OBRAZLOŽITEV REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009
Proračun za leto 2009 je občinski svet sprejel na svoji 10. seji dne 20.12.2007. Razlogi za rebalans
proračuna 2009 so predvsem v prenosu nerealiziranih sredstev za investicije iz leta 2008, ter
uskladitev s veljavnim NRP 2009-2012. Glede na proračunske možnosti in na predvidene vire
sofinanciranj pa so potrebne tudi določene terminske uskladitve projektov v veljavnem NRP.
Tudi na strani tekočih odhodkov so narejeni popravki plana, predvsem na tekočih transferih v javne
zavode, kar je posledica plačne reforme, v okviru tekočih odhodkov pa se plan usklajuje oziroma
planira v skladu z realizacijo leta 2008.
Na prihodkovni strani je nova ocena narejena na podlagi realizacije posameznih vrst prihodkov v letu
2008, pri transfernih prihodkih pa na osnovi že odobrenih sredstev za posamezne investicije.
Sredstva na računu na dan 31.12.2008 so ocenjena v višini 1.564.670 EUR, prav tako pa se načrtuje
višja zadolžitev proračuna in sicer v višini 800.000 EUR.
Iz vsega navedenega zaključujemo, da je rebalans proračuna 2009 potreben, za izvajanje investicij, ki
se nadaljujejo iz leta 2008 ter seveda za izvedbo novih, ki so načrtovane v letu 2009. V nadaljevanju
povzemamo razlike pri prihodkih in razlike pri odhodkih, ki so zajete v rebalansu.
SPREMEMBE PLANA PRIHODKOV
Konto

Opis

proračun 2009

70
703000
703001
703003
703004

DAVČNI PRIHODKI
Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb
Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb
Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča
Davek od premoženja - na posest plovnih objektov
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov
NEDAVČNI PRIHODKI
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb
Prihodki od obresti od sredstev na vpogled
Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih
sredstev
Prihodki od najemnin za poslovne prostore
Prihodki od najemnin za stanovanja
Prihodki od drugih najemnin
Prihodki od zakupnin
Prihodki iz naslova podeljenih koncesij
Prihodki iz naslova podeljenih licenčnin
Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo
Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico
Upravne takse (tar.št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 96 a-98 iz ZUT)
Denarne kazni - za prekrške
Prihodki od komunalnih prispevkov
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

2.418.288,00 2.482.269,00
35.509,00
40.637,00
1.620,00
1.842,00
114.413,00
128.364,00
76.124,00
79.740,00

703005
703100
704700
704719
71
710004
710005
710200
710201
710301
710302
710304
710305
710306
710307
710309
710312
711100
712001
714105
72
720001
722100
722200
74
740001
740004
740101

rebalans 2009

razlika
63.981,00
5.128,00
222,00
13.951,00
3.616,00

544,00
239,00

0,00
470,00

-544,00
231,00

57.586,00

99.000,00

41.414,00

25.037,00
395.048,00
626,00
7.386,00
1.305,00

25.000,00
581.082,00
50,00
5.000,00
2.000,00

-37,00
186.034,00
-576,00
-2.386,00
695,00

0,00
20.134,00
0,00
0,00
76.000,00
275,00
0,00
40.000,00
21.700,00
5.400,00
0,00
222.222,00
0,00
0,00
0,00

40.000,00
21.827,00
13.195,00
2.200,00
195.431,00
0,00
350,00
54.000,00
37.000,00
2.000,00
2.000,00
206.029,00
167.610,00
10.000,00
149.610,00

40.000,00
1.693,00
13.195,00
2.200,00
119.431,00
-275,00
350,00
14.000,00
15.300,00
-3.400,00
2.000,00
-16.193,00
167.610,00
10.000,00
149.610,00

0,00
8.000,00
8.000,00
1.174.974,00 1.836.252,00 661.278,00
1.163.801,00
1.814.398,00
650.597,00
11.173,00
6.854,00
-4.319,00
0,00
15.000,00
15.000,00
3.988.310,00
5.067.213,00 1.078.903,00
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Obrazložitev:
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb: postavka je na novo ocenjena glede na
realizacijo leta 2008 in se poviša za 5.128 EUR.
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo: postavka je na novo ocenjena
glede na realizacijo leta 2008 in se poviša za 222 EUR.
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb: postavka je na novo ocenjena
glede na realizacijo leta 2008 in se poviša za 13.951 EUR.
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb: postavka je na novo ocenjena
glede na realizacijo leta 2008 in se poviša za 3.616 EUR.
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča: postavka je na novo
ocenjena glede na realizacijo leta 2008 in se zniža za 544 EUR.
703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov: postavka je na novo ocenjena glede na
realizacijo leta 2008 in se poviša za 231 EUR.
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda: višina okoljske
dajatve je načrtovana na podlagi ocene, ki smo jih prejeli s strani družbe Jeko-in.
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov: višina okoljske dajatve
je načrtovana na podlagi ocene, ki smo jih prejeli s strani družbe Jeko-in.
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb: postavka je na novo ocenjena
glede na realizacijo leta 2008 in se zniža za 576 EUR.
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb: glede na trenutne gospodarske
razmere ni realno pričakovati, da bi bile dividende tako visoke kot v preteklih letih, zato oceno
znižujemo za 2.386 EUR.
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled: nova ocena je narejena na podlagi predpostavke,
da bodo ta sredstva v letu 2009 realizirana v višini 50% realizacije leta 2008.
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev: ocenjujemo, da bodo iz
tega naslova realizirana sredstva v višini 40.000 EUR, kljub temu da se načrtuje zadolžitev proračuna,
ki pa se bo izvedla v zadnjih mesecih leta 2009.
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore: ocena se popravlja glede na realizacijo leta 2008.
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja: v proračun se vključujejo prihodki od najemnin za
stanovanja v lasti občine, saj je bila pogodba o gospodarjenju v letu 2008 prekinjena.
710304 Prihodki od drugih najemnin: sredstva se povečujejo glede na realizacijo v letu 2008, gre pa
za najemnino od zemljišča v Finidi.
710305 Prihodki od zakupnin: ocena je narejena na novo in zajema naslednje prihodke:
plan 2009
Mala Mežakla - amortizacija
Mala Mežakla - dovoz smeti iz drugih občin
Kanalizacija - amortizacija
Vodovod - amortizacija
SKUPAJ

0,00
76.000,00
0,00
0,00
76.000,00

rebalans 2009
19.827,00
126.000,00
19.577,00
30.027,00
195.431,00
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710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij in 710307 Prihodki iz naslova podeljenih licenčnin: plan
se usklajuje z ekonomskimi nameni in je nižji od realizacije leta 2008, saj so bile v tem letu
državnozborske volitve, zato je bilo več plakatiranja kot običajno.
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo: plan se usklajuje glede na
realizacijo koncesijske dajatve v letu 2008.
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico: plan se usklajuje glede na realizacijo
koncesijske dajatve v letu 2008.
711100 Upravne takse (tar.št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 96 a-98 iz ZUT): plan se usklajuje glede na
višino realizacije v letu 2008 in se niža za 3.400 EUR.
712001 Denarne kazni - za prekrške: na postavki se načrtujejo prihodki od kazni za prekrške, saj bo
skupni organ občinske uprave začel dejansko delovati v letu 2009.
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov: Ocena se popravlja glede na dejanske podatke, kaj se bo
zaračunavalo občanom ob gradnji kanalizacijskega omrežja v Vrbi in na Breznici oziroma kaj bo
dejansko še plačano za vasi Doslovče in Rodine.
plan 2009
rebalans 2009
novogradnje
70.000,00
70.000,00
Doslovče
0,00
4.172,00
Rodine
14.444,00
10.137,00
Vrba
47.111,00
25.700,00
Breznica
90.667,00
96.020,00
SKUPAJ
222.222,00
206.029,00
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj: Na postavki je planirano plačilo
prvega obroka za objekt Moste 78 v skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem občine Žirovnica za leto 2009.
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč: na postavki so planirane prodaje stavbnih zemljišč v
skladu z Letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Žirovnica za
leto 2009.
722200 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih dolgoročnih sredstev:
dodatno se načrtujejo prihodki iz naslova služnosti za položitev telekomunikacijskih vodov na občinskih
zemljiščih v korist družbe Gratel d.o.o.
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije: ocena je popravljena glede na
dejansko odobrena sofinanciranja iz različnih virov, ki so navedeni v nadaljevanju.

sredstva za investicije po 21. členu ZFO
sofinanciranje dvorane
•
•
•

MŠŠ objekt
MŠŠ oprema
Fundacija za šport

sredstva strukturnih skladov
•

•

100.000,00

655.737,00

922.622,00
922.622,00

141.733,00
271.435,00

Vrba, Beznica
povezovalni kanali

požarna taksa
skupaj

rebalans 2009
52.258,00
640.070,00
492.340,00
47.730,00

Vrba

sredstva kohezije
vračilo DDV
•

plan 2009
46.782,00
43.324,00

0,00
194.360,00
138.936,00
55.424,00

4.790,00
1.163.801,00

5.088,00
1.814.398,00
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740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo: načrtovana sredstva se
zvišujejo z naslova sofinanciranja stroškov dela skupnega organa za leto 2008.
plan 2009
sredstva za vzdrževanje gozdnih cest
skupni organ

4.173,00
0,00

rebalans 2009
4.173,00
2.681,00

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije: v plan se vključijo prihodki iz naslova
takse za odlaganje odpadkov, ki jo za vlaganja v Malo Mežaklo odstopita občini Radovljica in Bohinj.

SPREMEMBE PLANA ODHODKOV
01 OBČINSKI SVET
Postavka

NRP

Opis

proračun 2009

rebalans 2009

razlika

0301

MEDNARODNO SODELOVANJE

1.318,00

318,00

-1.000,00

0411

OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI

6.576,00

6.000,00

-576,00

0422

OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)

2.611,00

3.000,00

389,00

0423

OBČINSKE PROSLAVE (25. JUNIJ)

642,00

1.400,00

758,00

0424

OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)

3.257,00

7.350,00

4.093,00

0426

OSTALE PRIREDITVE
SKUPAJ

2.197,00

5.000,00

2.803,00

44.166,00

50.633,00

6.467,00

Obrazložitev:
0301 MEDNARODNO SODELOVANJE
Sredstva v prejšnjem letu niso bila porabljena, zato se predlaga, da se proračunska postavka
zmanjša za 1.000 EUR.
0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI
Sredstva se povečajo, zaradi večjega števila objav in razpisov, objave javne razgrnitve za OPN in
obvestila z njim povezanih postopkov.
0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)
Zaradi obiska predsednika Republike Slovenije, se pri pripravi programa predvideva povečanje
sredstev (darilo, priprava prireditvenega prostora po zahtevah državnega protokola).
0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. JUNIJ)
Zaradi programa in ponovne postavitve spomenika talcev se predvideva večje stroške. V ta namen se
prelaga povečanje sredstev.
0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)
Povečanje stroškov nastopajočih in materialnih stroškov se kažejo skozi vsakoletno organizacijo. Za
izvedbo organizacije proslave v letu 2008 so zapadli računi za plačilo stroškov v leto 2009 (pogostitev,
okrasitev, priprava kulturnega programa).
0426 OSTALE PRIREDITVE
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Smokuč se na podlagi njihove prošnje, nameni sredstva za kritje
stroškov pri izvedbi prireditve ob 80-letnici njihove ustanovitve. Prav tako se na podlagi prošnje,
Čebelarski zvezi Slovenije nameni sredstva za participacijo pri soorganizaciji čebelarskega dneva, s
katero bi dosegli prepoznavnost čebelarske tradicije in turizma v Žirovnici.
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02 NADZORNI ODBOR
Postavka

NRP

Opis
STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA
ODBORA

0211

SKUPAJ

proračun 2009

rebalans 2009

razlika

1.777,00

2.400,00

623,00

1.777,00

2.400,00

623,00

Obrazložitev:
0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA
Sredstva se povečajo, ker sta k predvidenim šestim sejam, vključeni 2 dodatni seji zaradi izvedbe
nadzora nad eno občinsko investicijo in poslovanja javnega zavoda.
03 ŽUPAN
Postavka

NRP

Opis

proračun 2009

rebalans 2009

razlika

0121

STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA

58.496,00

58.417,00

-79,00

0122

PROTOKOL

10.527,00

21.120,00

10.593,00

96.554,00

107.068,00

10.514,00

SKUPAJ

Obrazložitev:
0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA
Predvidena sredstva na postavki se zmanjšujejo zaradi uskladitve dodatkov in prispevkov z veljavno
zakonodajo.
0122 PROTOKOL
V tekočem letu so predvidne otvoritve treh zaključkov investicij. Povečalo se je število starostnikov, ki
jih obiščemo na domu. Občina Žirovnica gostuje dve koordinaciji županov (februar, oktober). Nabavili
bomo dodatno novoletno okrasitev. V leto 2009 sta zapadla računa za nabavo in montažo novoletne
okrasitve ter račun za novoletna darila.

04 OBČINSKA UPRAVA

Postavka NRP

Opis

0201

STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA

1.999,00

2.150,00

151,00

0431

POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16

0,00

1.000,00

1.000,00

1.252,00

1.538,00

286,00

1.252,00

1.538,00

286,00

STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE
MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE
UPRAVE

207.787,00

239.260,00

31.473,00

75.771,00

67.893,00

-7.878,00

22.682,00

23.000,00

318,00

0604

STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA
MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA
ORGANA

3.993,00

7.700,00

3.707,00

0611

PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE

6.801,00

13.700,00

6.899,00

0434

LETOVIŠČE FINIDA
OB000-07-0021

0601
0602
0603

OB000-07-0022

LETOVIŠČE FINIDA

rebalans 2009

razlika

6.801,00

13.700,00

6.899,00

1.914,00

9.530,00

7.616,00

0701

POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3
SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN
REŠEVANJE

9.992,00

11.445,00

1.453,00

0711

GASILSKA ZVEZA JESENICE

3.686,00

3.790,00

104,00

0713

GARS JESENICE

21.770,00

27.376,00

5.606,00

0612

MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE

proračun 2009
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Postavka NRP

Opis

0714

PRENOS POŽARNE TAKSE
OB000-07-0024

0715
OB000-07-0024

proračun 2009

rebalans 2009

razlika

4.790,00

5.088,00

4.790,00

5.088,00

298,00

POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE

0,00

47.000,00

47.000,00

POŽARNO VARSTVO

POŽARNO VARSTVO

298,00

0,00

47.000,00

47.000,00

0801

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
PROMETU

3.199,00

3.500,00

301,00

1001

JAVNA DELA

4.200,00

9.171,00

4.971,00

1101

INTERVENCIJE V KMETIJSTVO
PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH
DEJAVNOSTI
IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU
KMETIJSTVA
DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU
KMETIJSTVA

3.000,00

10.000,00

7.000,00

3.000,00

4.500,00

1.500,00

1.000,00

0,00

-1.000,00

8.000,00

8.800,00

800,00

1111

VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

4.300,00

0,00

-4.300,00

1112

UREJANJE POLJSKIH POTI

4.000,00

0,00

-4.000,00

1301

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

110.000,00

135.500,00

25.500,00

1302

ZIMSKA SLUŽBA

1321

OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)

1103
1104
1105

45.000,00

57.000,00

12.000,00

201.883,00

188.068,00

-13.815,00

OB000-07-0005

RAZŠIRITEV CESTE V ZAVRŠNICO

OB000-07-0007

ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST

OB000-07-0009

SANACIJA ZIDU V DOSLOVČAH

OB000-07-0037

KANALIZACIJA ZABREZNICA, SELO

OB192-09-0002

PREHOD ZA PEŠCE NA BREZNICI

0,00

7.000,00

7.000,00

OB192-09-0003

UREDITEV KRIŽIŠČA POD AJDNO

0,00

37.500,00

37.500,00

PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA

0,00

203.068,00

203.068,00

OB000-07-0001

PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 1.
FAZA

0,00

203.068,00

203.068,00

5.000,00

14.000,00

9.000,00

5.000,00

14.000,00

9.000,00

1322

NEPROMETNA IN PROMETNA
SIGNALIZACIJA

1331
OB000-07-0014

NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA

0,00

40.346,00

40.346,00

27.560,00

40.100,00

12.540,00

0,00

63.122,00

63.122,00

174.323,00

0,00

-174.323,00

1341

JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA
ENERGIJA)

30.000,00

32.000,00

2.000,00

1343

JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)

91.825,00

117.968,00

26.143,00

0,00

117.968,00

117.968,00

91.825,00

0,00

-91.825,00

OB000-07-0015

JAVNA RAZSVETLJAVA

OB000-07-0037

KANALIZACIJA ZABREZNICA, SELO

POSPEŠEVANJE DROBNEGA
GOPODARSTVA

1401

2.038,00

2.418,00

380,00

22.340,00

50.110,00

27.770,00

1413

RAZVOJNI PROGRAMI
ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO
ŽIROVNICA

80.867,00

83.079,00

2.212,00

1501

ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA

25.037,00

96.012,00

70.975,00

25.037,00

59.037,00

34.000,00

1402

OB000-07-0016
OB000-07-0038

ZBIRNI CENTER V ŽIROVNICI

0,00

36.975,00

36.975,00

1502

SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA

2.600,00

2.000,00

-600,00

1511

VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE

7.100,00

6.500,00

-600,00

1512

FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)

1.480.489,00

999.534,00

-480.955,00

21.000,00

0,00

-21.000,00

.
OB000-07-0027

KANALIZACIJA RODINE

0,00

8.215,00

8.215,00

OB000-07-0028

KANALIZACIJA VRBA, BREZNICA

0,00

724.321,00

724.321,00

OB000-07-0029

KANALIZACIJA ŽIROVNICA, MOSTE, BREG S ČN

OB000-07-0037

KANALIZACIJA ZABREZNICA, SELO

OB000-07-0039

1513
OB000-07-0029

1514
OB000-07-0018

0,00

10.000,00

10.000,00

849.548,00

0,00

-849.548,00

POVEZOVALNI KANALI

609.941,00

256.998,00

-352.943,00

ČISTILNA NAPRAVA

99.000,00

0,00

-99.000,00

KANALIZACIJA ŽIROVNICA, MOSTE, BREG S ČN

99.000,00

0,00

-99.000,00

METEORNA KANALIZACIJA

8.346,00

37.346,00

29.000,00

8.346,00

37.346,00

29.000,00

METEORNA KANALIZACIJA
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Postavka NRP

Opis

1601

URBANIZEM

1613

VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)

proračun 2009

rebalans 2009

razlika

64.000,00

130.302,00

66.302,00

173.468,00

484.648,00

311.180,00

OB000-07-0001

PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 1.
FAZA

0,00

79.850,00

79.850,00

OB000-07-0013

VODOHRAN SMOKUČ

0,00

150.218,00

150.218,00

OB000-07-0028

KANALIZACIJA VRBA, BREZNICA

0,00

131.485,00

131.485,00

OB000-07-0037

KANALIZACIJA ZABREZNICA, SELO

76.198,00

0,00

-76.198,00

OB000-07-0039

POVEZOVALNI KANALI

97.270,00

93.480,00

-3.790,00

OB192-09-0001

VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE

0,00

29.615,00

29.615,00

UREDITEV POKOPALIŠČA

0,00

20.347,00

20.347,00

UREDITEV POKOPALIŠČA

0,00

20.347,00

20.347,00

10.000,00

12.000,00

2.000,00

1621
OB000-07-0017

1631

VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC

1651

STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)

0,00

7.000,00

7.000,00

1661

PROGRAM GEODETSKIH DEL

25.000,00

15.000,00

-10.000,00

STAVBNA ZEMLJIŠČA

23.000,00

13.000,00

-10.000,00

23.000,00

13.000,00

-10.000,00

22.500,00

15.400,00

7.100,00

5.580,00

4.580,00

-1.000,00

10.500,00

38.884,00

28.384,00

10.500,00

38.884,00

28.384,00

1671
OB000-07-0020

STAVBNA ZEMLJIŠČA

PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE OBČANOV

1711
1721

PREVETIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI
VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE
DEDIŠČINE

1802
OB000-07-0034

VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

1821

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE

55.363,00

63.044,00

7.681,00

1851

KULTURNA DVORANA

16.384,00

13.884,00

-2.500,00

1861

DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE

7.050,00

10.050,00

3.000,00

227.630,00

3.157.069,00

2.929.439,00

227.630,00

3.157.069,00

2.929.439,00

262.007,00

275.561,00

13.554,00

4.200,00

5.525,00

1.325,00

4.200,00

5.525,00

1.325,00

1877

VEČNAMENSKA DVORANA
OB000-07-0025

1901

VEČNAMENSKA DVORANA

SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA
INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ
ŽIROVNICA

1902
OB000-07-0031

INVESTICIJE V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA

1911

OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA

74.120,00

76.250,00

2.130,00

1912

INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA

17.600,00

10.275,00

-7.325,00

INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA

17.600,00

10.275,00

-7.325,00

OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR
JESENICE

3.690,00

3.730,00

40,00

6.153,00

6.200,00

47,00

55.137,00

58.350,00

3.213,00

10.000,00

13.000,00

3.000,00

7.274,00

7.521,00

247,00

8.380,00

10.800,00

2.420,00

14.910,00

27.722,00

12.812,00

OB000-07-0032

1921
1931
1951
2001

GLASBENA ŠOLA JESENICE
PREVOZNI STROŠKI UČENCEV
OSNOVNIH ŠOL

2011

DODATEK ZA NOVOROJENCE
OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM
VARSTVU

2012

ZAVODSKO VARSTVO

2021

POMOČ NA DOMU

2042

VARNA HIŠA

2302

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
SKUPAJ

792,00

3.117,00

2.325,00

28.466,00

20.397,00

-8.069,00

3.984.947,00

7.271.782,00

3.286.835,00

Obrazložitev:
0201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA
Postavka se povišuje glede na dejansko realizacijo v letu 2008.
0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16
V proračunu 2009 nismo predvideli stroškov upravljanja, vzdrževanja, zavarovanja in deratizacije
objekta. Sredstva za to postavko pridobimo iz najemnine za poslovne prostore, ki jih ima v najemu
Zavod za zaposlovanje.
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0434 LETOVIŠČE FINIDA
Sredstva na postavki se povečujejo za 286,00 EUR zaradi višjega presežka prihodkov komisije za
letovanje, ki pripadajo Občini Žirovnica.
0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE
Sredstva na postavki se zvišujejo delno zaradi uskladitve plač, dodatkov in prispevkov z veljavno
zakonodajo in sicer za 20.571,00 EUR, saj se je s 01.08.2008 začel uporabljati Zakon o sistemu plač v
javnem sektorju s pripadajočimi podzakonskimi akti, sklenjena pa je bila tudi Kolektivna pogodba za
javni sektor. Delno pa se sredstva zvišujejo tudi zaradi prenizko planiranih povračil stroškov prehrane
med delom in prevoza na delo in iz dela in sicer za 10.902,00 EUR.
0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE
V delu stroškov, ki so namenjeni za čistilni material in storitve ter za stroške prevoza na podlagi potnih
nalogov in izobraževanje zaposlenih, se sredstva povečujejo glede na stroške, ki so v tem delu nastali
v preteklem letu (skupaj ca. 4.000,00 EUR). Znižujejo pa se zaradi ukinjenega davka na izplačane
plače (7.480,00 EUR) ter zaradi prenosa stroškov varovanja poslovnega prostora, stroškov za
električno energijo, ogrevanja, vodo in komunalne storitve, tekočega vzdrževanja poslovnega prostora
in stroškov zavarovanja objekta na postavko Poslovni prostor Breznica 3 (skupaj ca. 4.400,00 EUR).
V skupnem se sredstva na postavki znižujejo.
0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA
Sredstva na tej postavki se povečujejo v skladu z letnim načrtom dela Skupne notranje revizijske
službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.
0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA
Zvišanje sredstev na tej postavki je predvideno predvsem zaradi nakupa opreme in prevoznih sredstev
novonastalega Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica.
0611 PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE
Sredstva na postavki se zvišujejo zaradi modernizacije glavne pisarne, ki vključuje nakup programske
opreme in ustrezne strojne opreme za uvedbo novega dokumentnega sistema, ki bo zadostil zahtevam
Uredbe o upravnem poslovanju ter nakupa novih pisarniških stolov.
0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3
Glede na obrazložitev zniževanja sredstev na postavki Materialni stroški občinske uprave se zaradi
prenosa stroškov varovanja poslovnega prostora, stroškov za električno energijo, ogrevanja, vodo in
komunalne storitve, tekočega vzdrževanja poslovnega prostora in stroškov zavarovanja objekta na to
postavko, sredstva na postavki zvišujejo, ker so bila sedaj planirana samo za tekoče vzdrževanje
objekta. Dodatno pa se zvišujejo tudi zaradi dejstva, da so bila sredstva za pokrivanje omenjenih
stroškov glede na realizacijo v preteklem letu prenizko planirana (skupaj za ca. 3.200,00 EUR).
0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Sredstva na postavki se zvišujejo predvsem zaradi predvidenega izobraževanja članov Občinskega
štaba za civilno zaščito, ki bi moralo biti izvedeno v lanskem letu, vendar za izvedbo le-tega ni bilo
dovolj prijav.
0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE
Na postavki se sredstva zvišujejo na podlagi prošnje Gasilske zveze Jesenice za povišanje sredstev
zaradi povečanja stroškov delovanja Gasilske zveze Jesenice v delu, ki se nanaša na stroške zaradi
večjega obsega dela za prostovoljna gasilska društva in sicer stroške računovodskih storitev za eno
gasilsko društvo iz občine Žirovnica.
0713 GARS JESENICE
Sredstva, ki jih občina nakazuje zaradi zagotavljanja požarnega varstva na območju občine, se
zvišujejo na podlagi prošnje Gasilsko reševalne službe Jesenice zaradi uskladitve nesorazmerij pri
novem plačnem sistemu ter inflacijo (5.606,00 EUR).
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0714 PRENOS POŽARNE TAKSE
Višina sredstev je usklajena z realizacijo v letu 2008.
0715 POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE
Na postavki se na podlagi prošnje PGD Smokuč za prenos že planiranih sredstev ponovno planirajo
sredstva za obnovo in prizidavo Gasilskega doma Smokuč, ki so bila planirana že v preteklem letu,
vendar zaradi zamude pri pridobivanju dokumentacije in soglasij s strani pristojnih organov niso bila v
celoti porabljena (36.982,03 EUR). Ostala sredstva na postavki so planirana na podlagi predloga in
predračunov PGD Zabreznica za hidroizolacijo in položitev ploščic nad garažo in na zunanjih stopnicah
Gasilskega doma Zabreznica, hidroizolacijo strehe na stolpu, nakup in instalacijo naprave za
neprekinjeno napajanje za garažna vrata ter namestitev radijske antene, ki bi omogočila koriščenje
stacionarne radijske postaje.
0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU
Po planu aktivnosti SPV Žirovnica je v letu 2009 predvidena izvedba štirih preventivnih akcij: a.)
postavitev poligona Jumicar za otroke od 7. do 12. leta starosti, b.) Lumpijeva varna pot v šolo in
začetek šolskega leta, c.) Trening varne vožnje s skuterji, č.) najem Zaletavčka. Nabavili se bodo
dodatni odsevni trakovi in odsevni brezrokavniki za otroke iz vrtca ter dva transparenta ob začetku
šolskega leta in po potrebi drugo. Za ta namen je predlagano povečanje sredstev.
1001 JAVNA DELA
Postavka se povišuje iz razloga večjega obsega izvajanja programa in sicer se bosta v letu 2009 na
območju občine Žirovnica celo leto izvajala 2 programa javnih del, eden v Prešernovi rojstni hiši in
eden v Čopovi rojstni hiši.
1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO
1103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI
1104 IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU KMETIJSTVA
1105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA
1111 VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
1112 UREJANJE POLJSKIH POTI
V fazi sprejemanja proračuna za leto 2009 še ni bil sprejet Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica, ki določa katere ukrepe lahko občina
izvaja na področju kmetijstva. Prav tako še ni bila odobrena shema državne pomoči, zato je bilo
nemogoče točno določiti ukrepe in višino sredstev za posamezni ukrep.
Pravilnik je bil sprejet v letu 2008 in glede na izkušnje iz lanskega razpisa, predlagamo da se za
celotno programsko obdobje do leta 2013 izvajajo naslednji ukrepi v navedenih zneskih:
A Na podlagi Uredbe za skupinske izjeme:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
9.000 EUR
2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
500 EUR
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
500 EUR
B. Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
4.500 EUR
Ker gre po vsebini za dve shemi državnih pomoči, so se temu prilagodile tudi proračunske postavke,
predvsem zaradi lažjega izvajanja proračuna.
Glede na realizacijo sredstev po lanskem razpisu je bilo na usklajevanju predlagano, da se povišajo
sredstva za delo društev na področju kmetijstva za 800 EUR.
1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
Proračunska sredstva na tej postavki se z rebalansom povečujejo zaradi naslednjih del:
- postavitve nadstrešnic na novozgrajenih avtobusnih postajališčih (ki sta bili zgrajeni skupaj s
pločnikom ob rekonstrukciji ceste na odseku Žirovnica – Selo pri Žirovnici)
- postavitve hitrostnih ovir tik pred naseljem Vrba, po končani rekonstrukciji ceste
- nakupa in postavitve klopc na avtobusni postajališči v naselju Vrba
- ureditve odvodnjavanja z nadvoza nad avtocesto
- grediranja ceste v Piškovco
- popravila škode, ki so jo povzročili neznani vandali ob začetku lEta 2009
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1302 ZIMSKA SLUŽBA
Proračunska sredstva na tej postavki se z rebalansom povečujejo zaradi nepredvidenega večjega
obsega dela zimske službe zaradi vremenskih neprilik in s tem tudi večje porabe sredstev za posipanje
(sol, pesek).
1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)
K postavki smo dodali še izdelavo projekta za prehod za pešce na Breznici , poplačilo že zgrajenega
podpornega zidu v Doslovčah, ki je bil izdelan pozno jeseni, zato bodo vse situacije zapadle v plačilo v
letu 2009, razširitev križišča pod Ajdno (nakup zemljišča + asfaltiranje) in izdelavo OPPN za razširitev
ceste v Završnico – investiciji nista bili izvedeni v letu 2008, čeprav sta bili predvideni. Dodali smo
nekaj sredstev za asfaltiranje v Vrbi in v Zabreznici, na račun višjih cen. Na postavki niso več
predvidena sredstva za asfaltiranje cest ob gradnji kanalizacije na Selu in v Zabreznici, ker je
investicija predvidena šele v letu 2011.
1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
Predvideno je bilo, da bo I.faza izgradnje pločnika zaključena v letu 2008. Ker je bila zgrajena le
I.etapa, je bilo potrebno na postavki rezervirati sredstva za poplačilo zadnje situacije in deleža
stroškov odkupa zemljišč, ki nam ju bo DRSC po podpisanem sporazumu še izstavil.
1331 NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA
Sredstva na tej postavki se z rebalansom povečujejo zaradi dodatnih turistično informativnih
smerokazov ob regionalni cesti in dodatnih znakov, iz razloga povečanja varnosti v cestnem prometu.
1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)
Sredstva na tej postavki se z rebalansom povečujejo zaradi predvidenih povečanj cene električne
energije v letu 2009, ter večjega števila dodatnih svetilk javne razsvetljave, ki so bile postavljene ob
rekonstrukciji ceste na odseku Žirovnica – Selo pri Žirovnici.
1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)
Glede na sprejeti proračun 2009 odpadejo sredstva za postavitev JR ob izgradnji kanalizacije na Selu
in v Zabreznici zaradi zamika te investicije, pač pa so sredstva namenjena poplačilu investicije v JR v
Vrbi in na Breznici v okviru izgradnje kanalizacije (gradbena in montažna dela, nadzor), dodana pa so
še sredstva v ocenjeni višini za električno napeljavo in namestitev dveh dodatnih svetilk v naselju za
»karavlo«.
1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOPODARSTVA
Postavka se povišuje za 380 EUR na račun višjega sofinanciranja razstave obrti in podjetništva, ki ga
organizira Obrtna zbornica Jesenice.
1402 RAZVOJNI PROGRAMI
Na postavki se iz leta 2008 prenašajo že prevzete obveznosti iz naslova izdelave Dolgoročnega
programa razvoja Občine Žirovnica v višini 20.400 EUR, povišujejo se tudi sredstva za sofinanciranje
nalog regionalnega razvoja, zagotavljajo se dodatna sredstva za sofinanciranje raznih projektov, se pa
tudi nekateri že načrtovani projekti ne bodo izvajali, zato se sredstva ustrezno znižajo. Pregled po
projektih je podan v nadaljevanju:
plan 2009
K&Z - razvojni program Občine Žirovnica (novelacija)

rebalans 2009
0

20.400

RAGOR - Izvedbeni del RPP - produkti podeželja

6.138

0

BSC - Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja

9.916

11.741

BSC - Regionalna sredstva za študije

1.069

0

BSC - Regionalni marketing

1.069

855

BSC - e-portal

2.137

0

BSC - Slow turism (ZTK)

0

2.000

BSC - Karavanke futura (INTERREG)

0
plan 2009

1.023
rebalans 2009
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BSC - Gorenjske konjeniške poti
društva - prijave na projekte

11

1.026

2.000

2.000

OŠ Žirovnica - Raziskujmo življenje tu in tam (INTERREG)

0

1.200

SORA - Čebelja matica (INTERREG)

0

162

SORA - Ko veš kaj ješ (INTERREG)

0

150

BSC - Brezmejna doživetja kulturne dediščine (INTERREG)

0

235

BSC - Mreža podeželskih tržnic (LEADER)

0

3.301

RAGOR - dodana vrednost ponudbi podeželja (LEADER)

0

353

RAGOR - kako se pri vas reče (LEADER)

0

2.664

BSC - LAS Gorenjska košarica (upravljanje LEADER)

0

2.000

ZVKD - Ajdna (INTERREG)

0

1.000

22.340

50.110

skupaj

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA
Na postavki se prerazporejajo sredstva za delovanje ZTK, kot je razvidno iz spodnje preglednice,
dodajajo pa se manjkajoča sredstva za kritje izgube iz poslovanja, ki jo bo ZTK imel po zaključnem
računu 2008.
PLAN ZTK
stroški dela:
plače
prevoz
prehrana
regres
drugi stroški dela (stimulacija)
prispevki
davek na plače
pokojninsko zavarovanje
materialni stroški
programski stroški
anketa o turizmu
urejanje sankaških, tekaških prog
stroški povezovanja
gledališke predstave (6x)
organizacija koncertov (2x)
lutkovne predstave (6x)
delavnice (8x)
izobraževanje vodnikov
organizacija razstav
oglaševanje
oglaševanje na stojnicah
izdaja razglednic
enotna vstopnica
zloženka o naših krajih
ponatis zloženke (programi)
mesečna zloženka
soorganizacija prireditev
kritje izgube 2008
skupaj

plan 2009
rebalans 2009
61.287
54.899
44.497
38.609
2.100
1.464
2.183
1.771
1.424
1.400
2.940
4.108
7.163
6.877
0
0
980
670
6.379
7.379
13.200
18.800
100
100
500
1.000
400
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
1.600
600
600
300
0
300
300
1.350
1.000
1.500
200
0
300
300
400
400
300
500
1.800
1.800
4.000
5.350
2.000
80.866
81.087

razlika
-6.388
-5.888
-636
-412
-24
1.168
-286
0
-310
1.000
5.600
0
500
600
0
1.000
600
0
-300
0
1.350
500
-200
0
0
200
0
1.350
2.000
2.212
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1501 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA
Sredstva ostajajo za iste namene kot so bila predvidena, povečujemo jih le za takso za
obremenjevanje vode v letu 2008 ter amortizacijo, ki jo po novem kot solastniki te infrastrukture
vodimo v naših knjigah in bo namenjena za dograditev deponije MM, prav tako kot poprej.
1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ
Sredstva na tej postavki se z rebalansom zmanjšujejo zaradi neporabljenih sredstev v proračunu 2008
in predvidevanj, da bodo zmanjšana sredstva zadostovala za sanacije divjih odlagališč v letu 2009 in
potrebe spomladanske čistilne akcije.
1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE
Sredstva na tej postavki se z rebalansom zmanjšujejo zaradi neporabljenih sredstev v proračunu 2008
in predvidevanj, da bodo zmanjšana sredstva zadostovala za vzdrževanje meteorne kanalizacije v letu
2009.
1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)
Postavka se zmanjšuje, ker je izgradnja kanalizacije na Selu in v Zabreznici prestavljena v leto 2011,
povezovalni kanali pa bodo v manjšem delu zgrajeni v 2009 (skozi Vrbo in do Studenčic), v večjem
delu pa v 2010, ko se pričakuje pridobitev sredstev iz kohezijskega sklada Evropske unije. Pod
postavko pa so še sredstva namenjena poplačilu dograditve kanalizacije v Vrbi in na Breznici, ki ni bila
dokončana v letu 2008.
1513 ČISTILNA NAPRAVA
Pod to postavko ne namenjamo več nobenih sredstev, saj bo vsa kanalizacija glede na podpisano
pismo o nameri med obema županoma, speljana na CČN v Radovljici.
1514 METEORNA KANALIZACIJA
Pod to postavko smo dodali sredstva za poplačilo ureditve meteorne kanalizacije v Vrbi in na Breznici
ob izgradnji kanalizacije, ki ni bila zaključena v letu 2008 ter sredstva za izvedbo nove ponikovalnice
na Breznici kot nadomestilo stare, ki je zablatena in zato poplavlja.
1601 URBANIZEM
Za noben namen prvotno predvidena sredstva iz te postavke ne bodo več potrebna ( OPN v izdelavi
predvideva ukinitev ZN Moste; ker OPN pred koncem leta ne bo sprejet, letos ne bo mogoče pričeti z
OPPN za naselje pod Ajdno; strokovne podlage za kolesarske steze pa so bile narejene v letu 2008).
Pač pa so sredstva pod to postavko povečana in namenjena izdelavi programa komunalnega
opremljanja zemljišč za celotno občino na podlagi OPN, stroškom dokončanja OPN, stroškom
dokončanja okoljskega poročila za OPN, izdelavi lokalnega energetskega koncepta (LEK – obvezno
izdelavo predpisuje zakonodaja do 2011), zakonsko obveznim predhodnim arheološkim raziskavam na
območju OC, stroškom izdelave OPPN za obrtno cono in stroškom tekočega vzdrževanja GIS.
1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)
Iz te postavke se bodo krili stroški obnove premalo dimenzioniranih, dotrajanih ali salonitnih
vodovodov ob izgradnji kanalizacije Vrba, Breznica in povezovalnega kanala skozi Vrbo ( in ne za Selo
in Zabreznico kot je bilo prvotno mišljeno), dodana so še sredstva za poplačilo zadnjih dveh situacij za
vodohran s pripadajočim vodovodom, ki nista zapadli v plačilo v letu 2008 ter za poplačilo izvedbe
vodovoda ob izgradnji 1. etape pločnika, ki prav tako še ni zapadla v plačilo v letu 2008 ter za stroške
investicijskega vzdrževanja vodovodnega omrežja v višini amortizacije za to omrežje.
1621 UREDITEV POKOPALIŠČA
To postavko ponovno dodajamo v proračun, ker letos zapade v plačilo še zadnja situacija za izvedbo
sanacije zidu in nadzora.
1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC
Sredstva na tej postavki se z rebalansom povečujejo zaradi povečanega obsega dela in materialnih
stroškov, ki so nastali zaradi povečanja števila korit za rože in dodatnih zasajenih cestnih otokov ob
obnovljeni regionalni cesti na odseku Žirovnica – Selo pri Žirovnici.
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1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)
Odpiramo novo postavko, na kateri so sredstva so enaka dobljenim od stanarin in se bodo vložila v
vzdrževanje stanovanj, glede na program novega upravljavca, ki je trenutno še v fazi popisa
obstoječega stanja.
1661 PROGRAM GEODETSKIH DEL
Glede na realizacijo v letu 2008 to postavko zmanjšujemo.
1671 STAVBNA ZEMLJIŠČA
Tudi to postavko zmanjšujemo glede na majhno realizacijo v letu 2008.
1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV
Sredstva se znižujejo saj bodo zaradi spremembe zakonodaje na tem področju obveznosti občine
nižje.
1721 PREVETIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI
Glede na realizacijo v letu 2008 se sredstva za mrliško pregledno službo nižajo za 1.000 EUR.
1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
Na postavki se iz leta 2008 prenašajo sredstva za izdelavo modela za vlivanje kipa talca, dodatno so
planirana še sredstva za kritje stroškov vlivanja.
1821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
Zaradi plačne reforme so bistveno višji stroški dela v javnem zavodu Občinska knjižnica Jesenice, zato
je v skladu s finančnim načrtom zavoda potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 7.681 EUR.
1851 KULTURNA DVORANA
Glede na realizacijo v letu 2008 se sredstva za vzdrževanje dvorane nižajo za 2.500 EUR.
1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE
Na postavki se dodatno zagotovijo sredstva za sofinanciranje nakupa plastične obloge za skakalnice v
Glenci, katerih obnovo bo izvedel SSK Stol.
1877 VEČNAMENSKA DVORANA
Na postavki se iz leta 2008 prenašajo sredstva za izgradnjo parkirišča, saj so gradbena dela v teku.
Zaradi težavnosti terena bodo potrebna dodatna dela, ki jih ocenjujemo v vrednosti 60.000 EUR.
V delu, ki se nanaša na izgradnjo dvorane se iz leta 2008 prenašajo neplačane obveznosti iz naslova
izdelave projektov, dodatno je potrebno zagotoviti sredstva za revizijo PGD v višini 10.320 EUR. Prav
tako se bo v letu 2009 pričelo z izgradnjo same dvorane, ki je bila prvotno načrtovana v letu 2010.
Pregled posameznih vrst stroškov in prenosi so razvidni iz spodnje tabele:
Konto

izgradnja parkirišč
Opis

420400

Priprava zemljišča

420401

Novogradnje

420600

Nakup zemljišč

420801

Investicijski nadzor
Načrti in druga projektna
dokumentacija
Plačila drugih storitev in
dokumentacije

420804
420899

SKUPAJ

proračun
2008

realizacija
2008

2.303,00

1.239,52

221.917,00

0,00

60.840,00

60.840,00

2.620,00

0,00

12.742,00

11.481,84

dodatna
dela
0,00
60.000,00
0,00
710,00
0,00

prenos v
2009

NRP 2009

rebalans 2009

0,00

0,00

0,00

281.916,54

0,00

281.916,54

0,00

0,00

0,00

3.330,00

0,00

3.330,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

3.825,76

2.000,00

2.480,00

0,00

2.480,00

304.022,00

77.387,12

62.710,00

287.726,54

0,00

287.726,54
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Konto

izgradnja dvorane
Opis

proračun
2008

Realizacija
2008

dodatna
dela

prenos v
2009

rebalans 2009

420299

Nakup opreme

0,00

0,00

0,00

416.042,00

416.042,00

420401

Novogradnje

0,00

0,00

0,00

0,00

2.294.635,00

2.294.635,00

420801

Investicijski nadzor
Načrti in druga projektna
dokumentacija
Plačila drugih storitev in
dokumentacije

0,00

0,00

0,00

0,00

40.661,00

40.661,00

80.796,00

12.084,00

10.320,00

78.792,00

0,00

78.792,00

8.230,00

3.814,43

8.551,96

30.661,00

39.212,96

SKUPAJ

89.026,00

15.898,43

10.320,00

87.343,96

2.781.999,00

2.869.342,96

420804
420899

SKUPAJ

0,00

NRP 2009

89.026,00 15.898,43 10.320,00

87.343,96 2.781.999,00 3.157.069,50

1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA
Zaradi plačne reforme so višji stroški dela v vrtcu, kar posledično vpliva na višje cene programov, zato
se tudi višajo obveznosti občine iz naslova doplačila programov vrtca.
1902 INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA
Na postavki so predlagane naslednje prerazporeditve oziroma povišanja sredstev:

beljenje vrtca
nakup opreme za kabinet
nakup igral za igrišče vrtca
nakup igral za igralnice
skupaj

plan 2009 rebalans 2009
1.000
2.100
1.200
0
2.000
1.100
0
2.325
4.200
5.525

razlika
1.100
-1.200
-900
2.325
1.325

1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
V skladu s finančnim načrtom, ki ga je predložil zavod, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za
kritje stroškov ogrevanja.
1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA
Na postavki so predlagane naslednje prerazporeditve oziroma znižanja sredstev:

obnova delavniških miz
graderobe
regali
pipe
jedilnica
nakup računalnikov
zamenjava oken
skupaj

plan 2009
1.500
1.400
1.700
4.800
8.200
0
0
17.600

rebalans 2009
0
0
0
0
0
5.000
5.275
10.275

razlika
-1.500
-1.400
-1.700
-4.800
-8.200
5.000
5.275
7.325

1921 OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR JESENICE
Postavka se zvišuje za 1%, kolikor je višji odstotek za načrtovanje materialnih stroškov v letu 2009,
glede na izhodišča, ki so bila dana takrat ko se je sprejemal proračun za leto 2009.
1931 GLASBENA ŠOLA JESENICE
Postavka se zvišuje za 1%, kolikor je višji odstotek za načrtovanje materialnih stroškov v letu 2009,
glede na izhodišča, ki so bila dana takrat ko se je sprejemal proračun za leto 2009.
1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL
Zaradi povišanja cen prevozov v letu 2008 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva.
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2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE
Ker se je v letu 2008 povišal prispevek za novorojenčke in ker se viša število novorojenih otrok v
občini, je potrebno tudi zagotoviti dodatna sredstva.
2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU
Postavka se povišuje za 247 EUR, kar je posledica usklajevanja transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v RS v letu 2008.
2012 ZAVODSKO VARSTVO
V lanskem letu je bilo občini naložena obveznost doplačila oskrbnine za eno upravičenko, zato so na
postavki potrebna dodatna sredstva.
2021 POMOČ NA DOMU
Zaradi širjenja uporabnikov pomoči na domu na eni strani in plačne reforme na drugi strani so stroški
te storitve višji, prav tako so na postavki zagotovljena sredstva za sofinanciranje programske opreme
za vodenje opravljenih ur, kar se trenutno obračunava ročno.
2042 VARNA HIŠA
V letu 2008 je pričela delovati stanovanjska enota varne hiše, ki je locirana na Jesenicah, posledično
so tudi višji stroški, ki jih morajo prispevati Gorenjske občine.
2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
Postavka se je znižala v okviru usklajevanja proračunskih odhodkov.
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SESTAVA REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009
Financiranje nalog, ki jih v skladu z zakonom opravljajo občine ureja Zakon o financiranju občin ZFO-1
(Ur. list RS, št. 126/06), Zakon o javnih financah (Ur. list RS št 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) pa
ureja sestavo, pripravo in izvrševanje proračuna države in lokalnih skupnosti, zadolževanje, poroštva,
upravljanje dolgov, računovodstvo in proračunski nadzor.
Zakon o javnih financah v 10. členu predpisuje sestavo proračuna. Proračun sestavljajo splošni del,
posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih
uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja. V načrtu razvojnih
programov se torej izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije v prihodnjih letih. Načrt
razvojnih programov se letno dopolnjuje.
V splošnem in posebnem delu proračuna so prikazane:
1. realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto – realizacija 2008,
2. plan prejemkov in izdatkov za tekoče leto – veljavni proračun 2009
3. rebalans plana prejemkov in izdatkov za tekoče leto – rebalans 2009
Planirani prihodki proračuna za leto 2009 zajemajo vsa vplačila, ki bodo vplačana v občinski proračun
od 1. 1. do 31. 12. 2009 in med odhodki pa izdatke, ki bodo izplačani iz proračuna v istem obdobju.
Izhodišča za pripravo proračuna so bila zajeta v Navodilu za pripravo proračuna občine Žirovnica za
leto 2008 in 2009 z dne 24.5.2007 ter v dopisu z dne 7.10.2008, s katerim so bili proračunski
porabniki pozvani da uskladijo svoje finančne načrte za leto 2009. Neposredni porabnik in posredni
porabniki proračuna Občine Žirovnica so bili dolžni pripraviti predloge svojih finančnih načrtov za leto
2009 v skladu z navodilom in dopisom.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
Splošni del proračuna sestavljajo:
A.
Bilanca prihodov in odhodkov
B.
Račun finančnih terjatev in naložb
C.
Račun financiranja

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Celotni prihodki proračuna za leto 2009 se načrtujejo v višini 5.067.213 EUR.
Ocena prihodkov iz naslova glavarine je narejena na podlagi izračuna MF št. 4101-9/2007/24 z dne
19.9.2007.
ZFO-1 določa naslednje termine: primerna poraba občine je za posamezno proračunsko leto
ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Glavarina je na
prebivalca v državi ugotovljen delež dohodnine oziroma drugih davkov, odstopljen občinam za
financiranje skupne primerne porabe občin. Prihodek občine iz glavarine je prihodek občine iz
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davkov in drugih prihodkov, ki so v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna v višini glavarine,
pomnožene s številom prebivalcev občine in popravljene z indeksom raznolikosti občine.
Po izračunih je Občini Žirovnica za leto 2009 na podlagi ZFO-1 izračunana primerna poraba v višini
2.096.333 EUR in prihodek iz naslova glavarine v višini 2.063.014 EUR.

DAVČNI PRIHODKI (skupina kontov 70) so ocenjeni v višini 2.482.269 EUR in zajemajo davke
na dohodek in dobiček (podskupina kontov 700) v višini 2.063.014 EUR, davke na premoženje
(podskupina kontov 703) v višini 286.974 EUR in domače davke na blago in storitve (podskupina
kontov 704) v višini 132.677 EUR.
Davki na dohodek in dobiček zajemajo prihodke iz naslova dohodnine (konto 7000), ki je ocenjena
v višini 2.063.014 EUR.
Davke na premoženje sestavljajo davki na nepremičnine, davki na premičnine, davki na dediščine in
darila, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.
Davki na nepremičnine (konto 7030) so načrtovani v višini 250.583 EUR, od tega davek od
premoženja v višini 42.479 EUR in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 208.104 EUR.
Davki na premičnine (konto 7031) so planirani v višini 470 EUR, so pa to davki na posest plovnih
objektov.
Davki na dediščine in darila (konto 7032) so načrtovani v višini 4.354 EUR, ocena je narejena
na podlagi ocene realizacije v letu 2008.
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje (konto 7033) so načrtovani v višini
31.171 EUR, ocena je narejena na podlagi realizacije v preteklih letih.
Domače davke na blago in storitve sestavljajo davki na posebne storitve in drugi davki na uporabo
blaga in storitev.
Davki na posebne storitve (konto 7044) so načrtovani v višini 1.300 EUR in zajemajo davek na
dobitek od iger na srečo.
Drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047) so načrtovani v višini 131.377 EUR, od
tega okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 99.000 EUR,
turistična taksa v višini 2.885 EUR, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 4.492 in okoljska
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 25.000 EUR.

NEDAVČNI PRIHODKI (konti skupine 71) so za leto 2008 načrtovani v višini 581.082 EUR in
zajemajo udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja (podskupina kontov 710) v višini 371.053
EUR, takse in pristojbine (podskupina kontov 711) v višini 2.000 EUR, globe in druge denarne kazni
(podskupina kontov 7120) v višini 2.000 EUR in druge nedavčne prihodke (podskupina kontov 714) v
višini 206.029 EUR.
Prihodke od udeležbe na dobičku in dohodke od premoženja sestavljajo prihodki od udeležbe na
dobičku in dividend ter presežka prihodkov nad odhodki, prihodki od obresti in prihodki od
premoženja.
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežka prihodkov nad odhodki (konto
7100) so načrtovani v višini 5.050 EUR, od tega 5.000 EUR dividend GB Kranj, ter 50 EUR dividend
Radia Triglav Jesenice.
Prihodki od obresti (konto 7102) so načrtovani v višini 42.000 EUR in zajemajo načrtovane
prihodke od sredstev na vpogled v višini 2.000 EUR in prihodke od vezanih vlog v višini 40.000 EUR.
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Postavka prihodki od premoženja (konto 7103) so načrtovani v višini 324.003 EUR in
vsebujejo naslednje prihodke:

najemnina poslovnega prostora Titova 16
najemnine - stanovanja
najemnina - Finida
prihodki od zakupnin:
•
•
•
•

Mala Mežakla - amortizacija
Mala Mežakla - dovoz smeti iz drugih občin
Kanalizacija - amortizacija
Vodovod - amortizacija

oddaja plakatnih mest
koncesijska dajatev od iger na srečo
koncesija za izkoriščanje vode za proizvodnjo električne energije Save

rebalans 2009
21.827 EUR
13.195 EUR
2.000 EUR
195.431
19.827 EUR
126.000 EUR
19.577 EUR
30.027 EUR

350 EUR
54.000 EUR
37.000 EUR

Upravne takse in pristojbine (konto 7111) so načrtovane v višini 2.000 EUR in sicer na podlagi
realizacije za leto 2008.
Globe in druge denarne kazni (konto 7120) zajema denarne kazni za prekrške, ki so načrtovane
v višini 2.000 EUR.
Drugi nedavčni prihodki (konto 7141) so načrtovani v višini 206.029 EUR in zajemajo
komunalne prispevke, od tega:
rebalans 2009
novogradnje
70.000,00
Doslovče
4.172,00
Rodine
10.137,00
Vrba
25.700,00
Breznica
96.020,00
SKUPAJ
206.029,00
KAPITALSKI PRIHODKI (konti skupine 72) so v letu 2009 načrtovani v višini 167.610 EUR in
zajemajo prihodke od prodaje osnovnih sredstev (podskupina kontov 720) v višini 10.000 EUR,
prihodke od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja (podskupina kontov 722) v višini 157.610
EUR, od tega 149.610 EUR prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč in 8.000 EUR prihodkov od
premoženjskih pravic.
Podrobnejši podatki o nepremičninah, ki se planirajo prodati so zajeti v predlogu letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Žirovnica za leto 2009, ki je priloga
proračuna.

Postavka TRANSFERNIH PRIHODKOV (konti skupine 74) je planirana v višini 1.836.252 EUR
in zajema prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400) v višini 1.821.252 EUR, kjer
so planirani prihodki iz naslednjih naslovov:
• sredstva za investicije po 21. členu ZFO
46.782 EUR
• sofinanciranje izgradnje dvorane (MŠŠ)
43.324 EUR
• sredstva strukturnih skladov
655.737 EUR
• sredstva kohezije
141.733 EUR
• vračilo DDV (izgradnja kanalizacije)
271.435 EUR
• požarna taksa
4.790 EUR
• sredstva za vzdrževanje gozdnih cest
4.173 EUR
Na postavki prejeta sredstva iz občinskih proračunov (konto 7401) so načrtovana sredstva v
višini 15.000 EUR in sicer je to okoljska dajatev za odlaganje odpadkov, ki jo odstopita občini Bohinj in
Radovljica.
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Celotni odhodki proračuna za leto 2009 se načrtujejo v višini 7.431.883 EUR.
Po ekonomski klasifikaciji odhodke razdelimo na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske
odhodke in investicijske transfere.

Tekoči odhodki (konti skupine 40) so planirani v višini 1.001.710 EUR in zajemajo plače in druge
izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve ter rezerve.

Tekoči transferi (konti skupine 41) so planirani v višini 964.583 EUR in vsebujejo subvencije,
transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam ter
druge tekoče domače transfere.
Planirani tekoči izdatki proračuna v višini 1.966.293 EUR predstavljajo 38,80% planiranih prihodkov
proračuna za leto 2009.
Za leto 2009 so prihodki za primerno porabo ocenjeni v višini 2.096.333 EUR, kar pomeni, da tekoči
izdatki proračuna predstavljajo kar 93,80% sredstev primerne porabe.

Investicijski odhodki (konti skupine 42) so planirani v višini 5.357.482 EUR in zajemajo odhodke
za nakup in gradnjo osnovnih sredstev na različnih področjih proračunske porabe.

Investicijski transferi (konti skupine 43) so planirani v višini 108.108 EUR in vsebujejo
investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam ter investicijske transfere posrednim proračunskim
porabnikom.

Podrobnejša obrazložitev odhodkov proračuna po programski klasifikaciji javnofinančnih odhodkov je
podana v posebnem delu proračuna.

Proračunski primanjkljaj se ocenjuje v višini 2.364.670 EUR in se bo kril z znižanjem sredstev na
računih v višini 1.564.670 EUR in z zadolžitvijo v višini 800.000 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Načrtujemo, da račun finančnih terjatev in naložb v letu 2009 ne bo imel realizacije.

C. RAČUN FINANCIRANJA
V letu 2009 se načrtuje zadolžitev proračuna v višini 800.000 EUR in sicer za izgradnjo večnamenske
dvorane.
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II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

01

OBČINSKI SVET

01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019001

Dejavnost občinskega sveta

0101
STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA
17.642 EUR
Sredstva so bila planirana za 10 rednih, 2 izredni in 2 nadaljevanji seje občinskega sveta, za 8 sej
vsakega od odborov in dve seji odbora za razporeditev sredstev požarnega sklada. Sejnina za
udeležbo na seji je planirana v višini 54,91 EUR neto, ostale pa v sorazmerju z višino te sejnine.
0102
POLITIČNE STRANKE
3.870 EUR
Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žirovnica v 2. členu določa, da politične stranke, ki so
kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih lokalnih volitvah v Občinski svet Občine
Žirovnica, dobijo iz občinskega proračuna mesečno sredstva v višini 0,25 EUR za vsak glas, ki ga je
posamezna stranka dobila na volitvah. Pogoj za pridobitev sredstev je dobljenih najmanj 50% glasov,
potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta. Glede na rezultat zadnjih volitev znaša znesek
na posamezno stranko letno:
OBČINSKI SVET
Neodvisna lista za Žirovnico
SDS - Slovenska demokratska stranka
SD - Socialni demokrati
LDS - Liberalna demokracija Slovenije
NSi - Nova Slovenija
SLS - Slovenska ljudska stranka
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
SMS - Stranka mladih Slovenije
Lista za utrditev VREDNOT, za drugačno prihodnost vasi pod Stolom

število
glasov

odstotek
glasov

687

33,71%

6

297

14,57%

2

289

14,18%

2

222

10,89%

2

155

7,61%

1

155

7,61%

1

85

4,17%

0

85

4,17%

0

63

3,09%

0

2.038 100,00%

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302

Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002

Mednarodno sodelovanje občin

število
mandatov

14

znesek
892
868
667
466
466
255
255
3.870

0301
MEDNARODNO SODELOVANJE
318 EUR
Stroški mednarodnega sodelovanja se nanašajo na stroške predvidenega sodelovanja (pogostitev,
darila) z obmejnimi občinami predvsem na področjih podjetništva, turizma, kulture, športa, varstva
pred naravnimi nesrečami in sodelovanje z društvi in organizacijami na teh področjih, pri
predstavljanju občine Žirovnica v tujini. Ker sredstva v prejšnjem letu niso bila porabljena, se
predlaga, da se proračunska postavka zmanjša za 1.000 EUR.
Stroški na postavki zajemajo:
- izdatki za reprezentanco
318,00 EUR
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04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401

Kadrovska uprava

04019001

Vodenje kadrovskih zadev

0401
PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA
5.570 EUR
Stroški se nanašajo na stroške samih priznanj in postopka za podelitev. Sredstva so namenjena
denarnim nagradam in stroškom, ki so povezana z razpisom, podelitvijo in s samo pripravo občinskih
priznanj. Denarne nagrade za največ 2 plaketi in 3 nagrade Občine Žirovnica so določene z odlokom v
višini 100 oz. 60 % povprečne slovenske neto plače.

0403

Druge skupne administrativne službe

04039001

Obveščanje domače in tuje javnosti

0411
OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI
6.000 EUR
Sredstva so namenjena predvsem uradnim objavam sprejetih občinskih aktov v uradnem glasilu
občine, ki je Uradni list RS in v časopisu Gorenjski Glas. Iz te postavke se pokrivajo tudi stroški drugih
objav in oglasov ter javnih razpisov, ki so vezani na delo organov občine. Sredstva se povečajo, zaradi
večjega števila objav in razpisov, objave javne razgrnitve za OPN in obvestila z njim povezanih
postopkov.
Stroški na postavki zajemajo:
- stroške oglaševalskih storitev
6.000,00 EUR

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

0422
OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)
3.000 EUR
Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom izvajalcev prireditev, ozvočenju, pogostitvam,
obveščanju, stroškom vabil, daril, in drugim stroškom. Zaradi obiska predsednika Republike Slovenije,
se pri pripravi programa predvideva povečanje sredstev (darilo, priprava prireditvenega prostora po
zahtevah državnega protokola).
Stroški na postavki zajemajo:
- stroške oglaševalskih storitev
80,00 EUR
- drugi splošni material in storitve
494,00 EUR
- plačila avtorskih honorarjev
308,00 EUR
- organizacija proslave (KD dr. F. Prešern)
1.158,00 EUR
- izdatki za blago – javni zavodi (ZTK Žirovnica)
960,00 EUR
0423
OBČINSKE PROSLAVE (25. JUNIJ)
1.400 EUR
Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom izvajalcev prireditev, ozvočenju, pogostitvam,
obveščanju, stroškom vabil, daril, in drugim stroškom. Zaradi programa in ponovne postavitve
spomenika talcev se predvideva večje stroške. V ta namen se prelaga povečanje sredstev.
Stroški na postavki zajemajo:
- izdatki za reprezentanco
400,00 EUR
- stroški materiala in storitev
1.000,00 EUR
0424
OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)
7.350 EUR
Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom izvajalcev prireditev, ozvočenju, pogostitvam,
obveščanju, stroškom vabil, daril, in drugim stroškom. Povečanje stroškov nastopajočih in materialnih
stroškov se kaže skozi vsakoletno organizacijo. Za izvedbo organizacije proslave v letu 2008, zapadejo
računi za plačilo stroškov v leto 2009 (pogostitev, okrasitev, priprava kulturnega programa).
Stroški na postavki zajemajo:
- založniške in tiskarske storitve
155,00 EUR
- izdatki za reprezentanco (pogostitev)
2.200,00 EUR
- drugi splošni material in storitve (nagrade, dotisk plakatov, aranžiranje)
1.320,00 EUR
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-

plačila avtorskih honorarjev
plačila po pogodbah o delu
posebni davek na določene prejemke
drugi operativni odhodki

320,00 EUR
400,00 EUR
20,00 EUR
10,00 EUR

0425
OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER)
483 EUR
Sredstva na tej postavki so namenjena stroškom izvajalcev prireditev, ozvočenju, pogostitvam,
obveščanju, stroškom vabil, daril, in drugim stroškom.
0426
OSTALE PRIREDITVE
5.000 EUR
Ostale prireditve so tiste prireditve, ki jih sicer pokriva občina in jih vnaprej ne more predvideti.
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Smokuč se na podlagi njihove prošnje, nameni sredstva za kritje
stroškov pri izvedbi prireditve ob 80-letnici njihove ustanovitve. Prav tako se na podlagi prošnje,
Čebelarski zvezi Slovenije nameni sredstva za participacijo pri soorganizaciji čebelarskega dneva, s
katero bi dosegli prepoznavnost čebelarske tradicije in turizma v Žirovnici.
Stroški na postavki so:
- splošni material in storitev
2.000,00 EUR
- tekoči transferi neprofitnim organizacijam (PD Žirovnica, ČZS, PGD Smokuč)
4.000,00 EUR

02

NADZORNI ODBOR

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203

Fiskalni nadzor

02039001

Dejavnost nadzornega odbora

0211
STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA
2.400 EUR
Stroški nadzornega odbora se nanašajo na sejnine za 8 sej NO, poročanje na Občinskem svetu in del
za pokrivanje stroškov eventualnega izobraževanja. Sredstva se povečajo, ker sta med predvidene
seje že vključeni 2 dodatni seji zaradi izvedbe nadzora nad eno občinsko investicijo in poslovanja
javnega zavoda. Stroški na postavki zajemajo:
- stroški prevoza v državi
215,00 EUR
- stroški konferenc, seminarjev in simpozijev
211,00 EUR
- sejnine udeležencem odborov
1.853,00 EUR
- drugi operativni odhodki
121,00 EUR

03

ŽUPAN

01

POLITIČNI SISTEM

0101

Politični sistem

01019003

Dejavnost župana in podžupanov

0121
STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA
58.417 EUR
Plače županov in podžupanov so določene z Odlokom o plačah funkcionarjev, sprejetim na podlagi 10.
člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Za župana občine z 2001 do 5000 prebivalci je
določena uvrstitev župana v 49. plačni razred, podžupana pa v 34 - 41 plačni razred. Za podžupana je
predvidena nagrada za opravljanje funkcije z upoštevanjem 34. plačnega razreda. Županu za
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opravljanje funkcije pripada samo še dodatek za delovno dobo, podžupan pa glede na neprofesionalno
opravljanje funkcije prejme polovico osnovne plače, predvidene za profesionalno opravljanje funkcije.
0122
PROTOKOL
21.120 EUR
Stroški protokola se nanašajo na stroške protokolarnih obveznosti župana in občinskega sveta ob
pomembnih dogodkih, uradnih obiskih, prireditvah in podobno. Občina je članica Skupnosti občin, v tej
postavki je planirana članarina. V tekočem letu so predvidne otvoritve treh zaključkov investicij.
Povečalo se je število starostnikov, ki jih obiščemo na domu. Občina Žirovnica gostuje dve koordinaciji
županov (februar, oktober). Nabavili bomo dodatno novoletno okrasitev. V leto 2009 sta zapadla
računa za nabavo in montažo novoletne okrasitve ter račun za novoletna darila.
Stroški na postavki zajemajo:
- pisarniški material in storitve
315,00 EUR
- stroški oglaševalskih storitev
1.101,00 EUR
- izdatki za reprezentanco
7.043,00 EUR
- drugi splošni material in storitve
10.601,00 EUR
- stroški prevoza v državi
851,00 EUR
- plačila po pogodbah od delu
65,00 EUR
- posebni davek na določene prejemke
17,00 EUR
- članarine v domačih neprofitnih institucijah
1.127,00 EUR
0123
INFORMIRANJE
20.331 EUR
Stroški informiranja se nanašajo na plačljive oblike informiranja o delu organov občine in drugih
aktualnih dogodkih. Od teh so planirane naslednje redne oblike informiranja:
• izdajanje občinskega časopisa ki izide 4-krat letno
6.500 EUR
• spremljanje dogodkov na ATM (snemanje sej 3X)
3.800 EUR
• Občinski tednik na Radiu Triglav
2.750 EUR
• stroške vzdrževanja internet domene in spletne strani 1.217 EUR
• stroški mesečne zgibanke
1.537 EUR.
Drugi stroški so priložnostne predstavitve, članki in objave v različnih medijih in imenikih.

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039002

Izvedba protokolarnih dogodkov

0421
POKROVITELJSTVA
7.200 EUR
Sredstva za pokroviteljstva so namenjena pokroviteljstvu prireditev in dogodkov na različnih področjih.
Sredstva bo na podlagi prispelih vlog razdelil župan.

04

OBČINSKA UPRAVA

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

02029001

Urejanje na področju fiskalne politike

0201
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA
2.150 EUR
Stroški plačilnega prometa so stroški provizije Agencije za plačilni promet za vodenje računov in
razporejanje javnofinančnih prihodkov ki izvaja plačilni promet za proračun ter provizija poslovne
banke.
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04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16
1.000 EUR
Na postavki so načrtovana sredstva za stroške, ki izhajajo iz naslova lastništva poslovnih prostorov in
se ne zaračunavajo najemniku (stroški upravljanja).
0434
LETOVIŠČE FINIDA
1.538 EUR
Predvidevamo, da se v letovišče vlagajo sredstva presežka prihodkov komisije za letovanje, ki
pripadajo Občini Žirovnica.

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0603

Dejavnost občinske uprave

06039001

Administracija občinske uprave

0601
STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE
239.260 EUR
Stroški dela občinske uprave se nanašajo na stroške zaposlenih po načrtu delovnih mest, po katerem
je v občinskem uradu zaposlenih sedem delavcev. Višina sredstev je izračunana na podlagi veljavnega
zakona o sistemu plač v javnem sektorju, kolektivne pogodbe za javni sektor ter drugih podzakonskih
aktov.
KADROVSKI NAČRT
vrsta del. mesta
del. mesta na položaju
uradniki
obvezna praksa
počitniško delo

tar.
razred
VII.
VII.

št. delavcev
1
6
1 dijak in
1 študent
dijaki, študenti

opomba

nadomeščanje letnih dopustov - 2 meseca

Za nagrajevanje delovne uspešnosti je predvideno 2 % sredstev za plače delavcev in dve osnovni plači
direktorja občinske uprave, kar je najvišja možna višina sredstev za delovno uspešnost, za nadurno
delo pa sredstva za plačilo predvidenih ur, ki so potrebne zaradi dela organov občine v popoldanskem
času.
V času letnih dopustov je za nadomeščanje delno predvideno delo dijakov, študentov in praktikantov.
Na ta način je predvidena tudi izvedba določenih enostavnih, rutinskih opravil, ki se opravljajo
občasno (popisi spisov, prečiščenje baz podatkov ipd.). Sredstva za ta dela so planirana med
materialnimi stroški.
0602
MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE
67.893 EUR
Materialni stroški občinske uprave obsegajo tako stroške za delo same uprave kot tudi župana, delno
stroške občinskega sveta ter stroške drugih organov občine. Največji delež materialnih stroškov se
nanaša na pisarniški material in storitve, računalniške storitve, stroške telefona, faksa in elektronske
pošte, poštnino, stroške časopisov, revij in strokovne literature, stroške izobraževanja ter tiskarske
storitve.
0603
STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA
23.000 EUR
V letu 2008 sta bila ustanovljena dva skupna organa in sicer Skupna notranje revizijska služba občin
Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica ter Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
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Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. V letošnjem letu bosta oba organa začela delati v skladu
z naslednjo sistemizacijo delovnih mest:
delovno mesto
tarifna sk.
število DM
vodja organa
VII
1
inšpektor
VII
2
občinski redar
V
3
notranji revizor
VII
1
NR pripravnik
VII
1
Občina Žirovnica sofinancira delo skupnega organa glede na število prebivalcev. Delovanje notranje
revizijske službe sofinancira v višini 10,66% (6.450,00 EUR), delovanje medobčinskega inšpektorata in
redarstva pa v višini 12,29% (16.550,00 EUR). V skladu z zakonom o financiranju občin država
sofinancira delovanje skupnih organov več občin v višini 50%.
0604
MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA
7.700 EUR
Za notranje revizijsko službo občin so sredstva za materialne stroške in nakup opreme planirana v
višini 940,00 EUR, za medobčinski inšpektorat in redarstvo pa v višini 6.760,00 EUR, kar ustreza
deležem sofinanciranja, navedenim v postavki 0603.

06039002

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav

0611
PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE
13.700 EUR
Večina sredstev na postavki je predvidenih za nakup novih pisarniških stolov in modernizacijo glavne
pisarne, ki vključuje nakup programske opreme in ustrezne strojne opreme za uvedbo novega
dokumentnega sistema, ki bo zadostil zahtevam Uredbe o upravnem poslovanju.
0612
POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3
9.530 EUR
Na postavki so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje objekta, sredstva za pokrivanje stroškov
varovanja poslovnega prostora, stroškov za električno energijo, ogrevanja, vodo in komunalne storitve
ter stroškov zavarovanja objekta.

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039001

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

0701
SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE
11.445 EUR
Sredstva so predvidena za usposabljanje enot CZ, opremljanje (nabava osebne zaščitne opreme in
opreme CZ), financiranje društev, ki delujejo v javnem interesu na področju zaščite in reševanja
(skavti, GRS Radovljica, potapljači in radioamaterji). Del sredstev je predvidenih za izvedbo vaj,
sejnine in eventualne intervencije.

07039002

Protipožarna varnost

0711
GASILSKA ZVEZA JESENICE
Predvidena so sredstva za redno delo GZ Jesenice.

3.790 EUR

0712
PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA
41.713 EUR
Sredstva za prostovoljna gasilska društva so namenjena za izvajanje gasilske javne službe, ki jo izvaja
PGD Smokuč in PGD Zabreznica. Sredstva so namenjena za izvedbo programa društev, ki obsega:
delovanje gasilskih društev, vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva, preventivo,
izobraževanje in usposabljanje, opremljanje in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme,
intervencije, zavarovanje za primer poškodbe pri delu in odgovornosti, delo z mladino, ženami,
veterani in druge naloge. Sredstva so predlagana na podlagi programa usposabljanja in opremljanja
PGD Smokuč in Zabreznica, ki mora biti v skladu z normativi izvedeno do leta 2009.
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0713
GARS JESENICE
27.376 EUR
Po sklepu o organiziranju enot zaščite in reševanja v Občini Žirovnica izvaja naloge gašenja in druge
naloge zaščite in reševanja tudi Gasilska reševalna služba Jesenice. Predvideno je sofinanciranje
službe skupaj z občinama Kranjska Gora in Jesenice. Občina pri sofinanciranju upošteva znesek
sofinanciranja na podlagi delitvene bilance, ki se letno revalorizira z rastjo cen na drobno ter sredstva,
ki so potrebna za uskladitev nesorazmerij pri novem plačnem sistemu.
0714
PRENOS POŽARNE TAKSE
5.088 EUR
Sredstva požarne takse so po zakonu namenjena za opremljanje gasilskih enot z gasilsko reševalno in
osebno zaščitno opremo. O razporeditvi odloča odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
0715
POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE
47.000 EUR
Sredstva v višini 36.982,03 EUR so namenjena za obnovo in prizidavo Gasilskega doma Smokuč. Za ta
namen so bila planirana že v preteklem letu, vendar zaradi zamude pri pridobivanju dokumentacije in
soglasij s strani pristojnih organov niso bila v celoti porabljena. Ostala sredstva na postavki so
planirana na podlagi predloga in predračunov PGD Zabreznica za hidroizolacijo in položitev ploščic nad
garažo in na zunanjih stopnicah Gasilskega doma Zabreznica, hidroizolacijo strehe na stolpu, nakup in
instalacijo naprave za neprekinjeno napajanje za garažna vrata ter namestitev radijske antene, ki bi
omogočila koriščenje stacionarne radijske postaje.

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001

Prometna varnost

0801
SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU
3.500 EUR
Sredstva so namenjena financiranju preventivne dejavnosti na področju vključevanja šolskih in
predšolskih otrok in občanov v cestni promet in delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, sodelovanju sveta pri urejanju prometne signalizacije v občini, izvajanju akcij v sodelovanju
z nacionalnim svetom, policijsko postajo in stroškom sejnin in akcij. Po planu aktivnosti SPV Žirovnica
je v letu 2009 predvidena izvedba štirih preventivnih akcij: a.) postavitev poligona Jumicar za otroke
od 7. do 12. leta starosti, b.) Lumpijeva varna pot v šolo in začetek šolskega leta, c.) Trening varne
vožnje s skuterji, č.) najem Zaletavčka. Nabavili se bodo dodatni odsevni trakovi in odsevni
brezrokavniki za otroke iz vrtca ter dva transparenta ob začetku šolskega leta in po potrebi drugo. Za
ta namen je predlagano povečanje sredstev.
Stroški na postavki zajemajo:
- stroški materiala in storitev
1.679,00 EUR
- založniške in tiskarske storitve
439,00 EUR
- sejnine udeležencem odborov
438,00 EUR
- drugi operativni odhodki (zavarovalnica – trening varne vožnje)
944,00 EUR

10

TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003

Aktivna politika zaposlovanja

10039001

Povečanje zaposljivosti

1001
JAVNA DELA
9.171 EUR
Sredstva za javna dela so namenjena sofinanciranju dveh programov javnih del v trajanju 12 mesecev
in sicer v Prešernovi in Čopovi rojstni hiši.
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11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1101
INTERVENCIJE V KMETIJSTVO
10.000 EUR
V skladu z določili Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Občini Žirovnica se bodo izvajali naslednji ukrepi:
Na podlagi Uredbe za skupinske izjeme:
• Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
9.000 EUR
• Pomoč za zaokrožitev zemljišč
500 EUR
• Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
500 EUR
1103
PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI
4.500 EUR
V skladu z določili Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Občini Žirovnica se bodo izvajali naslednji ukrepi:
B. Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
• Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
4.500 EUR
1105
DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA
8.800 EUR
V skladu z določili Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Občini Žirovnica so sredstva namenjena sofinanciranju dejavnosti društev, ki delujejo na
področju kmetijstva na območju občine.

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002

Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1121
SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI
1.390 EUR
Na podlagi določil Zakona o zaščiti živali je zagotovitev zavetišča za zapuščene živali, lokalna zadeva
javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo je dolžna financirati občina. Na vsakih 800
registriranih psov v občini mora le-ta zagotoviti eno mesto v zavetišču. Občina ima sklenjeno pogodbo
za najem enega boksa. Tako proračunska postavka zajema sredstva za rezervacijo enega boksa v
višini 660 EUR letno in sredstva za eno mesečno oskrbo 2 najdenih živali v višini 730 EUR.

1104

Gozdarstvo

11049001

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1131
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST
27.500 EUR
Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju ter morebiti še dodatnemu asfaltiranju katerega za
vzdrževanje zahtevnega dela ceste ali drugega potrebnega dela po predlogu Zavoda za gozdove.

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1301
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
135.000 EUR
Pod to postavko spadajo stroški rednih manjših in večjih vzdrževalnih del na občinskih cestah in
parkiriščih, to so: krpanje asfalta, pometanje ceste, košnja trave na robovih, postavljanje odbojnih
ograj, ogledal, popravila cestnih rešetk, praznjenje košev za odpadke, nasipanje in popravilo
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makadamskih cest, itd. Največji obseg dela predstavlja zasipanje udarnih jam na makadamskih
cestah. V letu 2009 bo iz te postavke predvidoma od večjih del popravljen propust na cesti v Završnico
pod pastirsko kočo. Dodatno bodo sredstva iz te proračunske postavke v letu 2009 namenjena
postavitvi nadstrešnic na novozgrajenih avtobusnih postajah, nakup dveh klopc za avtobusni postaji v
Vrbi, izdelavi hitrostnih ovir pred naseljem Vrba iz smeri Breznica in izvedbi odvodnjavanja z nadvoza
nad avtocesto.
1302
ZIMSKA SLUŽBA
57.000 EUR
K zimski službi spadajo naslednja dela: postavljanje in pobiranje snežnih kolov, dežurna in
pregledniška služba, posipanje, pluženje, odvažanje snega. Sredstva za te namene pod to postavko so
ocenjena glede na povprečno zimo.

13029002

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1321
OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)
188.068 EUR
Predvidena sredstva so namenjena za:
• asfaltiranje parkirišča v Vrbi in asfaltiranje dovoza do šolskega bloka (40.100 € - ocena)
• izdelava projekta za prehod za pešce na Breznici (7000 € - izbrana ponudba)
• poplačilo že zgrajenega podpornega zidu v Doslovčah ( 63.122 € - po pogodbi)
• razširitev križišča pod Ajdno (37.500 € - nakup zemljišča + asfaltiranje- ocena)
• izdelava OPPN za razširitev ceste v Završnico (40.346 € - ocena)
1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
203.068 EUR
V letu 2009 bo poplačan naš delež stroškov za odkup zemljišč in izvedbo 1. etape I. faze
rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica-Begunje in izgradnje pločnika. Gradnja 2. etape I. faze se bo
predvidoma pričela jeseni in zaključila v letu 2010 ter v tem letu zapadla tudi v plačilo.

13029003

Urejanje cestnega prometa

1331
NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA
14.000 EUR
Pod to postavko so v tem letu namenjena sredstva predvsem za postopno postavljanje prometnih
znakov v skladu z Elaboratom ureditve cestnega prometa in eventualno dopolnitev turistične
signalizacije s posameznimi tablicami.

13029004

Cestna razsvetljava

1341
JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)
32.000 EUR
Sredstva so namenjena izključno poplačilu porabe električne energije javne razsvetljave.
1342
JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE)
16.000 EUR
Na tej postavki so sredstva rezervirana za vzdrževanje javne razsvetljave (popravila, drobni material,
namestitev in odstranitev novoletne osvetlitve).
1343
JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)
117.968 EUR
V letih 2009 bo zapadla v plačilo investicija v JR v Vrbi in na Breznici v okviru investicije za
kanalizacijo (gradbena in montažna dela, nadzor). Ocenjena sredstva v višini 10.000 € pa so
namenjena električni napeljavi in namestitvi dveh dodatnih svetilk v naselju za »karavlo«.
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14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1401
POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOPODARSTVA
2.418 EUR
Sredstva so namenjena določenim nalogam na področju pospeševanja drobnega gospodarstva in
sicer:
• Sofinanciranje razstave obrti in podjetništva
800 EUR
• Spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk
820 EUR
• Sofinanciranje delovanja LPC
798 EUR
1402
RAZVOJNI PROGRAMI
Na postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje naslednjih programov:
• K&Z - razvojni program Občine Žirovnica (novelacija)
• BSC - Sofinanciranje nalog regionalnega razvoja
• BSC - Regionalni marketing
• BSC - Slow turism (ZTK)
• BSC - Karavanke futura (INTERREG)
• BSC - Gorenjske konjeniške poti
• OŠ Žirovnica - Raziskujmo življenje tu in tam (INTERREG)
• SORA - Čebelja matica (INTERREG)
• SORA - Ko veš kaj ješ (INTERREG)
• BSC - Brezmejna doživetja kulturne dediščine (INTERREG)
• BSC - Mreža podeželskih tržnic (LEADER)
• RAGOR - dodana vrednost ponudbi podeželja (LEADER)
• RAGOR - kako se pri vas reče (LEADER)
• BSC - LAS Gorenjska košarica (upravljanje LEADER)
• ZVKD - Ajdna (INTERREG)

50.110 EUR
20.400
11.741
855
2.000
1.023
1.026
1.200
162
150
235
3.301
353
2.664
2.000
1.000

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Dodatno so na postavki zagotovljena sredstva v višini 2.000 EUR za sofinanciranje stroškov izdelave
dokumentacije za prijave na različne razpise, na katere bodo lahko kandidirale različne neprofitne
organizacije s sedežem v občini.

1403

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

1412
TURISTIČNE PRIREDITVE
7.100 EUR
Sredstva so planirana za sofinanciranje dveh turističnih prireditev v občini in sicer Markovega sejma in
Veselih dni v Žirovnici.
1413
ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA
83.079 EUR
Na postavki so planirana sredstva za delovanje javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica.
Na podlagi predloga finančnega načrta ZTK za leto 2008 se bodo proračunska sredstva porabila za
sledeče namene:
• stroški dela
54.899 EUR
• stroški materiala in storitev
7.379 EUR
• programski stroški
18.800 EUR
• kritje izgube iz leta 2008
2.000 EUR

29

Programski stroški zajemajo naslednje postavke:
2.3.
anketa o turizmu
2.5.
urejanje sankaških in tekaških prog
2.6.
stroški povezovanja
3.1.
gledališke predstave (3x)
3.2.
organizacija koncertov (1x)
3.3.
lutkovne predstave (3x)
4.1.
delavnice (4x)
5.
organizacija razstav
6.
oglaševanje
6.1.2.
oglaševanje na stojnicah
6.2.2.
enotna vstopnica
6.2.3.
zloženka o naših krajih
6.2.4.
ponatis zloženke (programi)
6.2.6.
mesečna zloženka
7.
soorganizacija prireditev

100
1.000
1.000
1.000
2.000
1.600
600
300
1.350
1.500
300
400
500
1.800
5.350

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001

Zbiranje in ravnanje z odpadki

1501
ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA
96.012 EUR
Pod to postavko so zajeta samo sredstva iz takse (letošnje in preteklega leta) v višini 59.037 €, ki jih
bomo namenili za investicijo v zbirni center v okviru načrtovan obrtne cone. Predvidoma bomo pričeli z
izgradnjo zbirnega centra, za kar bomo porabili sredstva s te postavke, poleg tega nam posojena
sredstva od zbrane takse v preteklih letih dolguje še Občina Jesenice. Za dograjevanje deponije JEKOIN so namenja sredstva od amortizacije deponije MM v višini 36.975 €.
1502
SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ
2.000 EUR
Sredstva so namenjena spomladanski čistilni akciji (vreče, rokavice, malica, odvozi), šolskim ali drugim
natečajem na temo ekološkega osveščanja prebivalstva in med letom sprotnim odvozom in čiščenju
črnih odlagališč.

15029002

Ravnanje z odpadno vodo

1511
VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE
6.500 EUR
Iz te postavke so sredstva namenjena rednemu vzdrževanju meteorne kanalizacije (čiščenje cestnih
rešetk, ponikovalnic, peskolovov, popravila dotrajanih rešetk, jaškov).
1512
FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)
999.534 EUR
Pod to postavko so v letu 2009 namenjena sredstva za dograditev kanalizacije v Vrbi in na Breznici
ter za izgradnjo povezovalnega kanala od Studenčič do obrtne cone.
projekt
Vrba- Studenčice (povezov. kanal)
Kanalizacija Vrba, Breznica (zaključek)
Kanlizacija Žirovnica, Moste, Breg (projekti, služnosti)
Kanalizacija Rodine

stroški v €
256.998
724.321
10.000
8.215

Ker se predvideva, da bodo kohezijska sredstva odobrena dokaj pozno, bomo z gradnjo
povezovalnega kanala (razen dela skozi Vrbo) lahko pričeli šele jeseni. Zato pričakujemo, da bodo
poplačila izvedenih del zapadla v leto 2010, v katerem bomo dobili predvidoma tudi sredstva iz
kohezijskega sklada.
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1514
METEORNA KANALIZACIJA
37.346 EUR
Pod stroške, ki jih krijemo iz te postavke spada ureditev meteorne kanalizacije v Vrbi in na Breznici ter
ureditev ponikovalnice prejšnje mešane kanalizacije na Breznici ter dodatno nameščanje rešetk in
izgradnjo manjših ponikovalnic, po katerih se izkaže potreba med letom.

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003

Prostorsko načrtovanje

1601
URBANIZEM
130.302 EUR
V letu 2009 so sredstva namenjena:
• izdelavi programa komunalnega opremljanja zemljišč za celotno občino na podlagi OPN
(20.000,00 € -ocena),
• stroškom dokončanja OPN,
• stroškom dokončanja okoljskega poročila za OPN,
• izdelavo lokalnega energetskega koncepta (LEK)
• predhodne arheološke raziskave na območju OC
• stroškom izdelave OPPN za obrtno cono
• stroškom tekočega vzdrževanja GIS

1603

Komunalna dejavnost

16039001

Oskrba z vodo

1611
VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA
5.000 EUR
Sredstva so namenjena letnim pregledom in manjšim popravilom hidrantov ali zamenjavi talnih
hidrantov z nadtalnimi.
1613
VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)
484.648 EUR
Iz te postavke se krijejo stroški:
• obnove premalo dimenzioniranih, dotrajanih ali salonitnih vodovodov ob izgradnji kanalizacije
Vrba, Breznica (131.485 €)
• obnovi salonitnega vodovoda ob izgradnji dela povezovalnega kanala skozi Vrbo (93.480 €)
• poplačilu še dveh situacij za vodohran s pripadajočim vodovodom (150.218 €)
• poplačilu izvedbe vodovoda ob izgradnji 1. etape pločnika (79.850 €)
• investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja (29.615 €)

16039002

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1621
UREDITEV POKOPALIŠČA
20.347 EUR
Na postavki so samo sredstva za zaključno situacijo sanacije pokopališkega zidu in nadzora.

16039003

Objekti za rekreacijo

1631
VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC
12.000 EUR
Med dela plačana iz te postavke sodijo: obrezovanje žive meje na Rodinah in v Žirovnici, zasaditve pri
spomeniku talcev, na pokopališču Breznica in v Vrbi (korita pred vežicami in pred Prešernovim
spomenikom), pred občinsko stavbo, otok v Žirovnici, korita v Doslovčah, Breznici (cerkev, vežice),
Mostah, Selu pri Žirovnici (zdravstveni postaji), Vrbi in košnja javnih zelenic (Vrba, križišče Žirovnica,
Zdravstvena postaja, …).
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1633
OTROŠKA IGRIŠČA
2.500 EUR
V letu 2009 so planirana sredstva namenjena za vzdrževanje in dopolnjevanje obstoječih otroških
igrišč.

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002

Spodbujanje stanovanjske gradnje

1641
STANOVANJA (INVESTICIJE)
10.000 EUR
Na postavki so načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti občine,
predvidoma asfaltiranje dvorišča pred blokom Zabreznica 5.

16059003

Drugi programi na stanovanjskem področju

1651
STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)
7.000 EUR
Sredstva so enaka dobljenim od stanarin in se bodo vložila v vzdrževanje stanovanj, glede na
program novega upravljavca, ki je trenutno še v fazi popisa obstoječega stanja.
1652
OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU
3.200 EUR
Sredstva so namenjena plačilu obveznosti po stanovanjskem zakonu(delež od obročnega odplačevanja
lastniških stanovanj), ki se nakazujejo stanovanjskemu ter odškodninskemu skladu. Njihova višina je
ocenjena glede na gibanje teh obveznosti v preteklih letih.

1606

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

16069001

Urejanje občinskih zemljišč

1661
PROGRAM GEODETSKIH DEL
Pod to postavko so sredstva namenjena:
• odmeram dejanskega stanja cest in ureditvi s katastrskim
• geodetskim posnetkom namenjenih za razne projekte
• odmeri spornih potekov mej v teku posamezne investicije
• drugo (glede na potrebe med letom)

16069002

15.000 EUR

Nakup zemljišč

1671
STAVBNA ZEMLJIŠČA
13.000 EUR
Ker v naprej ni mogoče določiti vseh potreb in priložnosti za nakup zemljišč, smo ocenili primeren
znesek sredstev glede na porabo v preteklem letu, ki obsega:
• stroške za izravnavo zemljišč ob izmerah cest in drugi manjši dokupi po potrebi: 7.000 €
• notarske storitve:1.252 €,
• najemnina za Eko-otok pri žel. postaji v Žirovnici: 104 €
• drugi stroški (cenitve, objave, ipd.): 4.644 €

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707

Drugi programi na področju zdravstva

17079001

Nujno zdravstveno varstvo

1711
PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV
15.400 EUR
Občina po zakonu pokriva stroške zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. brez drugih
virov dohodkov. Planirana so sredstva za kritje prispevka povprečno 51 občanom mesečno v višini 25
EUR na osebo.
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17079002

Mrliško ogledna služba

1721
PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI
4.580 EUR
Preventivni zdravstveni ukrepi vsebujejo predvsem stroške mrliško pregledne službe. Višina sredstev je
planirana glede na predvideno realizacijo v letu 2008.

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001

Nepremična kulturna dediščina

1801
JANŠEV ČEBELNJAK
1.780 EUR
Sredstva so namenjena kritju stroškov po služnostni pogodbi za uporabo poti, ki služi za dostop k
čebelnjaku. Mesečna obveznost znaša 5,7% povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji
(povprečna bruto plača leto 2009: 1.432 EUR; vir: pomladanska napoved gospodarskih gibanj UMAR
2007), letna obveznost je planirana v višini 980 EUR. Za obratovalne stroške pa so zagotovljena
sredstva v višini 800 EUR.
1802
VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
38.884 EUR
Na postavki so načrtovana sredstva za izdelavo modela in vlivanje kipa talca v Mostah, ki je bil
ukraden v letu 2008 in sicer:
• izdelava modela
19.354 EUR
• vlivanje kipa
19.530 EUR

1803

Programi v kulturi

18039001

Knjižničarstvo in založništvo

1821
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
63.044 EUR
Na podlagi predloga finančnega načrta zavoda Občinska knjižnica Jesenice za leto 2009, so na
postavki planirana sredstva za:
•
•
•
•
•
•
•

plače
osebni prejemki
pokojninska premija
prispevki delodajalca
stroški materiala in storitev
nakup knjig
dodatni program

31.351
5.765
617
5.048
6.686
11.400
2.100

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

1822
KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE)
V letu 2009 so na postavki načrtovana sredstva za:
•
•
•

pisarniško pohištvo
računalniška oprema
sesalec

18039003

2.520 EUR

1.920 EUR
300 EUR
300 EUR

Ljubiteljska kultura

1841
KULTURNI PROJEKTI
4.200 EUR
V skladu z 60. členom ZUJIK je podpora kulturnim projektom oblika javnega financiranja, ki je
namenjena temu, da se omogoči izvedba posamičnih kulturnih aktivnosti, ki so v javnem interesu.
Nadalje 62. člen ZUJIK določa, da za podporo javnim kulturnim projektom lahko konkurirajo
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posamezniki in pravne osebe, ki niso javni zavodi oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo
kot javni kulturni programi (omejitev ne velja za tiste javne zavode in izvajalce, ki jih financira drug
financer ne občina). Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje kulturnih projektov in
prireditev v občini. Sredstva se bodo razdeljevala na podlagi javnega razpisa.
1842
KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA
15.980 EUR
Na podlagi določil 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture - ZUJIK (Ur.
list RS, št. 96/02) se na način javne službe zagotavljajo tudi tiste javne kulturne dobrine, ki jih na
podlagi večletnega javnega kulturnega programa drugih kulturnih izvajalcev financira lokalna
skupnost.
Nadalje ZUJIK v 56. členu določa da je javni kulturni program kulturna dejavnost, ki po vsebini in
obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna
skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga država ali lokalna skupnost
financira na primerljiv način kot javni zavod. Na postavki so planirana sredstva v višini 11.600 EUR za
osnovno dejavnost KD dr. F. Prešeren Breznica in sredstva v višini 4.380 EUR za programske stroške.
Tamburaška skupina »Kašarji«
− Gostovanje na festivalu v tujini
900 EUR
− Organizacija prireditve » Martinovanje«
200 EUR
Otroška folklorna skupina »Breznica«
− Gostovanje na festivalu v tujini
900 EUR
− Organizacija prireditve »Materinski dan«
200 EUR
Mešana pevska skupina »Dr. France Prešeren«
− Mednarodno tekmovanje
900 EUR
− Božični koncert v cerkvi na Breznici
200 EUR
Moški kvintet
− Organizacija prireditve »Jožefov piknik«
200 EUR
− Sodelovanje s Slovenci v zamejstvu
150 EUR
Dramska skupina
− Projekt »Puntarji«
730 EUR
1843
MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA
1.070 EUR
Na postavki so planirana sredstva za medobčinsko sodelovanje, ki so namenjena kritju stroškov
skupnih medobčinskih in regijskih kulturnih dogodkov, na katerih bodo sodelovali člani kulturnih
društev.

18039005

Drugi programi v kulturi

1851
KULTURNA DVORANA
13.884 EUR
Občina je v skladu s področno zakonodajo dolžna zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje
ljubiteljske kulturne dejavnosti, zato je s tega vidika najem dvorane upravičen. V ta namen je občina v
letu 2006 sklenila najemno pogodbo za dvorano na Breznici, katere lastnik je RKC. Z dvorano pa na
podlagi pogodbe upravlja ZTK Žirovnica.
Na postavki so planirana sredstva za sledeče namene:
• stroški obratovanja in tekočega vzdrževanja dvorane
7.000 EUR
• najemnina za dvorano
6.884 EUR

1804

Podpora posebnim skupinam

18049004

Programi drugih posebnih skupin

1861
DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE
Na postavki so planirana sredstva za delo naslednjih pravnih oseb:
• Društva upokojencev Žirovnica
1.250 EUR
• Občinskega odbora OZ Veteranov vojne za Slovenijo
500 EUR
• DPM Žirovnica
800 EUR
• Gimnazija Jesenice (nakup opreme)
4.500 EUR
• SSK Stol (nakup plastike)
3.000 EUR

10.050 EUR
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1805

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001

Programi športa

1871
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
65.900 EUR
Postavka zajema sredstva za delo društev ter javnih zavodov, ki delujejo na področju športne vzgoje
otrok in mladine. Sredstva izvajalcem bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.
1872
KAKOVOSTNI ŠPORT
2.800 EUR
Postavka zajema sredstva za delo članskih kategorij v posameznih športnih društvih v občini. Sredstva
izvajalcem bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.
1873
ŠPORTNE PRIREDITVE
4.800 EUR
Na podlagi nacionalnega programa športa in zakona o športu občina uresničuje javni interes v športu,
tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa.
Pod to točko se sofinancirajo rekreativna športna tekmovanja in prireditve. Sredstva izvajalcem bodo
razdeljena na podlagi javnega razpisa.
1874
DODATEK KATEGORIZIRANIM ŠPORTNIKOM
1.370 EUR
Sredstva za dodatek kategoriziranim športnikom se upravičencem razdelijo v skladu z merili in na
podlagi uradne kategorizacije OKS
Sredstva izvajalcem bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.
1875
RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
4.470 EUR
Postavka zajema sredstva za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu in za vrhunske
športne prireditve ter nakup športne opreme.
Sredstva izvajalcem bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.
1876
PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE
4.390 EUR
Na podlagi nacionalnega programa športa in zakona o športu občina uresničuje javni interes v športu,
tako, da zagotavlja sredstva za izvedbo lokalnega programa športa.
Pod to točko se sofinancirajo programi organizirane športne vadbe odraslih (rekreacija).
Sredstva izvajalcem bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.
1877
VEČNAMENSKA DVORANA
3.157.069 EUR
Na postavki so planirana sredstva za izgradnjo parkirišča pri OŠ Žirovnica, kar je sploh pogoj, da se bo
lahko pričelo z gradnjo večnamenske dvorane. Z gradnjo se je pričelo v letu 2008 vendar se večji del
prenaša v leto 2009. Prav tako so na postavki zagotovljena sredstva za izdelavo potrebne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PRG, PZI, PZR). Po terminskem planu se bo z
izgradnjo same dvorane pričelo v maju 2009.
Postavka zajema sledeče investicijske odhodke:
- izgradnja parkirišč
Konto

Opis

420401

Novogradnje

420801

Investicijski nadzor

420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Rebalans 2009
281.916,54
3.330,00
2.480,00
287.726,54

Konto

izgradnja dvorane
Opis

Rebalans 2009

420299

Nakup opreme

420401

Novogradnje

416.042,00

420801

Investicijski nadzor

40.661,00

420804

Načrti in druga projektna dokumentacija

78.792,00

420899

Plačila drugih storitev in dokumentacije

2.294.635,00

39.212,96
2.869.342,96

SKUPAJ

3.157.069,50
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18059002

Programi za mladino

1881
PREVENTIVNI PROJEKTI
1.540 EUR
Sredstva so namenjena za izvedbo prostočasnih, izvenšolskih dejavnosti za predšolske in
osnovnošolske otroke v času počitnic ter ostalim preventivnim programom. Sredstva se bodo delila na
podlagi javnega razpisa.

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001

Vrtci

1901
SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA
275.561 EUR
Občina je dolžna na podlagi zakona o vrtcih kriti razliko med ekonomsko ceno za programe v vrtcih ter
prispevkom staršev, ki ga določi občina na podlagi materialnega stanja družine v skladu s pravilnikom
o višini prispevkov staršev za programe vrtcev. Subvencije otroškega varstva se plačuje tudi vzgojnovarstvenim zavodom v drugih občinah za otroke s stalnim bivališčem v občini Žirovnica.
Subvencija je načrtovana glede na stanje otrok, ki so obiskovali vrtec decembra 2008, upoštevaje
dejansko višino subvencije za posameznega otroka in upoštevaje cene vrtca, ki bodo veljale od
1.1.2009 dalje.
Načrtovano je, da bo vrtcem v spodaj navedenih občinah, za subvencije potrebno nameniti sledeča
sredstva:
Žirovnica
215.338,58 EUR
Radovljica
27.873,35 EUR
Jesenice
18.701,38 EUR
Gorje
2.645,28 EUR
IG
3.972,00 EUR
zasebi vrtci
7.030,45 EUR
skupaj
275.561,04 EUR
1902
Na postavki
•
•
•

INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA
so načrtovana sredstva za:
beljenje vrtca
2.100 EUR
nakup igral za igrišče vrtca
1.100 EUR
nakup igral za igralnice
2.325 EUR

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001

Osnovno šolstvo

1911
OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA
Pri planiranju sredstev za osnovno šolo, so zagotovljena sredstva za :
• materialni stroški
• ogrevanje
• tekoče vzdrževanje
• dodatni program
skupaj

5.525 EUR

76.250 EUR

22.531 EUR
25.900 EUR
11.740 EUR
16.079 EUR
76.250 EUR
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dodatni
•
•
•
•
•
•
•

program v višini 16.079 EUR zajema naslednje postavke:
nivojska športna vzgoja
6.100 EUR
izvedba namenskih dni
1.000 EUR
nakup didaktične opreme
2.500 EUR
prireditev ob novem letu za učence
1.000 EUR
državni literarno likovni natečaj
1.479 EUR
mednarodne izmenjave (Bistrica ob Rožu)
2.500 EUR
preventivni programi
1.500 EUR

1912
INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA
Za leto 2009 pa so predvidena sledeča vlaganja:
• nakup računalnikov
5.000 EUR
• zamenjava oken
5.275 EUR

10.275 EUR

1921
OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR JESENICE
3.730 EUR
Občina Žirovnica sofinancira 13,02% materialnih stroškov, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja
in sredstev za amortizacijo prostora, ki so jo po zakonu dolžne kriti občine, na območju katerih zavod
izvaja svojo dejavnost in so bili dogovorjeni z delitveno bilanco med občinama Jesenice in Žirovnica.

19039002

Glasbeno šolstvo

1931
GLASBENA ŠOLA JESENICE
6.200 EUR
Občina Žirovnica sofinancira 13,02% materialnih stroškov, stroškov ogrevanja, tekočega vzdrževanja
in sredstev za amortizacijo prostora, ki so bili dogovorjeni z delitveno bilanco med občinama Jesenice
in Žirovnica. Enako velja za stroške osebnih prejemkov delavcev ter sredstva za izobraževanje
učiteljev (13,02%), ki jih zavod ne dobi s strani ministrstva.

1905

Drugi izobraževalni programi

19059001

Izobraževanje odraslih

1941
LJUDSKA UNIVERZA JESENICE
158 EUR
Postavka zajema sofinanciranje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja odraslih, ki ga je dolžna
kriti občina. Delež občine Žirovnica znaša 13,02%.

1906

Pomoči šolajočim

19069001

Pomoči v osnovnem šolstvu

1951
PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL
58.350 EUR
Prevozni stroški učencev predstavljajo stroške prevozov učencev na razdalji od doma do šole, ki je
večja od 4 km in jih je dolžna kriti občina ter stroške prevozov na poteh, ki so opredeljene kot
nevarne. Navedene stroške je občina dolžna kriti na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in
izobraževanja. Letni strošek prevozov na nevarnih poteh je planiran v višini 53.175 EUR.
Prav tako je občina na podlagi zakona o osnovni šoli dolžna kriti stroške prevoza za otroke s posebnimi
potrebami, ki dnevno obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja. Letni strošek teh prevozov je
planiran v višini 5.175 EUR.
1952
REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV
4.440 EUR
Na predlog šol občina razrešuje del socialne problematike z regresiranjem kosil učencem, s tem, da se
regresirajo kosila le učencem iz družin z najnižjimi dohodki. Predlog upravičencev do regresa pripravi
svetovalna služba v okviru osnovne šole. Za kritje teh stroškov se planirajo transferi OŠ Žirovnica v
višini 2.490 EUR in OŠ Polde Stražišar v višini 1.950 EUR.
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19069003

Štipendije

1961
ŠTIPENDIJSKA SHEMA
2.030 EUR
Na podlagi dogovora med gorenjskimi občinami je v letu 2005 pričela delovati Štipendijska shema za
Gorenjsko, katere namen je ustvarjanje znanja prilagojenega potrebam gospodarstva v regiji,
zviševanje izobrazbene ravni in vračanje diplomantov v domače okolje. Delež Občine Žirovnica za
namen sofinanciranja štipendijske sheme v letu 2009 po predlogu izvajalca zajema stroške upravljanja
sheme v višini 224 EUR in stroške štipendij v višini 1.806 EUR.

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

20029001

Drugi programi v pomoč družini

2001
DODATEK ZA NOVOROJENCE
13.000 EUR
Sredstva so planirana za 40 novorojenčkov, od tega za 35 novorojenčkov po 300 EUR in za 5
novorojenčkov po 500 EUR.

2004

Izvajanje programov socialnega varstva

20049002

Socialno varstvo invalidov

2011
OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU
7.521 EUR
V skladu z zakonom o socialnem varstvu je občina zavezanka za kritje stroškov dela družinskega
pomočnika, ki pripada osebam z motnjami v razvoju. Trenutno občina krije stroške enega družinskega
pomočnika. Mesečna obveznost znaša stroške minimalne plače in prispevke delodajalca v višini
9,01%.
2012
ZAVODSKO VARSTVO
10.800 EUR
Zavodsko varstvo predstavlja kritje dela stroška nastanitve občanov v splošnih in posebnih zavodih, ki
se krijejo iz proračuna v primeru, če oskrbovančevi prejemki ne zadoščajo za kritje celotnih stroškov
nastanitve in če oskrbovanec nima premoženja oz. svojcev, ki bi bili sposobni in dolžni to razliko kriti.
Pravica do doplačila oskrbnine se upravičencu prizna na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno
delo. Sredstva so planirana za doplačilo oskrbnine dvema oskrbovancema.

20049003

Socialno varstvo starih

2021
POMOČ NA DOMU
27.722 EUR
Organiziranje službe pomoči na domu je v skladu z navodili Ministrstva za delo družino in socialne
zadeve obveza občin, s tem, da morajo le-te zagotoviti profesionalizacijo te dejavnosti. Izvajalec javne
službe je Dom dr. Franceta Berglja, Jesenice. Dejstvo je, da število uporabnikov te storitve raste,
trenutno jih je 15, za katere skrbijo 3 oskrbovalke. Na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialnovarstvenih storitev mora občina kriti najmanj 50% cene storitve. Glede na navedeno so na
postavki planirani stroški za izvajanje pomoči na domu v višini 26.420 EUR in 1.302 EUR za
sofinanciranje nakupa računalniškega programa za vodenje pomoči.

20049004

Socialno varstvo materialno ogroženih

2031
SOCIALNE POMOČI
1.750 EUR
Sredstva za socialne pomoči so namenjena za nepredvidene pomoči (enkratne denarne pomoči,
sofinanciranje letovanja otrok, nakup učbenikov in šolskih potrebščin, šola v naravi, itd), ki jih na
podlagi vlog oz. predlogov pristojnih institucij (Center za socialno delo, šole in drugi) odobri župan.
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2032
DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN
Delno nadomestilo najemnin stanovanj pripada socialno ogroženim
stanovanjskega zakona. Sredstva so planirana za enega upravičenca.

občanom

810 EUR
na podlagi

2033
ZDRAVSTVENA KOLONIJA
1.700 EUR
Predvideno je sofinanciranje zdravstvene kolonije podjetju Pinesta d.o.o. Kranj v višini 850 EUR za
otroke z zdravstvenimi težavami, ki jih napoti zdravnik. Na postavki so planirana tudi sredstva v višini
850 EUR za sofinanciranje letovanja v organizaciji DPM Žirovnica za otroke iz socialno šibkih družin.

20049005

Socialno varstvo zasvojenih

2035
KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK
2.971 EUR
Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti komune za odvisnike ki je locirana na območju
Občine Bohinj, vse dejavnosti pa izvaja Društvo za delo z mladimi v stiski "Žarek". Dejavnost komune
sofinancirajo vse občine Zgornje Gorenjske ter Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. Za leto
2009 znaša delež občine Žirovnica 2.971 EUR.

20049006

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

2041
HUMANITARNE ORGANIZACIJE
3.000 EUR
Sredstva za humanitarne organizacije so namenjena sofinanciranju delovanja teh organizacij. Sredstva
se delijo na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim pravilnikom.
2042
VARNA HIŠA
3.117 EUR
Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti varne hiše na Gorenjskem in njene stanovanjske
enote, katero v sofinancirajo vse Gorenjske občine, del sredstev pa zagotavlja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve.

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001

Rezerva občine

2301
PRORAČUNSKA REZERVA
5.000 EUR
Proračunska rezerva je po zakonu namenjena financiranju odprave posledic naravnih nesreč in
izrednih razmer.

2303

Splošna proračunska rezervacija

23039001

Splošna proračunska rezervacija

2302
SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA
20.397 EUR
Splošna proračunska rezervacija je predvidena za financiranje nalog, ki jih ob sprejemanju proračuna
ni bilo možno predvideti in nalog, katerih izvedba bo presegla planirano višino stroškov.
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB000-07-0021 LETOVIŠČE FINIDA
20.421 EUR
Predvidevamo, da se v letovišče letno vlagajo sredstva presežka prihodkov komisije za letovanje, ki
pripadajo Občini Žirovnica.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

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

OB000-07-0022 MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
44.624 EUR
Večina sredstev na postavki za leto 2009 je predvidena za nakup novih pisarniških stolov in
modernizacijo glavne pisarne, ki vključuje nakup programske opreme in ustrezne strojne opreme za
uvedbo novega dokumentnega sistema, ki bo zadostil zahtevam Uredbe o upravnem poslovanju.
V naslednjih letih se planirajo vlaganja v nakup opreme v višini 5.000 EUR letno.

OB000-07-0023 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3
353.329 EUR
V letu 2009 ni predvidenih sredstev za vlaganja v obstoječi objektu. Novogradnja ali adaptacija in
dograditev obstoječe zgradbe pa se predvideva v letu 2012.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB000-07-0024 POŽARNO VARSTVO
120.843 EUR
V letu 2009 in v prihodnjih letih se planira požarna taksa v višini 5.088 EUR, ki je namenski prihodek
in je po zakonu namenjen za opremljanje gasilskih enot z gasilsko reševalno in osebno zaščitno
opremo. O razporeditvi odloča odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.

40

Sredstva v višini 36.982,03 EUR so namenjena za obnovo in prizidavo Gasilskega doma Smokuč. Za ta
namen so bila planirana že v preteklem letu, vendar zaradi zamude pri pridobivanju dokumentacije in
soglasij s strani pristojnih organov niso bila v celoti porabljena. Ostala sredstva na postavki so
planirana na podlagi predloga in predračunov PGD Zabreznica za hidroizolacijo in položitev ploščic nad
garažo in na zunanjih stopnicah Gasilskega doma Zabreznica, hidroizolacijo strehe na stolpu, nakup in
instalacijo naprave za neprekinjeno napajanje za garažna vrata ter namestitev radijske antene, ki bi
omogočila koriščenje stacionarne radijske postaje.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB000-07-0001 PLOČNIK IN AP 1. FAZA
997.427 EUR
V letu 2009 bo šele zapadla v poplačilo 1. etapa I. faze rekonstrukcije regionalne ceste ŽirovnicaBegunje in izgradnja pločnika in sicer:
- za odkupe zemljišč in plačilo odškodnin 100.000 EUR (ocena glede na sporazum, ker DRSC še
ni povedal, kolikšen bo točen znesek Občine Žirovnica)
- za gradnjo pločnika in AP z JR in meteorno kanalizacijo 91.068 EUR
- investicijski nadzor 12.000 EUR (ocena)
- za vodovod 79.850 EUR
V letu 2009 se bo nadaljevala izgradnja 2. etape I. faze rekonstrukcije regionalne ceste ŽirovnicaBegunje in izgradnja pločnika, vendar pričakujemo, da bodo prve situacije zapadle v plačilo v 2010. V
letu 2010 zato namenjamo za 2.etapo še sredstva v znesku 354.171 EUR. Predvidena sredstva so
nekoliko povečana glede na začetek investicije, ker so se zemljišča odkupovala po skoraj dvakrat višji
ceni od prve cenitve.

OB000-07-0002
PLOČNIK IN AP 2. FAZA
763.977 EUR
Zaradi možne večje spremembe poteka trase regionalne ceste v območju 2. faze predvidene izgradnje
pločnikov in AP z novim Občinskim prostorskim načrtom, ki po predvidoma zaključen v letu 2008, se
izvedba 2. faze zamika v leto 2010 in naprej. Tako je v letu 2010 predvidena izdelava občinskega
podrobnejšega načrta državnega pomena z revidiranim idejnim načrtom za to fazo, ter po letu 2010
sklenitev sporazuma z državo, odkupi zemljišč in gradnja. 2. faza je krajša od prve, zato kljub
eventualni prestavitvi trase ocenjujemo, da bodo skupni stroški del nižji od 1.faze.
2. faza
cesta s pločniki, AP in meteorno
kanalizacijo, vodovodom in JR
OPPN, odkupi zemljišč
Obnova vodovoda
SKUPAJ

2010

2012
138.715

50.000

150.000

50.000

288.715

2013
425.262 €

425.262 €

OB000-07-0005
RAZŠIRITEV CESTE V ZAVRŠNICO
303.984 EUR
V letu 2009 so predvidena sredstva za izdelavo občinskega podrobnejšega načrta (OPPN) za razširitev,
v letu 2011 odkupi zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja, ter v letu 2012 pričetek izgradnje.
Stroški so ocenjeni na podlagi ocenjene površine zemljišč, ki so v 50 % stavbna ter zahtevnosti
gradbenih del. Natančnejšo oceno stroškov bo dal šele OPPN.
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Ocenjeni stroški:
LETO
2008
2010
2011

OPRAVILO
OPPN
odkupi zemljišč, gradbeno dovoljenje
gradnja

STROŠEK v EUR
40.346
159.315
104.323

OB000-07-0006
UREDITEV KRIŽIŠČA POD AJDNO
79.229 EUR
Začetek ureditve križišča pod Ajdno s podrobnejšim občinskim prostorskim načrtom (OPPN) se zaradi
stroškovno visokih začetih investicij prestavi po letu 2013, v letu 2009 pa načrtujemo odkup zemljišča,
utrditev in asfaltiranje razširitve ovinka uvoza oz. izvoza na križišče.

OB000-07-0007
ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST
244.031 EUR
Poleg obnove asfaltov ob gradnji kanalizacije(zajeto pod posameznimi investicijami kanalizacijskega
omrežja) bo v letu 2009 asfaltirano parkirišče v Vrbi ter dovoz do šolskega bloka, v letu 2010 pa
asfaltiranje makadamskega odseka od Selo 30/a do Zabreznica 40/a. Stroški so ocenjeni na podlagi
predvidene površine in stroškov na m2 asfalta v letu 2008.
LETO
2009
2010

OPRAVILO
asfaltiranje parkirišča v Vrbi, dovoza do šolskega bloka
Selo 30/a do Zabreznica 40/a

STROŠEK v EUR
40.100
17.059

OB000-07-0009
SANACIJA ZIDU V DOSLOVČAH
Investicija je bila izvedena konec leta 2008, razen popravila asfalta zaradi mraza,
investicija zapadla v plačilo v letu 2009 in bo v celoti zaključena.

68.797 EUR
zato bo vsa

OB000-07-0010
OBVOZNICA VRBA
791.240 EUR
Ker bo šele v letu 2009 izdelan občinski prostorski načrt ter zaradi nesoglasij z Ministrstvom za kulturo
glede lokacije obvoznice, se pričetek izvedbe še bolj zamika. Zato so predvidena sredstva v letu 2012
in 2013 in sicer po letih(ocena):
Pred 2008
- dokumentacija
- pridobivanje zemljišč
- izvedba
SKUPAJ

2008

2.754

2009
0
0
0

2012
0
0
0

po 2013
0
0
0

40.421
362.041
0
402.462

SKUPAJ
0
0
386.024
386.024

OB192-09-0002
PREHOD ZA PEŠCE NA BREZNICI
7.000 EUR
V letu 2009 namenjamo sredstva za izdelavo projekta PZI za izvedbo prehoda za pešce pred trgovino,
pokopališčem in cerkvijo na Breznici. Šele glede na projekt (način izvedbe in ocena stroškov), bomo v
naslednjem letu umestili izvedbo nadalje v NRP.

13029003 Urejanje cestnega prometa

OB000-07-0014
NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA
47.882 EUR
Sredstva so namenjena postavitvi turističnih obvestilnih tablic ter drugih neprometnih oznak in
postavitvi prometnih znakov na podlagi izdelanega elaborata. V letu 2009 je v te namene predvideno
več sredstev, ker se bo te signalizacije postavilo več. V naslednjih letih so v te namene predvidena
manjša, stalna sredstva za potrebne dopolnitve.
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13029004 Cestna razsvetljava

OB000-07-0015
JAVNA RAZSVETLJAVA
229.136 EUR
V letih 2009 in 2010 bodo izboljšave JR potekale v okviru investicij za kanalizacijo in pločnik. Poleg
tega bo v 2009 izvedena prevezava električne napeljave za javno razsvetljavo in postavljena dva nova
kandelabra v Mostah pod »karavlo«.

14 GOSPODARSTVO

1403 PROMOCIJA SLOVENIJE, RAZVOJ TURIZMA IN GOSTINSTVA

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB000-07-0026
ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER ZAVRŠNICA
762.646 EUR
Sredstva za ureditev skupne turistične infrastrukture v dolini Završnice so predvidena na podlagi
študije ureditve Završnice, ki jo je izdelala razvojna agencija RAGOR. Program vključuje izgradnjo
športno turistične infrastrukture v ožjem območju doline Završnice in sicer, sprehajalne, pohodniške,
planinske, tekaške poti, smučarsko progo za otroke, sankaško progo, prostor za drsanje, taborjenje,
piknik prostor, trim stezo, športna igrišča, ureditev prostora za lokostrelstvo, otroško igrišče v višini
32.251 EUR, izgradnjo servisnega objekta v višini 52.993 EUR, izgradnjo komunalne infrastrukture
(vodovodno, električno omrežje, odvajanje in čiščenje odplak) v višini 166.917 EUR in ureditev
parkirišča v višini 193.507 EUR. V letu 2010 so sredstva predvidena za dokumentacijo. Predvidevamo,
da bo projekt zaradi svoje vsebine in lege lahko sofinanciran iz državnih ali evropskih sredstev.

OB192-08-0001
POT KULTURNE IN NARAVNE DEDIŠČINE ŽIROVNICA
21.348 EUR
Cilj investicije je urediti novo traso Poti kulturne dediščine Žirovnica in s tem izboljšati prometno
varnost pohodnikov po poti kulturne dediščine. Investicija predstavlja pripravo in na določenih mestih
tudi izgradnjo (tlakovanje) pohodniške poti ter postavitev počivališč in turistične signalizacije ob poti.
Glede na program je naložba ocenjena na (v EUR):
program
SLUŽNOSTI
ODKUP
TLAKOVCI ZA 600m (720m2)
TLAKOVANJE (11 EUR m2)
KLOPI ZA POČIVALIŠČA
INFO TABLE
UREDITEV POČIVALIŠČ (postavitev)
SMEROKAZI
STROJNA OPREMA IN ORODJE
dokumentacija 3 %
nadzor 1,5 %
drugi stroški 1,5 %
SKUPAJ EUR

Strukturni skladi
0
0
1.380,00
5.040,00
400,00
400,00
400,00
250,00
1.200,00

9.070,00

občinski proračun
2.000,00
0
1.380,00
5.040,00
400,00
400,00
400,00
250,00
1.200,00
604,20
302,10
302,10
12.278,40

SKUPAJ
2.000,00
0
2.760,00
10.080,00
800,00
800,00
800,00
500,00
2.400,00
604,20
302,10
302,10
21.348,40
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15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB000-07-0016
ZBIRNI CENTER V ŽIROVNICI
147.778 EUR
Sredstva iz takse za obremenitev okolja za leto 2006 in leto 2007 smo v višini 23.648 € /leto s
pogodbo posodili Občini Jesenice za gradnjo njenega zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov, ker
v občini Žirovnica v letu 2006 in 2007 take investicije ni bilo. Sredstva iz takse pa se lahko porabijo
izključno le za investicije v deponije ali zbirne centre. Občina Jesenice bo sredstva vrnila ob izgradnji
našega zbirnega centra.
Sredstva v višini 59.037 € iz takse za leti 2008 in 2009 so predvidena za izgradnjo zbirnega centra, ko
bo izdelan OPPN za obrtno-poslovno cono, kjer bo center lociran.

OB000-07-0038
ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA
111.975 EUR
V letu 2009 obsega investicija sredstva namenjena poplačilu obveznosti za odkup zemljišč na MM ter
dograditev MM iz sredstev amortizacije. Iz občinskega proračuna v prihodnjih letih so za investicije na
MM predvidena še naprej sredstva amortizacije.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB000-07-0018
METEORNA KANALIZACIJA
74.866 EUR
8.346 € je znesek, ki ga vsako leto planiramo za investicije v meteorno kanalizacijo in se bo po
izkazanih potrebah uporabil za manjše ureditve za meteorno vodo. V letu 2009 pa so planirana še
dodatna sredstva za poplačilo ureditve nove ponikovalnice na Breznici in ureditve odvajanja meteorne
vode po naseljih Breznica in Vrba.

OB000-07-0027
KANALIZACIJA RODINE
733.876 EUR
V letu 2008 je bila investicija zaključena. V letu 2009 se poplača le še stroške spominske table in
tehničnega pregleda.

OB000-07-0028
KANALIZACIJA VRBA, BREZNICA
1.473.852 EUR
Izgradnja kanalizacije Vrba, Breznica vključuje v letu 2009 še zaključek izgradnje kanalizacije v teh
dveh naseljih. Predvidoma bo investicija v celoti zaključena do konca maja 2009. Stroški po letih so
prikazani v naslednji tabeli:
Naziv postavke iz občinskega proračuna

pred 2008

2008

2009

Fekalna kanalizacija
Priprava zemljišča
Novogradnje
Investicijski nadzor
Načrti ina druga projektna dokumentacija
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Obnova vodovoda
Rekonstrukcije in adaptacije
Investicijski nadzor
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Skupaj

14.411

396
25

23.117
355.829
2.663
10.163
4.370

0
707.099
6.172
0
11.050

14.857

202.837
2.401
1.835
603.215

126.853
1.132
3.500
855.806
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OB000-07-0029

KANALIZACIJA ŽIROVNICA, MOSTE, BREG S ČN

5.017.601 EUR

Izgradnja kanalizacije Žirovnica, Moste in Breg vključuje zaenkrat še vedno ČN Breg, ki pa se glede na
podpisani sporazum med županoma občin Radovljica in Žirovnica o čiščenju vse fekalne vode iz občine
Žirovnica na CČN Radovljica, po vsej verjetnosti ne bo gradila. Ker bo gradnja intezivno pričeta šele v
letu 2012 je tabela s spodnjimi stroški izdelana na podlagi grobe ocene:
Opis
FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)
ČISTILNA NAPRAVA
OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)
JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE)
VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)

OB000-07-0037

2008
3.281
0
0
0

2009
10.000
0
0
0

2010
0
0
0
0

2011
0
99.000
0
0

KANALIZACIJA ZABREZNICA, SELO

2012
2.904.433
288.525
522.972
359.221
830.169

1.354.616 EUR

Zaradi možnosti pridobitve EU sredstev za povezovalne kanale v letu 2010, se investicija
kanalizacijskega omrežja v Zabreznici in Selu prestavlja v leto 2011.
Naziv postavke iz občinskega proračuna
Fekalna kanalizacija
Priprava zemljišča
Novogradnje
Investicijski nadzor
Načrti ina druga projektna dokumentacija
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Meteorna kanalizacija
Novogradnje
Investicijski nadzor
Plačila drugih storitev in dokumentacije
Obnova vodovoda
Rekonstrukcije in adaptacije
Investicijski nadzor
Plačila drugih storitev in dokumentacije
B. Občinski proračun skupaj

OB000-07-0039

pred
2008
23.883

2008

2009

2010

izgradnje

2011

15.431

50.291
751.888
15.038
12.519
18.797

1.304
10.861

183.413
3.668
6.419

23.883

27.596

0

0

POVEZOVALNI KANALI

247.492
4.950
8.662
1.303.137

1.202.715 EUR

Ker se predvideva, da bodo kohezijska sredstva odobrena dokaj pozno, bomo z gradnjo
povezovalnega kanala (razen dela skozi Vrbo) lahko pričeli šele jeseni. Zato pričakujemo, da bodo
poplačila izvedenih del zapadla v leto 2010, v katerem bomo dobili predvidoma tudi sredstva iz
kohezijskega sklada. Povezovalni kanali od Studenčic do obrtno-poslovne cone naj bi bili predvidoma
tudi zaključeni v letu 2010. Do 2015 pa bo potrebno dograditi še del povezovalnih kanalov za priklop
Most in Žirovnice ter Brega.

Naziv postavke iz občinskega proračuna
Fekalna kanalizacija
Priprava zemljišča
Novogradnje
Investicijski nadzor
Načrti in druga projektna dokumentacija
Plačila drugih storitev in dokumentacije

pred 2008
61.026

10.499

2008
3.731
0
0
4.972
10.268

2009
3.600
235.978
3.220
4.200
10.000

2010
0
746.806
14.935
0

Obnova vodovoda
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Rekonstrukcije in adaptacije
Investicijski nadzor
Plačila drugih storitev in dokumentacije

Plačila drugih storitev in dokumentacije

B. Občinski proračun skupaj

10.499
71.525

0
0
0

92.480
1.000
0

0
18.971

0
350.478

761.741

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 Oskrba z vodo

OB000-07-0013
VODOHRAN SMOKUČ
375.722 EUR
Investicija obsega v letu 2009 še stroške zadnjih dveh situacij izgradnje in nadzora vodohrana s
pripadajočim vodovodom. Investicija je bila gradbeno v celoti zaključena v letu 2008.

OB192-09-0001
VODOVODNO OMREŽJE - INVESTICIJE
29.615 EUR
Pod to investicijo spada investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, vsako leto v višini njegove
amortizacije.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB000-07-0017
UREDITEV POKOPALIŠČA
81.501 EUR
Investicija obsega zaključne stroške sanacije pokopališkega zidu in nadzora, gradbeno je bila
zaključena v letu 2008.

OB000-07-0040
OTROŠKO IGRIŠČE BREG
20.980 EUR
Zaradi neurejenih zemljiških razmerij na lokaciji igrišča ter trenutno onemogočenega dostopa do
predvidenega igrišča, se investicija zamika v leto 2011.

1605 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB000-07-0019
NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND
V letu 2009 in naprej predvidevamo enakomerno investiranje v obstoječi stanovanjski fond.

62.517 EUR

1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA,
GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA)

1606900201 Nakup zemljišč
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OB000-07-0020
STAVBNA ZEMLJIŠČA
155.914 EUR
Ker v naprej ni mogoče določiti vseh potreb in priložnosti za nakup zemljišč, smo enake zneske
planirali za vsa prihodnja leta od 2010 dalje in obsegajo.
• stroške za izravnavo zemljišč ob izmerah cest in drugi manjši dokupi po potrebi: 13.000 €
• notarske storitve: 1.252 €,
• najemnina za Eko-otok pri žel. postaji v Žirovnici: 104 €
• drugi stroški (cenitve, objave, ipd.): 8.644 €
Podobni stroški so predvideni tudi v letu 2009, vendar smo sredstva nekoliko znižali zaradi majhne
realizacije v letu 2008.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

18029001 Nepremična kulturna dediščina

OB000-07-0034
VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
105.344 EUR
Na postavki so načrtovana sredstva za izdelavo modela in vlivanje kipa talca v Mostah, ki je bil
ukraden v letu 2008 in sicer:
• izdelava modela
19.354 EUR
• vlivanje kipa
19.530 EUR
Za prihodnja leta se planira letno sofinanciranje vlaganj v spomenike lokalnega pomena v višini 10.500
EUR letno.

1803 PROGRAMI V KULTURI

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

OB000-07-0033
KNJIŽNICA MATIJE ČOPA
V letu 2009 so na postavki načrtovana sredstva za:
• pisarniško pohištvo
1.920 EUR
• računalniška oprema
300 EUR
• sesalec
300 EUR

31.192 EUR

V naslednjih letih se planirajo vlaganja v nakup opreme za krajevno knjižnico v višini 2.300 EUR letno.
Pripadajoči del sredstev iz naslova lastništva objekta Žirovnica 63 bo v NRP vključen, ko bomo od
solastnika prejeli program vlaganj v naslednjih letih.

18039005 Drugi programi v kulturi

OB000-07-0030
SPREJEMNO KULTURNI CENTER VRBA
1.861.083 EUR
Program obsega izgradnjo objekta za izvajanje naslednjih programov s področja turizma in kulture:
- gostinska ponudba za ca 90 oseb
- prenočitvene zmogljivosti v minimalnem obsegu,
- galerijsko dejavnost,
- razstavno dejavnost,
- izobraževalno dejavnost,
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- knjižnično dejavnost (kot dopolnilni program, ne kot javna knjižnica),
- turistično informacijsko dejavnost,
- kulturno dvorano.
Po DIIP je za izvajanje vseh teh programov predvideno 1.176 m2 površine, od tega 38,30 za
izvajanje tržnega programa in 61,70 % za javni program.
Investicija naj bi se izvajala v javno zasebnem partnerstvu, pričakujemo sofinanciranje javnega
dela iz sredstev regionalnih spodbud kot za projekt širšega pomena na področju turizma.
Izvedba programa pomeni zaposlitev 10 do 12 delavcev.

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE DEJAVNOSTI

18059001 Programi športa

OB000-07-0025
VEČNAMENSKA DVORANA
5.077.960 EUR
Investicija je razdeljena v tri faze in sicer:
- 1. faza - izgradnja dvorane in ureditev zunanjih površin (parkirišča, igrišča)
- 2. faza - nakup opreme
- 3. faza - ureditev šolskega trga
Cilji investicije:
- zgraditi večnamensko športno dvorano in s tem nadomestiti premajhne in po kvaliteti
neustrezne pokrite športne površine v osnovni šoli za potrebe osnovne šole
- zagotoviti športne površine za potrebe domačih športnih klubov in društev
Ostala investicija se bo izvajala v letih 2009 in 2010 in zajema:
1. faza izvedbe celotnega projekta predvideva ureditev:
- izgradnja zunanjih parkirišč
- rušenje obstoječe telovadnice
- izgradnjo nove telovadnice – športne dvorane (v skupni neto površini novogradnje 1.749
m2), ki vključuje:
a. telovadnico z dvema vadbenima prostoroma
b. garderobe za dve vadbeni enoti s hodniki s sanitarijami
c. avlo s stopniščem
d. prostor za orodje
e. izgradnjo nadstropja s tribunami, dva kabineta športnih pedagogov, manjšo telovadnico
za ples, ki bo služila kot tretja vadbena enota
- obnova obstoječih zunanjih športnih površin (3.590 m2)
2. faza projekta predvideva nakup opreme za telovadnico. Za nakup opreme je bilo že pridobljeno
sofinanciranje Ministrstva za šolstvo in šport – športni del.
3. faza projekta predstavlja zunanjo ureditev objekta (ureditev aleje rojakov, novega šolskega
trga, pasaže). Faza predstavlja zaključek celotnega projekta, predvideno pa je, da občina pridobi
sofinanciranje s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v okviru Evropskega
sklada za razvoj kmetijstva in ribištva)
Stroški investicije po tekočih cenah in viri za pokritje le-teh so prikazani v spodnji tabeli:
Konto
420299
420400
420401
420600
420801
420804
420899

Opis
Nakup opreme in napeljav
Priprava zemljišča
Novogradnje
Nakup zemljišč
Investicijski nadzor
Načrti in druga projektna dokumentacija
Plačila drugih storitev in dokumentacije
stroški kredita in obresti
skupaj

1. faza
0,00
1.240,00
3.163.057,00
60.840,00
46.548,00
105.459,00
74.329,00
733.103,00
4.184.576,00

2. faza

3. faza

skupaj

599.918,00
0,00
599.918,00
0,00
0,00
1.240,00
0,00
267.444,00
3.430.501,00
0,00
0,00
60.840,00
8.999,00
4.012,00
59.559,00
0,00
0,00
105.459,00
8.999,00
4.012,00
87.340,00
0,00
0,00
733.103,00
617.916,00 275.468,00 5.077.960,00
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VIRI
občina
mšš
fundacija
mkgp
skupaj

3.486.589,00
597.987,00
100.000,00
0,00
4.184.576,00

420.186,00
160.690,00
4.067.465,00
197.730,00
0,00
795.717,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
114.778,00
114.778,00
617.916,00 275.468,00 5.077.960,00

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK

1902901 Vrtci

OB000-07-0031
INVESTICIJE V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA
V letu 2009 se načrtujejo sredstva za:
• beljenje vrtca
2.100 EUR
• nakup igral za igrišče vrtca
1.100 EUR
• nakup igral za igralnice
2.325 EUR
V naslednjih letih se trenutno predvidevajo vlaganja v višini 4.200 EUR letno.

28.181 EUR

1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

19039001 Osnovno šolstvo

OB000-07-0032
INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA
117.071 EUR
Za leto 2009 pa so predvidena sledeča vlaganja:
• nakup računalnikov
5.000 EUR
• zamenjava oken
5.275 EUR
V nadaljnjih letih se predvidevajo sredstva v višini 17.200 EUR letno za nakup opreme in večja
vzdrževalna dela.
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