grapi 

 
1. Identifikacijska oznaka nepremičnine: 
Na pobočju (obrnjenem proti JV) nad območjem zazidalnega načrta Plastuhova grapa je po veljavnem 
prostorskem planu še en pas možne pozidave, ki pa ni bil vključen v območje zazidalnega načrta, 
številka parcele 864, k.o. Žirovski vrh, velikost parcele 3280 m2. 

 
2. Orientacijska vrednost nepremičnine: 
Cenitev je bila opravljena na dan 1.2.2012 in je znašala 66.300,00 EUR. Predlagana ocena vrednosti je 
nižja glede na tržne razmere. 
 
3. Predvidena metoda razpolaganja: 
Prodaja z javnim zbiranjem ponudb, objava v sredstvih javnega obveščanja.  
 
4. Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja: 
Zemljišče je zazidljivo, ni pa komunalno opremljeno. Možno ga je razparcelirati na parcele za 
individualno gradnjo, pogoj pa je ureditev dostopa.  
Komunalna ureditev in sam niz pozidave bi se navezoval na že obstoječe novo naselje. S tem bi 
pridobili nekaj dodatnih parcel za individualno gradnjo, ne da bi aktivirali nove površine na račun 
sedanjih kmetijskih površin. 
Učinek: 
Pridobili bomo nekaj dodatnih parcel za individualno gradnjo, ne da bi aktivirali nove površine na 
račun sedanjih kmetijskih površin. 
Občina pridobi možnost ev. menjave teh parcel za zemljišča v sklopu pridobivanja zemljišč za športno 
rekreacijske površine. 
 
5. Pravni pregled: 
Zemljiško knjižno lastništvo nepremičnine. Parcela je bila z javnim razpisom naprodaj v letu 2012, 
vendar ni bila prodana, zato se prodaja ponovi v letu 2013. 
 
 
 
Zap. 2:  Program prodaje zazidanega stavbnega zemljišča OSOJNICA: 

 
1. Identifikacijska oznaka nepremičnine: 
Parcela *153 k.o. Žiri v izmeri 343 m2, ki predstavlja zazidano stavbno zemljišče, ki se nahaja v 
Osojnici v neposredni bližini stanovanjskih objektov Gliha in Naglič. Na parceli je v preteklosti stalo 
poslopje, ki v današnjem času ni več vidno. Velikost parcele omogoča gradnjo enodružinske 
stanovanjske hiše . 
 
2. Orientacijska vrednost nepremičnine: 
Za parcelo še ni izdelano cenitveno poročilo. Okvirna vrednost zemljišča znaša 18.000,00 EUR. 
 
3. Predvidena metoda razpolaganja: 
 
Prodaja z javnim zbiranjem ponudb, objava v Uradnem listu in spletni strani ter morebitnih drugih 
sredstvih javnega obveščanja. 
 
4. Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja: 
Ker je parcela namenjena za gradnjo enodružinske stanovanjske hiše je v interesu občine, da se 
parcela proda. 



 
5. Pravni pregled: 
Parcela je zemljiško knjižno urejena – občina Žiri ima vknjiženo lastninsko pravico. 
 
 
 
Zap. 3:  Program prodaje nezazidanega stavbnega zemljišča Jezerska ulica: 

 
1. Identifikacijska oznaka nepremičnine: 
Parcela 920/11 k.o. Žirovski vrh v izmeri 525 m2, ki predstavlja nezazidano stavbno zemljišče, ki se 
nahaja med Jezersko ulico in ulico Pod Griči. Velikost parcele omogoča gradnjo enodružinske 
stanovanjske hiše. Pred gradnjo objekta bo potrebna še izdelava OPPN. 
 
2. Orientacijska vrednost nepremičnine: 
Za parcelo je izdelano cenitveno poročilo v letu 2011, iz katerega je razvidno, da znaša vrednost 
parcele 32.120,00 EUR  brez DDV. Predlagana ocena vrednosti je nižja glede na tržne razmere. 
 
3. Predvidena metoda razpolaganja: 
Prodaja z javnim zbiranjem ponudb, objava v Uradnem listu in spletni strani ter morebitnih drugih 
sredstvih javnega obveščanja. 
 
4. Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja: 
Ker je parcela namenjena za gradnjo enodružinske stanovanjske hiše je v interesu občine, da se 
parcela proda. 
 
5. Pravni pregled: 
Parcela je zemljiško knjižno urejena – občina Žiri ima vknjiženo lastninsko pravico. 
 
 
 
Zap. 4  Program prodaje  nezazidanega stavbnega zemljišča v Plastuhovi grapi 

 
1. Identifikacijska oznaka nepremičnine: 
Na pobočju Plastuhove grape (ob potoku Plastuhla nasproti g. Frlica) se nahaja občinska parcela št. 
860/3,*149 velikosti 755 m2. Parcela je namenjena gradnji, vendar je zaradi njenih gabaritov (cca 47 
x 16 m) možnost gradnje dokaj omejena.  

 
2. Orientacijska vrednost nepremičnine: 
Za parcelo še ni izdelano cenitveno poročilo. Okvirna vrednost znaša cca 30.000,00 eur. Predlagana 
ocena vrednosti je nižja glede na tržne razmere. 
 
3. Predvidena metoda razpolaganja: 
Prodaja z javnim zbiranjem ponudb, objava v sredstvih javnega obveščanja.  
 
4. Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja: 
Zemljišče je zazidljivo, z možnostjo priključitve na komunalno infrastrukturo.  
Učinek: Omogoči se gradnja novega stanovanjskega objekta, občina pridobi sredstva za nakup drugih 
zemljišč. 
 
5. Pravni pregled: 
Zemljiško knjižno lastništvo nepremičnine.  



 
 
 
Zap. 5:  Program prodaje stanovanja Loška cesta 1 

 
1. Identifikacijska oznaka nepremičnine: 

Parcela št. 376/9, k.o. Dobračeva ID 5379016, v izmeri 56,63 m2, ki predstavlja dvosobno stanovanje s 
kabinetom v poslovno stanovanjskem objektu Pr Matic. Trenutni najemnik je izkazal interes po 
nakupu stanovanja. 

 
2. Orientacijska vrednost nepremičnine: 

Za stanovanje še ni izdelano cenitveno poročilo. Okvirna vrednost stanovanja je 45.000,00 eur. 
Predlagana ocena vrednosti je nižja glede na tržne razmere. 
 

3. Predvidena metoda razpolaganja:  
Prodaja z javnim zbiranjem ponudb, pri čemer ima stanovalec prednost pri nakupu.  
 

4. Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja: 
Občina proda stanovanje interesentu, kupnino porabi za nakup drugih potrebnih zemljišč. 
 

5. Pravni pregled 
Stanovanje nima urejene etažne lastnine.  
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Datum: 6.12.2013  
 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE ŽIRI 
 
 
 

ZADEVA: LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 
2014  
 
Prodajo občinskega finančnega premoženja ureja Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/11, ZJF-
UPB4) v 80.a do 80.h členu, ter Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim 
premoženjem države in občin (Ur. l. RS št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09, 38/10-ZUKN). 
 
Občina Žiri v letu 2014 načrtuje realizacijo naslednje prodaje: 
 
 
Program prodaje lastniškega deleža podjetja Toplarna Železniki  
 
1. Identifikacijska oznaka: 
Lastniški delež v gospodarski družbi Toplarna Železniki, Proizvodnja in distribucija toplotne energije, 
d.o.o., Češnjica 54, 4228 Železniki, predstavlja 0,7383%. 
 
2. Orientacijska vrednost nepremičnine: 
Občina Žiri bi svoj lastniški delež prodala v paketu z družbeniki: Alples d.d., Domel d.o.o. in Niko d.d. 
(njihov delež 58,67%). Po njihovi cenitvi celotnega deleža odprodaje, je 0,7383% lastniški delež 
Občine Žiri ocenjen na 30.350,34 EUR. V pogajanjih bo predvidoma dosežena nekoliko nižja cena, ki 
je upoštevana tudi v proračunu. 
 
3. Predvidena metoda razpolaganja: 
S potencialnimi kupci že potekajo razgovori, ki jih vodi Alples d.d. Tako se pričakuje dogovor o 
prodaji. 
 
4. Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja: 
Občina Žiri ima v toplarni po oceni trenutno vezanih približno 30.000 EUR, od katerih ne prejema 
dividend, prav tako ji dejavnost ogrevanja zaradi razdalje ne more koristiti. Prodaja lastniških deležev 
(večinskega deleža) tako za Občino Žiri predstavlja priložnost za dosego višje cene deleža ter hkrati 
nižjih stroškov prodaje. 
 
5. Pravni pregled: 
Lastniški delež Občine Žiri je vpisan v sodnem/poslovnem registru Slovenije. 
 
 
         Župan 
         mag. Janez Žakelj l.r. 



OBČINA ŽIRI

6.12.2013

NAČRT NABAV IN JAVNIH NAROČIL ZA LETO 2014

Glede na mejne zneske za izvedbo postopkov javnih naročil pri nabavi blaga, storitev in naročilu gradenj, je

potrebno preveriti potrebo po izvedbi ustreznega postopka pri realizaciji naslednjih proračunskih postavk:

Konto Postavka Opis PREDLOG 2014

1 2 3 7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 28.300,00

01.1.1.7 Obveščanje javnosti 28.300,00
402099 Drugi splošni material in storitve 133.000,00

01.1.1.14 Notranja revizija 4.000,00
04.5.2.1 Ureditev območja Pustotnik 7.000,00
04.6.1.10 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 9.000,00
06.1.1.1 Občinski prostorski načrt 2.000,00
06.1.1.4 Priprava OPPN - občinskih podrobnih prostorskih načrtov 32.000,00
06.1.1.8 Poplavna študija 25.000,00
07.2.2.2 Dom starejših občanov 30.000,00
13.1.1.14 Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov 7.000,00
13.2.1.3 Tekoči stroški čistilne naprave 6.000,00
14.1.0.1 Tekoči stroški vodooskrbe 4.500,00
16.1.1.1 Tekoči odhodki stanovanjskega sklada 4.000,00
16.2.1.1 Zdravstveni dom 2.500,00

402200 Električna energija 67.810,00

01.1.1.8 Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave 3.000,00
01.1.4.3 Stara šola - Muzej 2.500,00
04.3.1.1 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 200,00
04.5.1.4 Info točka 250,00
06.3.1.1 Javna razsvetljava 20.000,00
09.1.1.6 Kritje stroškov VVE programov izven ekonomske cene 1.300,00
11.1.0.3 Splošni materialni stroški režijskega obrata 800,00
12.1.0.3 Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost 1.500,00
13.1.1.11 Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica 2.000,00
13.2.1.3 Tekoči stroški čistilne naprave 17.500,00
14.1.0.1 Tekoči stroški vodooskrbe 17.950,00
16.1.1.1 Tekoči odhodki stanovanjskega sklada 200,00
16.2.1.1 Zdravstveni dom 10,00
16.2.1.4 Policijska postaja Jobstova 9 600,00

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 64.000,00

13.1.1.14 Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov 15.000,00
13.1.1.15 Zbiranje odpadne embalaže 24.000,00
13.1.1.16 Zbiranje bioloških odpadkov 2.500,00
13.1.1.17 Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 22.500,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 413.640,00

01.1.4.5 Vzdrževanje otroških igrišč 1.000,00
04.1.1.2 Vzdrževanje gozdnih cest 6.850,00
04.3.1.1 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 79.800,00
04.3.1.2 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 130.000,00
04.3.1.3 Krajevne oznake 3.000,00
04.3.1.5 Tekoče vzdrževanje javnih poti 30.000,00
04.5.1.6 Pustotnik 5.000,00
05.1.1.1 Urejanje vodotokov in brežin 4.000,00
06.3.1.1 Javna razsvetljava 8.000,00
06.3.1.2 Praznična okrasitev in izobešanje zastav 2.700,00
13.1.1.11 Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica 3.000,00
13.1.1.14 Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov 4.000,00
13.1.1.18 Obdelava komunalnih odpadkov 33.000,00
13.1.1.19 Odlaganje ostankov komunalnih odpadkov 37.900,00
13.2.1.3 Tekoči stroški čistilne naprave 18.200,00
13.2.1.4 Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja 6.000,00
14.1.0.1 Tekoči stroški vodooskrbe 19.190,00
14.1.0.5 Vzdrževanje in menjava vodomerov 18.000,00



14.1.0.6 Vzdrževanje priključkov in druge posebne storitve 4.000,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo 125.000,00

09.2.1.4 Šolski prevozi 125.000,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav 29.000,00

06.3.2.1 Javna razsvetljava - izgradnja novih delov 25.000,00
12.2.0.1 Investicijsko vzdrževanje pokopališče 4.000,00

420400 Priprava zemljišča 66.000,00

04.5.1.13 Izgradnja I. etape kolesarske povezave Gorenjske 56.000,00
04.5.2.1 Ureditev območja Pustotnik 10.000,00

420401 Novogradnje 211.274,00

04.3.2.29 Pločniki Nova vas 30.000,00
13.2.2.09 Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore - odpadne vode 155.274,00
13.2.2.16 Kanalizacija pot na Rovt 6.000,00
14.2.0.10 Vodovod Nova vas Corn 20.000,00

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 232.000,00

04.3.2.01 Asfaltacija cest 40.000,00
04.3.2.27 Sanacija ceste Goropeke 140.000,00
13.1.2.3 Ureditev sortirnice komunalnih odpadkov Osojnica 52.000,00

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 70.000,00

04.3.2.31 Ulica Maksima Sedeja 10.000,00
08.1.2.2 Smučarske skakalnice - Nordijski center Žiri 25.000,00
12.2.0.1 Investicijsko vzdrževanje pokopališče 6.000,00
14.2.0.05 Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda 10.000,00
16.1.2.2 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot 18.000,00
16.2.2.2 Investicijsko vzdrževanje Policijska postaja 1.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 755.435,00

04.3.2.13 Trg svobode 20.000,00
04.3.2.15 Pločniki Selo 14.035,00
04.3.2.25 Obvoznica Žiri 4.200,00
04.3.2.28 Dobračevska ulica - od Bineta do Mavsarja 12.000,00
04.3.2.30 Prvomajska ulica 8.000,00
04.5.1.13 Izgradnja I. etape kolesarske povezave Gorenjske 9.000,00
04.5.2.1 Ureditev območja Pustotnik 27.000,00
08.2.2.9 Zunanja ureditev območja Žirovske pristave in opremljanje muzejskih prostorov 602.500,00
09.2.2.8 Nadomestna gradnja športne dvorane in stare šolske stavbe 20.700,00
13.2.2.08 Kanalizacija Selo 30.000,00
13.2.2.17 Kanalizacija Osojnica 8.000,00

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 29.520,00

09.2.2.7 Projekt REAAL I - OŠ Žiri 19.520,00
14.2.0.06 Vodovod skozi Stare Žiri 10.000,00



OBČINA ŽIRI

NAČRT IZVRŠEVANJA PRORAČUNA ZA LETO 2014

Postavka Opis PREDLOG 2014 1. četrtletje 2. četrtletje 3. četrtletje 4. četrtletje skupaj  + / -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 PRIHODKI ZA REDNE PRORAČUNSKE DEJAVNOSTI OBČINE 3.927.538 918.408 849.703 865.246 1.294.183 3.927.538 0

1.1.1 Lastni davčni viri in odstopljeni viri 3.236.380 876.595 786.595 786.595 786.595 3.236.380 0

1.1.2 Drugi lastni viri 45.850 11.463 11.463 11.463 11.463 45.850 0

1.1.3 Prihodki od stvarnega in finančnega premoženja 105.000 28.750 750 750 74.750 105.000 0

1.2.2 Sofinanciranje dejavnosti iz državnega proračuna in drugih virov 540.308 1.600 50.895 66.438 421.375 540.308 0

2 PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DRUGIH (TRŽNIH) DEJAVNOSTI 912.911 467.704 138.402 168.402 138.402 912.911 0

2.1.1 GJS vodooskrbe 113.000 28.250 28.250 28.250 28.250 113.000 0

2.1.2 GJS ravnanja z odpadno vodo 117.000 29.250 29.250 29.250 29.250 117.000 0

2.1.3 GJS ravnanja s komunalnimi odpadki 175.600 43.900 43.900 43.900 43.900 175.600 0

2.1.5 Prihodki od ostalih dejavnosti ravnanja z odpadki 8.700 2.175 2.175 2.175 2.175 8.700 0

2.1.7 Pokopališka dejavnost 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 0

2.1.8 Sofinanciranjje dejavnosti RO iz državnega proračuna in drugih virov 385.911 343.454 14.152 14.152 14.152 385.911 0

2.3.1 Najemnine za stanovanja 32.500 8.125 8.125 8.125 8.125 32.500 0

2.3.2 Prihodki od prodaje stanovanj 30.000 0 0 30.000 0 30.000 0

2.4.1 Najemnina za poslovne prostore 20.500 5.125 5.125 5.125 5.125 20.500 0

2.4.2 Drugi prihodki od dejavnosti upravljanja prostorov in zgradb 9.000 2.250 2.250 2.250 2.250 9.000 0

2.6.1 MFE OŠ Žiri 700 175 175 175 175 700 0

0 0 0 0 0 0

PRIHODKI 4.840.449 1.386.112 988.105 1.033.648 1.432.585 4.840.449 0

Postavka Opis PREDLOG 2014 1. četrtletje 2. četrtletje 3. četrtletje 4. četrtletje skupaj  + / -

1 2 6 4 5 6 7 8 9

01 JAVNA UPRAVA 695.898 142.127 180.457 172.907 200.407 695.898 0

01.1.1.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim 203.258 50.815 50.815 50.815 50.815 203.258 0

01.1.1.2 Prispevki delodajalca za socialno varnost 30.570 7.643 7.643 7.643 7.643 30.570 0

01.1.1.3 Materialni stroški uprave 46.760 11.690 11.690 11.690 11.690 46.760 0

01.1.1.4 Urejanje premoženjskih razmerij 21.000 5.250 5.250 5.250 5.250 21.000 0

01.1.1.5 Proračunska rezerva za naravne nesreče 2.000 0 0 0 2.000 2.000 0

01.1.1.7 Obveščanje javnosti 29.100 7.275 7.275 7.275 7.275 29.100 0

01.1.1.8 Tekoči stroški poslovnih prostorov občinske uprave 21.770 5.443 5.443 5.443 5.443 21.770 0

01.1.1.9 Skupna občinska uprava 7.000 1.750 1.750 1.750 1.750 7.000 0

01.1.1.11 Stroški finančnih, fiskalnih in drugih transakcij 2.000 500 500 500 500 2.000 0

01.1.1.12 Splošna proračunska rezervacija 30.000 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000 0

01.1.1.13 Inšpekcijska in redarska služba 10.000 0 0 5.000 5.000 10.000 0

01.1.1.14 Notranja revizija 4.000 0 0 4.000 0 4.000 0

01.1.1.15 Žirovske stopinje 15.900 3.975 3.975 3.975 3.975 15.900 0

01.1.1.16 Davek na nepremičnine 40.000 0 0 20.000 20.000 40.000 0

01.1.2.1 Sklad župana 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 0

01.1.2.2 Nagrade za opravljanje funkcije 11.215 2.804 2.804 2.804 2.804 11.215 0

01.1.2.3 Materialni stroški - urad župana 1.400 350 350 350 350 1.400 0

01.1.2.4 Občinske nagrade in priznanja 500 0 0 500 0 500 0

01.1.2.5 Plače in drugi izdatki zaposlenim - župan 40.250 10.063 10.063 10.063 10.063 40.250 0

01.1.2.6 Prispevki delodajalca za socialno varnost - župan 6.430 1.608 1.608 1.608 1.608 6.430 0

01.1.2.7 Darilo ob rojstvu otroka 8.700 2.175 2.175 2.175 2.175 8.700 0

01.1.3.1 Občinski svet in delovna telesa občinskega sveta 14.100 3.525 3.525 3.525 3.525 14.100 0

01.1.3.3 Nadzorni odbor 670 670 0 0 0 670 0

01.1.3.4 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 900 0 0 450 450 900 0

01.1.3.5 Stroški volitev 30.000 0 0 0 30.000 30.000 0

01.1.4.1 DD Partizan - tekoče vzdrževanje 1.520 380 380 380 380 1.520 0

01.1.4.3 Stara šola - Muzej 16.900 4.225 4.225 4.225 4.225 16.900 0

01.1.4.4 Urejanje spomenikov 10.000 0 10.000 0 0 10.000 0

01.1.4.5 Vzdrževanje otroških igrišč 3.000 0 0 1.500 1.500 3.000 0

01.2.0.1 Poslovni prostori Pr' Matic 14.000 0 14.000 0 0 14.000 0

01.2.0.2 Pisarniška oprema in pohištvo 1.800 0 1.800 0 0 1.800 0

01.2.0.3 Računalniška in komunikacijska oprema 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 0

01.2.0.4 DD Partizan - investicijsko vzdrževanje 1.200 0 1.200 0 0 1.200 0

01.2.0.5 Programska oprema 12.000 0 12.000 0 0 12.000 0

01.4.0.3 Odplačilo kredita - Banka Koper (Nadzidava OŠ) 36.465 9.116 9.116 9.116 9.116 36.465 0

01.4.0.4 Stroški kredita - Banka Koper 9.490 2.373 2.373 2.373 2.373 9.490 0

02 OBRAMBA - CIVILNA ZAŠČITA 2.400 0 0 400 2.000 2.400 0

02.1.0.1 Stroški obrambnega usposabljanja 400 0 0 400 0 400 0

02.2.0.1 Oprema civilne zaščite 2.000 0 0 0 2.000 2.000 0

03 PROTIPOŽARNA VARNOST 59.010 8.003 8.003 35.003 8.003 59.010 0

03.1.0.1 Dejavnost prostovoljnih gasilskih društev 28.000 7.000 7.000 7.000 7.000 28.000 0

03.1.0.2 Gasilska zveza Škofja Loka 4.010 1.003 1.003 1.003 1.003 4.010 0

03.2.0.1 Nakup gasilske opreme 27.000 0 0 27.000 0 27.000 0

04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 797.216 158.202 215.047 259.132 164.837 797.216 0

04.1.1.1 Državne pomoči za področje kmetijstva 20.000 0 0 10.000 10.000 20.000 0

04.1.1.2 Vzdrževanje gozdnih cest 6.850 0 0 0 6.850 6.850 0

04.1.1.3 Program razvoja podeželja - RAS 3.000 750 750 750 750 3.000 0



04.1.1.4 Oskrba najdenih živali 1.500 375 375 375 375 1.500 0

04.1.1.5 Ukrepi de minimis in ostali okrepi na področju kmetijstva 4.000 0 0 2.000 2.000 4.000 0

04.1.1.6 Delovanje LAS Loškega pogorja in izvajanje skupnih razvojnih projektov 4.186 1.047 1.047 1.047 1.047 4.186 0

04.3.1.1 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 0

04.3.1.2 Zimsko vzdrževanje občinskih cest 130.000 80.000 50.000 0 0 130.000 0

04.3.1.3 Krajevne oznake 3.000 0 0 3.000 0 3.000 0

04.3.1.4 Vzdrževanje ostalih prometnih in neprometnih površin 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 0

04.3.1.5 Tekoče vzdrževanje javnih poti 30.000 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000 0

04.3.2.01 Asfaltacija cest 40.000 0 0 0 40.000 40.000 0

04.3.2.02 Jezerska ulica 5.000 0 5.000 0 0 5.000 0

04.3.2.11 Odkupi zemljišč - infrastrukturni objekti 30.000 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000 0

04.3.2.13 Trg svobode 20.000 0 0 10.000 10.000 20.000 0

04.3.2.15 Pločniki Selo 14.035 14.035 0 0 0 14.035 0

04.3.2.25 Obvoznica Žiri 4.200 4.200 0 0 0 4.200 0

04.3.2.27 Sanacija ceste Goropeke 140.000 0 70.000 70.000 0 140.000 0

04.3.2.28 Dobračevska ulica - od Bineta do Mavsarja 12.000 0 0 12.000 0 12.000 0

04.3.2.29 Pločniki Nova vas 35.000 0 5.000 30.000 0 35.000 0

04.3.2.30 Prvomajska ulica 8.000 0 0 8.000 0 8.000 0

04.3.2.31 Ulica Maksima Sedeja 10.000 0 0 10.000 0 10.000 0

04.5.1.2 Turistična društva 3.400 0 0 0 3.400 3.400 0

04.5.1.4 Info točka 1.250 313 313 313 313 1.250 0

04.5.1.6 Pustotnik 5.000 0 2.500 0 2.500 5.000 0

04.5.1.9 Promocija občine 10.000 0 5.000 5.000 0 10.000 0

04.5.1.10 Projek RAS: DUO - Domača in umetna obrt 500 0 500 0 0 500 0

04.5.1.11 RDO Gorenjske 1.080 0 1.080 0 0 1.080 0

04.5.1.12 RAS - dejavnost LTO 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 0

04.5.1.13 Izgradnja I. etape kolesarske povezave Gorenjske 65.000 0 15.000 25.000 25.000 65.000 0

04.5.1.14 Projekt: Znanje za turizem (RAS) 1.620 0 0 0 1.620 1.620 0

04.5.1.15 Projekt: Posodobitev informacijskega središča Triglavska roža Bled 665 0 0 665 0 665 0

04.5.2.1 Ureditev območja Pustotnik 44.000 0 11.000 22.000 11.000 44.000 0

04.6.1.1 Program razvoja podjetništva - RAS 3.000 750 750 750 750 3.000 0

04.6.1.2 Kreditna shema - RAS 10.000 10.000 0 0 0 10.000 0

04.6.1.3 Gospodarska združenja 1.200 0 0 1.200 0 1.200 0

04.6.1.6 Projekt: Teden obrti in podjetništva 300 0 0 300 0 300 0

04.6.1.8 Spodbujanje podjetništva 2.500 0 0 0 2.500 2.500 0

04.6.1.10 Izvajanje lokalnega energetskega koncepta 9.000 2.250 2.250 2.250 2.250 9.000 0

04.6.2.10 Svetovalna pisarna za MKČN - RAS 900 225 225 225 225 900 0

04.7.1.2 Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja v javnem interesu - BSC 7.030 1.758 1.758 1.758 1.758 7.030 0

05 VARSTVO OKOLJA 12.430 0 3.430 4.250 4.750 12.430 0

05.1.1.1 Urejanje vodotokov in brežin 4.000 0 0 3.000 1.000 4.000 0

05.2.1.1 Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 5.000 0 0 1.250 3.750 5.000 0

05.2.1.2 Projekt: Varujmo naše okolje - RČN Mrzli vrh 3.430 0 3.430 0 0 3.430 0

06 PROSTORSKI RAZVOJ 126.000 12.000 32.000 70.500 11.500 126.000 0

06.1.1.1 Občinski prostorski načrt 2.000 0 0 2.000 0 2.000 0

06.1.1.4 Priprava OPPN - občinskih podrobnih prostorskih načrtov 32.000 0 0 32.000 0 32.000 0

06.1.1.6 Projekt: Zbirni kataster GJI Gorenjske - 2. del 1.000 1.000 0 0 0 1.000 0

06.1.1.8 Poplavna študija 25.000 0 25.000 0 0 25.000 0

06.2.1.1 Vaški vodovodi 8.000 0 0 4.000 4.000 8.000 0

06.3.1.1 Javna razsvetljava 28.000 7.000 7.000 7.000 7.000 28.000 0

06.3.1.2 Praznična okrasitev in izobešanje zastav 5.000 4.000 0 500 500 5.000 0

06.3.2.1 Javna razsvetljava - izgradnja novih delov 25.000 0 0 25.000 0 25.000 0

07 ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST 193.568 40.755 40.755 51.305 60.755 193.568 0

07.1.1.1 Mrliško ogledna služba 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 0

07.2.1.1 Zdravstvena letovanja za otroke 550 0 0 550 0 550 0

07.2.1.2 Oskrba v domovih za ostarele in invalidne osebe 90.000 22.500 22.500 22.500 22.500 90.000 0

07.2.1.3 Služba za pomoč in nego na domu 28.745 7.186 7.186 7.186 7.186 28.745 0

07.2.1.4 Plačilo pogrebnih stroškov nepremožnih 900 225 225 225 225 900 0

07.2.1.5 Subvencioniranje stanarin 8.500 2.125 2.125 2.125 2.125 8.500 0

07.2.1.6 Zdravstveno zavarovanje občanov 13.000 3.250 3.250 3.250 3.250 13.000 0

07.2.1.8 Varna hiša Gorenjske 2.013 503 503 503 503 2.013 0

07.2.1.9 Družinski pomočnik 10.200 2.550 2.550 2.550 2.550 10.200 0

07.2.1.11 Dnevni center Škofja Loka 660 165 165 165 165 660 0

07.2.1.12 Pomoč socialno ogroženim 1.000 250 250 250 250 1.000 0

07.2.2.2 Dom starejših občanov 30.000 0 0 10.000 20.000 30.000 0

08 REKREACIJA, KULTURA, DEJAVNOST NEPROF.ZDRUŽ. 945.860 28.428 22.928 156.778 737.728 945.860 0

08.1.1.1 Izvajanje letnega programa športa 70.000 0 0 20.000 50.000 70.000 0

08.1.1.4 Tekoči stroški športnih objektov 3.000 0 0 0 3.000 3.000 0

08.1.1.5 Nagrade za športne dosežke 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0

08.1.2.2 Smučarske skakalnice - Nordijski center Žiri 25.000 0 0 25.000 0 25.000 0

08.1.2.6 Gradnja koče PD Žiri na Mrzlem vrhu 10.000 10.000 0 0 0 10.000 0

08.2.1.1 Dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev 20.000 0 0 10.000 10.000 20.000 0

08.2.1.2 Muzejska dejavnost 2.000 0 0 2.000 0 2.000 0

08.2.1.3 Založniška in literarna dejavnost 6.000 0 0 0 6.000 6.000 0

08.2.1.4 Stroški kulturnih prireditev in proslav 5.500 1.375 1.375 1.375 1.375 5.500 0

08.2.1.5 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka 54.210 13.553 13.553 13.553 13.553 54.210 0

08.2.1.7 Kritje tekočih stroškov kulturnih dvoran 8.000 0 4.000 2.000 2.000 8.000 0

08.2.2.2 Investicijsko vzdrževanje kulturnih dvoran in prireditvenih prostorov 20.000 0 0 10.000 10.000 20.000 0

08.2.2.4 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - investicijski transferi 1.000 0 500 500 0 1.000 0



08.2.2.9 Zunanja ureditev območja Žirovske pristave in opremljanje muzejskih prostorov602.500 0 0 0 602.500 602.500 0

08.2.2.11 Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka - nakup knjižničnega materiala 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 0

08.2.2.13 Obnova sakralnih objektov 20.000 0 0 20.000 0 20.000 0

08.2.2.14 Skrb za premično kulturno dediščino 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 0

08.2.2.16 Projekt REAAL II - Muzej Žiri 55.000 0 0 30.000 25.000 55.000 0

08.3.1.01 Sofinanciranje humanitarnih programov društev 2.400 0 0 2.400 0 2.400 0

08.3.1.02 Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov društev 2.760 0 0 2.760 0 2.760 0

08.3.1.03 Pogostitev starejših občanov 1.000 0 0 0 1.000 1.000 0

08.3.1.04 Sofinanciranje programov invalidskih društev 900 0 0 900 0 900 0

08.3.1.06 Sofinanciranje programov upokojenskih društev 1.600 0 0 1.600 0 1.600 0

08.3.1.07 Sofinanciranje mladinskih, srednješolskih, študentskih programov društev520 0 0 520 0 520 0

08.3.1.09 Veteranske organizacije 1.400 0 0 1.400 0 1.400 0

08.3.1.10 Financiranje političnih strank 2.800 0 0 2.800 0 2.800 0

08.3.1.11 Sofinanciranje prireditev v kraju 13.800 0 0 5.000 8.800 13.800 0

08.3.1.12 Sofinanciranje programov društev za promocijo varstva okolja, ekologije1.470 0 0 1.470 0 1.470 0

09 IZOBRAŽEVANJE 1.191.253 286.646 286.666 340.546 277.396 1.191.253 0

09.1.1.1 Kritje ekonomskih cen programov - VVE pri OŠ Žiri 579.000 144.750 144.750 144.750 144.750 579.000 0

09.1.1.2 Kritje ekonomskih cen programov -  Vrtec pri sv. Ani 78.000 19.500 19.500 19.500 19.500 78.000 0

09.1.1.3 Kritje ekonomskih cen programov - vrtci izven kraja 29.000 7.250 7.250 7.250 7.250 29.000 0

09.1.1.4 Potujoči vrtec 1.070 268 268 268 268 1.070 0

09.1.1.6 Kritje stroškov VVE programov izven ekonomske cene 23.500 5.875 5.875 5.875 5.875 23.500 0

09.1.1.7 Subvencionirano varstvo otrok 36.000 9.000 9.000 9.000 9.000 36.000 0

09.2.1.1 Nadstandardni programi OŠ Žiri 31.696 7.924 7.924 7.924 7.924 31.696 0

09.2.1.2 Varstvo vozačev OŠ Žiri 34.728 8.682 8.682 8.682 8.682 34.728 0

09.2.1.3 Materialni stroški šolskega prostora OŠ Žiri 44.000 11.000 11.000 11.000 11.000 44.000 0

09.2.1.4 Šolski prevozi 125.000 31.250 31.250 31.250 31.250 125.000 0

09.2.1.5 OŠ Jela Janežiča Škofja Loka 8.489 2.122 2.122 2.122 2.122 8.489 0

09.2.1.6 Sofinanciranje šole v naravi 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 0

09.2.2.1 OŠ Žiri - sredstva za vrzdrž.in obnovo 60.000 0 0 60.000 0 60.000 0

09.2.2.4 Osnovna šola Jela Janežiča Šk. Loka - investicijski transferi 2.750 0 0 2.000 750 2.750 0

09.2.2.7 Projekt REAAL I - OŠ Žiri 19.520 10.000 9.520 0 0 19.520 0

09.2.2.8 Nadomestna gradnja športne dvorane in stare šolske stavbe 107.390 26.848 26.848 26.848 26.848 107.390 0

09.3.1.1 Glasbena šola Škofja Loka 4.360 1.090 1.090 1.090 1.090 4.360 0

09.3.1.2 Jobstov sklad 350 88 88 88 88 350 0

09.3.1.4 Mladi raziskovalci Poljanske doline 1.350 0 0 1.350 0 1.350 0

09.3.2.1 Glasbena šola Šk. Loka - investicijski transferi 1.050 0 500 550 0 1.050 0

11 RO: SPLOŠNI STROŠKI REŽIJSKEGA OBRATA 50.898 18.475 10.475 11.475 10.475 50.898 0

11.1.0.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim - režijski obrat spl. str. 17.083 4.271 4.271 4.271 4.271 17.083 0

11.1.0.2 Prispevki delodajalca za socialno varnost - režijski obrat spl. str. 2.495 624 624 624 624 2.495 0

11.1.0.3 Splošni materialni stroški režijskega obrata 22.320 5.580 5.580 5.580 5.580 22.320 0

11.2.0.1 Oprema in orodje za režijski obrat - splošni stroški 9.000 8.000 0 1.000 0 9.000 0

12 RO: POKOPALIŠKA DEJAVNOST 18.720 2.180 2.180 7.180 7.180 18.720 0

12.1.0.3 Izdatki za blago in storitve za pokopališko dejavnost 8.720 2.180 2.180 2.180 2.180 8.720 0

12.2.0.1 Investicijsko vzdrževanje pokopališče 10.000 0 0 5.000 5.000 10.000 0

13 RO: VARSTVO OKOLJA 519.946 238.665 93.111 87.311 100.861 519.946 0

13.1.1.01 Plače in drugi izdatki zaposlenim - dejavnost zbiranja odpadkov 26.067 6.517 6.517 6.517 6.517 26.067 0

13.1.1.02 Prispevki delodajalca za socialno varnost - dejavnost zbiranja odpadkov 3.935 984 984 984 984 3.935 0

13.1.1.06 Ostali izdatki za blago in storitve za zbiranje odpadkov - gosp.javna služba5.350 1.338 1.338 1.338 1.338 5.350 0

13.1.1.11 Sortirnica kosovnih odpadkov Osojnica 5.600 1.400 1.400 1.400 1.400 5.600 0

13.1.1.13 Tekoči stroški odlagališča Draga 4.200 0 0 4.200 0 4.200 0

13.1.1.14 Zbiranje ločenih frakcij in kosovnih odpadkov 26.000 6.500 6.500 6.500 6.500 26.000 0

13.1.1.15 Zbiranje odpadne embalaže 24.000 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000 0

13.1.1.16 Zbiranje bioloških odpadkov 2.500 625 625 625 625 2.500 0

13.1.1.17 Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 22.500 5.625 5.625 5.625 5.625 22.500 0

13.1.1.18 Obdelava komunalnih odpadkov 33.000 8.250 8.250 8.250 8.250 33.000 0

13.1.1.19 Odlaganje ostankov komunalnih odpadkov 37.900 9.475 9.475 9.475 9.475 37.900 0

13.1.2.1 Posode za odpadke 2.000 0 1.000 1.000 0 2.000 0

13.1.2.3 Ureditev sortirnice komunalnih odpadkov Osojnica 52.000 30.000 22.000 0 0 52.000 0

13.2.1.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim - čn, kan. 14.665 3.666 3.666 3.666 3.666 14.665 0

13.2.1.2 Prispevki delodajalca za socialno varnost - čn, kan. 2.210 553 553 553 553 2.210 0

13.2.1.3 Tekoči stroški čistilne naprave 44.750 5.000 7.000 15.000 17.750 44.750 0

13.2.1.4 Tekoči stroški kanalizacijskega omrežja 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 0

13.2.2.08 Kanalizacija Selo 30.000 0 0 0 30.000 30.000 0

13.2.2.09 Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore - odpadne vode160.554 150.554 10.000 0 0 160.554 0

13.2.2.12 Projekt ureditve porečja Sore - projektna dokumentacija 2.715 679 679 679 679 2.715 0

13.2.2.16 Kanalizacija pot na Rovt 6.000 0 0 6.000 0 6.000 0

13.2.2.17 Kanalizacija Osojnica 8.000 0 0 8.000 0 8.000 0

14 RO: OSKRBA Z VODO 132.635 33.159 28.159 38.159 33.159 132.635 0

14.1.0.1 Tekoči stroški vodooskrbe 46.170 11.543 11.543 11.543 11.543 46.170 0

14.1.0.2 Plačan vodni prispevek 15.200 3.800 3.800 3.800 3.800 15.200 0

14.1.0.3 Plače in drugi izdatki zaposlenim - vodooskrba 8.080 2.020 2.020 2.020 2.020 8.080 0

14.1.0.4 Prispevki delodajalca za socialno varnost - vodooskrba 1.185 296 296 296 296 1.185 0

14.1.0.5 Vzdrževanje in menjava vodomerov 18.000 4.500 4.500 4.500 4.500 18.000 0

14.1.0.6 Vzdrževanje priključkov in druge posebne storitve 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 0

14.2.0.05 Investicijsko vzdrževanje naprav vodovoda 10.000 0 5.000 5.000 0 10.000 0

14.2.0.06 Vodovod skozi Stare Žiri 10.000 10.000 0 0 0 10.000 0

14.2.0.10 Vodovod Nova vas Corn 20.000 0 0 10.000 10.000 20.000 0

16 STANOVANJSKA DEJAVNOST 94.115 21.279 20.279 11.279 41.279 94.115 0



16.1.1.1 Tekoči odhodki stanovanjskega sklada 6.360 1.590 1.590 1.590 1.590 6.360 0

16.1.1.2 Stroški kredita - Stanovanjski sklad RS 4.300 1.075 1.075 1.075 1.075 4.300 0

16.1.1.3 Oblikovanje rezervnega sklada za stanovanja 3.000 750 750 750 750 3.000 0

16.1.2.2 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih enot 18.000 9.000 9.000 0 0 18.000 0

16.1.3.1 Odplačilo kredita - Stanovanjski sklad RS 46.000 4.000 4.000 4.000 34.000 46.000 0

16.2.1.1 Zdravstveni dom 8.870 2.218 2.218 2.218 2.218 8.870 0

16.2.1.3 Zadružni dom - prostori v najemu 2.200 550 550 550 550 2.200 0

16.2.1.4 Policijska postaja Jobstova 9 4.085 1.021 1.021 1.021 1.021 4.085 0

16.2.1.5 Lekarna 300 75 75 75 75 300 0

16.2.2.2 Investicijsko vzdrževanje Policijska postaja 1.000 1.000 0 0 0 1.000 0

18 PRIDOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 500 125 125 125 125 500 0

18.1.0.1 Fotovoltaika OŠ Žiri 500 125 125 125 125 500 0

ODHODKI 4.840.449 990.040 943.611 1.246.346 1.660.451 4.840.449 0

RAZLIKA 0 396.072 44.494 -212.699 -227.867 0 0



OBČINA ŽIRI

NAČRT PORABE NAMENSKIH SREDSTEV ZA LETO 2014

NAMENSKI PRIHODEK ZAKONSKA OSNOVA NAMEN PORABE

stanje 31.12. 

preteklega leta prihodki

PP  IN KONTO 

PRIHODKA odhodki

PP IN KONTO 

ODHODKA

stanje 31.12. 

tekočega leta

prihodki proračunskega sklada – SS ZJF odhodki SS 62.500 2.3.1 / 710302 24.360

16.1.1.1

16.1.2.2 38.140,00

prihodki proračunskega sklada – rezervni sklad ZJF koriščenje rezerve 3.987,34 2.000

01.1.1.5 / 

910000 0 5.987,34

prihodki od prodaje ali zamenjave premoženja ZJF nakup premoženja 102.000

1.1.3 / 72210, 

722200

27.000

75.000

04.3.2.11

09.2.2.8 0,00

turistična taksa odlok o TT turizem 350 1.1.2 / 704704 350

04.5.1.9 / 

402503 0,00

prihodki iz naslova podeljenih koncesij (lovstvo) 29. čl. ZDL v skladu z odlokom 350 1.1.1. / 710306 350

08.3.1.12 / 

412000 0,00

prihodki od komunalnih prispevkov odlok o KP investicije – infrastr. 40.000 1.1.2 / 714105 40.000

04.3.2.27 / 

402500 0,00

prejeta sredstva iz državnega pror. za investicije 21.čl. ZFO-1 investicije 56.838 1.2.2. / 740001

28.419

28.419

13.1.2.3

13.2.2.09 0,00

požarna taksa 58.ČL. Z o varstvu pred požaromvozila, oprema 8.000 1.2.2. / 740001 8.000

03.2.0.1 / 

431000 0,00

pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest vzdrž. gozd. cest 2.000 1.1.2 / 704708 2.000

04.1.1.2 / 

402503 0,00

prihodki od okoljskih dajatev 113., 149. čl. ZVO investicije v GJI 40.000 2.1.8 / 704700 40.000

13.2.2.09 / 

420401 0,00
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