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1 UVOD
Prora un ob ine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki
ob ine za eno leto. Sestavljen je iz vrste dokumentov, s katerimi se dolo a globalni obseg po
ekonomskih namenih, notranja struktura, obseg in vsebina prora una po posameznih programih,
podprogramih in projektih. Klju na sta splošni in posebni del prora una. Tretji del prora unskih
dokumentov predstavlja na rt razvojnih programov. Sestavni del gradiva o prora unu so tudi
obrazložitve splošnega in posebnega dela prora una, na rta razvojnih programov, na rta delovnih
mest ter na rta nabav in gradenj ter program državnih pomo i. Ob inski svet, skupaj z ostalimi
prora unskimi dokumenti, sprejema tudi na rt prodaje ob inskega finan nega in stvarnega
premoženja, lahko pa tudi predloge predpisov, ki se nanašajo na izvrševanje prora una.
Ministrstvo za finance RS je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere kon ni cilj je uskladitev
javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri
razpolaganju s prora unskimi sredstvi ter izpolnitev metod spremljanja in ocenjevanja izvajanja
prora una.
Uvedena je bila nova ekonomska klasifikacija, ki je v celoti združljiva s sprejetimi mednarodnimi
standardi. Uveljavljena je bila nova institucionalna klasifikacija s popolnim registrom institucij, ki se
razvrš ajo v širši institucionalni sektor države, to je register neposrednih in posrednih prora unskih
uporabnikov na državni in lokalni ravni.
Pomemben cilj reforme javnih financ je vzpostavitev in k rezultatom orientiran prora un.
Programsko/rezultatna pomeni k uspešnosti in rezultatom naravnan pristop pri pripravi in sprejemanju
prora una ter izvajanju in spremljanju izvajanje le-tega, tako na državni kot na lokalni ravni. Za
razvrš anje izdatkov ob inskih prora unov po programski klasifikaciji je Ministrstvo za finance RS
pripravilo Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov ob inskih prora unov (Uradni list RS, št. 57/05,
88/05 in 138/06). Na podlagi tega pravilnika se je programska klasifikacija prvi uporabila pri pripravi
ob inskih prora unov in finan nih na rtov neposrednih prora unskih uporabnikov v letu 2006, v
letošnjem letu pa se uporablja dopolnjena klasifikacija.
Zakonske dolo be in tudi dolo be Statuta Ob ine Logatec dolo ajo, da je župan ob ine dolžan
predložiti v obravnavno in sprejem Prora un za naslednje leto pred iztekom teko ega leta, oziroma v
30 dneh po predložitvi državnega prora una Državnemu zboru (28. len ZJF).
Novi Zakon o financiranju ob in (v nadaljevanju: ZFO-1), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
123/06, z dne 30.11.2006, od 1. januarja 2007 uveljavlja nov na in financiranja ob in. ZFO-1 v 13.,
14. in 15. lenu dolo a na in izra una primerne porabe ob in, prihodka ob ine iz glavarine in finan ne
izravnave. Prav tako je s 1.1.2007 stopil v veljavo nov Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06).
Zaradi priprave ob inskih prora unov ministrstvo, pristojno za finance, skladno z Zakonom o
financiranju ob in, sporo i ob inam predhodne podatke o prihodkih iz glavarine in zneskih finan ne
izravnave najpozneje do 15. oktobra teko ega leta za naslednje prora unsko leto (16. len).
V skladu z 20. lenom ZJF smo iz ob inske uprave neposrednim in posrednim prora unskim
uporabnikom posredovali, dne 21.08.2007, navodilo za pripravo prora una Ob ine Logatec za leto
2008. Predlog prora una vklju uje in vsebuje finan ne na rte krajevnih skupnosti, in sicer v skladu z
metodologijo, ki jo je Ministrstvo za finance RS uvedlo že s prora unskim priro nikom za pripravo
prora unov ob in za leto 2006.

1.1 PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO – SESTAVO OB INSKEGA
PRORA UNA
Podro je javnih financ, ra unovodstva, javnih naro il in nadzora državnih pomo i urejajo številni
predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega prora una kot tudi pri pripravi ob inskih
prora unov. Njihov celovit pregled je predstavljen na spletni strani Ministrstva za finance RS:
fttp://www.sigov.si/mf/slov/zakon/zakon_in_podzakon.htm.
Pri pripravi predloga ob inskega prora una in finan nih na rtov neposrednih in posrednih
uporabnikov, ob ine uporabijo naslednje predpise:
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02- ZJU in 110/02ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO; v nadaljevanju: ZJF),
Uredbo o dokumentih razvojnega na rtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
prora una in prora unov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
Navodilo o pripravi finan nih na rtov posrednih uporabnikov državnega in ob inskih
prora unov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinan nih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00) in
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov ob inskih prora unov (Uradni list RS, št. 57/05,
88/05 – popravek, 138/06).
Pri pripravi prora una je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise zakona o ra unovodstvu
(Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju ZR), in sicer:
Pravilnik o enotnem kontnem na rtu za prora un, prora unske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04 in
141/04, 117/05 in 138/06).
V delu prora una, ki se nanaša na pripravo na rta razvojnih programov, pa morajo ob ine upoštevati:
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavno investicijske dokumentacije na
podro ju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) ter
Zakona o sprejemanju državnih pomo i (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).
Pri pripravi dokumentov prora una, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega na rta, pa ob ine
upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno pre iš eno besedilo; v
nadaljevanju: ZJU – UPB3), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s
stvarnim premoženjem ob ine pa Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in (Uradni list
RS, št. 14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO).

1.2 NOVOSTI PRI PRIPRAVI PRORA UNA ZA LETO 2008
Novi Zakon o financiranju ob in, ki je bil sprejet 30.11.2006, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje,
ureja financiranje nalog iz ob inske pristojnosti prinaša nove pomembne izraze:
Povpre nina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljeni primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom dolo enih nalog. Na podlagi uredbe iz 11. lena ZFO-1 jo skladno z 12. lenom ZFO-1
ugotovi Ministrstvo za finance, dolo i pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega
prora una.
Primerna poraba ob ine je za posamezno ob ino za posamezno prora unsko leto ugotovljen
primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom dolo enih nalog.
Glavarina je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen
ob inam za financiranje skupne primerne porabe ob in. Glavarino ugotovi Ministrstvo za finance po
ena bi iz prvega odstavka 14. lena ZFO-1. Na višino glavarine vplivata skupna primerna poraba
ob ine (vsota primernih porab vseh ob in za posamezno prora unsko leto) in število prebivalcev v
državi.

Prihodek ob ine iz glavarine je prihodek ob ine iz davkov in drugih prihodkov, ki so v skladu z
zakonom prihodek državnega prora una v višini glavarine, pomnožene s številom prebivalcev ob ine
in popravljene z indeksom raznolikosti ob ine.
Skupni prihodki ob in so skupni prihodki ob in, izra unani v prehodnem obdobju od leta 2007 do
leta 2011 za financiranje primerne porabe: prihodki ob ine iz glavarine, NUSZ in dav ne prihodke
ob ine.
Finan na izravnava so sredstva, ki se v posameznem prora unskem letu iz državnega prora una
dodelijo ob ini, ki s prihodki, dolo enimi z zakonom, ne more financirati svoje primerne porabe.

2 GLOBALNA KVANTITATIVNA IZHODIŠ A ZA LETO 2008
Minister pristojen za finance RS mora skladno s 17. lenom Zakona o javnih financah obvestiti ob ine
o temeljnih ekonomskih izhodiš ih in predpostavkah za pripravo državnega prora una.
Ministrstvo za finance je z dopisom št. 412-01-50/2005/8, z dne 20.07.2007, ob inam posredovalo
osnovne makroekonomske okvire razvoja Slovenije s predvidenimi projekcijami ter napovedmi za
obdobje 2008 – 2011. Za lažjo pripravo prora unov je Ministrstvo za finance RS z dopisom, št. 41019/2007/2, z dne 19.09.2007, ob inam posredovalo predhodne podatke izra una primerne porabe
ob in, zneske prihodkov ob in iz glavarine in zneske finan ne izravnave za leti 2008 in 2009.
Kvantitativna izhodiš a za pripravo predlogov ob inskih prora unov za leto 2008 so naslednja:

Osnovo za pripravo makrofiskalnega scenarija za obdobje 2008 - 2009 predstavljajo ocene
in napovedi gospodarskih gibanj iz ˝Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj UMAR
2007˝ z upoštevanjem korekcij zaradi ažuriranih napovedi inflacije za leti 2007 in 2008.
Klju ni gospodarski kazalci za obdobje 2008 – 2009 so povzeti v tabelah 1 in 2.
Tabela 1: Komponente izdatkovne strukture bruto doma ega proizvoda

Realna stopnja rasti v %
Bruto doma i proizvod
Izvoz blaga in storitev
Uvoz blaga in storitev
Zasebna potrošnja
Državna potrošnja
Investicije v osnovna sredstva

2006
Realizacija
5,2
10,0
10,4
3,3
3,8
11,9

2007
napovedi
4,7
9,7
8,7
3,8
2,8
5,9

2008
napovedi
4,4
9,2
8,6
3,5
2,8
6,6

2009
napovedi
4,1
8,8
7,9
3,4
2,3
4,4

Vir: Prilagoditev nominalnih kategorij v makrofisklanem scenariju za obdobje 2008-2001 zaradi ažurirane pomladanske
napovedi inflacije za leti 2007 in 2008, UMAR.

Pomladanska napoved realne gospodarske rasti za leto 2008 znaša 4,4%. Po ažurirani napovedi
UMAR bo ob koncu leta 2007 medletna inflacija znašala 3,2%, povpre na inflacija pa 3,0%. Analize
UMAR kažejo, da od predvidenih gibanj odstopajo predvsem cene hrane, saj hitreje rastejo cene
sezonske in nesezonske hrane. Med razlogi za hitrejšo rast cen hrane so predvsem vplivi podobnih
gibanj cen v državah EU, izvoznicah hrane v Slovenijo.
Skupna rast zasebne in državne potrošnje se bo v prihodnjih letih ohranjala približno na ravni
povpre ja zadnjih dveh let. Pri akuje se nekoliko višja realna rast zasebne potrošnje (nad 3,5% letno)
in nekoliko nižja rast državne potrošnje (pod 3% letno). Realna rast investicij v osnovna sredstva se bo
v prihodnjih letih ohranjala na relativno visoki ravni (med 4,4 in 6,6% letno).
Skladno s pri akovano ugodno gospodarsko rastjo se bodo v letih 2008 in 2009 še nadalje postopno
izboljševale razmere na trgu dela. Predvideva se pove evanje zaposlenosti (0,8% v letu 2008 in 0,7%
v letu 2009) in skladno s tem hitrejše zmanjševanje brezposelnosti.

V letu 2008 bo realna bruto pla a na zaposlenega porasla za 3,3%, od tega v zasebnem sektorju za
2,8% in v javnem sektorju za 4,6%. Visoka rast povpre ne bruto pla e na zaposlenega se bo
nadaljevala tudi v letu 2009.

V naslednjih letih se pri akuje relativno umirjena rast inflacije, ki naj bi se v
letu 2008 ohranjala na letni ravni do 2,7%.
Dosedanje usmeritve ekonomske politike (pla na politika, politika reguliranih cen, dav na politika)
bodo v naslednjih letih omogo ale, da se bo letna stopnja inflacije gibala znotraj okvira
maastrichtskega kriterija.
Tabela 2: Izbrani narodnogospodarski kazalci

Realna stopnja rasti v %
Inflacija, povpre je leta
Produktivnost dela (BDP na zaposlenega)
Bruto pla a na zaposlenega
Zaposlenost (po SNA)
Stopnja registrirane brezposelnosti, v%
Stopnja brezposelnosti (ILO)

2006
napovedi
2,5
4,0
2,8
1,2
9,4
6,0

2007
napovedi
3,0
3,8
3,2
0,9
8,2
5,7

2008
napovedi
2,7
3,6
2,8
0,8
7,8
5,4

2009
napovedi
2,5
3,4
2,8
0,7
7,4
5,1

Vir: Prilagoditev nominalnih kategorij v makrofisklanem scenariju za obdobje 2008-2001 zaradi ažurirane pomladanske
napovedi inflacije za leti 2007 in 2008, UMAR.

Z novelo Zakona o sistemu pla v javnem sektorju in Kolektivno pogodbo za javni sektor, ki so jo julija
2007 parafirali vlada in sindikati javnega sektorja, je ustvarjena podlaga za prehod v nov pla ni sistem
za vse zaposlene v javnem sektorju s 1. januarjem 2008. Cilj novega pla nega sistema je zagotovitev
enotnosti ureditve, preglednosti in odprava nastalih pla nih nesorazmerij.
Pla na nesorazmerja se bodo, skladno z usklajenim predlogom Kolektivne pogodbe za javni sektor,
odpravljala postopoma, po etrtinah in sicer: s 1. 1. 2008, 1. 9. 2008, 1. 9. 2009 in 1. 3. 2010.
Na podlagi Dogovora o višini in na inu splošne uskladitve osnovnih pla in višini sredstev za odpravo
pla nih nesorazmerij za obdobje 2007 do 2009, ki so ga parafirali vlada in reprezentativni sindikati
javnega sektorja junija 2006, prora unski uporabniki pri na rtovanju sredstev na postavkah za pla e v
letu 2008 upoštevajo 1,3% pove anje osnovnih pla od julija 2008 dalje (izpla ilo za 5 mesecev).
Za izpla ilo delovne uspešnosti prora unski uporabniki tudi v letu 2008 na rtujejo potrebna sredstva v
enaki višini kot v preteklih letih. Pri na rtovanju sredstev za napredovanje pa se upoštevajo obstoje i
predpisi.
Sredstva za povra ila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim,
prora unski uporabniki na rtujejo ob upoštevanju števila upravi encev in napovedi inflacije.
Pri na rtovanju potrebnih sredstev za pla ilo prispevkov za socialno varnost se upoštevajo obstoje e
prispevne stopnje. Pri na rtovanju pravic porabe za davek na izpla ane pla e pa je potrebno
upoštevati dolo be Zakona o davku na izpla ane pla e, po katerih se v letu 2008 nadaljuje zniževanje
dav nih stopenj. Na podlagi navedenega zakona se za pla ilo davka predvidevajo v letu 2008 za okoli
50% nižje obveznosti v primerjavi z letom 2007.
Pri planiranju ostalih materialnih stroškov in vzdrževanju za leto 2008 je izhodiš e ocenjena realizacija
za leto 2007, pove ana za predvideno inflacijo ob upoštevanju normativov.

2.1 IZRA UN PRIMERNE PORABE NA PREBIVALCA
Novi Zakon o financiranju ob in (v nadaljevanju: ZFO-1), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
123/06 z dne 30.11.2006, od 1. januarja 2007 uveljavlja nov na in financiranja ob in. ZFO-1 v 13., 14.
in 15. lenu dolo a na in izra una primerne porabe ob in, prihodka ob ine iz glavarine in finan ne
izravnave.

Ministrstvo za finance je na podlagi navedenih dolo b ZFO-1 po sprejetju državnega prora una
ob inam dolžno sporo iti zneske o prihodkih ob ine iz glavarine in zneska finan ne izravnave.
Spremembe prora una Republike Slovenije za leto 2007 in prora un Republike Slovenije za leto 2008
sta bila sprejeta na seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 20. novembra 2006, in objavljena v
Uradnem listu RS, št. 126/06, z dne 5.12.2006.

2.1.1 Primerna poraba
Na in izra una primerne porabe ob in opredeljuje 13. len ZFO-1. Primerna poraba ob ine je za
posamezno ob ino, za posamezno prora unsko leto, ugotovljen primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom dolo enih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance RS po ena bi iz 13. lena
ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:
Povpre nina, dolo ena v 37. lenu ZFO-1 za leto 2008 v višini 484,47 EUR.
Število prebivalcev ob ine se upošteva po podatki Statisti nega urada Republike Slovenije,
in sicer so to državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališ em v Republiki Slovenije in
tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki imajo prijavljeno
stalno bivališ e v Republiki Sloveniji). Upoštevani so podatki na dan 1. januar 2007 – v letu, v
katerem se ugotavlja primerna poraba ob ine. Na dan 1. januar 2007 je število prebivalcev v
Ob ini Logatec 12.137.
Korekcijski faktorji (površina ob ine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od
15 let in prebivalci, starejši od 65 let). Izra unana vsota korigiranih kriterijev za leto 2008 je za
Ob ino Logatec 1,058367, kar predstavlja:
2
2
- skupno površino ob ine 173,1 km (0,014569 km na prebivalca),
- dolžino ob inskih cest 197,193 km (0,016597 km na prebivalca),
- 2.164 prebivalcev mlajših od 15 let (delež mladih v ob ini je 0,177770),
- 1.612 prebivalcev starejših od 65 let (delež starih v ob ini je 0,132424),
Izra un zneska primerne porabe ob ine zajema izra un primerne porabe za posamezno ob ino.
Primerna poraba ob ine je izra unana kot zmnožek vsote korigiranih kriterijev, povpre nine in števila
prebivalcev.

Vsota korigiranih kriterijev 1,058367 x 12.173 prebivalcev x
484,47 EUR povpre nina = 6.241.670 EUR primerna poraba
2.1.2 Prihodek ob ine iz glavarine
Na in izra una prihodka ob ine iz glavarine opredeljuje 14. len ZFO-1 v treh korakih:
V prvem koraku se izra una glavarina, ki je na prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma
drugih davkov, odstopljen ob inam za financiranje skupne primerne porabe ob in. Glavarino ugotovi
Ministrstvo za finance RS po ena bi iz prvega odstavka 14. lena ZFO-1. Na višino glavarine vplivata
skupna primerna poraba ob in (vsota primernih porab vseh ob in za posamezno prora unsko leto) in
število prebivalcev v državi.
V drugem koraku se izra una prihodek ob ine iz glavarine, ki je prihodek ob ine iz davkov in drugih
prihodkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega prora una v višini glavarine, pomnožene s
številom prebivalcev ob ine in popravljene z indeksom raznolikosti ob ine. V prehodnem obdobju od
leta 2007 do leta 2011 se na podlagi dolo b 38. lena ZFO-1 glavarina, izra una v skladu s prvim
odstavkom 14. lena zmanjša tako, da se od skupne primerne porabe ob ine odštejejo v
predpreteklem letu na obmo ju cele države pobrano NUSZ ali davek na nepremi nine v višini
upoštevanega NUSZ in dav ni prihodki ob ine, pove ani za inflacijo v letu, v katerem se glavarina
izra unava in predvideno inflacijo, za leto, za katero se glavarina izra unava. Za leto 2008 se tako
odšteje 48% NUSZ in 80% dav nih prihodkov. To pomeni, da se primerna poraba ob ine v
prehodnem obdobju ne financira samo s prihodki ob ine iz glavarine, temve tudi s prihodki ob ine iz
NUSZ in dav nimi prihodki.

V tretjem koraku se izra una prihodek ob ine iz glavarine pri ob inah, pri katerih ta prihodek presega
primerno porabo ob ine. Prihodek ob ine iz glavarine se v primeru, da je za ve kot 15% višji od
izra unane primerne porabe ob ine, zmanjša, in sicer se presežek nad 15% primerne porabe ob ine
zmanjša za 50%.
Izra un prihodkov ob ine se izra una tako, da se število prebivalcev v ob ini pomnoži z glavarino
(glavarina na prebivalca 424,53 EUR), zmnožek pa se korigira z indeksom raznolikosti ob in, pri
emer je indeks raznolikosti ob in razmerje med primerno porabo ob ine in zmnožkom števila
prebivalcev ob ine z glavarino. Indeks raznolikosti ob ine se upošteva 70%. Tako znaša prihodek
ob ine iz glavarine po izra unih Ministrstva za finance RS 5.919.509 EUR.

2.1.3 Skupni prihodki ob in
Skupni prihodki ob in zajemajo skupne prihodke ob in, izra unane v prehodnem obdobju od leta 2007
do leta 2011 za financiranje primerne porabe: prihodke ob ine iz glavarine, NUSZ in dav ne prihodke
ob in.

Prihodki ob ine iz glavarine (Dohodnina-odstopljeni vir ob inam)
5.919.509 EUR + 219.048 EUR (NUSZ 48%) + 302.861 EUR (dav ni prihodki ob ine
80%) = 6.441.418 EUR (skupni prihodki ob ine)
2.1.4 Finan na izravnava
Ob ini, ki v posameznem prora unskem letu s prihodkom iz glavarine ne more financirati primerne
porabe, se iz državnega prora una dodeli finan na izravnava v višini razlike med primerno porabo
ob ine in prihodki ob ine iz glavarine.
Izra un finan ne izravnave zajema izra un finan ne izravnave kot razlike med primerno porabo ob ine
in prihodkom ob ine iz glavarine oziroma v prehodnem obdobju med primerno porabo ob ine in
skupnimi prihodki ob ine.

Primerna poraba ob ine 6.241.670 EUR - skupni prihodki ob ine 6.441.418 EUR =
- 199.748 EUR.
Kot je razvidno iz izra una finan ne izravnave Ob ina Logatec presega z skupnimi prihodki primerno
porabo ob ine za 199.748 EUR, kar pomeni, da ni upravi ena do dodatnih sredstev finan ne
izravnave s strani države.

Na podlagi 29. lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. lena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B,
127/06-ZJZP in 18. lena statuta Ob ine Logatec (LN št. 5/99) je Ob inski svet Ob ine Logatec na
12. seji, dne, 13.12.2007 sprejel
ODLOK O PRORA UNU
OB INE LOGATEC ZA LETO 2008
1. SPLOŠNA DOLO BA
1. len
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Ob ino Logatec za leto 2008 dolo ajo prora un, postopki izvrševanja prora una
ter obseg zadolževanja in poroštev ob ine in javnega sektorja na ravni ob ine (v nadaljnjem besedilu:
prora un).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORA UNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORA UNA
2. len
(sestava prora una in višina splošnega dela prora una)
V splošnem delu prora una so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del prora una se na ravni podskupin kontov dolo a v naslednjih zneskih:
A. IZKAZ RA UNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKO I PRIHODKI (70+71)
70 DAV NI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobi ek
703 Davek na premoženje
704 Doma i davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAV NI PRIHODKI
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedav ni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljiš in neop. dolg. sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz doma ih virov
731 Prejete donacije iz tujih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev EU

v EUR
Prora un 2008
15.733.208
11.899.869
7.318.691
5.919.509
1.057.669
341.513
4.581.178
3.367.539
24.309
9.600
42.530
1.137.200
2.350.000
550.000
1.800.000
1.483.339
1.183.339
300.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKO I ODHODKI
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Pla ila doma ih obresti
409 Rezerve
41 TEKO I TRANSFERJI
410 Subvencije
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi teko i doma i transferi
414 Teko i transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom
III. PRORA UNSKI PRESEŽEK (I. - II.)
(PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)

16.194.792
2.200.509
579.135
90.105
1.394.269
7.000
130.000
3.938.790
60.000
2.253.672
509.803
1.115.315
9.557.429
9.557.429
498.064
377.700
120.364
461.584

B. IZKAZ FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vra ila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVE AJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Pove anje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Pove anje namenskega premoženja v javnih skladih
in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Prora un 2008
-

-

C. IZKAZ RA UNA FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Doma e zadolževanje
VIII. ODPLA ILA DOLGA (550)
55 ODPLA ILA DOLGA
550 Odpla ila doma ega dolga
IX. POVE ANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RA UNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
OCENA STANJE SREDSTEV NA RA UNU konec leta 2007
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2007

Predlog
prora una
2008
25.038
25.038
25.038
-

486.622
25.038
461.584
486.622

Posebni del prora una sestavljajo finan ni na rti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: podro ja prora unske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov ob inskih prora unov. Podprogram je razdeljen na
prora unske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, dolo ene s predpisanim kontnim
na rtom.
Sestavni del prora una je Na rt razvojnih programov.
Posebni del prora una do ravni prora unskih postavk - kontov in na rt razvojnih programov sta prilogi
k temu odloku in se objavita na spletni strani Ob ine Logatec: http://www.obcina-logatec.com/
Prora un Ob ine Logatec za leto 2008 se dolo a v višini 16.140.227 EUR.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORA UNA
3. len
(izvrševanje prora una)
Prora un se izvršuje na ravni prora unske postavke-konta.
4. len
(namenski prihodki in odhodki prora una)
Namenski prihodki prora una so poleg prihodkov, dolo enih v prvem stavku prvega odstavka 43.
lena ZJF, tudi naslednji prihodki:
a) prihodki požarne takse po 59. lenu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93
in 87/01), ki se uporablja za namene, dolo ene v tem zakonu
b) namenski prihodki ožjih delov ob ine – krajevne skupnosti,
c) prihodki od takse za obremenjevanje vode,
d) takse za obremenjevanje okolja,
e) sredstva iz državnega prora una in sredstva iz EU.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v teko em letu se prenesejo v prora un naslednjega leta.
Pravice porabe na prora unski postavki:
a) 01013 – Namenska sredstva za odpravo pla nih nesorazmerij – funkcionarji
b) 06031 - Namenska sredstva za odpravo pla nih nesorazmerij – delavci
c)19032 - Namenska sredstva za odpravo pla nih nesorazmerij– VVZ KURIR EK
d)19039-Namenska sredstva za odpravo pla nih nesorazmerij–MIKLAVŽEV VRTEC
e) 18043 - Namenska sredstva za odpravo pla nih nesorazmerij – KNJIŽNICA,
ki niso porabljene v teko em letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. len
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti prora un, spremembe prora una ali
rebalans prora una.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora una med glavnimi programi v okviru
podro ja prora unske porabe med podprogrami, na predlog neposrednega uporabnika odlo a
predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan.
Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva
ekonomska klasifikacija odhodkov.
Župan s poro ilom o izvrševanju prora una v mesecu juliju in konec leta z zaklju nim ra unom poro a
ob inskemu svetu o veljavnem prora unu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. len
(najve ji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme prora unov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v teko em letu razpiše javno naro ilo za celotno vrednost projekta, ki je
vklju en v na rt razvojnih programov, e so zanj na rtovane pravice porabe na prora unskih
postavkah v sprejetem prora unu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v pla ilo v prihodnjih
letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v
sprejetem finan nem na rtu neposrednega uporabnika, od tega:
a) v letu 2008 70 % navedenih pravic porabe in
b) v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v pla ilo v prihodnjih
letih za blago in storitve in za teko e transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem
finan nem na rtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega lena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen e 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
neposrednega uporabnika in v na rtu razvojnih programov.

lena se na rtujejo v finan nem na rtu

7. len
(spreminjanje na rta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v na rtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za ve kot 30% mora predhodno potrditi ob inski
svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa pla il v teko e leto, zaklju ek financiranja prestavi iz
predhodnega v teko e leto, se uvrstijo v na rt razvojnih programov po uveljavitvi prora una.
Novi projekti se uvrstijo v na rt razvojnih programov na podlagi odlo itve ob inskega sveta.
8. len
(prora unski skladi)
Prora unski skladi so:
a) pora un prora unske rezerve, oblikovane po ZJF,
b) ra un stanovanjskega sklada, ustanovljen na podlagi odloka.

Prora unska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 30.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa ob inske uprave odlo a o uporabi sredstev prora unske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. lena ZJF do višine 30.000,00 EUR župan in o tem s
pisnimi poro ili obveš a ob inski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINAN NEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE
9. len
e so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. lena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000,00
EUR odpiše oziroma delno odpiše pla ilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OB INE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. len
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev
pravnih oseb, v katerih ima ob ina odlo ujo vpliv na upravljanje)
Ob ina se lahko likvidnostno zadolži najve do višine 5% sprejetega prora una, e zaradi
neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje prora una ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg
mora biti poravnan najkasneje do 31.12.2008, o zadolžitvi pa odlo a župan.
Vsi neposredni in posredni uporabniki prora una morajo na zahtevo službe za finance Ob ine Logatec
prosta denarna sredstva najprej ponuditi prora unu, e je to potrebno za zagotovitev likvidnosti
oziroma izvrševanju prora una.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni ob ine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
ob ina) se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 100.000,00 EUR.
6. PREHODNE IN KON NE DOLO BE
11. len
(za asno financiranje v letu 2008)
V obdobju za asnega financiranja Ob ine Logatec v letu 2008, e bo za asno financiranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep o dolo itvi za asnega financiranja.
12. len
(uveljavitev odloka)
Ta odlok za ne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu ob ine Logatec in se uporablja od
1. januarja 2008 dalje.
Številka: 410-34/2007-48
Kraj, datum: Logatec, 13.12.2007
OB INA LOGATEC
ŽUPAN
Janez Nagode.

PRORA UN OB INE LOGATEC ZA LETO 2008
I. SPLOŠNI DEL PRORA UNA
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKO I PRIHODKI (70+71)
70 DAV NI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobi ek
7000 Dohodnina

703 Davki na premoženje
7030 Davki na nepremi nine
7031 Davki na premi nine
7032 Davki na dediš ine in darila
7033 Davki na promet nepremi nin in na finan no premoženje

704 Doma i davki na blago in storitve
7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

71 NEDAV NI PRIHODKI
710 Udeležba na dobi ku in dohodki od premoženja
7100 Prihodki od udeležbe na dobi ku in dividend ter presežkov prihodkov nad
odhodki
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja

711 Takse in pristojbine

v EUR
PRORA UN
ZA LETO 2008
(1EUR=239,64SIT)

15.733.208
11.899.869
7.318.691
5.919.509
5.919.509

1.057.669
505.810
334
20.043
531.482

341.513
6.000
335.513

4.581.178
3.367.539
6.259
29.533
3.331.747

24.309

7111 Upravne takse in pristojbine

24.309

712 Globe in druge denarne kazni

9.600

7120 Globe in druge denarne kazni

9.600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

42.530

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

42.530

714 Drugi nedav ni prihodki
7141 Drugi nedav ni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

722 Prihodki od prodaje zemljiš in neopredmetenih dolgoro nih sredstev
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiš

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan nih institucij

1.137.200
1.137.200

2.350.000
550.000
550.000

1.800.000
1.800.000

1.483.339
1.183.339

7400 Prejeta sredstva iz državnega prora una

948.161

7401 Prejeta sredstva iz ob inskih prora unov

235.178

741 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una
Evropske unije
7413 Prejeta sredstva iz državnega prora una iz sredstev prora una Evropske unije
za kohezijsko politiko

300.000
300.000

Stran 1 od 6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKO I ODHODKI
400 Pla e in drugi izdatki zaposlenim
4000 Pla e in dodatki

v EUR
PRORA UN
ZA LETO 2008
(1EUR=239,64SIT)

16.194.792
2.200.509
579.135
487.500

4001 Regres za letni dopust

19.285

4002 Povra ila in nadomestila

36.000

4003 Sredstva za delovno uspešnost

25.050

4009 Drugi izdatki zaposlenim

11.300

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

90.105

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

44.200

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

35.730

4012 Prispevek za zaposlovanje

320

4013 Prispevek za starševsko varstvo

555

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU

402 Izdatki za blago in storitve

9.300

1.394.269

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

230.052

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

267.271

4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

31.550
3.770

4025 Teko e vzdrževanje

56.408

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

32.050

4027 Kazni in odškodnine

350.000

4028 Davek na izpla ane pla e

10.800

4029 Drugi operativni odhodki

412.368

403 Pla ila doma ih obresti
4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam

409 Rezerve
4090 Splošna prora unska rezervacija
4091 Prora unska rezerva

41 TEKO I TRANSFERI
410 Subvencije
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
4117 Štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom

7.000
7.000

130.000
100.000
30.000

3.938.790
60.000
60.000

2.253.672
15.000
6.500
2.232.172

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

509.803

4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

509.803

Stran 2 od 6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

413 Drugi teko i doma i transferi
4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja

v EUR
PRORA UN
ZA LETO 2008
(1EUR=239,64SIT)

1.115.315
75.000

4132 Teko i transferi v javne sklade

64.280

4133 Teko i transferi v javne zavode

546.035

4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski
uporabniki

430.000

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4200 Nakup zgradb in prostorov
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in
investicijski inženiring

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizi nim osebam, ki niso
prora unski uporabniki

9.557.429
9.557.429
342.600
26.200
2.000
7.163.267
338.570
1.212.400
472.392

498.064
377.700

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

122.200

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali
ob in

234.000

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

432 Investicijski transferi prora unskim uporabnikom
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

21.500

120.364
120.364
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

III. PRORA UNSKI PRESEŽEK
(PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ)

v EUR
PRORA UN
ZA LETO 2008
(1EUR=239,64SIT)

-461.584

(I. - II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

-484.117

(I. - 7102) - ( II. - 403 - 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez pla il obresti)

III/2. TEKO I PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

5.760.570

(70 + 71) - (40 + 41)
(Teko i prihodki minus teko i odhodki in teko i transferi)

Stran 4 od 6

B. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

v EUR
PRORA UN
ZA LETO 2008
(1EUR=239,64SIT)

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

0

75 PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vra ila danih posojil

0

7500 Prejeta vra ila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

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

0
0

0

Stran 5 od 6

C. RA UN FINANCIRANJA
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

v EUR
PRORA UN
ZA LETO 2008
(1EUR=239,64SIT)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

50 ZADOLŽEVANJE
500 Doma e zadolževanje

0
0

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije

VIII. ODPLA ILA DOLGA (550+551)
55 ODPLA ILA DOLGA
550 Odpla ila doma ega dolga
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam

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

0

25.038
25.038
25.038
25.038

-486.622

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-25.038

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

461.584

XII. STANJE SREDSTEV NA RA UNIH NA DAN 31.12.
PRETEKLEGA LETA

486.622
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OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA
PREDLOGA PRORA UNA

Splošni del prora una sestavljajo:
bilanca prihodkov in odhodkov,
ra un finan nih terjatev in naložba ter
ra un financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo teko e
prihodke (dav ne in nedav ne), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih
blagajn javnega financiranja (državni prora un, prora uni drugih lokalnih skupnosti).
Na strani odhodkov se izkazujejo vsi odhodki, ki zajemajo teko e odhodke, teko e transfere,
investicijske odhodke in investicijske transfere.
Primerjava javnofinan nih prihodkov in odhodkov Ob ine Logatec po letih je razvidna iz spodnje
preglednice in grafa:
Tabela 3: Primerjava javnofinan nih prihodkov in odhodkov po letih

v 000 EUR

Slika 1: Pregled prihodkov po letih
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Iz predložene bilance prihodkov in odhodkov Ob ine Logatec je razvidno, da se v letu 2008 na rtuje
15.733.208 EUR prihodkov in 16.115.189 EUR odhodkov. Odhodki torej presegajo prihodke za
381.981 EUR (prora unski primanjkljaj). Le-ti pa se pove ujejo še za 25.038 EUR z odpla ilom dolga,
tako da skupni presežek odhodkov na prihodki z upoštevanjem financiranja znaša 407.019 EUR in se
na rtovano pokriva s ocenjenim presežkom prenosa sredstev iz leta 2007.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega je predloženi predlog prora una uravnotežen.

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1.1

PRIHODKI

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo:
dav ne prihodke,
nedav ne prihodke,
kapitalske prihodke,
prejete donacije in
transferne prihodke.
Tabela 4: Primerjava javnofinan nih prihodkov po letih
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Slika 2: Primerjava javnofinan nih prihodkov po letih
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Iz prikazanih podatkov lahko povzamemo, da se prihodki v predlaganem prora unu Ob ine Logatec
za leto 2008 pove ujejo za 20,9% oziroma 2.729.828 EUR v primerjavi z oceno realizacije prora una
za leto 2007. Najve ji delež pove anj izhaja iz naslova nedav nih prihodkov, ki se pove ujejo za 84,7
%. Najve ji delež pove anja predstavljajo prihodki od premoženja – najemnine za odlaganje odpadkov
na deponijo Ostri vrh, planiramo prihodke v višini 3.100.000 EUR. Drugo najve je pove anje prihodkov
predstavlja pove anje transfernih prihodkov in sicer za 81,1% oziroma za 664.465 EUR.

1.1.1

Dav ni prihodki

Dav ni prihodki zajemajo:
davki na dohodek in dobi ek (dohodnina – odstopljeni viri ob inam),
davki na premoženje (davki na nepremi nine in premi nine, dediš ine in darila, davek na
promet nepremi nin in finan no premoženje),
doma i in drugi davki na blago in storitve.
V predlaganem prora unu za leto 2008 se dav ni prihodki pove ujejo za 5,9 % predvsem iz naslova
dohodnine, ki se sedaj enkrat tedensko nakazujejo v prora un ob ine, kot odstopljeni viri ob inam.
Tabela 5: Pregled dav nih prihodkov
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Slika 3: Primerjava dav nih prihodkov
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Davki na premoženje

Dom d. na blago in stor.

#

Med davki na dohodek in dobi ek je glavni in edini na rtovani prihodek v bilanci prihodkov Ob ine
Logatec za leto 2008 dohodnina oziroma glavarina.
Tabela 6: Delež dohodnine v celotnih prihodkih po letih
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Slika 4: Delež dohodnine v prihodkih prora una
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Najve ji delež vseh prihodkov v predlaganem prora unu za leto 2008 predstavlja dohodnina in sicer v
višini 37,62%.
Tako je na rtovani znesek dohodnine oziroma glavarine, ki ga bo ob ina prejela 5.919.509 EUR, kar
predstavlja 5,9% pove anje glede na leto 2007. Kot je razvidno iz tabele dohodnine po letih je bilo
najve je pove anje za leto 2007, kar je posledica uveljavitve novega Zakona o financiranju ob in.
Razvidno je tudi, da je v primerjavi z letom 1995, dohodnina ve ja za 4.979.500 EUR oziroma indeks
pove anja znaša 629.7, medtem ko delež v prihodkih ne predstavlja bistvenega odstopanja med letom
1995 in 2008.
Davki na premoženje so v bilanci prihodkov Ob ine Logatec za leto 2008 na rtovani v skupni višini
1.057.669 EUR. Davki na nepremi nine so planirani v višini 505.810 EUR, od tega 390.000 EUR
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a od pravnih oseb in 100.000 EUR od fizi nih oseb.
Podlaga za na rtovani prihodek iz NUSZ v letu 2008 je ocenjena realizacija za leto 2007. Davek na
promet nepremi nin in na finan no premoženje je planiran v višini 531.482 EUR, in sicer v višini

171.090 EUR je planiran davek na promet nepremi nin od pravnih oseb in 360.000 EUR od fizi ni
oseb.
V tabeli 7: Prikaz nadomestila za uporabo stavbnega zemljiš a (NUSZ) po letih:
'!,3

Slika 5: Prikaz NUSZ po letih
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Davki na premoženje so v bilanci prihodkov Ob ine Logatec za leto 2007 na rtovani v skupni višini
490.000 EUR.

Tabela 8: Davek na promet nepremi nin po letih
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Slika 6: Davek na promet nepremi nin po letih
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Doma i davki na blago in storitve so predvideni v višini 341.513 EUR. V tej postavki so zajeti
namenski prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih
voda v višini 170.000 EUR in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v
višini 114.000 EUR.

1.1.2

Nedav ni prihodki

Nedav ni prihodki so druga pomembna skupina teko ih prihodkov prora una. Obsegajo vse
nepovratne in nepopla ljive prihodke, ki niso uvrš eni v skupino dav nih prihodkov in zajemajo:
udeležbo na dobi ku in dohodke od premoženja,
takse in pristojbine,
denarne kazni,
prihodke od prodaje blaga in storitev in
druge nedav ne prihodke.

Nedav ni prihodki so predlagani v višini 4.581.178 EUR kar pomeni da se pove ujejo za 84,7% v
primerjavi z rebalansom prora unom za leto 2007.
Tabela 9: Nedav ni prihodki

Nedav ni prihodki
Udeležba na dobi ku
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prodaja blaga in storitev
Drugi nedav ni prihodki
Skupaj
Vir: Lasten

Rebalans 2007
1.506.079
24.116
9.648
41.256
899.662
2.480.761

Plan 2008
3.367.539
24.309
9.600
42.530
1.137.200
4.581.178

Indeks (PL08/REB07)
223,60
100,80
99,50
103,09
126,40
184,67

Nedav ni prihodki se pove ujejo za 84,7% glede na rebalans za leto 2007.
Prihodki iz udeležbe na dobi ku so prihodki, ki izvirajo iz prihodkov od dividend (6.259 EUR), prihodki
od obresti – plasiranje prostih denarnih sredstev v poslovne banke (29.533 EUR), prihodki od
premoženja, predvsem so to prihodki od najemnin za poslovne prostore, od upravljanja stavb na
Tržaški 13 in 15, najemnine od ve namenske športne dvorane, najemnin za stanovanja. Najve ji delež
pove anja predstavljajo prihodki od udeležbe na dobi ku, oziroma iz naslova prihodkov od
premoženja, iz naslova najemnin za odlaganje odpadkov na deponijo Ostri vrh. Ti prihodki se
pove ujejo za 1.900.000 EUR. Planirani so prihodki iz naslova pobranih upravnih taks v višini 24.309
EUR. Prihodki od prodaje blaga in storitev izvirajo iz oglaševanja v Logaških novicah, vstopnine od
gledališkega abonmaja, prihodki od razpisne dokumentacije…

1.1.3 Kapitalski prihodki
Kapitalski prihodki zajemajo prihodke iz naslova prihodkov od prodaje osnovnih sredstev in prihodke
od prodaje zemljiš in neopredmetenih osnovnih sredstev, planirani so v višini 2.350.000 EUR.
Najve ji delež predstavljajo prihodki od prodaje stavbnih zemljiš . Planirana je prodaja novih upravnih
prostorov (200.000 EUR) in stanovanj (350.000 EUR).

1.1.4 Transferni prihodki
Transferni prihodki predstavljajo sredstva, ki jih posamezna instutucija javnega financiranja prejema iz
drugih javno finan nih blagajn državnega prora una ali državnih skladov. Navedeni prihodki so
planirani v predlaganem prora unu za leto 2008 v višini 1.483.339 EUR, kar pomeni za 81,1%
pove anje glede na plan 2007.
Iz državnega prora una planiramo prejetje sredstev iz naslednjih virov:
sofinanciranje organov skupne ob inske in sicer uprave-inšpekcijski nadzor ter redarska
služba v višini 10.000 EUR
sofinanciranje investicije II. Faza OŠ TABOR (Ministrstvo za šolstvo in šport) 128.000 EUR
sofinanciranje investicije prizidek k Zdravstvenemu domu (Ministrstvo za zdravje) 72.210
EUR
sofinanciranje Upravnega centra Logatec (Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za finance
in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) 250.000 EUR
sofinanciranje projekta odvajanje, iš enje, vodooskrba pore je Ljubljanice (Ministrstvo za
okolje in prostor) 22.951 EUR
prejeta sredstva iz naslova SVLSRP- regionalna infrastruktura 200.000 EUR
prejeta sredstva regionalne spodbude 250.000 EUR
prejeta namenska sredstva iz naslova požarne takse 15.000 EUR.

Planiramo pa še prejetje sredstev iz:
ob inskih prora unov za teko o porabo (notranji revizor) 10.000 EUR
ob inskih prora unov za investicijo – projekt odvajanje, iš enje, vodooskrba pore je
Ljubljanice v višini 100.000 EUR
sofinanciranje izgradnje prizidka Zdravstvenega doma (Zdravstveni dom Logatec) 125.178
EUR
na rtujemo prejem sredstev iz državnega prora una iz sredstev EU za kohezijsko politiko –
izgradnja istilne naprave v višini 300.000 EUR.

Delež najpomembnejših kategorij prihodkov v planiranem prora unu za leto
2008
Slika 7: Delež najpomembnejših prihodkov
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1.2 ODHODKI
Ekonomska klasifikacija javnofinan nih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:
teko e odhodke,
teko e transfere,
investicijske odhodke,
investicijske transfere.
Tabela 10: Javnofinan ni odhodki Ob ine Logatec po letih
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Vir: lasten
Slika 8: Primerjava odhodkov po letih
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Investicijski odhodki predstavljajo najve ji delež vseh odhodkov ob inskega prora una Ob ine
Logatec. V letu 2008 je tako predvidenih 9.500.237 EUR odhodkov za investicije, kar predstavlja 59%
vseh planiranih odhodkov, sledijo teko i transferi in teko i odhodki.
Glede na planirane odhodke v rebalansu prora una za leto 2007 so planirani odhodki za leto 2008
ve ji za 25,5%.

1.2.1 Teko i odhodki
Teko i odhodki zajemajo pla e in druge izdatke zaposlenih v ob inski upravi, prispevke delodajalcev
za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, pla ila obresti in sredstva izlo ena v rezerve.
Teko i odhodki se pove ujejo za 27,9% glede na predlog prora una za leto 2007.
Sredstva za pla e in druge izdatke zaposlenim se pove ujejo za 17,3%. Pla e se pove ujejo v skladu
s predvidenimi izhodiš i, ki veljajo za celotni javni sektor, ob upoštevanju polne zasedenosti
sistemiziranih delovnih mest v ob inski upravi Ob ine Logatec.
Pri na rtovanju sredstev za pla e so upoštevana tudi sredstva za delovno uspešnost v višini 5% od
sredstev za pla e ter 1% sredstev za napredovanja in pove anja delovne dobe.
Sredstva za druge prejemke zaposlenih, ki se izkazujejo na prora unskih postavkah za pla e pa se
na rtujejo skladno s predvideno inflacijo.
Sredstva za davek na izpla ane pla e smo znižali za 31,7 % glede na plan za leto 2007.
Posledi no z povišanjem pla se povišujejo tudi prispevki delodajalcev za socialno varnost zaposlenih.
Izdatki za blago in storitve se pove ujejo v primerjavi z predlaganim prora unom za leto 2007. Stroški
se pove ujejo iz naslova pove anja sredstev za ogrevanje. Izvaja se skupno javno naro ilo za kurilno
olje, in sicer za vse objekte, ki so v lasti Ob ine Logatec, in sicer za osnovne šole 8 talcev, Tabor in
Rovte ter delno tudi za vrtec Kurir ek. Izdatki za blago in storitve zajemajo stroške pisarniškega in
istilnega materiala, storitve varovanja zgradb, založniške in tiskarske storitve, strokovno literaturo,
oglaševalske storitve, revizorske storitve, izdatke za reprezentanco, stroške informacijske podpore,
poštnino, elektri no energijo za vse poslovne objekte v lasti ob ine, vodarino, ogrevanje za ob inski
stavbi, Narodni dom, knjižnico, vse stroške ve namenske športne dvorane, prevozne stroške, stroške
v zvezi s službenimi avtomobili in službenimi potovanji, vzdrževanje vseh poslovnih objektov,
vzdrževanje ra unalniške opreme, najemnino za poslovni stavbi na Tržaški 13 in 15, davek na
izpla ane pla e, stroški izobraževanja, avtorskih pogodb, sejnin, lanarin, stroške cenilcev, notarjev,
ban nih storitev…
Pla ila obresti izhajajo iz naslova dolgoro nega kredita, ki ga ima Ob ina Logatec za reprogramiranje
neugodnega kredita Stanovanjskega sklada, ki ga je najela v letu 2007, dokon no pa bo odpla an v
mesecu maju 2008.
Rezerve, ki so planirane v prora unu so namenjene splošni prora unski rezervaciji v višini 100.000
EUR, ki je namenjena pokrivanju nepredvidenih odhodkov ali premalo oblikovanih prora unskih
postavk. Prora unska rezerva je oblikovana v višini 30.000 EUR, namenjena je za nepredvidene
naravne nesre e.

1.2.2 Teko i transferi
Teko i transferi zajemajo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, neprofitnim
organizacijam in ustanovam ter druge teko e doma e transfere.
Transferi posameznikom in gospodinjstvom uvajajo dva nova izdatka in sicer darilo ob anom
Logatca ob rojstvu otroka v višini 100 EUR in štipendiranje. Ob ina Logatec se je v letu 2006
vklju ila v Štipendijsko shemo Notranjsko-Kraške regije, kjer omogo a pridobitev štipendije
dijakom in študentom, ki so ob ani Logatca. Drugi transferi posameznikom, ki so planirani v
višini 2.253.672 EUR so namenjeni regresiranju prevozov otrok v šole (300.000 EUR),
regresiranje oskrbe v domovih za ostarele (109.600 EUR), subvencioniranje stanarin, pla ilo
razlike med ceno programov v vrtcih
in pla ila staršev (1.710.120 EUR), izpla ila
družinskemu pomo niku…
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se pove ujejo v skladu s predvideno
inflacijo, in sicer so to transferi društvom na podro ju športa, kulture, mladine, humanitarnim

društvom in zajemajo tudi financiranje politi nih strank, ki pa se pove ujejo, ve
predvidena inflacija.

kot je

Drugi teko i doma i transferi zajemajo transfere kot so prispevek v ZZZS za zdravstveno
zavarovanje brezposelnih oseb, teko e transfere v ob inski stanovanjski sklad, v javne
zavode za pokrivanje materialnih stroškov in izpla ilo pla (Knjižnica).

1.2.3 Investicijski odhodki
Investicijski odhodki zajemajo nakup opreme v ob inski upravi (pisarniško pohištvo in oprema,
ra unalniška oprema in programi), novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje
in obnove, nakup zemljiš ter študije o izvedljivosti projektov, ki vklju ujejo projektno dokumentacijo,
nadzor in investicijski inženiring. Investicijski odhodki pomenijo pove anje realnega premoženja
ob ine.
Med najve je investicije v letu 2008 sodi investicija v izgradnjo novega Upravnega centra, ureditev
komunalne infrastrukture na Martinj hribu, Ti nici, preložitev ceste na Rovtarski in izgradnja plo nika,
izgradnja komunalne infrastrukture v Hotedršici, izgradnja istilne naprave, dozidava Zdravstvenega
doma in zaklju ek rekonstrukcije in obnove Osnovne šole Tabor II. faza.
Investicijski odhodki predstavljajo najve ji delež odhodkov v planu za leto 2008. Podrobno so
investicije prikazane in raz lenjene v posebnem delu prora una.

Tabela 11: Pregled investicijskih odhodkih po letih
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Slika 9: Pregled investicijski odhodkov po letih
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Iz zgornje tabele in grafa lahko povzamemo, da se delež investicijskih odhodkov v vseh odhodkih
prora una od leta 2004 do planiranega leta 2008 pove ujejo vsako leto. Tako v planiranem letu 2008
znaša delež investicijskih odhodkov 58,95% vseh odhodkov.

1.2.4 Investicijski transferi
Investicijski transferi vklju ujejo izdatke ob ine, ki pomenijo nepovratna sredstva in so namenjeni
pla ilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev.
Namenjajo se športnim in gasilskim društvom za nakup opreme, Komunalnemu podjetju za
vzdrževanje in obnovo kanalizacije, vodovoda, odlagališ a odpadkov… Transferi se namenjajo za
nakup osnovnih sredstev v javnih zavodih, ki jih je ustanovila ob ina.

Delež najpomembnejših kategorij odhodkov v predlaganem prora unu za leto
2008
Slika 10: Deleži najpomembnejših odhodkov
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Investicijski transferi prora unskim uporabnikom
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2. RA UN FINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB
Med prejemke prora una, se poleg javnofinan nih prihodkov, prišteva tudi prejeta vra ila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev ter kupnine iz naslova privatizacije. Iz priloženega izkaza je razvidno, da
v predlaganem prora unu Ob ine Logatec za leto 2008 ni planirala prejeta vra ila danih posojil in
prodaje kapitalskih deležev.

3. RA UN FINANCIRANJA
V ra unu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odpla il dolgov, povezanih s servisiranjem
dolga ob ine, oziroma s financiranjem prora unskega deficita. V predlaganem planu za leto 2008 ni
predvidenega zadolževanja. Nadaljujemo z odpla evanjem kredita, ki je bil najet v letu 2006 za
reprogramiranje starega kredita Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki je bil izredno
neugoden.

4. OCENA PREDLAGANEGA PRORA UNA ZA LETO 2008

Iz navedenega predloga prora una Ob ine Logatec za leto 2008 lahko povzamemo, da bo Ob ina
Logatec ustvarila prora unski primanjkljaj (prihodki minus odhodki) v višini 381.981 EUR, teko i
presežek (teko i prihodki minus teko i transferi) v višini 5.782.981 EUR, neto zadolževanje v višini
25.038 EUR in spremembo na ra unu –407.019 EUR, ki jo bom financirali (pokrivali) iz ocenjenega
prenosa sredstev iz leta 2007 v višini 407.019 EUR. Tako smo dosegli, da je predlagani prora un
Ob ine Logatec za leto 2008 uravnotežen, predvsem pa razvojno naravnan za celotno Ob ino
Logatec in v dobrobit njenih ob anov.
Zavedamo se, da je potreb in želja ve kot jih je mogo e uresni iti. Pri pripravi prora una smo želeli
uresni iti še ve projektov, vendar se je ob izra unu vseh želenih projektov ˝pokazala˝ luknja velika
4.500.000 EUR. Tako smo morali za dolo ene projekte zmanjšati sredstva, ali pa jih celo uvrstiti v
naslednja prora unska leta.
Prepri ani smo, da je prora un dobro pripravljen, predvsem pa naravnan razvojno za celotno Ob ino
Logatec in za njene ob ane.

PRORA UN OB INE LOGATEC ZA LETO 2008
II. POSEBNI DEL PRORA UNA
Odhodki in drugi izdatki prora una ob ine LOGATEC za leto 2008 so po prora unskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

1000 - OB INSKI SVET

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000

OB INSKI SVET

106.800

01

POLITI NI SISTEM

106.800

0101

Politi ni sistem

01019001 Dejavnost ob inskega sveta
01002 Financiranje politi nih strank in svetniških skupin
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

01004 Pla ilo za nepoklicno opravljanje funkcije - ob inski svetniki
4029 Drugi operativni odhodki

01005 Stroški sej ob inskega sveta, odborov in komisij
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

01011 Stroški snemanja ob inskih sej
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

01014 Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije
4029 Drugi operativni odhodki

01015 Stroški izobraževanja lanov ob inskega sveta
4029 Drugi operativni odhodki

106.800
106.800
36.500
36.500

50.000
50.000

1.250
1.250

4.200
4.200

14.000
14.000

850
850

Stran 1 od 31

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

2000

NADZORNI ODBOR

3.000

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.000

0203

Fiskalni nadzor

3.000

02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02001 Materialni stroški nadzornega odbora
4029 Drugi operativni odhodki

02006 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije-nadzorni odbor
4029 Drugi operativni odhodki

3.000
450
450

2.550
2.550

Stran 2 od 31
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Leto 2008

3000 - ŽUPAN

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

3000

ŽUPAN
01

POLITI NI SISTEM

0101

Politi ni sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov
01001 Pla e, prispevki, davek na izpl. pla e in drugi izdatki zaposlenim-župan
4000 Pla e in dodatki

174.685
74.555
74.555
74.555
48.255
38.000

4001 Regres za letni dopust
4002 Povra ila in nadomestila

665
1.500

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

3.400
2.810

4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
4028 Davek na izpla ane pla e

01003 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan
4029 Drugi operativni odhodki

01012 Stroški reprezentance
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

01013 Namenska sredstva za odpravo pla nih nesorazmerij - funkcionarji
4000 Pla e in dodatki

30
50
500
1.300

11.000
11.000

14.000
14.000

1.300
1.300

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO

1.300

0302

Mednarodno sodelovanje in udeležba

1.300

03029002 Mednarodno sodelovanje ob in
03001 Mednarodno sodelovanje ob ine - pobratenje
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4023 Prevozni stroški in storitve

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04009 Ob inske prireditve, proslave in priznanja

1.300
1.300
1.200
100

10.400
10.400
10.400
10.400

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

6.500

4029 Drugi operativni odhodki

3.900

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija ob ine
14002 Promocijske prireditve - Gregorjev sejem
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4023 Prevozni stroški in storitve
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
4029 Drugi operativni odhodki

14007 Promocijske naloge (promocija ob ine, urejanje naselij,..)
4029 Drugi operativni odhodki

15.500
15.500
15.500
3.500
1.750
850
260
640

12.000
12.000

Stran 3 od 31
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3000 - ŽUPAN

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803

Programi v kulturi

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
18031 Stroški ob inskega asopisa - Logaške novice
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki

18035 Stroški objav ob inskih predpisov in uradnih objav
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

18054 Informiranje in obveš anje ob anov o delu ob inskih organov in ob inske uprave
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

72.930
72.930
72.930
16.930
10.200
6.730

10.000
10.000

46.000
46.000

Stran 4 od 31
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4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000

OB INSKA UPRAVA

9.554.520

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

5.400

0202

Urejanje na podro ju fiskalne politike

5.400

02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike

5.400

02002 Pla ilo stroškov pla ilnega prometa

4.200

4029 Drugi operativni odhodki

02003 Pla ilo stroškov za ban ne storitve - vodenje ra una
4029 Drugi operativni odhodki

02005 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljiš a
4026 Poslovne najemnine in zakupnine

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

4.200

300
300

900
900

64.300
64.300

04039001 Obveš anje doma e in tuje javnosti

3.000

04003 Izdelava ob inske zastave in grba

3.000

4029 Drugi operativni odhodki

04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem
04002 Urejanje ostalega ob in.premož.(izvržbe, zastop.ob ine, idr.)
4029 Drugi operativni odhodki

04005 Obratovalni stroški poslovnih prostorov
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

3.000

61.300
4.000
4.000

43.900
2.900

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

41.000

04006 Teko e vzdrževanje poslovnih prostorov - Tržaška 148

4.300

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4025 Teko e vzdrževanje

04007 Teko e vzdrževanje poslovnih prostorov - Notranjska 14 (invalidi)
4025 Teko e vzdrževanje

04008 Teko e vzdrževanje poslovnih prostorov - drugih objektov
4025 Teko e vzdrževanje

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na podro ju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06020

lanarine v organih lokalne samouprave v državi
4029 Drugi operativni odhodki

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
06010 Sofinanciranje programov v RRA
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

06056 Sofinanciranje programov Notranjsko - Kraške regije
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

06062 Sofinanciranje štipendijske sheme Notranjsko - Kraške regije
4117 Štipendije

800
3.500

2.100
2.100

7.000
7.000

2.849.734
39.792
3.100
3.100
3.100

36.692
3.000
3.000

27.192
27.192

6.500
6.500

Stran 5 od 31

A. Bilanca odhodkov
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4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
0603

Dejavnost ob inske uprave

06039001 Administracija ob inske uprave
06001 Pla e, prispevki, davek na izpl. pla e in drugi izdatki zaposlenim-delavci
4000 Pla e in dodatki

2.809.942
704.995
547.485
385.000

4001 Regres za letni dopust
4002 Povra ila in nadomestila

16.625
30.000

4003 Sredstva za delovno uspešnost
4009 Drugi izdatki zaposlenim

22.600
11.300

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

36.100
29.160

4012 Prispevek za zaposlovanje
4013 Prispevek za starševsko varstvo
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
4028 Davek na izpla ane pla e

250
450
8.000
8.000

06019 Materialni stroški delovanja ob inske uprave

142.910

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

77.470
27.600

4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja

2.100
3.610

4025 Teko e vzdrževanje
4026 Poslovne najemnine in zakupnine

7.430
100

4029 Drugi operativni odhodki

06021 Po itniška dejavnost - stroški in letni pavšal
4029 Drugi operativni odhodki

06031 Namenska sredstva za odpravo pla nih nesorazmerij - delavci
4000 Pla e in dodatki

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave
06005 Investicije in investicijsko vzdrževanje ob inske uprave - nakup opreme

24.600

3.200
3.200

11.400
11.400

2.104.947
4.000

4202 Nakup opreme

2.000

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

2.000

06006 Investicije in investicijsko vzdrževanje ob inske uprave - nakup ra . in prog. opr.
4202 Nakup opreme

06007 Investicije in investicijsko vzdrževanje ob inske uprave - nakup tel.in kom.opr.
4202 Nakup opreme

06009 Obnova drugih objektov v lasti ob ine
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

06022 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - ob inska uprava
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

20.000
20.000

1.000
1.000

12.800
12.800

171.290
2.180
114.070

4023 Prevozni stroški in storitve
4025 Teko e vzdrževanje

28.500
630

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

25.910

06023 Teko e vzdrževanje programske opreme v ob inski upravi - CADIS
4025 Teko e vzdrževanje

06024 Teko e vzdrževanje programske opreme v ob inski upravi - ŠPICA
4025 Teko e vzdrževanje

06025 Teko e vzdrževanje programske opreme v ob inski upravi - SRC.SI
4025 Teko e vzdrževanje

06026 Teko e vzdrževanje kom. in ra unalniške opreme v ob inski upravi
4025 Teko e vzdrževanje

06028 Investicije v upravne prostore - ob inske uprava
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

6.000
6.000

690
690

6.000
6.000

6.400
6.400

1.523.267
1.523.267
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v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
06057 Teko e vzdrževanje programske opreme v ob inski upravi - SEZAM
4025 Teko e vzdrževanje

06058 Vzdrževanje ob inske spletne strani
4025 Teko e vzdrževanje

06066 Nadomestilo (odmena) za oškodovanje - stavbi na Tržaški 13 in 15
4027 Kazni in odškodnine

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami

07039001 Pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo
07003 Vzdrževanje javnih zakloniš in druge nastanitve preb. v primeru naravnih nesre

500
500

3.000
3.000

350.000
350.000

224.182
224.182
10.000
10.000

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

8.330
170

4029 Drugi operativni odhodki

1.500

07039002 Delovanje sistema za zaš ito, reševanje in pomo
07001 Poraba požarne takse
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

07002 Gasilska društva - nakup opreme

214.182
15.000
15.000

107.200

4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

107.200

07004 Sredstva za redno dejavnost - Gasilske zveze Logatec

91.982

4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

91.982

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

2.000

0802

Policijska in kriminalisti na dejavnost

2.000

08029001 Prometna varnost
08001 Varnost v cestnem prometu
4029 Drugi operativni odhodki

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Pove anje zaposljivosti
10001 Javna dela - storški pla delavcev

2.000
2.000
2.000

55.800
55.800
55.800
54.800

4119 Drugi transferi posameznikom

54.800

10002 Ostali stroški pri izvajanju javnih del

1.000

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij
11005 Ob inske pomo i v kmetijstvu
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

1.000

96.100
35.000
35.000
35.000
35.000

Stran 7 od 31
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v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
11006 Zagotavljanje tehni ne podpore - Kmetijsko svetovalna služba Logatec
4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11003 Oskrba zapuš enih živali in ureditev pasjih smetnjakov
4029 Drugi operativni odhodki

1104

Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
11001 Vzdrževanje gozdnih cest
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
13029 Redno vzdrževanje lokalnih cest
4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki

13030 Vzdrževanje lokalnih cest - zimsko
4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki

13031 Vzdrževanje ob inskih cest - zimsko
4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki

13035 Redno vzdrževanje ob inski cest - letno
4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki

13037 Sofinanciranje obnove poljskih poti
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

13052 Kategorizacija cest v Ob ini Logatec
4029 Drugi operativni odhodki

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13012 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave lokalnih cest
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

13039 Postavitev zaš itnih odbojnih ograj
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

13029004 Cestna razsvetljava
13028 Stroški elektrike za javno razsvetljavo
4135 Teko a pla ila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prora unski uporabniki

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14005 Subvencioniranje programov privatnim podjetjem in zasebnikom
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

12.500
5.000
5.000
5.000

7.500
7.500
7.500

48.600
48.600
48.600
48.600

558.500
558.500
399.500
150.000
150.000

60.000
60.000

80.000
80.000

100.000
100.000

3.500
3.500

6.000
6.000

124.000
84.000
84.000

40.000
40.000

35.000
35.000
35.000

71.011
25.000
25.000
25.000
25.000
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PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija ob ine
14014 Izdelava usmerjevalnih tebel v Logatcu
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

14015 Izdelava turisti ne prospekta
4029 Drugi operativni odhodki

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14004 Sofinanciranje programa turisti nih društev
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

14018 Sofinanciranje projekta ˝Po poteh dediš ine od Idrijce do Kolpe - program LEADER
4029 Drugi operativni odhodki

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15004 KP - ravnanje z odpadki - komunalna deponija OSTRI VRH
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob in

15005 Investicijsko vzdrževanje in obnove - Sanacija divjih ( rnih) odlagališ

1504

46.011
25.000
10.000
10.000

15.000
15.000

21.011
13.600
13.600

7.411
7.411

120.200
115.200
115.200
114.000
114.000

1.200

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

1.200

Upravljanje in nadzor vodnih virov

5.000

15049001 Na rtovanje, varstvo in urejanje voda

5.000

15006 Izdelava projekta za vodovod

5.000

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo
16003 KP - Vodovodni sistem Cuntova grapa II. faza
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
16006 Investicijsko vzdrževanje in obnove - vzdrževanje grobov
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

16039005 Druge komunalne dejavnosti
16025 Delno pokrivanje storškov komunalnega inšpektorja in redarske službe
4029 Drugi operativni odhodki

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16055 Nakup ali izgradnja stanovanj - sredstva Stanovanjskega sklada
4200 Nakup zgradb in prostorov

5.000

596.650
247.790
200.000
200.000
200.000

2.190
2.190
860
1.330

45.600
45.600
45.600

330.130
280.000
280.000
280.000
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v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro ju
16018 Stroški upravljanja stanovanj
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

430
12.300

16019 Teko e vzdrževanje stanovanj

25.000
850

4132 Teko i transferi v javne sklade

24.150

16020 Obratovalni stroški stanovanj

3.600

4132 Teko i transferi v javne sklade

3.600

16021 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad Republike Slovenije
4132 Teko i transferi v javne sklade

16022 Prenos kupnin na Slovenski odškodninski sklad
4132 Teko i transferi v javne sklade

Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš a)

16069001 Urejanje ob inskih zemljiš
16023 Urejanje ob inskega premoženja - zemljiš a
4029 Drugi operativni odhodki

16027 Najem zemljiš a za tržnico
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4026 Poslovne najemnine in zakupnine

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702

Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
17004 Sofinanciranje reševalne dejavnosti
4133 Teko i transferi v javne zavode

17005 Gradnja prizidka k Zdravstvenemu domu
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

1707

12.730

4132 Teko i transferi v javne sklade

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1606

50.130

Drugi programi na podro ju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17002 Zdravstveno zavarovanje oseb iz 15. lena Zakona o zdravstvenem zavarovanju
4131 Teko i transferi v sklade socialnega zavarovanja

17079002 Mrliško ogledna služba
17003 Financiranje mrliško ogledne službe
4029 Drugi operativni odhodki

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediš ine

18029001 Nepremi na kulturna dediš ina
18005 Obnove - Varstvo naravne in kulturne dediš ine
4029 Drugi operativni odhodki
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

18047 Izvedba strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena
4029 Drugi operativni odhodki

5.800
5.800

3.000
3.000

18.730
18.730
15.500
15.500

3.230
650
2.580

599.680
515.500
515.500
15.500
15.500

500.000
500.000

84.180
75.000
75.000
75.000

9.180
9.180
9.180

854.534
28.780
28.780
25.780
4.280
21.500

3.000
3.000
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1803

Programi v kulturi

18039001 Knjižni arstvo in založništvo
18002 Knjižnica - nabava knjig
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

18008 Knjižnica - pla e zaposlenih
4133 Teko i transferi v javne zavode

18009 Knjižnica - prispevki delodajalca za zaposlene
4133 Teko i transferi v javne zavode

18013 Knjižnica - stroški materiala, blaga in storitev
4133 Teko i transferi v javne zavode

18016 Knjižnica - premije za KDPZ
4133 Teko i transferi v javne zavode

18043 Namenska sredstva za uskladitev pla nih nesorazmerij - Knjižnica
4133 Teko i transferi v javne zavode

18039002 Umetniški programi
18045 Izvedba gledališkega abonmaja
4029 Drugi operativni odhodki

18039003 Ljubiteljska kultura
18014 Sofinanciranje prireditev v kraju - pokroviteljstva
4029 Drugi operativni odhodki

18017 Program Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

278.839
28.364
28.364

164.923
164.923

23.523
23.523

54.332
54.332

3.097
3.097

4.600
4.600

12.000
12.000
12.000

133.430
15.000
15.000

15.430

4132 Teko i transferi v javne sklade

15.430

18018 Programi kulturnih izvajalcev

91.000

4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

18033 Delno pokrivanje stroškov strokovnega sodelavca za kulturo
4029 Drugi operativni odhodki

18039005 Drugi programi v kulturi
18003 Knjižnica - nakup opreme
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

18004 Vzdrževanje NARODNEGA DOMA - nakup opreme
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

18015 Teko e vzdrževanje Kulturnih domov
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4029 Drugi operativni odhodki
4133 Teko i transferi v javne zavode

1805

446.549

Šport in prosto asne aktivnosti

18059001 Programi športa
18024 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje str. kadrov v športu
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

18025 Založniška dejavnost na podro ju športa
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

18026 Mednarodne, državne, medob inske in ob inske športne prireditve
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

91.000

12.000
12.000

22.280
5.600
5.600

2.140
2.140

14.540
860
7.280
6.400

379.205
321.135
1.800
1.800

1.240
1.240

14.000
14.000

18027 Informacijski sistem na podro ju športa - športna društva

900

4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

900
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18028 Stroški investicij - nakup osnovnih sredstev - športna društva
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

18029 Športna vzgoja predšolskih otrok
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

18030 Športna vzgoja šoloobveznih otrok (otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport)
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

18032 Upravljanje Ve namenske športne dvorane
4029 Drugi operativni odhodki

18034

istilni material in storitve za Ve namensko športno dvorano
4020 Pisarniški in splošni material in storitve

18038 Obratovalni stroški Ve namenske športne dvorane
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Teko e vzdrževanje
4029 Drugi operativni odhodki

18039 Obratovalni stroški - vle nica Sekirica
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

18040 Teko e vzdrževanje Ve namenske športne dvorane
4025 Teko e vzdrževanje

18042 Športna vzgoja mladine in športna dejavnost študentov
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

18049 Prednostne športne panoge
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

18053 Športna rekreacija, kakovostni šport in šport invalidov
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

18059002 Programi za mladino
18021 Sofinanciranje mladinskih organizacij in org., ki delajo za mladino
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

18041 Izgradnja otroških igriš
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

18051 Sofinanciranje urada za mlade
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
19005 Investcijski transferji v VVZ KURIR EK
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

19017 Obnova vrtcev - VVZ KURI EK
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

19028 Sofinanciranje drugih programov v vrtcih, ki niso vkl. v ceno - VVZ KURIR EK
4133 Teko i transferi v javne zavode

19030 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu VVZ KURIR EK-stroški dela
4119 Drugi transferi posameznikom

19032 Namenska sredstva za uskladitev pla nih nesorazmerij - VVZ KURIR EK
4119 Drugi transferi posameznikom

13.000
13.000

1.000
1.000

2.000
2.000

29.100
29.100

16.400
16.400

68.435
7.185
58.400
1.450
1.400

4.260
860
3.400

10.000
10.000

123.000
123.000

31.000
31.000

5.000
5.000

58.070
31.070
31.070

15.000
15.000

12.000
12.000

3.095.180
1.805.920
1.805.920
29.750
29.750

30.000
30.000

7.500
7.500

1.401.900
1.401.900

13.000
13.000
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19036 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu MIKLAVŽEV VRTEC -stroški dela
4119 Drugi transferi posameznikom

19039 Namenska sredstva za uskladitev pla nih nesorazmerij - Miklavžev vrtec
4119 Drugi transferi posameznikom

19042 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu - ostali vrtci izven ob ine Logatec
4119 Drugi transferi posameznikom

19043 Sofinanciranje drugih programov v vrtcih, ki niso vklju eni v ceno -MIKLAVŽEV VRTEC
4119 Drugi transferi posameznikom

19047 Novogradnja in adaptacija OŠ ROVTE oz. VVZ

182.220

5.000
5.000

107.000
107.000

1.000
1.000

25.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

25.000

19048 Investicijski transfer v Miklavžev vrtec

3.550

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

1903

182.220

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo
19001 Investicijski transferji v OŠ 8 TALCEV LOGATEC

3.550

989.260
904.045
11.800

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

11.800

19002 Investcijski transferji v OŠ TABOR

15.000

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

15.000

19003 Investcijski transferji v OŠ ROVTE

12.300

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

12.300

19014 Obnova šol - OŠ 8 TALCEV LOGATEC
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

19015 Obnova šol - OŠ TABOR
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

19016 Obnova šol - OŠ ROVTE
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

19019 Splošni materialni stroški šol - OŠ 8 TALCEV
4133 Teko i transferi v javne zavode

19020 Splošni materialni stroški šol - OŠ TABOR
4133 Teko i transferi v javne zavode

19021 Splošni materialni stroški šol - OŠ ROVTE
4133 Teko i transferi v javne zavode

19033 Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ 8 TALCEV
4133 Teko i transferi v javne zavode

19034 Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ TABOR
4133 Teko i transferi v javne zavode

19035 Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ ROVTE
4133 Teko i transferi v javne zavode

19046 Novogradnja in adaptacija II. Faze OŠ TABOR
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

19039002 Glasbeno šolstvo
19004 Investcijski transferji v GLASBENO ŠOLO LOGATEC
4323 Investicijski transferi javnim zavodom

19022 Splošni materialni stroški šol - GLASBENA ŠOLA LOGATEC
4133 Teko i transferi v javne zavode

19023 Regres za prehrano in prevoz zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATEC
4133 Teko i transferi v javne zavode

50.000
50.000

15.000
15.000

5.000
5.000

64.750
64.750

93.000
93.000

11.942
11.942

13.465
13.465

5.973
5.973

5.815
5.815

600.000
600.000

85.215
14.000
14.000

24.500
24.500

25.715
25.715
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19024 Izboraževanje zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATEC
4133 Teko i transferi v javne zavode

19025 Sof. dodatni nadstandardni program v GLASEBNI ŠOLI LOGATEC
4133 Teko i transferi v javne zavode

1906

Pomo i šolajo im

19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu
19027 Stroški prevozov otrok v šolo - zasebniki in javna podjetja
4119 Drugi transferi posameznikom

20

SOCIALNO VARSTVO

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 Centri za socialno delo
20002 Preventivni in drugi socialni programi
4029 Drugi operativni odhodki

20003 Center za socialno delo - Ob inski program
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

20049002 Socialno varstvo invalidov
20007 Finanicranje družinskega pomo nika
4119 Drugi transferi posameznikom

20049003 Socialno varstvo starih
20005 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše ob ane
4119 Drugi transferi posameznikom

20008 Pomo družinam na domu
4119 Drugi transferi posameznikom

20009 Regresiranje - varstveno delavni center (bivalna enota)
4119 Drugi transferi posameznikom

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20006 Socialno varstvo materialno ogroženih - subvencioniranje stanarin
4119 Drugi transferi posameznikom

20010 Darilo ob rojstvu otroka
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20004 Sofinanciranje humanitarnih in dobrodelnih organizacij in društev
4120 Teko i transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

3.000
3.000

18.000
18.000

300.000
300.000
300.000
300.000

224.249
224.249
20.997
1.286
1.286

19.711
19.711

24.000
24.000
24.000

138.252
86.000
86.000

28.652
28.652

23.600
23.600

20.000
5.000
5.000

15.000
15.000

21.000
21.000
21.000

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

7.000

2201

Servisiranje javnega dolga

7.000

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje
22010 Stroški obresti za dolgoro ni kredit - popla ilo stanov. Kredita
4031 Pla ila obresti od kreditov - poslovnim bankam

7.000
7.000
7.000
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23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primerih nesre

23029001 Rezerva ob ine
23002 Prora unska rezerva
4091 Prora unska rezerva

2303

Splošna prora unska rezervacija

23039001 Splošna prora unska rezervacija
23001 Splošna prora unska rezervacija
4090 Splošna prora unska rezervacija

130.000
30.000
30.000
30.000
30.000

100.000
100.000
100.000
100.000
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4001

MEDOB INSKI NOTRANJI REVIZOR

29.740

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

29.740

0603

Dejavnost ob inske uprave

06039001 Administracija ob inske uprave
06032 Stroški delovanja medob inskega notranjega revizorja
4000 Pla e in dodatki

29.740
29.740
29.740
16.800

4001 Regres za letni dopust
4002 Povra ila in nadomestila

665
1.900

4003 Sredstva za delovno uspešnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

800
1.600

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje

1.260
10

4013 Prispevek za starševsko varstvo
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

15
200

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

930
900

4024 Izdatki za službena potovanja
4028 Davek na izpla ane pla e

160
800

4029 Drugi operativni odhodki
4202 Nakup opreme

500
3.200
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5001

KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO

1.689.650

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

9.650

0602

Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in

9.650

06029001 Delovanje ožjih delov ob in
06011 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS NAKLO

9.650
4.550

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

3.000

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 Drugi operativni odhodki

1.300
250

06040 Najemnina za uporabo prostora - KS NAKLO

2.300

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

06043 Stroški sejnin - KS NAKLO
4029 Drugi operativni odhodki

06049 Drugi operativni odhodki - nošenje zastav KS NAKLO
4029 Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13006 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13034 Rekonstrukcija in adaptacija cest - Tržaška cesta
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13038 Ureditev komunalne infrastrukture na Martinj hribu
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13040 Ureditev hodnika za pešce ob Rovtarski cesti
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13045 Preložitev ceste R2 409 - Rovtarska cesta
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13029003 Urejanje cestnega prometa
13041 Izgradnja avtobusnega postajališ a
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13029004 Cestna razsvetljava
13002 Novogradnja - javna razsvetljava v KS NAKLO
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15001 KP - Izgradnja kanalizacije v Logatcu
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali ob in

2.300

1.700
1.700

1.100
1.100

1.445.000
1.445.000
1.425.000
150.000
150.000

135.000
135.000

630.000
630.000

410.000
410.000

100.000
100.000

10.000
10.000
10.000

10.000
10.000
10.000

150.000
120.000
120.000
120.000
120.000
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1504

Upravljanje in nadzor vodnih virov

30.000

15049001 Na rtovanje, varstvo in urejanje voda

30.000

15012 Obnova vodovoda v Logatcu

30.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na podro ju geodetskih evidenc
16040 Izdelava projektne dokumentacije kanalizacija Martinj hrib
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1603

Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo
16051 Izdelava idejnega projekta za objekt ˝SEKIRICA˝
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1606

Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš a)

16069001 Urejanje ob inskih zemljiš
16033 Izdelava projekta - plo niki in kolesarske steze (Mandrge)
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

30.000

85.000
60.000
60.000
60.000
60.000

15.000
15.000
15.000
15.000

10.000
10.000
10.000
10.000

Stran 18 od 31

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST TABOR

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5002

KRAJEVNA SKUPNOST TABOR

957.317

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

7.317

0602

Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in

7.317

06029001 Delovanje ožjih delov ob in
06012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABOR

7.317
4.920

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.069

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 Drugi operativni odhodki

923
2.928

06036 Teko e vzdrževanje Kulturnega doma - KS TABOR
4025 Teko e vzdrževanje

06038 Zavarovalne premije za objekte - KS TABOR
4025 Teko e vzdrževanje

06042 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij - KS TABOR
4029 Drugi operativni odhodki

06045 Stroški sejnin - KS TABOR
4029 Drugi operativni odhodki

06046 Pla ilo ban nih storitev - KS TABOR
4029 Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
13042 Rekonsturkcija in adaptacija mostov
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13007 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS TABOR
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13029003 Urejanje cestnega prometa
13053 Ureditev avtobusnega postajališ a v Gr arevcu
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13029004 Cestna razsvetljava
13033 Javna razsvetljava v KS TABOR
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15017 Izgradnja komunalne infrastrukture-Ti nica
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15019 Izgradnja kanalizacije - zahodni del Gornji Logatec
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15022 Izgradnja komunalne infrastrukture - Gr arevec
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

719
719

154
154

343
343

1.168
1.168

13
13

160.000
160.000
35.000
35.000
35.000

75.000
75.000
75.000

45.000
45.000
45.000

5.000
5.000
5.000

680.000
680.000
680.000
130.000
130.000

200.000
200.000

350.000
350.000

Stran 19 od 31

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5002 - KRAJEVNA SKUPNOST TABOR

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
16042 Izdelava projektne dokumentacije -kanalizacija Kalce
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

16056 Nakup zemljiš a za širitev pokopališ a v KS Tabor
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev

110.000
110.000
110.000
40.000
40.000

70.000
70.000

Stran 20 od 31

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5003

KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE

537.707

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

8.707

0602

Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in

8.707

06029001 Delovanje ožjih delov ob in
06013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTE

8.707
6.778

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

3.334

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 Drugi operativni odhodki

2.742
702

06037 Teko e vzdrževanje kulturnega doma - KS ROVTE
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4025 Teko e vzdrževanje

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13008 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS ROVTE
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13029004 Cestna razsvetljava
13016 Poraba elektri ne energije za javno razsvetljavo v KS ROVTE
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1.929
1.094
835

114.000
114.000
100.000
100.000
100.000

14.000
4.000
4.000

13049 Izgradnja javne razsvetljave v Rovtah

10.000

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

10.000

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE

1504

Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Na rtovanje, varstvo in urejanje voda
15024 Izdelava projekta za vodovod Petkovec
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
16043 Izdelava projektne dokumentacije in izgradnja - Poslovilne vežice v Rovtah
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16044 Izdelava projektne dokumentacije -kanalizacija in istilna naprava v Rovtah
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

16057 Nakup zemljiš a za Poslovilno vežico v Rovtah
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

200.000
200.000
200.000
130.000
130.000

15.000
15.000

55.000
55.000

Stran 21 od 31

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5003 - KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci
19049 Nakup zemljiš a za izgradnjo vrtca v Rovtah
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000

Stran 22 od 31

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5004

KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0602

Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in

06029001 Delovanje ožjih delov ob in
06014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICA

12.050
12.050
10.939
2.144

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 Drugi operativni odhodki

4.285
4.510

4029 Drugi operativni odhodki

Dejavnost ob inske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave
06052 Obnova osnovne šole v Hotedršici - stare
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13009 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS HOTEDRŠICA
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13047 Izdelava projekta za izgradnjo hodnika za pešce G2 102 v Hotedršici
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15020 Izgradnja komunalne infrastrukture Spodnji Log - Hotedršica
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na podro ju geodetskih evidenc
16059 Izdelava projektne dokumentacije - kom. inf. Srednji Log - Hotedršica
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

1603

47.050

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

06044 Stroški sejnin - KS HOTEDRŠICA

0603

434.650

1.111
1.111

35.000
35.000
35.000
35.000

135.000
135.000
135.000
120.000
120.000

15.000
15.000

130.000
130.000
130.000
130.000
130.000

122.600
50.000
50.000
50.000
50.000

Komunalna dejavnost

10.000

16039003 Objekti za rekreacijo

10.000

16052 Izdelava idejnega projekta za objekt ˝ŠPORTNO IGRIŠ E˝ v Hotedršici in izgradnja
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

10.000
10.000

Stran 23 od 31

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5004 - KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
1606

Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljiš a)

16069001 Urejanje ob inskih zemljiš
16060 Odkup ˝Petkovškove doma ije˝ v Hotedršici
4200 Nakup zgradb in prostorov

62.600
62.600
62.600
62.600

Stran 24 od 31

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5005 - KRAJEVNA SKUPNOST TRATE

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5005

KRAJEVNA SKUPNOST TRATE

193.670

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

2.570

0602

Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in

2.570

06029001 Delovanje ožjih delov ob in
06015 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TRATE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 Drugi operativni odhodki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13036 Rekonstrukcija in modernizacija cest v KS TRATE
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13043 Rekonstrukcija in adaptacija lokalne ceste Veharše - Židovnik
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13029004 Cestna razsvetljava
13018 Poraba elektri ne energije za javno razsvetljavo v KS TRATE
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

2.570
2.570
450
120
2.000

191.100
191.100
190.000
90.000
90.000

100.000
100.000

1.100
1.100
1.100

Stran 25 od 31

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5006 - KRAJEVNA SKUPNOST LAZE

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5006

KRAJEVNA SKUPNOST LAZE

57.029

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

3.029

0602

Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in

3.029

06029001 Delovanje ožjih delov ob in
06016 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LAZE
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

06048 Pla ilo ban nih storitev - KS LAZE
4029 Drugi operativni odhodki

06051 Drugi operatini odhodki - KS LAZE
4029 Drugi operativni odhodki

3.029
1.522
1.095
427

14
14

1.493
1.493

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

4.000

1302

Cestni promet in infrastruktura

4.000

13029004 Cestna razsvetljava
13019 Poraba elektri ne energije za javno razsvetljavo v KS LAZE
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

14

GOSPODARSTVO

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
14001 Celostni razvoj podeželja - Laze
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
16053 Izdelava idejnega projekta za istilno napravo in kanalizacijo Jakovica
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

4.000
4.000
4.000

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

Stran 26 od 31

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5007 - KRAJEVNA SKUPNOST VRH SVETIH TREH KRALJEV

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5007

KRAJEVNA SKUPNOST VRH SVETIH TREH KRALJEV

117.750

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

2.750

0602

Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in

2.750

06029001 Delovanje ožjih delov ob in
06017 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS VRH
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

2.750
2.735
2.135
600

06047 Pla ilo ban nih storitev - KS VRH

15

4029 Drugi operativni odhodki

15

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13010 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRH
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE

1504

Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Na rtovanje, varstvo in urejanje voda
15021 Izdelava vodne vrtine - Vrh Svetih Treh Kraljev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

80.000
80.000
80.000
80.000
80.000

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

5.000

1603

Komunalna dejavnost

5.000

16039002 Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
16049 Izdelava projektne dokumentacije - poslovilna vežica KS VRH SV. TREH KRALJEV
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

5.000
5.000
5.000

Stran 27 od 31

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

5008 - KRAJEVNA SKUPNOST LOG - ZAPLANA

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

5008

KRAJEVNA SKUPNOST LOG - ZAPLANA

52.124

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

32.124

0602

Sofinanciranje dejavnosti ob in, ožjih delov ob in in zvez ob in

06029001 Delovanje ožjih delov ob in
06018 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS LOG - ZAPLANA

32.124
32.124
2.124

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

450

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4029 Drugi operativni odhodki

710
964

06064 Obnova stare šole in ureditev okolice v KS LOG - ZAPLANA
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
13044 Obnova mostov - KS ZAPLANA
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

30.000
30.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

Stran 28 od 31

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

6000 - REŽIJSKI OBRAT OB INE LOGATEC

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

6000

REŽIJSKI OBRAT OB INE LOGATEC
06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost ob inske uprave

06039001 Administracija ob inske uprave
06002 Pla e, prispevki, davek na izpl. pla e in drugi izdatki zaposlenim-rež. obr.
4000 Pla e in dodatki

2.286.150
47.550
47.550
47.550
45.550
33.000

4001 Regres za letni dopust
4002 Povra ila in nadomestila

1.330
2.600

4003 Sredstva za delovno uspešnost
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

1.650
3.100

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
4012 Prispevek za zaposlovanje

2.500
30

4013 Prispevek za starševsko varstvo
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
4028 Davek na izpla ane pla e

06030 Namenska sredstva za odpravo pla nih nesorazmerij - režijski obrat
4000 Pla e in dodatki

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
13003 Novogradnja - komunalno cestna infrastruktura v OC
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

13054 Izdelava projekta za povezovalno cesto IOC Logatec - OC Zapolje
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
15016 Projekt - odvajanje, iš enje, vodooskrba-pore je Ljubljanice
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

15023 Izgradnja istilne naprave - Logatec
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na podro ju geodetskih evidenc
16039 Projekti za opremljanje stavbnih zemljiš v IOC
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
16008 Ob inski podrobni prostorski na rti (ob inski lokacijski na rti)
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

16028 Pridobitev - nakup zemljiš a za ob inske ceste
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev

40
600
700

2.000
2.000

720.000
720.000
720.000
700.000
700.000

20.000
20.000

395.000
395.000
395.000
35.000
35.000

360.000
360.000

1.123.600
1.121.600
15.000
15.000
15.000

946.600
17.200
17.200

150.000
150.000

Stran 29 od 31

A. Bilanca odhodkov

Leto 2008

6000 - REŽIJSKI OBRAT OB INE LOGATEC

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4
16030 Pridobitev - nakup zemljiš a za druge dej. s podro ja gosp. Zadev
4206 Nakup zemljiš in naravnih bogastev

16035 Pla ilo drugih storitev in dokumentacije -geodetske storitve
4029 Drugi operativni odhodki

16029003 Prostorsko na rtovanje
16015 Ob inski prostorski na rti (strategija)
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

16024 Stroški urbanisti ne službe - lokacijska dokumentacija
4029 Drugi operativni odhodki

1603

Komunalna dejavnost

16039005 Druge komunalne dejavnosti
16050 Izdelava in vzdrževanje urabanega okolja
4029 Drugi operativni odhodki

737.400
737.400

42.000
42.000

160.000
150.000
150.000

10.000
10.000

2.000
2.000
2.000
2.000

Stran 30 od 31

C. Ra un financiranja

Leto 2008

4000 - OB INSKA UPRAVA

v EUR
PRORA UN
ZA LETO
2008

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

4000

OB INSKA UPRAVA

25.038

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

25.038

2201

Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje
22011 Odpla ilo dolga - dolgoro ni kredit za popla ilo stanov. Skladu
5501 Odpla ila kreditov poslovnim bankam

25.038
25.038
25.038
25.038

Stran 31 od 31

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA
PREDLOGA PRORA UNA

V posebnem delu prora una je prikazana skupna tabela prora unskih izdatkov po prora unskih
uporabnikih. V nadaljevanju posebnega dela so prikazani finan ni na rti z obrazložitvami po
prora unskih uporabnikih.
Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov ob inskih prora unov dolo a programsko klasifikacijo
izdatkov ob inskih prora unov.
Podro je prora unske porabe so podro ja, na katerih država oziroma ob ina deluje oziroma nudi
storitve in v katera so, upoštevaje delovna podro ja neposrednih uporabnikov, razvrš eni izdatki v
finan nih na rtih neposrednih uporabnikov.
Glavni program je splošni program, ki je del podro ja prora unske porabe, v katerega so razvrš eni
izdatki v finan nih na rtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so dolo eni s predpisano
programsko klasifikacijo izdatkov ob inskih prora unov. Glavni program ima dolo ene splošne cilje, s
katerimi se izvajajo cilji podro ja prora unske porabe in na katerega se nanašajo kazalci u inkovitosti
ter uspešnosti.
Podprogram je del glavnega programa, v katerega so razvrš eni izdatki v finan nem na rtu praviloma
enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno dolo ene specifi ne cilje in kazalcu
u inkovitosti ter uspešnosti in z njimi se izvajajo cilji glavnega programa.
Prora unske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekti, ali del aktivnosti ali
projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni prora unski uporabnik.
Konti v okviru prora unske postavke dolo ajo ekonomske namene prora unskih izdatkov. Za dolo itev
kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinan nih prejemkov in izdatkov, ki jo dolo a
pravilnik o enotnem kontnem na rtu za prora un, prora unske uporabnike in druge osebe javnega
prava.
Vsaki prora unski postavki se dolo ijo ekonomski nameni porabe, v skladu s programsko klasifikacijo
pa se vsaka prora unska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram.
V prikazanem posebnem delu predloga prora una so prikazane prora unske postavke, ki se lenijo na
konte. Konti predstavljajo že zelo raz lenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane
klasifikacije naziv konta zelo natan no opredeljuje, za kateri izdatek je namenjen. Zato pri ve ini
kontov v ekonomski klasifikaciji prora una ni dodatne obrazložitve, ker je namen jasen oziroma je že
ob naslovu skupine ali podskupine dovolj jasno definirano, kateri izdatki se uvrš ajo v ta segment.
Prora unska postavka – konto je osnovna strukturna enota izdatkov prora una v fazi izvrševanja
prora una.

Skupna tabela odhodkov po programski klasifikaciji
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Predlagatelj finan nega na rta: 1000 OB INSKI SVET
01 POLITI NI SISTEM
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je porabe zajema dejavnost ob inskega sveta.
2. Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja
Dolgoro ni cilj politi nega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost politi nega
sistema v Ob ini Logatec. Vsebina in obseg porabe prora unskih sredstev je odvisna od rasti pla ,
predvidenih volitev in morebitnih referendumov.
3. Oznaka in nazivi glavnih programov
0101 Politi ni sistem
Glavni program: 0101 Politi ni sistem
1. Opis glavnega programa
V program se uvrš ajo vse naloge, ki jih ob inskim svetnikom nalagajo zakoni.
2. Dolgoro ni izidi glavnega program
Dolgoro ni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih morajo v okviru politi nega sistema izvajati ob inski
funkcionarji.
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci
Glavni izvedbeni cilji v prora unskem letu so izvajanje na rtovanih aktivnosti v okviru dolgoro nih ciljev
politi nega sistema.
4. Podprogrami znotraj glavnega programa:
01019001 Dejavnost ob inskega sveta
01019001 Dejavnost ob inskega sveta
1. Opis podprograma
Ob inski svet je najvišji organ odlo anja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti Ob ine Logatec.
V Ob ini Logatec šteje Ob inski svet 21 lanov.
2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Ob ine Logatec, Zakon o javnih financah, Poslovnik ob inskega
sveta.
3. Dolgoro ni cilji podprograma
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo ob inskega sveta in njegovih delovnih teles.
4. Letni izvedbeni cilji podprograma
U inkovito delovanje ob inskega sveta, odborov in strokovnih služb.
5. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
01002 Financiranje politi nih strank in svetniških skupin
36.500 EUR
Postavka zajema sredstva namenjena financiranju politi nih strank. Sredstva so planirana nekoliko
višje kot so bila v preteklih letih, ob predvidevanju sprejetja novega pravilnika o višini sredstev
namenjenih politi nim strankam. Višina je opredeljenih sredstev je v skladu z Zakonom o financiranju
politi nih strank v RS.

01004 Pla ilo za nepoklicno opravljanje funkcije - ob inski svetniki
50.000 EUR
Postavka zajema sredstva za sejnine, kot jih dolo a Pravilnik o pla ah in drugih prejemkih ob inskih
funkcionarjev, lanov delovnih teles ob inskega sveta in lanov drugih ob inskih organov Ob ine
Logatec.
Za leto 2008 je predvidenih osem ob inskih sej, zato se sredstva zmanjšujejo za 12,3% v primerjavi z
rebalansom prora una za leto 2007.
01005 Stroški sej ob inskega sveta, odborov in komisij
1.250 EUR
Postavka zajema sredstva za sejnine, kot jih dolo a Pravilnik o pla ah in drugih prejemkih ob inskih
funkcionarjev, lanov delovnih teles ob inskega sveta in lanov drugih ob inskih organov Ob ine
Logatec.
01011 Stroški snemanja ob inskih sej
4.200 EUR
Seje ob inskega sveta Ob ine Logatec so snemajo že nekaj let, posnetki se predvajajo preko lokalne
televizije – TV LEP. Tudi v letošnjem predlogu prora una so opredeljena sredstva za ta namen. V
kolikor bo omenjena inštitucija lahko zagotovila direktni prenos seje Ob inskega sveta, bomo za to
namenili dodatna sredstva.
01014 Stroški za nepoklicno opravljanje funkcij - odbori in komisije
14.000 EUR
Predvidena sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov sejnin lanov odborov in komisij, ki niso
imenovana kot delovno, oziroma posvetovalno telo Ob inskega sveta. Teh komisij in odborov je ve ,
nap. za kulturo, šport, priznanja, Odbor za spodbujanje malega gospodarstva…
01015 Stroški izobraževanja lanov ob inskega sveta
850 EUR
Predvidena sredstva so namenjena za izobraževanje lanov ob inskega sveta. Tu imamo v mislih
morebitni stroški seminarjev in ostale stroške, ki bi nastali v kolikor bi se lani Ob inskega sveta
odlo il za dodatno in morebiti potrebno izobraževanje.

Predlagatelj finan nega na rta: 2000 NADZORNI ODBOR
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
0203 Fiskalni nadzor
Glavni program: 0203 Fiskalni nadzor
1. Opis glavnega programa
V samem programu planiramo sredstva za delovanje nadzornega odbora. To je najvišji organ nadzora
javne porabe v Ob ini Logatec.
2. Dolgoro ni cilji glavnega program
Dolgoro ni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, prou evati in ugotavljati skladnost
ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati
zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Ob ine
Logatec, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe prora unskih sredstev ter nadzoruje finan no
poslovanje uporabnikov prora unskih sredstev.
4. Podprogrami znotraj glavnega programa:
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
1. Opis podprograma
Nadzorni odbor sprejeme letni program nadzora, o emer se seznani ob inski svet in župan.
2. Zakonske in druge pravne podlage
Statut Ob ine Logatec, Pravilnik o pla ah in drugih prejemkih ob inskih funkcionarjev, lanov delovnih
teles ob inskega sveta in lanov drugih ob inskih organov Ob ine Logatec.
3. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
02001 Materialni stroški nadzornega odbora
450 EUR
Postavka zajema sredstva namenjena za izobraževanje oziroma udeležbo na posvetovanjih, lanov
nadzornega odbora.
02006 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije – nadzorni odbor
2.550 EUR
Postavka zajema sredstva za sejnine, nagrade in povra ila stroškov predsedniku in
nadzornega odbora.

lanom

Predlagatelj finan nega na rta: 3000 ŽUPAN
01 POLITI NI SISTEM
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je porabe zajema dejavnost župana in podžupana.
2. Dokumenti dolgoro nega razvojnega na rtovanja
Dolgoro ni cilj politi nega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost politi nega
sistema v Ob ini Logatec. Vsebina in obseg porabe prora unskih sredstev je odvisna od rasti pla ,
predvidenih volitev in morebitnih referendumov.
3. Oznaka in nazivi glavnih programov
0101 Politi ni sistem
Glavni program: 0101 Politi ni sistem
1. Opis glavnega programa
V program se uvrš ajo vse naloge, ki jih županu in podžupanu nalagajo zakoni.
2. Dolgoro ni izidi glavnega program
Dolgoro ni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki jih imata v okviru politi nega sistema župan in
podžupan.
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci
Glavni izvedbeni cilji v prora unskem letu so izvajanje na rtovanih aktivnosti v okviru dolgoro nih ciljev
politi nega sistema.
4. Podprogrami znotraj glavnega programa:
01019003 Dejavnost župana in podžupana
01019003 Dejavnost župana in podžupana
1. Opis podprograma
Župan (ob pomo i podžupana, katerega imenuje župan) v okviru dani pooblastil gospodari s
premoženjem Ob ine Logatec, skrbi za izvajanje in uresni evanje sprejetih odlokov in aktov, odlo a o
upravnih stvareh v pristojnosti Ob ine Logatec ipd.
2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut Ob ine Logatec, Zakon o javnih financah, Poslovnik ob inskega
sveta, navodila Ministrstva za finance, Zakon o prispevkih za socialno varnost.
3. Dolgoro ni cilji podprograma
Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic državljank in
državljanov.
4. Letni izvedbeni cilji podprograma
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in enega
podžupana. Zastavljeni cilj je izboljšati strokovne in organizacijske podpore, izboljšati kvaliteto
delovanja dokumentacijskega sistema.
5. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
01001 Pla e, prispevki, davek na izpla ane pla e in drugi izdatki zaposlenim-župan 48.255 EUR
Pravna podlaga za planiranje sredstev za pla e funkcionarjev Ob ine Logatec je Zakon o sistemu pla
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 100/06-uradno pre iš eno besedilo, 1/07 in 57/07, ki se uporablja
le za funkcionarje in kateri že uvrš a pla o funkcionarjev v zakonsko dolo ene pla ilne razrede.

Sredstva za pla e so planirana za župana in se pove ujejo za 6,3%. Upoštevano je predvideno
pove anje pla v skladu z izhodiš i za planiranje pla .
01003 Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije - podžupan
11.000 EUR
Sredstva namenjena za pla o podžupana se pove ujejo v primerjavi z rebalansom za leto 2007 za
6.100 EUR. V letu 2007 je podžupan za el opravljati svojo funkcijo v mesecu juliju.
01012 Stroški reprezentance
14.000 EUR
Sredstva namenjena za reprezentanco se zmanjšujejo za 4,1% v primerjavi z planom v letu 2007.
Sredstva so namenjena pogostitvam, ki jih organizira župan ob sre anju s svetniki, ministri…
01013 Namenska sredstva za odpravo pla nih nesorazmerij - funkcionarji
1.300 EUR
Pla i župana in podžupana se letno usklajujeta v skladu z Zakonom o sistemu pla , ki predvideva
vsakoletno usklajevanje pla in s tem odpravo pla nih nesorazmerij.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je porabe zajema sodelovanje Ob ine Logatec v mednarodnih institucijah, z lokalnimi in
regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine in mednarodno humanitarno in razvojno pomo .
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
0302 Mednarodno sodelovanje ob in
Glavni program: 0302 Mednarodno sodelovanje ob in
1. Opis glavnega programa
Ob ina Logatec sodeluje z pobrateno Ob ino Repentabor.
2. Dolgoro ni izidi glavnega program
Dolgoro ni cilj je, da bi mesto Logatec postalo razvito, mednarodno konkuren no in v mednarodno
okolje odprto mesto, ki bo temeljilo na znanju, kakovosti življenja in trajnostnem razvoju. Hkrati pa si
želimo postati tudi solidarno mesto. Tem dolgoro nim ciljem je namenjena dejavnost, pri kateri je v
ospredju funkcionalno sodelovanje s pobrateno ob ino, pri izmenjavi izkušenj in promocijo kraja.
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci
Glavni izvedbeni cilji v prora unskem letu je sodelovanje s pobrateno ob ino Repentabor.
4. Podprogrami znotraj glavnega programa:
03029002 Mednarodno sodelovanje ob in
03029002 Mednarodno sodelovanje ob in
1. Opis podprograma
Ob ina Logatec se udeležuje sre anj v pobrateni ob ini Repentabor.
5. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
03001 Mednarodno sodelovanje ob ine – pobratenje
1.300 EUR
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov, ki jih ima ob inska uprava Ob ine Logatec pri
organiziranju sre anj s pobrateno ob ino tako v Logatcu kot na obisku v Repentaboru.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je porabe zajema dejavnost župana in podžupana pri odlo anju o organizaciji in porabi
sredstev za prireditve, proslave in podelitev priznanj.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
0403 Druge skupne administrativne službe
Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe
1. Opis glavnega programa
Program zajema aktivnosti obveš anja javnosti o delu župana, podžupana, ob inske uprave ter
zagotovitev pogojev za izvedbo protokolarnih dogodkov.
2. Dolgoro ni izidi glavnega programa
Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev in izvedbo protokolarnih dogodkov ter celovito
obveš anje javnosti o uresni evanju protokolarnih dogodkov.
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci
Organizacija in izvedba praznovanj ob kulturnem in ob inskem prazniku.
Sprotno in celovito obveš anje javnosti o dogajanju v ob inski hiši.
Izvajanje protokolarnih dogodkov.
Podelitev ˝Županove petice˝.
Podelitev najvišjih ob inskih priznanj.
Podelitev priznanj na podro ju športa.
4. Podprogrami znotraj glavnega programa:
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
1. Opis podprograma
Izvedba protokolarnih dogodkov.
2. Dolgoro ni cilji podprograma
Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.
3. Letni izvedbeni cilji podprograma
Racionalno gospodarjenje s planiranimi sredstvi ob predpostavki, da se raven protokolarnih dogodkov
zadrži na sedanji ravni.
5. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
04009 Ob inske prireditve, proslave in priznanja
10.400 EUR
Sredstva so namenjena organiziranju prireditev ob kulturnem prazniku, ob inskem prazniku,
slavnostni seji Ob inskega sveta Ob ine Logatec ob zaklju ku koledarskega leta, podelitev najvišjih
ob inskih priznanj in podelitev ˝Županove petice˝ u encem v vseh logaških osnovnih šolah za odli en
uspeh v vseh letih šolanja. Sredstva se za leto 2008 v predlaganem prora une ne pove ujejo.

14 GOSPODARSTVO
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je porabe zajema dejavnost župana in podžupana pri odlo anju o organizaciji in porabi
sredstev za promocijo Ob ine Logatec.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
1403 Promocija ob ine

Glavni program: 1403 Promocija ob ine
1. Opis glavnega programa
Program zajema aktivnosti, o katerih odlo a župan o promociji Ob ine Logatec z organizacijo
tradicionalnega Gregorjevega sejma.
2. Dolgoro ni izidi glavnega program
Zagotovitev ohranjanja kulturne dediš ine
Gregorjevega sejma.
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3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci
Organizacija in izvedba Gregorjevega sejma.
4. Podprogrami znotraj glavnega programa:
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
14039001 Promocija ob ine
1. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
14002 Promocijske prireditve – Gregorjev sejem
3.500 EUR
Sredstva so namenjena organizaciji tradicionalne prireditve Gregorjev sejem, in sicer za nabavo
skodelic, stroške ozvo enja, prevozne stroške, pogostitev nastopajo ih, najem stojnic, obveš anje
javnosti,… Sredstva se v primerjavi z letom 2007 pove ujejo za 15,3%.
14007 Promocijske naloge – promocija ob ine, urejanje naselij
12.000 EUR
Vsako leto župan podari 1000 cvetlic za ob ane Logatca ob Dnevu zemlje in s tem se spodbuja
urejanje naselij in okolice Logatca. Sredstva so namenjena za ureditev dveh krožiš (nabava sadik) in
ostalih manjših zelenic (ob pokopališ u, pri trgovini Mercator…). Sredstva se pove ujejo za 2.000
EUR, v primerjavi z letom 2007. Sofinancirale pa se bodo še dodatne prireditve, ki so promocijskega
zna aja.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je porabe zajema dejavnost župana in podžupana pri odlo anju o izdajanju publikacij in
obveš anju javnosti.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
1803 Programi v kulturi
Glavni program: 1803 Programi v kulturi
1. Opis glavnega programa
Program zajema aktivnosti o katerih odlo a župan pri obveš anju v medijih.
2. Dolgoro ni izidi glavnega program
Zagotovitev obveš anja javnosti predvsem na podro ju Ob ine Logatec o aktualnih dogodkih in
odlo itvah v Ob inskem svetu.
3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci
Obveš anje javnosti.
4. Podprogrami znotraj glavnega programa:
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
1. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
18031 Stroški ob inskega asopisa – Logaške novice
16.930 EUR
Sredstva so namenjena izdajanju Logaških novic, za katere je predviden je izid šestih številk v letu
2008, zato se stroški glede na leto 2007 zmanjšujejo. Stroški zajemajo pla ilo tiskanja, oblikovanja,
pla ilo avtorskih honorarjev in delo urednika.
18035 Stroški objav ob inskih predpisov in uradnih objav
10.000 EUR
Sredstva so namenjena za oblikovanje strani uradnih objav v Logaških novicah ter uradnih objav v
Uradnem listu.
18054 Informiranje in obveš anje ob anov o delu ob inskih organov in ob inske uprave 46.000 EUR

Ob ina Logatec financira objavljanje tedenskih dogodkov, ki so pomembni za ob ane Logatca na
lokalni televiziji (TV LEP), prav tako pa objavlja prispevke in obvestila ter ponudbe in povpraševanja
tudi v drugih medijih. V letu 2008 predvideva tudi objavljanje obvestil v Notranjsko – kraških novicah.

Predlagatelj finan nega na rta: 4000 OB INSKA UPRAVA
Ob inska uprava ostaja v letu 2008 enovita ob inska uprava brez oddelkov, v katerih bi bilo delo in
aktivnosti zaposlenih razdeljeno po vsebinskih sklopih. Tako Ob inska uprava predlaga, vse ostale
odhodke, ki niso zajeti pri Ob inskemu svetu, Nadzornemu odboru, županu in režijskemu obratu.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0202 Urejanje na podro ju fiskalne politike
02029001 Urejanje na podro ju fiskalne politike
Prora unske postavke znotraj programa
02002, 02003 in 02005 zajemajo sredstva za stroške pla ilnega prometa, za katere je v letu 2008
predvidenih 5.400 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je porabe zajema dejavnosti ob inske uprave v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem z
ob inskim premoženjem.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
0403 Druge skupne administrativne službe
Glavni program: 0403 Druge skupne administrativne službe
1. Opis glavnega programa
V program se uvrš ajo vse naloge, ki jih izvaja ob inska uprava v zvezi z upravljanjem poslovnih
stavb, ki jih ima v svoji lasti.
2. Dolgoro ni izidi glavnega program
Dolgoro ni cilj je skrbno ravnanje in dobro gospodarjenje z ob inskim premoženjem.
3. Podprogrami znotraj glavnega programa:
04039001 Obveš anje doma e in tuje javnosti
04039003 Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem
Prora unska postavka v okviru podprograma
04003 Izdelava ob inske zastave in grba
3.000 EUR
V letu 2008 je predvideno dokon no oblikovanje ob inskega grba in zastave. Aktivnosti med lani
komisije potekajo že dobra štiri leta. V prihodnjih dneh meseca novembra bo izoblikovan dokon ni
predlog, ki bo Ob inskemu svetu predložen v razpravo in sprejem v obliki odloka.
04002 Urejanje ostalega ob inskega premoženja (izvržbe, zastop.ob ine, idr.) 4.000 EUR
Pri urejanju ob inskega premoženja, zastopanju ob ine v dolo enih pravdnih postopkih, pri izpeljavi
izvržb, nastajajo dolo eni stroški, katere ocenjujemo, da ne bodo presegali planiranih 4.000 EUR.
04005 Obratovalni stroški poslovnih prostorov
43.900 EUR
Sredstva so namenjena za obratovalne stroške poslovnih prostorov (stroški varovanja, manjših
popravil, elektri na energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve) na Tržaški cesti 148, 105,
Tržaški cesti 27, Notranjski cesti 4 in Tržaški cesti 44.
04006 Teko e vzdrževanje poslovnih prostorov - Tržaška 148
Sredstva na tej prora unski postavki so oblikovana za iš enje poslovnih prostorov.

4.300 EUR

04007 Teko e vzdrževanje poslovnih prostorov - Notranjska 14 (invalidi)
2.100 EUR
Iz navedene prora unske postavke se krijejo stroški za prostore, ki jih uporablja Društvo invalidov.
Strošek lahko razumemo tudi kot sofinanciranje programov in dela Društva invalidov Logatec.
04008 Teko e vzdrževanje poslovnih prostorov - drugih objektov
7.000 EUR
Glede nato, da so objekti, ki jih ima ob ina v lasti že precej stari se pojavljajo nepredvideni stroški za
manjša popravila.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
1. Opis podro ja prora unske porabe
Navedeno podro je zajema tiste dejavnosti katere ob inske službe opravljajo skupno za vse ali ve ino
prora unskih uporabnikov na podro ju nacionalnega združenja lokalnih skupnosti in samega
povezovanja lokalnih skupnosti.
Glavni program: 0601 Delovanje na podro ju lokalne samouprave ter koordiniranje vladne in
lokalne ravni
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
Prora unska postavka v okviru podprograma
06020 lanarina v organih lokalne samouprave v državi
3.100 EUR
Sredstva so namenjena pla ilu letne lanarine za lanstvo Ob ine Logatec v Skupnosti ob ine
Slovenije in Združenju ob in Slovenije. V obeh združenjih ima ob ina svoje lanstvo, ki ga koristi z
udeleževanjem na brezpla nih posvetovanjih in prejemanjih stališ in mnenje ter izhodiš za pripravo
tudi zakonodaje na državnem nivoju, ki so namenjene za v upravo lokalnim skupnostim.
06010 Sofinanciranje programov v RRA
3.000 EUR
Tudi v letu 2008 se bodo v sklopu Razvojnih regij pripravljali dolo eni skupni programi, ki zahtevajo
tudi sofinanciranje priprave skupnega dokumenta. Naknadno se bomo odlo ali, v katere skupne
programe bo ob ina Logatec pristopila. Verjetno predvsem v tiste, ki bodo v nadaljevanju podale
možnosti pridobitve nepovratnih sredstev.
06062 Sofinanciranje štipendijske sheme Notranjsko- Kraške regije
6.500 EUR
Nadaljuje se financiranje štipendijske sheme, v katero se lahko vklju ijo vsa podjetja s sedežem v
Logatcu in omogo ijo mladim, da preko štipendijske sheme prejmejo štipendije in s tem jim je
omogo ena lažja zaposlitev po kon anju študija v doma e kraju.
Glavni program: 0603 Dejavnost ob inske uprave
Opis glavnega programa
Zagotavljanje materialnih, strokovnih in prostorskih pogojev za delo ob inske uprave Ob ine Logatec.
Podprogrami znotraj glavnega programa:
06039001 Administracija ob inske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske uprave
Prora unska postavka v okviru podprograma
06001 Pla e, prispevki, davek na izpl. pla e in drugi izdatki zaposlenim-delavci
547.485 EUR
V navedeni prora unski postavki so na rtovani izdatki za pla e in prispevke zaposlenih, premije
KDPZ, sredstva za izvedbo ZSPJS… Sredstva za pla e in dodatke zaposlenih v ob inski upravi
Ob ine Logatec so planirana za vsa sistemizirana delovna mesta na podlagi izhodiš in navodil
Ministrstva za finance RS za pripravo prora una za leto 2008. Tako se je upoštevala izhodiš na pla a
za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti v višini 235,83 EUR, ki velja od 1.7.2007 dalje, ter
pove anje osnovnih pla v višini 1,3% od meseca julija 2008 dalje. Prav tako je upoštevano 1%

zvišanje sredstev za pla e iz naslova napredovanja zaposlenih, medtem ko je delovna uspešnost
planirana v višini 5% sredstev za pla e. Sredstva so planirana za posamezne izdatke in sicer:
Osnovne pla e 385.000 EUR
Regres za letni dopust 16.625 EUR
Povra ilo stroškov prehrane med delom 14.000 EUR
Povra ilo stroškov prevoza na delo in iz dela 16.000 EUR
Sredstva za delovno uspešnost 22.600 EUR
Jubilejne nagrade 271 EUR
Odpravnine 10.000 EUR
Solidarnostne pomo i 1.300 EUR
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 36.100 EUR
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 27.000 EUR
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 2.160 EUR
Prispevek za zaposlovanje 250 EUR
Prispevek za starševsko varstvo 450 EUR
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 8.000
EUR
Davek na izpla ane pla e 8.000 EUR
06019 Materialni stroški delovanja ob inske uprave
142.910 EUR
Materialni stroški za delovanje Ob inske uprave se nekoliko zmanjšujejo v primerjavi z letom 2007,
predvsem iz naslova stroškov za pla ilo dela revizijske družbe. Za leto 2008 je predvideno revidiranje
Zaklju nega ra una Ob ine Logatec in ne tudi vse javnih zavodov. Sredstva za materialne stroške so
razporejena:
Pisarniški material in storitve 26.000 EUR
istilni material in storitve 24.900 EUR
asopisi, revije, knjige in strokovna literatura 3.210 EUR
Ra unalniške storitve 860 EUR
Ra unovodske, revizorske in svetovalne storitve 6.000 EUR
Drugi splošni material in storitve 16.500 EUR
Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 12.900 EUR
Poštnina in kurirske storitve 14.700 EUR
Drugi prevozni in transportni stroški 2.100 EUR
Dnevnice za službena potovanja v državi 250 EUR
Hotelske in restavracijske storitve v državi 710 EUR
Stroški prevoza v državi 1.300 EUR
Dnevnice za službena potovanja v tujini 450 EUR
Stroški prevoza v tujini 450 EUR
Drugi izdatki za službena potovanja 450 EUR
Zavarovalne premije za objekte 3.150 EUR
Teko e vzdrževanje druge opreme 4.280 EUR
Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 100 EUR
Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 12.000 EUR
Pla ila po podjemnih pogodbah 2.000 EUR
Pla ila za delo preko študentskega servisa 2.600 EUR
Prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI 4.500 EUR
Drugi operativni odhodki 3.500 EUR
06021 Po itniška dejavnost - stroški in letni pavšal
3.200 EUR
Ob ina Logatec ima v lasti po itniško prikolico, ki je stalno nameš ena v Beli laguni pri Pore u.
Nastale stroške, ki so prikazani v tej postavki pa pokrijejo tisti uslužbenci, ki preko leta letujejo v njej.
Prihodki so prikazani na prihodkovni strani bilance.
06031 Namenska sredstva za odpravo pla nih nesorazmerij - delavci
11.400 EUR
Planirana sredstva predstavljajo rezervacijo za odpravi pla nih nesorazmerij, ki se pojavijo preko leta
in so zakonsko dolo ena in obvezna.

06005 Investicije in investicijsko vzdrževanje ob inske uprave - nakup opreme
4.000 EUR
Sredstva so namenjena nakupu pisarniške in druge opreme. Glede na to, da je oprema v prostorih
ob inske uprave stara in dotrajana, so sredstva namenjena za nakup nujno potrebne nove opreme in
za opremo pisarne za novo zaposlene delavce. Nabavila se bo le nujna in potrebna oprema.
06006 Investicije in investicijsko vzdrževanje ob inske uprave - nakup ra unalniške in
programske opreme
20.000 EUR
Planirana je zamenjava treh ra unalnikov, ki so zelo stari in nabava dveh novih za novo zaposlena
delavca. Prav tako dokupujemo za potrebe službe za okolje in prostor potrebne ra unalniške
programe.
06007 Investicije in investicijsko vzdrževanje ob inske uprave - nakup telekomunikacijske in
komunikacijske opreme
1.000 EUR
Sredstva so namenjena za zamenjavo starih in poškodovanih službenih mobilnih telefonov ter
stacionarnih telefonov – aparatov.
06009 Obnova drugih objektov v lasti ob ine
12.800 EUR
Sredstva so namenjena predvsem za zamenjavo starih in dotrajanih oken in drugih popravil na
objektih, ki so v lasti Ob ine Logatec.
06022 Vzdrževanje upravnih prostorov in opreme - ob inska uprava
171.290 EUR
Za delovanje Ob inske uprave Ob ine Logatec se namenjajo obratovalni stroški za prostor. Sredstva
se pove ujejo v primerjavi z letom 2007 za 100%. V letu 2007 je bilo izvedeno skupno javno naro ilo
za nabavo kurilnega olja za potrebe ob inske uprave, prostorov v lasti ob ine ter za Osnovo šolo
Tabor, Rovte in 8 talcev. Tako je najve je pove anje zaznati prav na postavki namenjeni za stroške
ogrevanja. Skladno s tem se zmanjšujejo transferji za materialne stroške navedenim osnovnim šolam.
Po namenu in višini so sredstva namenjena:
Drugi splošni material in storitve 2.180 EUR
Elektri na energija 10.270 EUR
Poraba kuriv in stroški ogrevanja 100.000 EUR
Voda in komunalne storitve 3.800 EUR
Goriva in maziva za prevozna sredstva 15.000 EUR
Vzdrževanje in popravila vozil 8.000 EUR
Pristojbine za registracijo vozil 1.000 EUR
Zavarovalne premije za motorna vozila 4.500 EUR
Teko e vzdrževanje drugih objektov 630 EUR
Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 25.700 EUR
Najem strojne ra unalniške opreme 210 EUR
06023 Teko e vzdrževanje programske opreme v ob inski upravi - CADIS

6.000 EUR

06024 Teko e vzdrževanje programske opreme v ob inski upravi - ŠPICA

690 EUR

06025 Teko e vzdrževanje programske opreme v ob inski upravi - SRC.SI

6.000 EUR

06026 Teko e vzdrževanje kom. in ra unalniške opreme v ob inski upravi

6.400 EUR

06028 Investicije v upravne prostore - ob inske uprava
1.523.267 EUR
Izgradnja Upravnega centra je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, tako, da upravi eno
pri akujemo pri etek gradnje v zgodnjih spomladanskih dneh v letu 2008. V prora unu je prikazana
vrednost investicije v višini sredstev, ki jih je dolžna zagotoviti Ob ina Logatec na podlagi
pripravljenega Investicijskega programa, ki je v fazi potrjevanja pri sofinancerjih (Ministrstvo za javno
upravo, Ministrstvo za finance in na Ministrstvu za družino, delo in socialne zadeve). Po planu naj bi
se investicija zaklju ila in predala svojemu namenu v ½ leta 2009.
06057 Teko e vzdrževanje programske opreme v ob inski upravi - SEZAM
06058 Vzdrževanje ob inske spletne strani

500 EUR
3.000 EUR

V letu 2008 je na rtovana prenova ob inske spletne strani. Sredstva so namenjena tudi za
vzdrževanje in dopolnjevanje spletne strani.
06066 Nadomestilo (odmena) za oškodovanje - stavbi na Tržaški 13 in 15
350.000 EUR
Na podlagi sodne poravnave je Ob ina Logatec dolžna pla ati nadomestilo zaradi nezmožnosti
uporabe prostorov na podlagi denacionalizacijskega zakona (72. len). Skupna višina sredstev brez
obresti znaša 700.000 EUR, ki jo je Ob ina Logatec dolžna pla ati v 24 – ih mese nih obrokih,
za enši z 25.01.2008. Tako, se bo v letu 2008 popla alo 350.000 EUR, v letu 2009 pa še preostanek
350.000 EUR.

07 OBRAMBA IN DOGODKI OB IZREDNIH DOGODKIH
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaš ite, obveš anje in ukrepanje v
primerih naravnih in drugih nesre .
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami
Glavni program: 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami
1. Opis glavnega programa
Program zajema varstvo pred naravnimi in drugimi nesre ami in vklju uje sredstva za izvedbo
programa varstva pred naravnimi in drugimi nesre ami in programe varstva pred požarom.
2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
07039001 Pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo
07039002 Delovanje sistema za zaš ito, reševanje in pomo
07039001 Pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo
07039002 Delovanje sistema za zaš ito, reševanje in pomo
1. Opis podprograma
Pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo . Organiziranje, opremljanje in usposabljanje
organov, enot in služb civilne zaš ite in drugih sil za zaš ito, reševanje in pomo , enot in služb civilne
zaš ite ter drugih sil za zaš ito, reševanje in pomo .
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
07003 Vzdrževanje javnih zakloniš in druge nastanitve prebivalcev v primeru naravnih nesre 10.000
EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje zakloniš , elektri no energijo in vzdrževanje druge opreme za
potrebe civilne zaš ite.
07001 Poraba požarne takse
15.000 EUR
Sredstva prejeta iz naslova požarne takse so namenska in se lahko uporabijo le za nabavo opreme za
gasilska društva. Sredstva so se nakazovala na Gasilsko zvezo Logatec, ta pa jih po svojem klju u
glede na potrebe razdela gasilskim društvom v Ob ini Logatec. Glede na novo sprejeto zakonodajo,
pa bo v prihodnje potrebno imenovati poseben Odbor za razdelitev požarne takse, ki bo na podlagi
potreb in želja opredeljena sredstva razdeljeval posameznim uporabnikom, gasilskim društvom.
07002 Gasilska društva – nakup opreme
107.200 EUR
V pripravljenem finan nem na rtu Gasilske zveze Logatec je opredeljena poraba predvidenih sredstev
za sofinanciranje nadgradnje gasilskega vozila za PGD Gorenji Logatec, za sofinanciranje vozila za
gasilsko enoto na Petkovcu, za obnovo gasilskega doma na Vrhu Sv. Treh Kraljev ter nabava zaš itne
osebne opreme za lane poveljstva.

07004 Sredstva za redno dejavnost – Gasilska zveza Logatec
91.982 EUR
Višina sredstev za redno dejavnost Gasilske zveze Logatec se, v primerjavi z letom 2007, pove uje za
predvideno inflacijo. Sredstva se bodo namenila za zavarovanje vozil, lanov in gasilskih domov,
nabavo strokovne literature, dotacije društvom za gorivo in teko e vzdrževanje gasilskih vozil, za
pokrivanje stroškov elektrike, vode, telefona, komunalnih storitev, delno pokrivanje stroškov ogrevanja,
izvajanje programa za mlade, lanice in veterane. Financiralo se bo udeležbo in organizacijo
tekmovanj, izobraževanja in ostalih manjših stroškov.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je porabe zajema naloge na podro ju prometne varnosti in notranje varnosti v ob ini.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
0802 Policijska in kriminalisti na dejavnost
Glavni program: 0802 Policijska in kriminalisti na dejavnost
1. Opis glavnega programa
Program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v ob ini.
2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
08029001 Prometna varnost
08029001 Prometna varnost
1. Opis podprograma
Prometna varnost. Sredstva so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan in skozi celo šolsko leto).
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
08001 Varnost v cestnem prometu
2.000 EUR
Prometna varnost. Sredstva so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan in skozi celo šolsko leto).

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je porabe zajema naloge na podro ju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanje
odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
1003 Aktivna politika zaposlovanja
Glavni program: 1003 Aktivna politika zaposlovanja
1. Opis glavnega programa
Aktivna politika zaposlovanja vklju uje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s
ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del na podro jih,
ki se financirajo iz ob inskega prora una.
2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
10039001 Pove anje zaposljivosti

10039001 Pove anje zaposljivosti
1. Opis podprograma
Pove anje zaposljivosti oseb, ki so druga e težje zaposljive na javnih delih.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
10001 Javna dela – stroški pla delavcev
54.800 EUR
Trenutno je zaposlenih osem delavcev na javnih delih, ki urejajo okolico Logatec. Sredstva prejem
Ob ina Logatec s strani Zavoda za zaposlovanje RS in so prikazana na prihodkovni strani bilance
prihodkov in odhodkov.
10002 Ostali stroški pri izvajanju javnih del
1.000 EUR
Sredstva so namenjena popravilu in vzdrževanju orodja za delo, ki jih uporabljajo javni delavci.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je porabe zajema izvajanje programov na podro ju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in
živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in
ribištva.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
Glavni program: 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
1. Opis glavnega programa
Program reforme kmetijstva in živilstva vklju uje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu
in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij.
2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
1. Opis podprograma
Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu, podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora
za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
11005 Ob inske pomo i v kmetijstvu
35.000 EUR
Sredstva so oblikovana v višini 35.000 EUR in so v primerjavi z letom 2007 ve ja za 4,8%. Sredstva
so namenjena za sofinanciranje ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja v Ob ini Logatec.
Namenjena so za naložbe v kmetijska gospodarstva, zagotavljanje tehni ne podpore, kot so
svetovanje in izobraževanje. Sredstva se bodo razdelila na podlagi javnega razpisa.
Glavni program: 1103 Splošne storitve v kmetijstvu
1. Podprogrami znotraj glavnega programa:
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
1. Opis podprograma
Sofinanciranje zavetiš (azilov) za živali, društva za zaš ito živali.

2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
11003 Oskrba zapuš enih živali in ureditev pasjih smetnjakov
7.500 EUR
Na podlagi veljavne zakonodaje je lokalna skupnost dolžna poskrbeti za zapuš ene živali za katere se
ne ugotovi lastnika (psi in ma ke). Opredeljena sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za te živali
v zavetiš ih.
Glavni program: 1104 Gozdarstvo
1. Podprogrami znotraj glavnega programa:
11049001 Vzdrževanje gozdnih cest
11049001 Vzdrževanje gozdnih cest
1. Opis podprograma
Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest, gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge
gozdne infrastrukture (gozdne vlake).
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
11001 Vzdrževanje gozdnih cest
48.600 EUR
Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest v ob ini Logatec. Višina sredstev je enaka, kot so
naša pri akovanja pri pridobivanju prihodkov iz naslova pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Dela
pri vzdrževanju se opravljajo na podlagi izvedenega javnega razpisa in po planu, ki ga pripravi Zavod
za gozdove enota Logatec.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je zajema podro je cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke
infrastrukture in vodne infrastrukture.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
1302 Cestni promet in infrastruktura
Glavni program: 1302 Cestni promet in infrastruktura
1. Opis glavnega programa
Cestni promet in infrastruktura vklju uje ta sredstva za upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih
cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo ob inskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno
razsvetljavo, upravljanje in teko e vzdrževanje državnih cest ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo
državnih cest.
2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
13029001 Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest
1. Opis podprograma
Upravljanje in teko e vzdrževanje ob inskih cest, upravljanje in teko e vzdrževanje lokalnih cest (letno
in zimsko), upravljanje in teko e vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in
teko e vzdrževanje cestne infrastrukture (plo niki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za
umirjanje prometa).
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
Za vzdrževanje ob inskih cest je v prora unu namenjenih skupno 558.500 EUR sredstev ali 2,7% ve
kot v letu 2007.

13029 Redno vzdrževanje lokalnih cest
150.000 EUR
Sredstva so namenjena za redno letno vzdrževanje lokalnih cest v ob ini Logatec. Ob ina Logatec je
na podlagi predloga Ra unskega sodiš a vzdrževanje cest prenesla na JP Komunalno podjetje
Logatec, le to pa je preko javnega razpisa pridobilo pogodbene vzdrževalce, ki svoje delo,
vzdrževanje lokalnih cest, opravljajo po planu in na podlagi naro il, ki jih skupaj pripravita lastnik in
upravljalec, ob ina Logatec ter JP Komunalno podjetje Logatec.
13030 Vzdrževanje lokalnih cest - zimsko
60.000 EUR
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov nastalih ob zimskem vzdrževanju lokalnih cest. Tudi za
to vzdrževanje ima ob ina Logatec sklenjeno pogodbo z JP Komunalnim podjetjem Logatec. Želimo si
lahko, da zima ne bo obilna s padavinami in da ne bo njeno obdobje predolgo ter, da bo sredstev
dovolj.
13031 Vzdrževanje ob inskih cest - zimsko
80.000 EUR
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov nastalih ob zimskem vzdrževanju ob inskih cest.
13035 Redno vzdrževanje ob inski cest - letno
100.000 EUR
Sredstva so namenjena za redno letno vzdrževanje ob inskih cest v ob ini Logatec. Ob ina Logatec
je na podlagi predloga Ra unskega sodiš a vzdrževanje cest prenesla na JP Komunalno podjetje
Logatec, le to pa je preko javnega razpisa pridobilo pogodbene vzdrževalce, ki svoje delo,
vzdrževanje lokalnih cest, opravljajo po planu in na podlagi naro il, ki jih skupaj pripravijo ob inski
urad, krajevne skupnosti in upravljalec.
13037 Sofinanciranje obnove poljskih poti
3.500 EUR
Sredstva so namenjena za nujno vzdrževanje poljskih poti, torej tistih poti, ki niso kategorizirane kot
lokalne ali ob inske ceste, pa so pomembne za dolo eno skupino ali posameznega ob ana. Z
omenjenimi sredstvi najve krat pokrivamo nastale stroške za dovoz tampona – gramoza.
13052 Kategorizacija cest v Ob ini Logatec
6.000 EUR
Ob inski urad pripravlja novi Odlok o kategorizaciji cest v ob ini Logatec, ki je povezana z dolo enimi
stroški. Glede na dejstvo, da je ob ina dolžna zagotavljati zimsko in letno vzdrževanje samo
kategoriziranih cest, je iz naslova ob anov in tudi posameznih krajevnih skupnosti, podano kar nekaj
pobud, da se dolo ene ceste kategorizira kot lokalne oziroma ob inske ceste. Pri tem je potrebno
pridobiti nekaj mnenj in soglasij, tudi iz strani Direkcije RS za ceste.
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
1. Opis podprograma
Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
13012 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave lokalnih cest
84.000 EUR
Investicijsko vzdrževanje pomeni, da se za posamezno vzdrževanje izvede potreben projekt, ga
finan no opredeli in za samo izvedbo preko postopka javnih naro il izbere izvajalca. Gre za dela kot
so: obnova propustov, brežin ali podpornih zidov. Plan in samo izvedbo pripravi ob inski urad.
13039 Postavitev zaš itnih odbojnih ograj
40.000 EUR
Kar nekaj odsekov je, na ob inskih cestah (lokalnih in ob inskih), ki zaradi ve je varnosti potrebujejo,
postavitev dodatnih zaš itnih ograj. Nekatere že postavljene ograje v preteklosti pa je potrebno tudi
obnoviti.
13029004 Cestna razsvetljava
1. Opis podprograma
Upravljanje in teko e vzdrževanje cestne razsvetljave.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
13028 Stroški elektrike za javno razsvetljavo

35.000 EUR

14 GOSPODARSTVO
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je zajema urejanje in nadzor na podro ju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo
gospodarskih dejavnosti, promocijo ob ine, razvoj turizma in gostinstva.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti
Glavni program: 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti
1. Opis glavnega programa
Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vklju uje sredstva za spodbujanje razvoja malega
gospodarstva.
2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
1. Opis podprograma
Spodbujanje razvoja malega gospodarstva z delovanjem ob inskih in medob inskih skladov za razvoj
malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih
na rtov in predstavitev enot malega gospodarstva.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
13029 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
10.000 EUR
Na podlagi finan nega na rta Odbora za malo gospodarstvo so sredstva namenjena subvencioniranju
svetovalnih storitev enkratnega zna aja kot je postopek ustanovitve in registracija podjetja, priprava na
razpise za pridobitev nepovratnih sredstev EU, priprava drugih razvojnih programov podjetja.
Sofinanciranje promocijskih aktivnosti (udeležba na sejmih, razstavah, konferencah).

Glavni program: 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
1. Opis glavnega programa
Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vklju uje sredstva za promocijo ob ine in
spodbujanje turizma.
2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
14039001 Promocija ob ine
14039001 Promocija ob ine
1. Opis podprograma
Druge promocijske aktivnosti, kot so izdelava kart, zloženk, prospektov.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
14014 Izdelava usmerjevalnih tabel v Logatcu 10.000 EUR
Sredstva za izdelavo usmerjevalnih tabel v Logatcu z napisi ulic. Po sprejemu nove podobe ob ine
Logatec, se predlaga, da se ob upoštevanju celostne podobe pripravi, izdela in postavi nove
usmerjevalne table v mestu Logatec.
14015 Izdelava turisti nega prospekta 15.000 EUR
Že v letu 2007 je Ob ina Logatec pristopila k izdelavi turisti nega prospekta za celotno obmo je
Ob ine Logatec skupaj z vsemi krajevnimi skupnostmi. Sredstva so namenjena za oblikovanje,
tiskanje, distribucijo in lektoriranje prospekta.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
1. Opis podprograma
Sofinanciranje programov turisti ne zveze in društev ter drugih turisti nih organizacij, investicije in
investicijsko vzdrževanje turisti nih znamenitosti, upravljanje in teko e vzdrževanje, gradnja in
vzdrževanje ži niških naprav za prevoz oseb.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
14004 Sofinanciranje programa turisti nih društev 13.600 EUR
Sredstva se bodo razdelila društvom na podlagi javnega razpisa. Sredstva so v primerjavi z letom
2007 ve ja za 5,1%, kar je ve kot je predvidena inflacija.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je porabe varovanje okolja in naravne dediš ine zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in
naloge v zvezi z varovanjem naravne dediš ine.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
Glavni program: 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
1. Opis glavnega programa
Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor vklju uje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki
in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaževanjem okolja.
2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
1. Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje odlagališ , nabava posod za odpadke, sanacija rnih odlagališ , odvoz
kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
15004 KP – ravnanje z odpadki – komunalna deponija Ostri vrh
114.000 EUR
Sredstva za vzdrževanje in sanacijo komunalne deponije Ostri vrh so namenjena v višini 114.000
EUR, in sicer sredstva so namenska, pridobljena bodo s pobrano okoljsko dajatvijo za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov.
15005 Investicijsko vzdrževanje in obnove – sanacija divjih ( rnih) odlagališ
1.200 EUR
Kljub temu, da ima ob ina Logatec dokaj ugledno urejeno odlaganje in odvoz odpadkov in da ima
organiziran odvoz odpadkov pri ve kot 90% vseh gospodinjstev v ob ini, se vsako leto spomladi in
jeseni organizira kosovni odvoz. Kljub navedenim, se nam še vedno pojavljajo divja odlagališ a, ki jih
tudi ob sodelovanju medob inske inšpekcije, vsako leto uspemo nekaj sanirati.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je porabe zajema prostorsko na rtovanje in razvoj ter na rtovanje poselitve v prostoru
(stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljiš i in komunalna dejavnost).
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
1603 Komunalna dejavnost
Glavni program: 1603 Komunalna dejavnost
1. Opis glavnega programa
Komunalna dejavnost vklju uje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališ , objektov za
rekreacijo v naseljih, sredstva za prazni no urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.
2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo
16039001 Oskrba z vodo
1. Opis podprograma
Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
16003 KP – Vodovodni sistem Cuntova grapa II. faza
Sredstva se namenjajo za izgradnjo vodovodnega sistema Cuntova grapa II. faza, in sicer v višini
200.000 EUR.
16039005 Druge komunalne dejavnosti
Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
16025 Delno pokrivanje stroškov komunalnega inšpektorja in redarske službe 45.600 EUR
V letu 2008 se nadaljuje delno pokrivanje stroškov za delovanje komunalnega inšpektorja, prav tako
pa se bo na podlagi sprejetega odloka o redarski službi zaposlilo enega redarja za obmo je Ob ine
Logatec. Redarska služba bo imela svoje prostore na Vrhniki. Zagonski stroški so nekoliko ve ji, saj je
potrebno nabaviti osnova sredstva (opremo pisarne, ra unalnik,…).
Glavni program: 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1. Opis glavnega programa
Spodbujanje stanovanjske gradnje vklju uje sredstva za podpore fizi nim osebam za individualno
stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem
podro ju.
2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
16039001 Oskrba z vodo
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
1. Opis podprograma
Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj,
gradnja nakupa in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj, dejavnost ob inskega ali
medob inskega javnega stanovanjskega sklada.

2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
16055 Nakup ali izgradnja stanovanj – sredstva Stanovanjskega sklada
280.000 EUR
Ob inski prora un Ob ine Logatec dolguje sredstva Stanovanjskemu skladu Ob ine Logatec.
Ocenjena vrednost kon nega stanja sredstev na dan 31.12.2007 je 280.000 EUR. O porabi sredstev
bo odlo ala Komisija stanovanjskega sklada Ob ine Logatec.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem podro ju
1. Opis podprograma
Prenos kupnin na Stanovanjski sklad RS in Slovenski odškodninski sklad, upravljanje in vzdrževanje
neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
Skupaj je za upravljanje in vzdrževanje namenjenih 50.130 EUR. Sredstva se v primerjavi z letom
2007 zmanjšujejo za 3,2%, predvsem iz naslova zmanjšanja obveznosti do Stanovanjskega in
odškodninskega sklada.
16018 Stroški upravljanja stanovanj
12.730 EUR
Ob ina Logatec ima v lasti 51 stanovanj, ki so vsa oddana v neprofitni najem. Za upravljanje teh
stanovanj pa imamo sklenjeno pogodbo podjetjem Naklo d.o.o., ki v imenu ob ine Logatec upravlja
stanovanja.
16019 Teko e vzdrževanje stanovanj
25.000 EUR
Stanovanja, ki so v lasti ob ine so v pretežnem delu stara in vedno ve ja je potreba po vzdrževalnih
delih, ki predvsem zajemajo obnova inštalacij, obnovo kopalnic in zamenjavo oken ter vrat. Zagotoviti
se mora tudi sredstva za skupna obnovitvena dela kot so menjava kritine, obnova ostrešja ter obnova
skupnih prostorov (kurilnica, stopniš e, vhod...)
16020 Obratovalni stroški stanovanj

3.600 EUR

16021 Prenos kupnin na Stanovanjski sklad Republike Slovenije

5.800 EUR

V skladu z znano in veljavno zakonodajo smo dolžni dolo en del sredstev pridobljenih od kupnin pri
prodaji stanovanj odvesti tudi na Stanovanjski sklad RS.
16022 Prenos kupnin na Slovenski odškodninski sklad
3.000 EUR
V skladu z znano in veljavno zakonodajo smo dolžni dolo en del sredstev pridobljenih od kupnin pri
prodaji stanovanj odvesti tudi na Slovenski odškodninski sklad.
Glavni program: 1606 Urejanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna in
stavbna zemljiš a)
1. Opis glavnega programa
Program vklju uje sredstva za urejanje ob inskih zemljiš ter nakupe zemljiš .
16069001 Urejanje ob inskih zemljiš
1. Opis podprograma
Urejanje ob inskih zemljiš , odškodnine za zemljiš a, najemnine in drugi stroški urejanja
(zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve).

2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
16023 Urejanje ob inskega premoženja – zemljiš a
15.500 EUR
Sredstva so namenjena za stroške notarjev, cenilcev in za geodetske odmere, ki se nanašajo na
sklepanje dolo enih pravni poslov. Svojo osnovo imajo v Uredbi Vlade RS za pridobivanje in
odtujevanje nepremi nin, ki so v lasti države in lokalne skupnosti.
16027 Najem zemljiš a za tržnico
3.230 EUR
Ob ina Logatec ima s Kmetijsko gozdarsko zadrugo Logatec sklenjeno pogodbo za oddajo prostora
za potrebe tržnice. V sklopu te pogodbe je tudi primerna najemnina, ki se poravnava mese no, na
podlagi izstavljenega ra una s strani lastnika.

17 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
1. Opis podro ja prora unske porabe
Program zajema dolo ene programe na podro ju primarnega in bolnišni nega zdravstva ter na
podro ju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na
podro ju zdravstva.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
1702 Primarno zdravstvo
Glavni program: 1702 Primarno zdravstvo
1. Opis glavnega programa
Program vklju uje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na podro ju primarnega zdravstva
(zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.
2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
1. Opis podprograma
Dejavnost zdravstvenih domov, dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje
zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
17004 Sofinanciranje reševalne dejavnosti
15.500 EUR
Tudi v letu 2008 se nadaljuje sofinanciranje reševalne dejavnosti. Ob ina Logatec sofinancira pla o
enega reševalca in vse stroške povezane z delom zaposlenega.
17005 Gradnja prizidka k Zdravstvenemu domu
500.000 EUR
Predvideva se, da bo do konca leta 2007 izbran izvajalec del za obnovo in dograditev prizidka k
Zdravstvenemu domu. Dela naj bi se tako za ela v letu 2008, kon alo pa v letu 2009. Investicija je
dovolj zahtevna ob dejstvu, da gre za širitev, obnovo in posodobitev prakti no celotnega
Zdravstvenega doma, seveda pa vsi pri akujemo, da bo ob tem delo zdravstvenega doma potekala
nemoteno.

Glavni program: 1707 Drugi programi na podro ju zdravstva
1. Opis glavnega programa
Drugi programi na podro ju zdravstva vklju ujejo sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško
ogledno službo.
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
1. Opis podprograma
Nujno zdravstveno varstvo zajema pla ilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
17002 Zdravstveno zavarovanje oseb iz 15. lena Zakona o zdravstvenem zav. 75.000 EUR
Predvideno je pla evanje prispevka za približno 250 nezavarovanih oseb na mesec. Koristniki tega
pla ila so nezaposlene osebe, med njimi tudi študentje, ki dolo en as nimajo statusa študenta.
17079002 Mrliško ogledna služba
17003 Financiranje mrliško ogledne službe
9.180 EUR
Lokalna skupnost je dolžna poravnavati stroške, ki nastajajo ob mrliškem ogledu in ob opravljenih
obdukcijah za naše ob ane, ki jih iz razli nih vzrokov naro ajo zdravniki.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1. Opis podro ja prora unske porabe
Program porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih
skupin.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
1802 Ohranjanje kulturne dediš ine
Glavni program: 1802 Ohranjanje kulturne dediš ine
1. Opis glavnega programa
Ohranjanje kulturne dediš ine vklju uje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnove nepremi ne in
premi ne kulturne dediš ine.
2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
18029001 Nepremi na kulturna dediš ina
18029001 Nepremi na kulturna dediš ina
1. Opis podprograma
Nepremi na kulturna dediš ina zajema izdelavo strokovnih podlag za zaš ito kulturnih spomenikov,
vzdrževanje kulturnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediš ino in spomeniki
lokalnega pomena.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
18005 Obnove - Varstvo naravne in kulturne dediš ine
25.780 EUR
Sredstva so namenjena za obnovo kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Sredstva se razdelijo na
podlagi javnega razpisa. Za leto 2008 je predvideno 3% pove anje sredstev.

18047 Izvedba strokovnih podlag za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega 3.000 EUR
Da se dolo ena kulturna dediš ina lahko razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena, je
predhodno potrebno pripraviti obvezne strokovne podlage, ki jih obi ajno opravi Zavod za varovanje
kulturne dediš ine, le te pa so povezane z dolo enimi sredstvi.
Glavni program: 1803 Programi v kulturi
1. Opis glavnega programa
Programi v kulturi vklju uje sredstva za knjižni arsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške
programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost in druge programe v kulturi.
18039001 Knjižni arstvo in založništvo
1. Opis podprograma
Sredstva so namenjena za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, za druge programe v
knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov in publikacij.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
Za dejavnost Knjižnice Logatec se v letu 2008 namenja 446.549 EUR, kar predstavlja 3% ve kot v
letu 2007.
18002 Knjižnica - nabava knjig
18008 Knjižnica - pla e zaposlenih
18009 Knjižnica - prispevki delodajalca za zaposlene
18013 Knjižnica - stroški materiala, blaga in storitev
18016 Knjižnica - premije za KDPZ
18043 Namenska sredstva za uskladitev pla nih nesorazmerij - Knjižnica

28.364 EUR
164.923 EUR
23.523 EUR
54.332 EUR
3.097 EUR
4.600 EUR

18039002 Umetniški programi
18045 Izvedba gledališkega abonmaja
12.000 EUR
V letu 2008 se nadaljuje izvedba gledališkega abonmaja. Poleg abonmaja za odrasle, se bo izvajal
tudi lutkovni gledališki abonma za otroke in glasbeni abonma. Sredstva namenjena izvedbi vseh
abonmajev znašajo 12.000 EUR. Prihodki od prodaje abonentski vstopnic so prikazani v bilanci
prihodkov.
18039003 Ljubiteljska kultura
Program ljubiteljske kulture obsega sofinanciranje dejavnosti in programe sklada za ljubiteljske
kulturen dejavnosti, sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, programe
kulturnih društev in nagrade za kulturne dosežke. V letu 2008 je tako namenjenih 133.430 EUR
sredstev za kulturne dejavnosti, kar predstavlja 4,3% pove anje glede na leto 2007.
18014 Sofinanciranje prireditev v kraju - pokroviteljstva
15.000 EUR
Sredstva so namenjena sofinanciranju razli nih prireditev, ki jih organizirajo posamezna kulturna
društva, športni klubi ali posamezni javni zavodi v ob ini Logatec.
18017 Program Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
15.430 EUR
Poleg posameznih društev na podro ju kulture, dolo ene prireditve v ob inskem merilu organizira tudi
Izpostava javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (ob inske revije pevskih zborov, sre anje
dramskih skupin, folklornih skupin…), kar nekaj prireditev pa je organizirano tudi na podro ju regije.
Nastale stroške pokrivata Ministrstvo za kulturo preko Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in
lokalna skupnost, vsak v višini 50% sredstev.
18018 Programi kulturnih izvajalcev
91.000 EUR
Sredstva namenjena za izvajanje kulturnih programov društev se v letu 2008 pove ujejo za 9%
oziroma za dobrih 7.500 EUR. Ukinja se samostojna postavka za delovanje Zveze kulturnih društev.

Sredstva, ki so bila v letu 2007 namenjena za delovanje zveze so se prenesla na postavko 18018Programi kulturnih izvajalcev. Sredstva bodo v letu 2008 razdeljena na podlagi javnega razpisa.
18033 Delno pokrivanje stroškov strokovnega sodelavca za kulturo 12.000 EUR
Sredstva so namenjena za polovico pla e delavke zaposlene na Javnem skladu RS za kulturne
dejavnosti Obmo na izpostava Logatec.
18039005 Drugi programi v kulturi
18003 Knjižnica - nakup opreme
5.600 EUR
Knjižnica Logatec je javni zavod lokalne skupnosti. Za uspešno opravljanje svojega poslanstva, pa je
potrebna tudi dolo ena oprema. Že kar nekaj let zaporedoma uspe knjižnica pridobiti potrebna
sredstva tudi preko javnega razpisa Ministrstva za kulturo (50%). Ostala sredstva pa je dolžna
priskrbeti ob ina.
18004 Vzdrževanje NARODNEGA DOMA - nakup opreme
2.140 EUR
Za nujno vzdrževanja Narodnega doma v Logatcu in predvsem nakup nujne opreme, da se bodo tudi
v prihodnjem letu v njem lahko odvijale kulturne in druge prireditve, je potrebno zagotoviti sredstva.
18015 Teko e vzdrževanje kulturnih domov
14.540 EUR
Sredstva so namenjena za vzdrževanje Narodnega doma in Kulturnega doma v Rovtah. Iz navedenih
sredstev je delno sofinancirana pla a hišnika v Rovtah, fizi no varovanje pred požarom (gasilci) v
Narodnem domu ob prireditvah in vzdrževanju opreme.
Glavni program: 1805 Šport in prosto asne aktivnosti
1. Opis glavnega programa
Šport in prosto asne aktivnosti vklju ujejo sredstva za financiranje programov na podro ju športa in
programov za mladino.
18059001 Programi športa
1. Opis podprograma
Programi športa zajemajo dejavnosti javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov
športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovna
izobraževanja v športu, financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine,
kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje
športnih objektov (dvorana, igriš a – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine
športnih objektov (dvorane, telovadnice, igriš a), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
Za podro je športa se v predlogu prora una za leto 2008 namenja 379.205 EUR sredstev, ki so
razdeljena po naslednjih prora unskih postavkah:
18024 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje str. kadrov v športu
1.800 EUR
18025 Založniška dejavnost na podro ju športa
1 .240 EUR
18026 Mednarodne, državne, medob inske in ob inske športne prireditve
14.000 EUR
18027 Informacijski sistem na podro ju športa
900 EUR
18028 Stroški investicij - nakup osnovnih sredstev
13.000 EUR
18029 Športna vzgoja predšolskih otrok
1.000 EUR
18030 Športna vzgoja šoloobveznih otrok (otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport)
2.000 EUR
18042 Športna vzgoja mladine in športna dejavnost študentov
123.000 EUR
18049 Prednostne športne panoge
31.000 EUR
18053 Športna rekreacija, kakovostni šport in šport invalidov
5.000 EUR

18032 Upravljanje Ve namenske športne dvorane
29.100 EUR
Ve namensko športno dvorano je ob ina Logatec s posebno pogodbo oddala v opravljanje OŠ 8
talcev Logatec, ki vzorno in zelo uspešno opravlja to delo že pet let. Pri tem pa nastajajo nekateri
stroški in obveznosti, ki jih je potrebno financirati s strani lastnika.
18034 istilni material in storitve za Ve namensko športno dvorano
16.400 EUR
Nastale stroške pri iš enju Ve namenske športne dvorane pokrivata lastnik dvorane (Ob ina
Logatec) in osnovna šola 8 talcev.
18038 Obratovalni stroški Ve namenske športne dvorane
68.435 EUR
Obratovalni stroški se pove ujejo zaradi zaposlitve snažilk za iš enje dvorane. Ostali stroški se
nanašajo na:
Storitve varovanja zgradb in prostorov 510 EUR
Izdatki za reprezentanco 1.540 EUR
Drugi splošni material in storitve 5.135 EUR
Elektri na energija 21.500 EUR
Poraba kuriv in stroški ogrevanja 33.000 EUR
Voda in komunalne storitve 3.900 EUR
Telefon, elektronska pošta 500 EUR
Zavarovalne premije za objekte 1.450 EUR
Drugi operativni odhodki 1.400 EUR
18040 Teko e vzdrževanje Ve namenske športne dvorane
10.000 EUR
Tako skupni stroški za Ve namensko športno dvorano znašajo 123.935 EUR, na prihodkovni strani
predlaganega prora una so planirani prihodki iz naslova prejetih najemnin v višini 25.000 EUR. Tako,
da dejansko stroški ob predvideni realizacij znašajo letno 98.935 EUR.
18039 Obratovalni stroški - vle nica Sekirica
4.260 EUR
Opredeljeni stroški so namenjeni predvsem pokrivanju stroškov elektri ne energije. V prihodnje, ko bo
nekoliko bolj znana usoda same naprave, pa bo potrebno zagotavljati ve sredstev za potrebno
obnovo elektro inštalacij in zamenjavo pletenke.

18059002 Programi za mladino
1. Opis podprograma
Programi za mladino vsebujejo dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje mladinskih društev, ki
delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev otrok in mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje
programov preživljanja prostega asa otrok in mladine med po itnicami in ob koncih tedna, nakup,
gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih
zdraviliš in letoviš .
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
18021 Sofinanciranje mladinskih organizacij in org., ki delajo za mladino
31.070 EUR
Sredstva mladinskim organizacijam in društvom bo razdeljena na podlagi javnega razpisa in
veljavnega pravilnika.
18041 Izgradnja otroških igriš
15.000 EUR
Sredstva so namenjena nakupu igral in urejanju otroškega igriš a. Predlaga se, da se ta sredstva
nameni za izgradnjo oziroma postavitev novega igriš a, na novi lokaciji, ki bo sprejemljiva za
uporabnike in starše.
18051 Sofinanciranje urada za mlade
12.000 EUR
S sklepom župana je bil ob sodelovanju Neodvisne liste mladih organiziran Urad za mlade, ki je
namenjen predvsem kreaciji in delu mladih v Ob ini Logatec. Opredeljena sredstva so namenjena za
pokrivanje stroškov dela samega urada in pokrivanje nastalih stroškov pri izvedbi posamezne
prireditve v organizaciji Urada za mlade.

19 IZOBRAŽEVANJE
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je zajema programe na podro ju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja,
poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja,
izobraževanja odraslih in višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja ter vse druge oblike
pomo i šolujo im.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.
Glavni program: 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1. Opis glavnega programa
Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vklju uje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in
vzgoje otrok.
2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
19029001 Vrtci
19029001 Vrtci
1. Opis podprograma
Dejavnost zajema dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (pla ilo razlike med ceno programov in pla il
staršev, dodatni programi v vrtcih – sofinanciranje letovanja, zimovanje), nakup, gradnja in
vzdrževanje vrtcev.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
Sredstva namenjena za vrtce v predlaganem prora unu predstavljajo 1.805.920 EUR, kar predstavlja
8,4% pove anje v primerjavi z letom 2007, predstavljajo pa kar 11,2% vseh planiranih odhodkov za
leto 2008. Sredstva se razdelijo na naslednji na in:
19005 Investicijski transferji v Vrtec KURIR EK Logatec
29.750 EUR
Na podlagi pripravljenega finan nega na rta vrtca se predvidijo sredstva za nabavo fotokopirnega
stroja, freze za sneg, parno konvekcijsko pe v Rovtah, igrala na igriš u – lesene hišice, ra unalnik za
ra unovodstvo in drobni inventar (aparat za zgibanje papirja, posteljice za dojen ke).
19017 Obnova vrtcev - VVZ KURI EK
30.000 EUR
Nadaljevala se bo zamenjava oken v centralnem vrtcu, obnova atrijev in priprava na obnovitev fasade
v centralnem vrtcu.
19028 Sof. drugih programov v vrtcih, ki niso vkl. v ceno - VVZ KURIR EK
7.500 EUR
Sredstva za nadstandardni program so namenjena za zagotavljanje nadstandarda; ogled lutkovne
predstave v Ljubljani in centralnem vrtcu, izlet v Kek evo deželo, plavalni te aj v Zapolju, smu arski
te aj na Sekrici (Rovtah), Kurir kova olimpijada, ogled gledališkega maratona, Ciciban planinec, obisk
Glasbene šole v Logatcu.
19030 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu VVZ KURIR EK-stroški dela
1.401.900 EUR
Vrtec je v mesecu oktobru predlagal sprejem nove cene oskrbnine za otroke v vrtcu. Vendar je
Ob inski svet Ob ine Logatec pove anje cene vrtca zavrnil. Tako ostaja ve ji del stroškov na
bremenu Ob ine Logatec, starši pa bodo še naprej pla evali povpre no 20% stare cene vrtca. Tako
se sredstva za delovanja vrtca pove ujejo, hkrati pa so upoštevane tudi dodatne zahteve vrtca po
za asni rešitvi prostorske stiske, ki je nastala pri pove anju števila otrok v ob ini.
19032 Namenska sredstva za uskladitev pla nih nesorazmerij - VVZ KURIR EK 13.000 EUR
19036 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu MIKLAVŽEV VRTEC -stroški dela

182.220 EUR

V ob ini Logatec deluje tudi Karitasov vrtec, ki ima pridobljeno koncesijo, zato mora v skladu z
veljavno zakonodajo poleg staršev potrebna sredstva prispevati tudi lokalna skupnost.
19039 Namenska sredstva za uskladitev pla nih nesorazmerij - Miklavžev vrtec

5.000 EUR

19042 Sofi. cene za oskrbo otrok v vrtcu - ostali vrtci izven ob ine Logatec
107.000 EUR
Veliko število otrok naše ob ine, straši vozijo (tudi zaradi stiske s prostorom) v druge vrtce izven naše
ob ine. Sredstva je za njih dolžna prispevati lokalna skupnost.
19043 Sofinanciranje drugih programov v vrtcih, ki niso vklju eni v ceno – MIKLAVŽEV VRTEC 1.000
EUR

19047 Novogradnja in adaptacija OŠ ROVTE oz. VVZ
25.000 EUR
Glede na to, da je v vrtcu v Rovtah edalje ve ja stiska s prostorom in edalje daljšim seznamom
odklonjenih otrok, se bodo v letu 2008 za ele aktivnosti v zvezi z reševanjem nastalega problema.
Tako se bo v primernih za asnih prostorih organiziral etrti oddelek vrtca, za kar bo potrebno nekaj
dodatnih del in s tem tudi sredstev.
19048 Investicijski transfer v Miklavžev vrtec
3.550 EUR
Za potrebe delovanja Miklavževega vrtca namenjamo 3.550 EUR za nakup potrebne ra unalniške
opreme.
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1. Opis podprograma
Primarno in sekundarno izobraževanje vklju uje sredstva za financiranje osnovnih šol in glasbenih šol.
19039001 Osnovno šolstvo
Program osnovo šolstvo zajema pokrivanje materialnih stroškov v osnovnih šolah (za prostore in
opremo v osnovnih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
Osnovnim šolam je v okviru njihovega programa namenjeno 989.260 EUR sredstev. V letu 2008 se
predvideva gradnja II. faze v Osnovni šoli Tabor. Investicija je ocenjena v višini 600.000 EUR.
19001 Investicijski transferi v OŠ 8 TALCEV LOGATEC
11.800 EUR
Investicijski transfer ja namenjen nakupu ra unalniške opreme, opreme treh pisarn, dokupu u il in
dokupu opreme za športno vzgojo.
19002 Investicijski transferi v OŠ TABOR
15.000 EUR
Sredstva se nameni za vzdrževanje POŠ Hotedršica. Sama mati na šola pa bo v sklopu II. faze
pridobila dovolj sredstev za vsa ostala vzdrževalna in obnovitvena dela.
19003 Investicijski transferi v OŠ ROVTE
Sredstva so namenjena prenovi opreme v ra unalniški u ilnici.

12.300 EUR

19014 Obnova šol - OŠ 8 TALCEV LOGATEC
50.000 EUR
Sredstva so namenjena za zamenjavo oken na prednji strani šole (jedilnica) in za obnovo stropa v
jedilnici šole.
19015 Obnova šol - OŠ TABOR
15.000 EUR
Sredstva se nameni za ureditev površin ob igriš u, nakup klopi ter ureditev parkirnega prostora pri
POŠ Hotedršica.
19016 Obnova šol - OŠ ROVTE
5.000 EUR
Sredstva so namenjena dokon anja izdelave kopalnice na POŠ zaradi selitve knjižnice.
19019 Splošni materialni stroški šol - OŠ 8 TALCEV

64.750 EUR

Materialni stroški se zmanjšujejo zaradi izvedenega javnega naro ila za nabavo kurilnega olja.
Sredstva so tako namenjena za stroške elektrike, komunalnih storitev, vzdrževanju opreme…
19020 Splošni materialni stroški šol - OŠ TABOR
93.000 EUR
Sredstva so tako namenjena za stroške elektrike, komunalnih storitev, vzdrževanju opreme…
19021 Splošni materialni stroški šol - OŠ ROVTE
11.942 EUR
Materialni stroški se zmanjšujejo zaradi izvedenega javnega naro ila za nabavo kurilnega olja.
Sredstva so tako namenjena za stroške elektrike, komunalnih storitev, vzdrževanju opreme…
19033 Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ 8 TALCEV
13.465 EUR
Nadstandardni program je namenjen zagotavljanju varstva voza ev (Laze), jutranjemu varstvu
dodatnih skupin za 2. in 3. razred na nujne primere iz 2. in 3. razreda kajti se jutranje varstvo za ne ob
5.30 ter za dodatne ure podaljšanega bivanja, do 17. ure.
19034 Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ TABOR
5.973 EUR
Sredstva so namenjena sofinanciranju jutranjega varstva, ki se za enja ob 5.30 in zgodnje
pou evanje drugega tujega jezika (nemš ina).
19035 Sof. dodatnega nadstandardnega programa v OŠ ROVTE
5.815 EUR
Sredstva so namenjena za sofinanciranje jutranjega varstva na POŠ Vrh Sv. Treh Kraljev.
19046 Novogradnja in adaptacija II. Faze OŠ TABOR
600.000 EUR
Investicija v drugo fazo OŠ Tabor naj bi se po predvidevanjih za ela v mesecu maju 2008. Projekt
predstavlja rušitev dveh u ilnic zgrajenih v letu 1980/81 in na istem mestu postavitev oziroma
izgradnjo štirih novih u ilnic. Poleg tega projekt predvideva še nekaj vzdrževalnih del kot so obnova
sanitarjev, izolacije strehe, zamenjavo oken,… Dela se bodo zaklju evala v letu 2009.

19039002 Glasbeno šolstvo
19004 Investicijski transferi v GLASBENO ŠOLO LOGATEC
14.000 EUR
Investicijski transfer je namenjen nakupu glasbil – koncertni Marimbi (tolkala).
19022 Splošni materialni stroški šol - GLASBENA ŠOLA LOGATEC
24.500 EUR
19023 Regres za prehrano in prevoz zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATEC 25.715 EUR
19024 Izobraževanje zaposlenih v GLASBENI ŠOLI LOGATEC
3.000 EUR
19025 Sof. dodatni nadstandardni program v GLASEBNI ŠOLI LOGATEC
18.000 EUR
Nadstandardni program se pla uje zaradi pove anega obsega vpisanih otrok v Glasbeno šolo.
Ministrstvo za šolstvo zaustavlja financiranje in s tem širjenje obsega vpisa otrok v javne glasbene
šole. Glasbena šola v Logatcu nima težav z vpisom in praznimi mesti, pa pa ravno nasprotno, je
težave v tem, da bi letno brez pomo i Ob ine pri vpisu zavrnili ez 120 otrok. V nadstandard je
vklju eno tudi sofinanciranje projekta Logatec – Rim in organizacija tradicionalnega festivala Veris.
1906 Pomo i šolajo im
19069001 Pomo i v osnovnem šolstvu
19027 Stroški prevozov otrok v šolo - zasebniki in javna podjetja 300.000 EUR
Cene šolskih prevozov naraš ajo iz leta v leto. Vedno ve je potreb za dodatne prevoze otrok v šolo
tudi iz bolj oddaljenih predelov naše ob ine (Turkov gri , Žejna dolina, Ravnik…)
56. len Zakona o šoli dolo a, da imajo u enci pravico do brezpla nega prevoza, e je njegovo
prebivališ e oddaljeno ve kot štiri kilometre od osnovne šole. U enec ima pravico do brezpla nega
prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališ a od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih
razredih pa, e pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost
u enca na poti v šolo.

56. len Zakona o šoli tudi dolo a, da imajo otroci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. lena
tega zakona pravico do brezpla nega prevoza ne glede na oddaljenost njihovega prebivališ a od
osnovne šole, e je tako dolo eno v odlo bi o usmeritvi.

20 SOCIALNO VARSTVO
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je zajema programe na podro ju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomo i, ki
so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva,
telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
2004 Izvajanje programa socialnega varstva.
Glavni program: 2004 Izvajanje programa socialnega varstva

1. Opis glavnega programa
Izvajanje programov socialnega varstva vklju uje sredstva za izvajanje programov v centrih za
socialno delo, programe, kot je pomo družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomo i
materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.
2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
20049001 Centri za socialno delo
20049001 Centri za socialno delo
1. Opis podprograma
Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike).
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
20002 Preventivni in drugi socialni programi
1.286 EUR
Sredstva so namenjena delavnicam, ki jih šole izvajajo za starše in u ence.
20003 Center za socialno delo - Ob inski program
19.711 EUR
Na podlagi veljavnega odloka in sklenjene pogodbe s Centrom za socialno delo Logatec, ki za potrebe
ob ine Logatec opravlja dolo ene storitve na podro ju socialnega dela, se zagotavljajo sredstva v
omenjeni višini.
20049002 Socialno varstvo invalidov
Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za
usposabljanje, financiranje družinskega pomo nika.
20007 Financiranje družinskega pomo nika
24.000 EUR
V letu 2008 so sredstva za financiranje družinskega pomo nika namenjena v višini 24.000 EUR, iz teh
sredstev se pla uje v skladu z veljavno zakonodajo štiri družinske pomo nike, ki na svojem domu
negujejo svojega svojca.
20049003 Socialno varstvo starih
Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih
centrih, sofinanciranje pomo i družinam na domu, sofinanciranje centrov za pomo na domu,
investicije v domove za starejše…

20005 Sofinanciranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše ob ane 86.000 EUR
20008 Pomo družinam na domu
28.652 EUR
Center za socialno delo Logatec v skladu z veljavnim odlokom izvaja pomo na domu, ki je namenjena
starejšim ob anom, ki so še dovolj vitalni, da ne potrebujejo celodnevne nege v domu za ostarele.
20009 Regresiranje - varstveno delovni center (bivalna enota)
23.600 EUR
Nekaj naših ob anov, predvsem mladih, je gojencev varstvenih delovnih centrov v okolici Logatca.
Nastale stroške v skladu z veljavno zakonodajo pokriva ob ina.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20006 Socialno varstvo materialno ogroženih - subvencioniranje stanarin

5.000 EUR

20010 Darilo ob rojstvu otroka
15.000 EUR
V predlogu prora una predlagamo nagrado za vsakega novorojenca v ob ini Logatec v višini 100
EUR.
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
20004 Sofinanciranje humanitarnih in dobrodelnih organizacij in društev 21.000 EUR

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
1. Opis podro ja prora unske porabe
Zajema programe upravljanja z javnim dolgom na ob inski ravni.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
2201 Servisiranje javnega dolga
Glavni program: 2201 Servisiranje javnega dolga
1. Opis glavnega programa
Servisiranje javnega dolga vklju uje sredstva za odpla ilo obveznosti iz naslova financiranja
izvrševanja ob inskega prora una in sredstva za pla ilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim
dolgom.
2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una - doma e zadolževanje
1. Opis podprograma
Odpla ilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una –doma e zadolževanje.
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
22010 Stroški obresti za dolgoro ni kredit - popla ilo stanov. kredita

7.000 EUR

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
1. Opis podro ja prora unske porabe
Podro je porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesre , kot so potres, poplave,
zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, mo an veter, to a, pozeba, suša, množi ni pojav nalezljive

loveške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesre e, ki jih povzro ajo naravne sile in ekološke
nesre e, ter za finan ne rezerve, ki so namenjene zagotavljanju sredstev za naloge, ki niso bile
predvidene v sprejetem prora unu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.
2. Oznaka in nazivi glavnih programov
2302 Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primeru naravnih nesre
Glavni program: 2302 Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primeru naravnih
nesre
1. Opis glavnega programa
Posebna prora unska rezerva in programi pomo i v primeru naravnih nesre .
2. Podprogrami znotraj glavnega programa:
23029001 Rezerva ob ine
1. Opis podprograma
Oblikovanje prora unske rezerve za odpravo posledic naravnih nesre .
2. Opis prora unskih postavk znotraj podprograma
23002 Prora unska rezerva
30.000 EUR
V skladu z veljavno zakonodajo je dolžna lokalna skupnost oblikovati prora unsko rezervo, ki je
namenjena za odpravo elementarnih nesre . Prav tako pa je tudi podlaga za morebitno kandidiranje
za prejetje sredstev iz državnega prora una za navedene namene.
2303 Splošna prora unska rezervacija
23039001 Splošna prora unska rezervacija
Teko a prora unska rezerva.
23001 Splošna prora unska rezervacija
100.000 EUR
Teko a prora unska rezerva, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih stroškov – odhodkov, ki jih
ni mo napovedati, so pa za dolo eno sredino naše ob ine pomembni (npr. zamenjava kotla v OŠ).

Predlagatelj finan nega na rta: 4001 MEDOB INSKI NOTRANJI REVIZOR
Na podlagi sprejetega odloka o ustanovitvi skupnega notranjega revizorja Ob in Brezovica, Borovnica,
Dobrova – Polhov Gradec, Vrhnika in Logatec je v predlaganem prora unu predvidenih 29.740 EUR
sredstev. Glede na to, da nam tudi v letu 2007 ni uspelo zaposliti notranjega revizorja, se bo razpis
ponovil ob koncu leta 2007. Tako vsaj upamo, da se bo revizorja zaposlilo v prvi polovici leta 2008.
Tako so sredstva planirana za delovanje za polovico leta 2008.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost ob inske uprave
06039001 Administracija ob inske uprave
Prora unske postavke znotraj programa
06032 Stroški delovanja medob inskega notranjega revizorja
Sredstva za delovanje revizorja so zagotovljena za:
Osnovne pla e 16.800 EUR
Regres za letni dopust 665 EUR
Povra ilo stroškov prehrane med delom 400 EUR
Povra ilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.500 EUR
Sredstva za delovno uspešnost 800 EUR
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.600 EUR
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 1.160 EUR
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 100 EUR
Prispevek za zaposlovanje 10 EUR
Prispevek za starševsko varstvo 0 15 EUR
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 200 EUR
Pisarniški material in storitve 300 EUR
istilni material in storitve 100 EUR
asopisi, revije, knjige in strokovna literatura 100 EUR
Stroški oglaševalskih storitev 30 EUR
Ra unalniške storitve 200 EUR
Drugi splošni material in storitve 200 EUR
Elektri na energija 150 EUR
Poraba kuriv in stroški ogrevanja 300 EUR
Voda in komunalne storitve 50 EUR
Telefon, elektronska pošta 300 EUR
Poštnina in kurirske storitve 100 EUR
Dnevnice za službena potovanja v državi 100 EUR
Hotelske in restavracijske storitve v državi 30 EUR
Drugi izdatki za službena potovanja 30 EUR
Davek na izpla ane pla e 800 EUR
Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 500 EUR
Nakup pisarniškega pohištva 200 EUR
Nakup strojne ra unalniške opreme 3.000 EUR

29.740 EUR

Predlagatelj finan nega na rta: 5001 KRAJEVNA SKUPNOST NAKLO
Neposredni uporabnik ob inskega prora una krajevna skupnost je pripravila svoj finan ni na rt, ki je
priloga tega predloga prora una Ob ine Logatec za leto 2008. Krajevna skupnost prejme za svoje
delovanje sredstva iz ob inskega prora una. Sredstva so strogo namenska in se smejo uporabljati le
za namen dolo en v tem prora unu.
Predlog sredstev za izpla ilo iz ob inskega prora una za delovanje krajevne skupnosti je za leto 2008
6.000 EUR, kar pomeni 2,7% pove anja glede na leto 2007.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje delovanja ob ine, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanje ožjih delov ob in
Prora unske postavke znotraj programa
06011 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS NAKLO
06040 Najemnina za uporabo prostora - KS NAKLO
06043 Stroški sejnin - KS NAKLO
06049 Drugi operativni odhodki - nošenje zastav KS NAKLO

4.550 EUR
2.300 EUR
1.700 EUR
1.100 EUR

Investicije in druga sredstva, ki so namenjena krajevni skupnosti Naklo in se bodo izvajala iz
ob inskega prora una so:
13006 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS NAKLO
150.000 EUR
V letu 2008 je predvidena modernizacija in rekonstrukcija Tovarniške ceste in Stare ceste.
13034 Rekonstrukcija in adaptacija cest - Tržaška cesta
135.000 EUR
Sredstva namenjena za obnovo Tržaške ceste so oblikovana za prenos obveznosti v leto 2008.
Zadnja kon na situacija bo namre zapadla v pla ilo v letu 2008.
13038 Ureditev komunalne infrastrukture na Martinj hribu
630.000 EUR
Na koncu Martinj Hriba se na podlagi pridobljenih projektov za izvedbo, pridobiva potrebno gradbeno
dovoljenje (zaradi nepridobljenih služnosti je bila vloga izdajo oddana šele pred kratkim), ki bo tudi
pogoj za samo izvedbo. Projekt predstavlja izgradnjo ceste, kanalizacije, vodovoda, javne razsvetljave
in postavitve za asne istilne naprave. Izvajati naj bi se pri el takoj po pridobljenem gradbenem
dovoljenju in izvedenem javnem razpisu za oddajo del. Stroške investicije bodo skozi komunalni
prispevek povrnili investitorji na tem podro ju.
13040 Ureditev hodnika za pešce ob Rovtarski cesti
410.000 EUR
Projekt se je pri el izvajati v letu 2007, nadaljeval in kon al se bo v letu 2008. Izvajalec del je bil izbran
preko javnega razpisa (Cestno podjetje Ljubljana). V letu 2007 pa je ob ina Logatec pridobila tudi
nepovratna sredstva iz strani Vladne službe RS za samoupravo in regionalno politiko.
13045 Preložitev ceste R2 409 - Rovtarska cesta
100.000 EUR
Sr no upamo, da nam bo uspelo sprejeti odlo itev in pridobiti ustrezno soglasje za izvedbo navezave
na Rovtarsko cesto (med Tržaško in Rovtarsko cesto). Pri tem pri akujemo sodelovanje iz strani
Ministrstva za okolje in prostor, predvsem pa iz Ministrstva za promet. Do tedaj pa bo nadaljevanje
obnove glavne ceste skozi Logatec in Napoleonov drevored mirovala in križiš e z Rovtarsko cesto bo
ob vsakodnevnem ve anju prometa iz dneva v dan manj propustno in bolj nevarno.
13041 Izgradnja avtobusnega postajališ a
10.000 EUR
Planiramo, da bi ob avtobusnem postajališ u pri Petrolovi rpalki, z morebitnimi še ostalimi
soinvestitorji dogradili avtobusno postajališ e (ve je) z potrebnimi spremljajo imi prostori (WC,

prodajalno asopisa, vozovnic in ter tako poskrbeli, da se kioska na parkiriš u med Krpanom in
ob insko stavbo umakneta. Predvidena sredstva so namenjena za izdelavo potrebne dokumentacije.
13002 Novogradnja - javna razsvetljava v KS NAKLO
10.000 EUR
Omenjena sredstva so namenjena za obnovo javne razsvetljave na Tovarniški cesti v sklopu
obnovitve ceste.
15001 KP - Izgradnja kanalizacije v Logatcu
120.000 EUR
Predvidevamo, da bomo ob obnovi Tovarniške ceste primorani obnoviti vsaj del že zgrajene
kanalizacije, ki je bila zgrajena v preteklosti.
15012 Obnova vodovoda v Logatcu
30.000 EUR
Kljub temu, da kon ujemo ve letni projekt obnove vodovoda, še vedno predvidevamo, da bo na
dolo enih delih prihajalo do obnove ali posodobitve ostale infrastrukture in s tem obnovitve tudi del
javnega vodovoda.
16040 Izdelava projektne dokumentacije kanalizacija Martinj hrib
60.000 EUR
Po kon anem idejnem projektu za izgradnjo Kanalizacije na Martinj Hrib, je podpisana pogodba tudi
za Izvedbeni projekt, ki bo osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Le ta pa bo osnova za
pridobitev potrebnih nepovratnih sredstev in »kohezije«, za kar že te e projekt v sodelovanju 13 ob in
na pore ju Ljubljanice.
16051 Izdelava idejnega projekta za objekt ˝SEKIRICA˝
15.000 EUR
Po pridobljenem in usklajenem idejnem projektu za rekreacijski center, predlagamo tudi sredstva za
izvedbeni projekt prve faze.
16033 Izdelava projekta - plo niki in kolesarske steze (Mandrge)
10.000 EUR
Potrebno projektno dokumentacijo za plo nik na Martinj Hribu izdeluje in financira Direkcija RS za
ceste. Predlagamo, da se izdela idejni projekt za plo nik s posodobitvijo cestiš a in javne razsvetljave
na Mandrgah, ki bo osnova za usklajevanje in za etek postopka za pridobitev morebitnih zemljiš za
izvedbo.

Predlagatelj finan nega na rta: 5002 KRAJEVNA SKUPNOST TABOR
Neposredni uporabnik ob inskega prora una krajevna skupnost je pripravila svoj finan ni na rt, ki je
priloga tega predloga prora una Ob ine Logatec za leto 2008. Krajevna skupnost prejme za svoje
delovanje sredstva iz ob inskega prora una. Sredstva so strogo namenska in se smejo uporabljati le
za namen dolo en v tem prora unu.
Predlog sredstev za izpla ilo iz ob inskega prora una za delovanje krajevne skupnosti je za leto 2008
5.000 EUR, kar pomeni 3,9% pove anja glede na leto 2007.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje delovanja ob ine, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanje ožjih delov ob in
Prora unske postavke znotraj programa
06012 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS TABOR
06036 Teko e vzdrževanje kulturnega doma – KS TABOR
06038 Zavarovalne premije za objekte – KS TABOR
06042 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij – KS TABOR
06045 Stroški sejnin – KS TABOR
06046 Pla ilo ban nih storitev – KS TABOR

4.920 EUR
719 EUR
154 EUR
343 EUR
1.168 EUR
13 EUR

Investicije in druga sredstva, ki so namenjena krajevni skupnosti Tabor in se bodo izvajala iz
ob inskega prora una so:
13042 Rekonstrukcija in adaptacija mostov 35.000 EUR
Planirana je obnova in rekonstrukcija mostu na lokalni cesti proti Žibršam, seveda v kolikor pridobimo
ustrezna soglasja in dovoljenja, tako od Agencije za vode, kakor tudi od ob anov, ki so še vedno v
veliko meri lastniki zemljiš a, kjer poteka omenjena cesta, eprav po asi poteka postopek odmere in
odkupa oziroma prenosa zemljiš a v javno dobro.
13007 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS TABOR 75.000 EUR
Nadaljevala se bo obnova in modernizacija cest v KS Tabor po njenem planu in seveda po pridobitvi
zemljiš a v last ob ine Logatec.
13053 Ureditev avtobusnega postajališ a v Gr arevcu 45.000 EUR
V letu 2007 je bil izdelan projekt za izgradnjo avtobusnih postajališ v Gr arevcu. V tem trenutku te e
postopek pridobivanja soglasja iz strani Direkcije za ceste RS. V letu 2008 pa planiramo izvesti
ureditev primernih postajališ .
13033 Javna razsvetljava v KS TABOR 5.000 EUR
Predvideni so le manjše investicije, predvsem na mestih, kjer javna razsvetljava še ni do konca
zgrajena.
15017 Izgradnja komunalne infrastrukture-Ti nica 130.000 EUR
Izgradnja komunalne infrastrukture – Ti nica se že izvaja na podlagi pridobljenega gradbenega
dovoljenja, izvedenega javnega razpisa za izbor izvajalca. V letu 2007 je ob ina Logatec od Vladne
službe RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko pridobila nepovratna sredstva. Planirana
sredstva pa so namenjena dokon anju že za etih del.
15019 Izgradnja kanalizacije - zahodni del Gornji Logatec 200.000 EUR
Še vedno upamo, da nam bo uspelo pridobiti ustrezno dovoljenje za izgradnjo omenjene kanalizacije
na relaciji Grad Logatec – Pikelc na Kalcah. V nasprotnem primeru se bo projekt umestili v kohezijske
projekte iz naslova ista Ljubljanica, kar pa pomeni, da bo investicijo možno graditi šele po letu 2009,

do tedaj pa na celotnem podro ju ne bo možno ve
individualnih stanovanjskih objektov.

pridobivati gradbeno dovoljenje za gradnjo

15022 Izgradnja komunalne infrastrukture - Gr arevec 350.000 EUR
Ob ina Logatec je lastnik nezazidanega zemljiš a v Gr arvcu. Za izvedbo komunalne infrastrukture v
tem trenutku pridobiva potrebne projekte in gradbeno dovoljenje. Po izgradnji pa bo v skladu z Uredbo
Vlade RS o pridobivanju in odtujevanju nepremi nin zemljiš a – 10 gradbenih parcel v skupni velikosti
2
8.800 m tudi prodala, kar je prikazano tudi na strani prihodkov.
16042 Izdelava projektne dokumentacije -kanalizacija Kalce 40.000 EUR
Sredstva so namenjena izdelavi potrebne dokumentacije za izgradnjo primarnega kanalizacijskega
voda do konca naselja Kalc.
16056 Nakup zemljiš a za širitev pokopališ a v KS Tabor 70.000 EUR
Kopališ e v KS Tabor je polno oziroma je postalo premajhno. Planirana sredstva so namenjena
nakupu potrebnega zemljiš a za predvideno širitev pokopališ a. Predviden je nakup približno 1.300
2
m sosednega zemljiš a.

Predlagatelj finan nega na rta: 5003 KRAJEVNA SKUPNOST ROVTE
Neposredni uporabnik ob inskega prora una krajevna skupnost je pripravila svoj finan ni na rt, ki je
priloga tega predloga prora una Ob ine Logatec za leto 2008. Krajevna skupnost prejme za svoje
delovanje sredstva iz ob inskega prora una. Sredstva so strogo namenska in se smejo uporabljati le
za namen dolo en v tem prora unu.
Predlog sredstev za izpla ilo iz ob inskega prora una za delovanje krajevne skupnosti je za leto 2008
12.820 EUR, kar pomeni 2,7% pove anja glede na leto 2007, vklju eni so tudi stroški za javno
razsvetljavo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje delovanja ob ine, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanje ožjih delov ob in
Prora unske postavke znotraj programa
06013 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS ROVTE
06037 Teko e vzdrževanje kulturnega doma v KS ROVTE
06038 Zavarovalne premije za objekte – KS ROVTE

8.707 EUR
1.929 EUR
154 EUR

Investicije in druga sredstva, ki so namenjena krajevni skupnosti Rovte in se bodo izvajala iz
ob inskega prora una so:
13008 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS ROVTE
100.000 EUR
V letu 2008 so predvidene modernizacije in rekonstrukcije cest po planu, ki ga je pripravila KS Rovte.
Pred pri etkom del pa bo potrebno pridobiti ali vsaj preveriti lastnino zemljiš in se s krajani dogovoriti
o višini in na inu financiranja.
13016 Poraba elektri ne energije za javno razsvetljavo v KS ROVTE
Sredstva so predvidena za pokrivanje tokovine javne razsvetljave.

4.000 EUR

13049 Izgradnja javne razsvetljave v Rovtah
10.000 EUR
Kar nekaj ulic – cest je bilo že v preteklosti zgrajeno oziroma obnovljeno. Takrat ni bilo zgrajena ali
obnovljena vsa javna razsvetljava. Z opredeljenimi sredstvi bi zamujeno pri eli v letu 2008.
15024 Izdelava projekta za vodovod Petkovec
15.000 EUR
Za naselje Petkovca je v kon ni fazi idejni projekt za izgradnjo javnega vodovoda. Po pridobljeni
služnosti bi z omenjenimi sredstvi pristopili k projektu za izdelavo in pridobitvi gradbenega dovoljenja.
Za potrebna sredstva po bo potrebno kandidirati na posamezne razpise za evropska ali državna
sredstva.
16043 Izdelava projektne dokumentacije in izgradnja - Poslovilne vežice v Rovtah 130.000 EUR
Upamo, da nam bo uspelo pridobit v last primerno zemljiš e, ki bi bilo sprejemljivo tudi za krajane na
katerem bi v nadaljevanju zgradili tudi poslovilno vežico za potrebe naselja Rovt. Sredstva pa so
namenjena za izdelavo potrebnih projektov in pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
16044 Izdelava projektne dokumentacije -kanalizacija in istilna naprava v Rovtah 15.000 EUR
V teku je izdelava idejnega projekta za fekalno in padavinsko kanalizacijo s istilno napravo v naselju
Rovt. Z omenjenimi sredstvi bi po pridobitvi služnosti pridobili še projekt za izvedbo in samo gradbeno
dovoljenje, kar je pogoj za kandidaturo na razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev.

16057 Nakup zemljiš a za Poslovilno vežico v Rovtah
55.000 EUR
Kot že omenjeno najprej za za etek oziroma nadaljevanje aktivnosti, ki se nanašajo na izgradnjo
poslovilne vežice je potrebno najprej pridobiti ustrezno zemljiš e, ki bo zazidljivo in sprejemljivo za
krajane.
19049 Nakup zemljiš a za izgradnjo vrtca v Rovtah
200.000 EUR
Naselje Rovt se širi. Priseljujejo se mlade družine z otroki. V sami KS Rovt je v tem trenutku število
potreb po otroškem varstvu za dobre 4 oddelke. Iz navedenega razmišljamo k pristopu oziroma
izgradnji samostojnega vrtca z petimi oddelki. Najprej pa potrebujemo primerno zemljiš e na primerni
lokaciji.

Predlagatelj finan nega na rta: 5004 KRAJEVNA SKUPNOST HOTEDRŠICA
Neposredni uporabnik ob inskega prora una krajevna skupnost je pripravila svoj finan ni na rt, ki je
priloga tega predloga prora una Ob ine Logatec za leto 2008. Krajevna skupnost prejme za svoje
delovanje sredstva iz ob inskega prora una. Sredstva so strogo namenska in se smejo uporabljati le
za namen dolo en v tem prora unu.
Predlog sredstev za izpla ilo iz ob inskega prora una za delovanje krajevne skupnosti je za leto 2008
4.900 EUR, kar pomeni 3% pove anja glede na leto 2007.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje delovanja ob ine, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanje ožjih delov ob in
Prora unske postavke znotraj programa
06014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje KS HOTEDRŠICA 12.050 EUR
06044 Stroški sejnin – KS HOTEDRŠICA
1.111 EUR
Investicije in druga sredstva, ki so namenjena krajevni skupnosti Hotedršica in se bodo
izvajala iz ob inskega prora una so:
06052 Obnova osnovne šole v Hotedršici – stara šola
35.000 EUR
Nadaljuje se v letu 2007 za eta obnova stare šole v Hotedršici. V letu 2008 naj bi se obnova kon ala z
izdelavo fasade in zgradba naj bi se predala svojemu namenu.
13009 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS HOTEDRŠICA
120.000 EUR
Nadaljevala se bo modernizacija in posodobitev lokalne ceste preko Naselja Ravnik do državne ceste
G2-102 pod Ravnikom.
13047 Izdelava projekta za izgradnjo hodnika za pešce G2 102 v Hotedršici
15.000 EUR
Na zadnjem delovnem sestanku na Direkciji za ceste smo ugotovili, da bo kljub obljubam meseca
aprila letos pri dokon ni pripravi izvedbenega projekta morala sodelovati tudi lokalna skupnost. Sama
izdelava naj bi se delila na dve fazi. Prva od Loga do lokalne ceste Hotedršica – Ravnik, druga pa od
tu do konca naselja. Projekt pa je potrebno uskladiti tudi z projektom kanalizacije.
15020 Izgradnja komunalne infrastrukture Spodnji Log - Hotedršica
130.000 EUR
Na Spodnjem Logu se na podlagi pridobljenih projektov in potrebnega gradbenega dovoljenja planira
izvedba izgradnje potrebne komunalne infrastrukture (cesta, vodovod, kanalizacija, javna
razsvetljava).
16059 Izdelava projektne dokumentacije - kom. inf. Srednji Log - Hotedršica
50.000 EUR
Za nadaljevanje komunalne infrastrukture proti naselju Hotedršice potrebujemo v prvi vrsti projektno
dokumentacijo.
16052 Izdelava idejnega projekta za objekt ˝ŠPORTNO IGRIŠ E˝ v Hotedršici in Izgradnja 10.000 EUR

Opredeljena sredstva so namenjena izdelavi projekta za izvedbo potrebnega igriš a v Hotedršici in za
pridobitev potrebnega gradbenega dovoljenja.

Predlagatelj finan nega na rta: 5005 KRAJEVNA SKUPNOST TRATE
Neposredni uporabnik ob inskega prora una krajevna skupnost je pripravila svoj finan ni na rt, ki je
priloga tega predloga prora una Ob ine Logatec za leto 2008. Krajevna skupnost prejme za svoje
delovanje sredstva iz ob inskega prora una. Sredstva so strogo namenska in se smejo uporabljati le
za namen dolo en v tem prora unu.
Predlog sredstev za izpla ilo iz ob inskega prora una za delovanje krajevne skupnosti je za leto 2008
4.630 EUR, kar pomeni 2,7% pove anja glede na leto 2007.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje delovanja ob ine, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanje ožjih delov ob in
Prora unske postavke znotraj programa
06014 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje – KS TRATE

2.570 EUR

Investicije in druga sredstva, ki so namenjena krajevni skupnosti Trate in se bodo izvajala iz
ob inskega prora una so:
13036 Rekonstrukcija in modernizacija cest v KS TRATE
90.000 EUR
Nadaljuje se obnova cest po planu krajevne skupnosti po predhodni pridobitvi zemljiš a v javno dobro
in dogovora s krajani o financiranju pri izvedbi del.
13043 Rekonstrukcija in adaptacija lokalne ceste Veharše - Židovnik
100.000 EUR
Pred samim naseljem Trate se v letu 2008 planira nadaljevanje obnove in rekonstrukcijo lokalne ceste
Židovnik – Veharše.
13018 Poraba elektri ne energije za javno razsvetljavo v KS TRATE
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov tokovine za javno razsvetljavo.

1.100 EUR

Predlagatelj finan nega na rta: 5006 KRAJEVNA SKUPNOST LAZE
Neposredni uporabnik ob inskega prora una krajevna skupnost je pripravila svoj finan ni na rt, ki je
priloga tega predloga prora una Ob ine Logatec za leto 2008. Krajevna skupnost prejmE za svoje
delovanje sredstva iz ob inskega prora una. Sredstva so strogo namenska in se smejo uporabljati le
za namen dolo en v tem prora unu.
Predlog sredstev za izpla ilo iz ob inskega prora una za delovanje krajevne skupnosti je za leto 2008
6.430 EUR, kar pomeni 2,7% pove anja glede na leto 2007.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje delovanja ob ine, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanje ožjih delov ob in
Prora unske postavke znotraj programa
06016 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje - KS LAZE
06048 Pla ilo ban nih storitev - KS LAZE
06051 Drugi operativni odhodki – KS LAZE

1.522 EUR
14 EUR
1.493 EUR

Investicije in druga sredstva, ki so namenjena krajevni skupnosti Laze in se bodo izvajala iz
ob inskega prora una so:
13019 Poraba elektri ne energije za javno razsvetljavo v KS LAZE
Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov tokovine za javno razsvetljavo.

4.000 EUR

14001 Celostni razvoj podeželja - Laze
25.000 EUR
Sredstva so namenjena za nadaljevanje projekta Celostnega razvoja podeželja Laze. O tem kam
bodo opredeljena sredstva namenjena pa se bo odlo alo vodstvo krajevne skupnosti Laze-Jakovica.
16053 Izdelava idejnega projekta za istilno napravo in kanalizacijo Jakovica 25.000 EUR
Izdelava idejnega projekta za fekalno in padavinsko kanalizacijo s pripadajo o istilno napravo je že v
teku. Omenjena sredstva pa so opredeljena za izdelavo izvedbenih projektov in pridobitvijo
ustreznega gradbenega dovoljenja.

Predlagatelj finan nega na rta: 5007 KS VRH SV. TREH KRALJEV
Neposredni uporabnik ob inskega prora una krajevna skupnost je pripravila svoj finan ni na rt, ki je
priloga tega predloga prora una Ob ine Logatec za leto 2008. Krajevna skupnost prejmE za svoje
delovanje sredstva iz ob inskega prora una. Sredstva so strogo namenska in se smejo uporabljati le
za namen dolo en v tem prora unu.
Predlog sredstev za izpla ilo iz ob inskega prora una za delovanje krajevne skupnosti je za leto 2008
2.750 EUR, kar pomeni 2,7% pove anja glede na leto 2007.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje delovanja ob ine, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanje ožjih delov ob in
Prora unske postavke znotraj programa
06017 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje – KS VRH
06047 Pla ilo ban nih storitev – KS VRH

2.735 EUR
15 EUR

Investicije in druga sredstva, ki so namenjena krajevni skupnosti Vrh Sv. Treh Kraljev in se
bodo izvajala iz ob inskega prora una so:
13010 Modernizacija in rekonstrukcija javnih poti v KS VRH
80.000 EUR
Nadaljujejo se obnove in posodobitve ob inskih cest po za rtanem planu krajevne skupnosti.
16049 Izdelava projektne dokumentacije - poslovilna vežica KS VRH SV. TREH KRALJEV

5.000 EUR

Predstavniki krajevne skupnosti so izrazili željo, da bi tudi na Vrhu, kjer imajo potrebno zemljiš e v
prihodnje postavili poslovilno vežico. Predhodno pa potrebujemo projektno dokumentacijo in gradbeno
dovoljenje.

Predlagatelj finan nega na rta: 5008 KS LOG - ZAPLANA
Neposredni uporabnik ob inskega prora una krajevna skupnost je pripravila svoj finan ni na rt, ki je
priloga tega predloga prora una Ob ine Logatec za leto 2008. Krajevna skupnost prejme za svoje
delovanje sredstva iz ob inskega prora una. Sredstva so strogo namenska in se smejo uporabljati le
za namen dolo en v tem prora unu.
Predlog sredstev za izpla ilo iz ob inskega prora una za delovanje krajevne skupnosti je za leto 2008
2.100 EUR, kar pomeni 2,7% pove anja glede na leto 2007.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0602 Sofinanciranje delovanja ob ine, ožjih delov ob in in zvez ob in
06029001 Delovanje ožjih delov ob in
Prora unske postavke znotraj programa
06018 Stroški ožjih delov lokalne skupnosti za delovanje – KS LOG ZAPLANA

2.124 EUR

Investicije in druga sredstva, ki so namenjena krajevni skupnosti KS LOG ZAPLANA in se
bodo izvajala iz ob inskega prora una so:
06064 Obnova stare šole in ureditev okolice v KS LOG - ZAPLANA
30.000 EUR
Nekdanjo stavbo osnovne šole ima v upravljanju in jo tudi po asi preureja sama krajevna skupnost.
Opredeljena sredstva so namenjena za zamenjavo nekaj oken in ureditvi zunanje okolice.
13044 Obnova mostov - KS ZAPLANA
20.000 EUR
Postopek pridobitev pogojev in soglasja za rekonstrukcijo posameznega mostu so dolgotrajni,
predolgi. Upamo, da bomo uspeli pridobit vse potrebno za nadaljevanje obnove mostov KS Log –
Zaplana

Predlagatelj finan nega na rta: 6000 REŽIJSKI OBRAT OB INE LOGATEC
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost ob inske uprave
06039001 Administracija ob inske uprave
Pri neposrednem prora unskem uporabniku Režijski obrat Ob ine Logatec sta zaposlena dva delavca
in stroški njunih pla znašajo skupaj 47.550 EUR. Pla e so planirane v skladu z izhodiš i.
Prora unske postavke znotraj programa
06002 Pla e, prispevki, davek na izpl. pla e in drugi izdatki zaposlenim-rež. obr. 45.550 EUR
Osnovne pla e 33.000 EUR
Regres za letni dopust 1.330 EUR
Povra ilo stroškov prehrane med delom 1.400 EUR
Povra ilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.200 EUR
Sredstva za delovno uspešnost 1.650 EUR
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.100 EUR
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.300 EUR
Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 200 EUR
Prispevek za zaposlovanje 30 EUR
Prispevek za starševsko varstvo 40 EUR
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 600 EUR
Davek na izpla ane pla e 700 EUR
06030 Namenska sredstva za odpravo pla nih nesorazmerij - režijski obrat

2.000 EUR

Ostale investicije se izvajajo na programih prometa, varstva okolja in prostorskega planiranja.
13003 Novogradnja - komunalno cestna infrastruktura v OC
700.000 EUR
Nadaljuje se širitev IOC proti Stari cesti, za kar je bil izveden javni razpis. Z projektom pa smo
kandidirali tudi na sredstva strukturnih skladov na tako imenovana razvojna sredstva preko Razvojne
LUR.
13054 Izdelava projekta za povezovalno cesto IOC Logatec - OC Zapolje
20.000 EUR
Idejni projekt je izdelan, izdelani so tudi geodetski posnetki za izgradnjo povezovalne ceste med
obema conama. Naslednji korak so izvedbeni projekti.
15016 Projekt - odvajanje, iš enje, vodooskrba-pore je Ljubljanice
35.000 EUR
Za pridobitev potrebnih sredstev kohezijskega sklada, moramo za vse projekte, ki jih bomo prijavljali
izdelati tudi samo prijavo. Izdelovalca moramo pridobiti preko izvedenega javnega razpisa.
15023 Izgradnja istilne naprave - Logatec
360.000 EUR
Skupni projekt » ista Ljubljanica« bomo po priporo ilih Ministrstva za okolje in prostor razdelili na dve
fazi. V prvi bodo tisti projekti, ki imajo pravico gradnje, in med njimi je tudi istilna naprava Logatec. S
projektom naj bi za eli v jeseni leta 2008.
16039 Projekti za opremljanje stavbnih zemljiš v IOC
15.000 EUR
Sredstva so namenjena za izdelavo projektov za izgradnjo potrebne infrastrukture ob nadaljevanju
širitve IOC Logatec.

16008 Ob inski podrobni prostorski na rt (ob inski lokacijski na rti)
17.200 EUR
Predvidevamo izdelavo vsaj treh Ob inskih Lokacijskih na rtov in sicer OPPNJ2-C1 Tržaška cesta
(Škrlov vinoto ), OPPMJ3-C4 Stara cesta (od Vrtnarske ulice dalje) in OPPNMH-P6 Novi lazi za
potrebe selitve Komunalnega podjetja Logatec s posebnim centrom za predelavo komunalnih
odpadkov. Prora unska postavka se zaradi zakonodaje spreminja v nazivu v primerjavi s preteklimi
leti.
16028 Pridobitev - nakup zemljiš a za ob inske ceste
150.000 EUR
Še vedno je veliko ob inskih cest, kjer je last zemljiš a posameznih ob anov. Naro ajo se parcelacije
in po izdaji Odlo be in pravnomo nosti parcelacije ste ejo tudi postopki za prenos, odkup zemljiš a v
javno dobro.
16030 Pridobitev - nakup zemljiš a za druge dej. s podro ja gosp. zadev
800.000 EUR
Nadaljujemo z odkupom potrebnega zemljiš a za širitev IOC. V planu pa imamo odkup zemljiš a, kjer
bi po izgradnji komunalne infrastrukture bilo možno graditi, pridobiti potrebno gradbeno dovoljenje za
individualne stanovanjske objekte. V pripravi je ve možnih lokacij v razli nih KS (Tabor, Rovte ali
Hotedršica).
16035 Pla ilo drugih storitev in dokumentacije -geodetske storitve
42.000 EUR
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov razli nim geodetskim storitvam, od parcelacij pa do
geodetskih posnetkov.
16015 Ob inski prostorski na rt (strategija)
150.000 EUR
V izdelavi in pripravi je na podlagi novega Zakona o prostorskem na rtovanju, priprava Ob inskega
prostorskega na rta (OPN), za kar so izdelane že vse predhodno potrebne strokovne podlaga in
analize. Podzakonski akti še niso objavljeni, predvidevamo, da bomo s postopkom sprejema OPN
nadaljevali takoj po objavi potrebnih podzakonskih aktov. Po sprejemu le teh predvidevamo sprejem
OPN ob koncu leta 2008. Prora unska postavka se zaradi zakonodaje spreminja v nazivu v primerjavi
s preteklimi leti.
16024 Stroški urbanisti ne službe - lokacijska dokumentacija
10.000 EUR
Za izdelavo lokacijskih informacij za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiš ih ali
objektih. Sredstva so namenjena za izdelavo le teh in svetovanje strankam.
16050 Izdelava in vzdrževanje urabanega okolja
Sredstva so namenjena za ureditev krožiš a Kalce in druge prostorske akcije.

2.000 EUR

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
2201 Servisiranje javnega dolga
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja prora una – doma e zadolževanje
Prora unske postavke znotraj programa
22011 Odpla ilo dolga – dolgoro ni kredit za popla ilo kredita Stanovanjskemu skladu –
reprogramiranje starega kredita
25.038 EUR
Kredit bo odpla an v mesecu maju 2008. Vsi ostali krediti so popla ani.

KADROVSKI NA RT

NA RT DELOVNIH MEST ZA LETO 2008
Na rt delovnih mest neposrednih uporabnikov ob inskega prora una (neposredni uporabniki
ob inskega prora una so organi ob ine in ob inska uprava, ravno tako pa tudi ožji deli ob in ne glede
na to ali imajo status pravne osebe ali ne) zajema sistemizirana in zasedena delovna mesta.
Delo v javni upravi je povezano s edalje ve jimi zahtevami in im višjim nivojem znanja zaposlenih.
Zakonodaja nalaga javnim uslužbencem edalje ve nalog, lanstvo v EU pa ima med drugim za
posledico tudi upoštevanje evropske zakonodaje. Krog pravic državljanov se z demokratizacijo družbe
ter s pospešenim uvajanjem na ela odprtosti javne uprave vse bolj širi. Vsem normativnim zahtevam
in zahtevam po im bolj prijaznem in strokovnem servisiranju ob anom se lahko zadosti samo z
zadostnim številom ustrezno izobraženega kadra v ob inski upravi.
S sprejetjem prora una Ob ine Logatec za leto 2007 je Ob inski svet Ob ine Logatec potrdil
ob inskemu uradu 23,8 delovnih mest.
Razpis za prosto delovno mesto skupnega medob inskega revizorja je bil v letu 2007 ve krat
ponovljen, vendar kadra z zahtevano izobrazbo na trgu delovne sile ni v zadostni meri; tistim, ki imajo
zahtevano izobrazbo, pa se zdijo pogoji dela na ob inah nestimulativni.
Trenutno sta nezasedeni še dve delovni mesti, in sicer delovno mesto svetovalca za šport, civilno
zaš ito in obrambo, vendar bo zaposlitev realizirana do konca leta 2007 in delovno mesto višjega
svetovalca na podro ju okolja in prostora.
S 1.1.2007 je stopil v veljavo Zakon o ob inskem redarstvu, ki ureja uresni evanje pristojnosti ob ine
za ustanovitev in organizacijo ter dolo itev delovnega podro ja in nalog ob inskega redarstva. V roku
enega leta po njegovi uveljavitvi mora ob ina sprejeti odlok o ustanovitvi ob inskega redarstva ali pa
ga uskladiti z obstoje im odlokom. To pomeni, da mora ob ina v letu 2008 zagotoviti delovanje
redarjev.
Ob inski svet je na seji, dne 4.10.2007, potrdil predlog Odloka o medob inskem inšpektoratu in
redarstvu kar pomeni, da bo potrebno sistemizirati še eno delovno mesto redarja, saj mora ob ina v
letu 2008 že zagotoviti njihovo delovanje.
Spoštovanje na ela »vse na enem mestu za stranke« je v tem trenutku povezano s pove anjem
obsega dela za zaposlene. Popolni prostorski informacijski sistem, ki bo omogo al brezpla ni dostop
do prostorskih informacij ob inam in drugim nosilcem urejanja prostora, še ni vzpostavljen.
Nadalje pa je potrebno razmišljati tudi o prostorskih rešitvah za trenutne in novozaposlene delavce.
Prostori, namenjeni delavcem in strankam, namre ne ustrezajo zakonskim zahtevam in tudi ne
omogo ajo ve normalnega dela.
Predlog Zakona o pokrajinah predvideva v svojem 68. lenu, da tisti javni uslužbenci, ki so zaposleni v
ob inskih upravah ob in z obmo ja pokrajine, ki so do za etka dela pokrajin opravljali naloge, ki so
prešle v pristojnost pokrajine, preidejo na delo v pokrajinsko upravo na podlagi sporazuma med
predsednikom pokrajine in župani.
Te naloge še vedno niso docela opredeljene, zato se še ne ve, ali/ e bodo kateri zaposleni prešli v
pristojnost pokrajine.
Zaradi vsega navedenega ne na rtujemo novih zaposlitev v letu 2008, razen v okviru Medob inskega
inšpektorata in redarstva.

VELJAVNA SISTEMIZACIJA
Neposredni
prora unski
uporabnik-ob ina
FUNKCIONARJI
Župan
Podžupan
OB INSKA UPRAVA
Direktor ob inske uprave
Pravna služba
Tajništvo
Družb.dejavnosti in OS
Premož.pravne zadeve
Kultura in turizem
Ra unovodstvo
Evropske zadeve in
kmetijstvo
Okolje in prostor
Šport, CZ, obramba
Vložiš e
Tehni ni kader
Režijski obrat
Medob inski inšpektorat in
redarstvo
Medob inska revizijska
služba
Skupaj

Št. sistemiziranih
delovnih mest na
dan 10.10.2007

Število zasedenih
delovnih mest na dan
10.10.2007

1
1

1
1

1
1
1,5
2
1
1
4
1

1
1
1,5
2
1
1
4
1

/
/
/
/
/
/
/
/

5
1
1,5
1
2
0,5

4
1,5
1
2
0,5

/
/
/
/

0,3

/

/

23,8

21,5

24,8

Predlog pove anja za
leto 2008

1

Ob inski svet je že potrdil
odlok v I.obravnavi

PREDLOG POVE ANJA ZA LETO 2008
V letu 2008 se bo število zaposlenih pove alo za 1, in sicer za delovno mesto redarja. Le ta bo
imel prostor na Vrhniki.
Število zaposlenih delavcev na sedežu Ob ine Logatec še vedno ne zadoš a zahtevam, ki jih
nalagajo novi predpisi, vendar zaradi prostorskih omejitev ne na rtujemo dodatnih zaposlitev v letu
2008.
V letu 2009 bi kazalo zaposliti osebo, ki bi pokrivala podro je javnih naro il.
Zasledovanje na ela gospodarnosti na podro ju javnih naro il za vse javne zavode, katerih
ustanoviteljica je ob ina, pomeni sicer prvi hip pove anje števila zaposlenih, vendar pa rezultira v
prihrankih, zaradi nižjih stroškov nabavljenega blaga in storitev. Na takšen na in bi tudi dosegli ve jo
strokovnost na podro ju javnih naro il in manjšo obremenitev naših zavodov. Takšna rešitev je bila
predlagana tudi s strani zunanjih revizorjev.
Direktorica Ob inske uprave Ob ine Logatec
Alenka Gorza Jereb, univ. dipl. ekon.

PLAN STANOVAJSKEGA SKLADA
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NA RT NABAV IN GRADENJ

Na rt nabav in gradenj skladno s 25. lenom Zakona o javnih financah zajema osnova sredstva,
potrebna za delovanje neposrednega uporabnika. Prikazuje stroške za nabavo osnovnih sredstev in
izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se prora un nanaša, potrebno izvesti za
normalno izvajanje nalog neposrednih uporabnikov. Prikazane so potrebe nabave osnovnih sredstev
za delovanje ob inske uprave.

V letu 2007 nameravamo za potrebe delovanja ob inske uprave nabaviti naslednje osnovna sredstva
in izvesti investicijsko vzdrževanje oziroma pri eti z gradnjo:

Zap.št.
1
2
3
4

Naziv osnovnega sredstva
Izgradnja upravnega centa Logatec
Nakup pisarniške opreme (pohištvo)
Nakup ra unalnikov in programske opreme (2 ra unalnika z vso opremo, skener, laserski
opti ni italec, ra unalniški program za potrebe oddelka za okolje in prostor
Nakup telekomunikacijskih naprav (mobilni telefoni)

PROGRAM PRODAJE OB INSKEGA
FINAN ENGA IN STVARNEGA
PREMOŽENJA

PROGRAM PRODAJE OB INSKEGA STVARNEGA IN FINAN NEGA
PREMOŽENJA ZA LETO 2008
1. PRODAJA IN ZAMENJAVA OB INSKEGA STAVBNEGA PREMOŽENJA
Stvarno premoženje ob ine so po definiciji 67. lena ZJF premi ne in nepremi ne. Stvarno
premoženje zajema upravne zgradbe, poslovne prostore, garaže, stanovanja, prevozna sredstva,
opremo in druga osnovna sredstva, kmetijska in stavbna zemljiš a, nematerialne naložbe.
Prav tako ima ob ina Logatec za opravljanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu svoje
premoženje organizirano v obliki javnih zavodov in javnega podjetja.
Po 43. in 80. lenu ZJF so sredstva od prodaje ob inskega stvarnega premoženja namenski prejemki
in se lahko uporabljajo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja ob ine.
Dne 19.09.2007 je za ela veljati Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in, s imer se
je zaklju il proces normativnega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih
lokalnih skupnosti. Uredba pomeni konkretizacijo Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in
ob in, ki se je za ela uporabljati 03.03.2007. Oba akta tvorita nedeljivo celoto, zato ju ni mogo e
obravnavati oziroma uporabljati lo eno. Glavni pomen predpisa dajeta upravljalcu premoženja, pri
emer sta v lokalni skupnosti to uprava samoupravne lokalne skupnosti, na podlagi akta župana pa
lahko upravljalec premoženja postane katera koli oseba javnega prava v lokalni skupnosti.
Program prodaje ob inskega stvarnega premoženja za leto 2008 je izdelan ob upoštevanju kriterijev
za odlo itev o posami ni prodaji za:
•

podro je poslovnih in upravnih prostorov

•

podro je kmetijskih zemljiš in objektov po zapuš inskih postopkih

•

podro je stavbnih zemljiš

Ob ina Logatec za leto 2008 na rtuje prodajo ob inskega stvarnega premoženja, kar se izkazuje v
»Bilanci prihodkov in odhodkov ob inskega prora una med kapitalskimi prihodki« skupni konto 72 v
višini 2.350.000 EUR.
Vrednost stvarnega premoženja, to je poslovnih prostorov, ki so v lasti ob ine in se nahajajo na
razli nih lokacijah, predstavlja oceno vrednosti na podlagi cenitev.
Obseg prodaje stavbnih zemljiš za leto 2008 je izkazan na kontu 7221- prihodki od prodaje stavbnih
zemljiš v višini 1.800.000 EUR in zajema prihodke od prodaje stavbnih zemljiš .
V nadaljevanju so predstavljene posamezne vrste premoženja in predvideni prihodki iz tega naslova
Vrsta stvarnega premoženja
Upravne zgradbe in stanovanjske zgradbe
Stavbna zemljiš a
SKUPAJ

Ocenjena vrednost
550.000 EUR
1.800.000 EUR
2.350.000 EUR

1.1. PRODAJA POSLOVNIH PROSTOROV IN STANOVANJ
Odlo itev ali ob ina proda nekatere poslovne prostore, in nekatera ponujena starejša stanovanja v
odkup, s katerim razpolaga, je poslovna odlo itev ob ine. Na rtujemo prodajo novih poslovnih
prostorov v Upravnem centru Logatec in stanovanja.

PODLAGE ZA PRODAJO
Postopek prodaje ob inskega stvarnega premoženja je opredeljen v Zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o javnih financah – ZJF (Ur.l. RS št 30/2002), v Uredbi o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in ob in (Ur. l. RS št. 12/2003) in Uredbi o
stvarnem premoženju države, pokrajin in ob in (Uradni list RS, št. 84/2007).
80.d len ZJF – C dolo a, da mora ustrezni ob inski organ sprejeti posamezni program prodaje in kaj
mora posamezni program prodaje obsegati.
OPREDELITEV CILJEV PRODAJE IN RAZLOGI ZA DOSEGO CILJEV:
V programu prodaje predlagamo prodajo novih poslovnih prostorov v Upravnem centru Logatec. V
poslovni center bodo tako lahko vstopili zavarovalnica, banka, notar, ali druga pravna oseba, ki bo
izkazala interes po nakupu poslovnih prostorov.
V programu prodaje je predlagana tudi prodaja stanovanj, sedanjim najemnikom, tistim, ki bodo
izkazali svoj interes.. Stanovanja so stara, stroški vzdrževanja pa vsako leto ve ji.
PRAVNI TEMELJ PRODAJE:
Pravni temelj prodaje je opredeljen v Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah –
ZJF (Ur.l. RS št. 30/2003) v Uredbi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in ob in (Ur.l. RS št 12/2003) in Uredbi o stvarnem premoženju države, pokrajin
in ob in (Uradni list RS, št. 84/2007), ki podrobneje urejata prodajo stvarnega premoženja.
1.2. PROGRAM PRODAJE STVARNEGA PREMOŽENJA - STAVBNIH ZEMLJIŠ
Podlage
Stavbno zemljiš e prodaja Režijski obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljiš i na podali Zakona o
urejanju prostora, Zakona o javnih financah in na podlagi Uredbi o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in ob in.
Pri prodaji ob inskega pravnega premoženja – stavbnih zemljiš Režijski obrat za gospodarjenje s
stavbnimi zemljiš i upošteva vse postopke, ki jih predpisuje navedena zakonodaja.
Promet s stavbnimi zemljiš i je ena od osnovnih dejavnosti oziroma javnih pooblastil, ki jih opravlja
oziroma izvršuje Režijski obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljiš i (v nadaljevanju ROGS).
Stvarno premoženje se prodaja odpla no na podlagi sprejetega letnega plana prodaje, ki ga sprejme
Ob inski svet Ob ine Logatec. Prav tako posami ne programe prodaje potrjuje Ob inski svet Ob ine
Logatec.
Režijski obrat prodaja stavbna zemljiš a z neposredno pogodbo, kadar se prodajajo manjša zemljiš a
t.i. funkcionalne zaokrožitve oz. zemljiš a ocenjena do vrednosti 8.300 EUR (brez DDV). Ve ja
zemljiš a prodaja na podlagi ene od naslednjih metod prodaje: javne dražbe, javno zbiranje ponudb
in neposredna pogodba. O metodah se odlo a Komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljiš i, ki
razpravlja in sklepa o vsaki prodaji ali nakupu stavbnega zemljiš a.
ROGS bo prodajal stavbna zemljiš a po najbolj transparentni metodi, ki bo zagotavljala najboljši
ekonomski u inek, to je doseganje im višje kupnine, in sicer z javnim zbiranjem ponudb.
V primeru neuspešne prodaje po izbrani metodi, lahko Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter
nakupov stavbnih zemljiš v roku treh mesecev soglaša s prodajo zemljiš a na podlagi neposredne
pogodbe, pri emer je lahko cena v neposredni pogodbi nižja najve za 20 % od objavljene (izklicne)
cene nepremi nine.

Brezpla no odtujevanje je možno samo v primerih, ki jih posebej dolo a zakon.
Letni program prodaje ob inskega stvarnega premoženja – stavbna zemljiš a
Letni program prodaje stavbnega zemljiš a obsega vrsto in obseg prodaje stavbnih zemljiš .
Vrsta prodaje stvarnega premoženja so zemljiš a. Ocenjen obseg prodaje zemljiš
prora unskih prihodkih od prodaje zemljiš .

se dolo i v

Odtujitev premoženja je odpla ana.
S prodajo zemljiš se premoženje, ki ga ima ob ina v obliki stvarnega premoženja sicer lastniško
odtujuje, vrednost (kapital) pa se pri odpla ni prodaji ohranja oz. obra a – praviloma se izboljšuje in
pove uje.
Program prodaje zemljiš
Vrsta premoženja
Stavbna zemljiš a IOC
Stavbna zemljiš a v naselju
Skupaj

Ocenjena vrednost
1.270.000 EUR
530.000 EUR
1.800.000 EUR

Konkretna cena zemljiš bo odvisna od ocene vrednosti in tržnih razmer v asu prodaje. Dolo ena
prodaja je odvisna od povpraševanja in se ureja s programom posamezne prodaje.
Obrazložitev:
Prodaja stavnih zemljiš je del redne dejavnosti, ki jo na podro ju gospodarjenja s stavbnimi zemljiš i
opravlja Režijski obrat za gospodarjenje s stavbnimi zemljiš i. Prodaja (in nakup) se izvajajo v pogojih
svobodnega trga z nepremi ninami. Povpraševanje po primerih zemljiš odraža interese investitorjev
za naložbe v ob ini Logatec.
Obseg prodaje stavbnih zemljiš ni možno zanesljivo napovedati oz. na rtovati, še posebej ne po
posameznih lokacijah ali parcelah, saj je pretežni del prometa vezan na ponudbo primernih zemljiš in
na interes investitorjev.
1.3 PROGRAM PRODAJE STANOVANJ
Ob ina Logatec oziroma Prora unski stanovanjski sklad v letu 2008 predvideva prodajo stanovanj s
katerimi upravlja. Stanovalci, ki že bivajo v stanovanjih in zanje pla ujejo neprofitno najemnino so
prejeli obvestilo o možnosti odkupa stanovanj po ceni, ki jo bo ocenil cenilec stanovanj. Izraženo je
bilo kar nekaj interesa.
Prihodek pa lahko pri akujemo tudi od prodaje stanovanj za katere je bila podpisana pogodba po t.i.
»Jazbinškovem« zakonu.
2.

PRODAJA OB INSKEGA FINAN NEGA PREMOŽENJA

Ob ina Logatec nima v planu odtujitev ob inskega finan nega premoženja.

