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OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA 

ZA LETO 2007 
 

 
 
 
1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
 
 
1.1. UVOD 
 
Proračun Občine Žirovnica za leto 2007 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 4. seji dne 
15.2.2007, rebalans proračuna pa na 8. seji dne 20.9.2007. 
 
Proračun je bil izdelan na podlagi naslednjih izhodišč za ovrednotenje programov neposrednih in 
posrednih porabnikov proračuna občine Žirovnica za leto 2007: 
• ocena prihodkov iz naslova glavarine je bila upoštevana iz izračuna Ministrstva za finance z dne 

27.12.2006 
• višina ostalih davčnih in nedavčnih prihodkov je bila ocenjena glede na plan leta 2006, povečana 

za rast cen življenjskih potrebščin  
• višina kapitalskih prihodkov je bila oblikovana na pričakovanih donosih 
• višina transfernih prihodkov je bila oblikovana na osnovi pričakovanih sofinanciranj investicij 
• nominalna rast plač v javnem sektorju: 2,1% 
• rast cen življenjskih potrebščin: 2,1%. 
 
Dejanska rast izhodiščne plače v javnem sektorju v letu 2007 glede na leto 2006 je bila 1,7%, rast cen 
življenjskih potrebščin v letu 2007 pa je bila 3,6%. 
 
 
1.2. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 
 
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2007 je akt v katerem so prikazani 
predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki občine ter odhodki in drugi izdatki občine za leto 
2007.  
Zaključni račun zajema enako členitev, kot je bil sprejet proračun in obsega: 

• splošni del, 
• posebni del (finančni načrt), 
• načrt razvojnih programov.  

 
Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Žirovnica za leto 2007, sestavljajo: 
• bilanca prihodkov in odhodkov, 
• račun finančnih terjatev in naložb, 
• račun financiranja. 
 
Posebni del proračuna (finančni načrt) za leto 2007 ima dve postavki: 

• veljavni proračun je plan, ki ga je sprejel občinski svet, vsebuje pa tudi prerazporeditve za 
katere je pooblaščen župan, 

• realizacija. 
 
Načrt razvojnih programov zajema plan investicijskih izdatkov za obdobje 2007-2011, ki je bil 
sprejet v okviru proračuna 2008, saj je ta dokument trenutno veljavni NRP. 
 
Sestavni del zaključnega računa so tudi podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2007 (stanje sredstev 
in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2007). 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
 
Bilanca prihodkov in odhodkov zajema realizirane prihodke v višini 3.420.557,00 EUR in 
odhodke v višini 2.427.630,00 EUR ter izkazuje proračunski presežek v višini 992.927,00 EUR. 
 
 
 
PRIHODKI 3.420.557,00 EUR 
 
Celotni realizirani prihodki proračuna za leto 2007 znašajo 3.420.557,00 EUR in so bili realizirani 
91,9% glede na plan. Nižja realizacija prihodkov glede na plan je posledica nižje realiziranih prihodkov 
in državnega proračuna iz naslova sofinanciranja kanalizacije Rodine, nekaj na račun nižje vrednosti 
investicije večinoma pa bodo ta sredstva na proračun nakazana v letu 2008, saj se investicija še 
izvaja. 
 
 
Davčni prihodki (skupina kontov 70) 2.341.131,00 EUR 
 
V okviru davkov na dohodek in dobiček (podskupina kontov 700) so bili prihodki iz 
dohodnine (konto 7000) realizirani v višini 1.834.640,00 EUR. Navedeni prihodek predstavlja 
odstopljeno dohodnino občinam in ga Ministrstvo za finance izračuna na podlagi ZFO-1. 
 
V okviru davkov na premoženje (podskupina kontov 703) so bili davki na nepremičnine (konto 
7030) realizirani v višini 245.525,00 EUR (od tega davek od premoženja stavb v višini 38.831,00 EUR 
in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 206.694,00 EUR). Davki na premičnine 
(konto 7031) zajemajo davek na posest plovil daljših od 9 metrov, v letu 2007 ni bilo realizacije iz 
tega vira. Davki na dediščine in darila (konto 7032) so bili realizirani v višini 8.031,00 EUR, 
enkrat višje glede na plan, ki je bil postavljen v višini 4.173,00 EUR. Davki na promet nepremičnin 
in na finančno premoženje (konto 7033) so bili realizirani v višini 116.930 EUR oziroma 77,2% 
višje od realizacije leta 2006. Bodoče trende rasti oziroma upada te vrste davka pa je nemogoče 
napovedati. 
 
Domači davki na blago in storitve (podskupina kontov 704) zajemajo davke na posebne 
storitve (konto 7044), ki so po vsebini davek na dobiček od iger na srečo. Le-ti so bili realizirani v 
višini 2.183,00 EUR, kar je višje od planiranega (1.300,00 EUR). Bistveno izdatnejši vir v tej skupini so 
drugi davki na uporabo blaga in storitev (konto 7047), znotraj katerih je bila okoljska dajatev 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda realizirana v višini 102.496,00 EUR, turistična 
taksa v višini 3.510,00 EUR, komunalne takse v višini 241,00 EUR, pristojbina za vzdrževanje gozdnih 
cest v višini 2.961,00 EUR in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v 
višini 24.614,00 EUR. 
 
 
Nedavčni prihodki (skupina kontov 71) 429.007,00 EUR 
 
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja (podskupina kontov 710) zajema prihodke 
od udeležbe na dobičku in dividend (konto 7100), kjer so realizirane dividende Gorenjske banke 
Kranj v višini 7.387,00 EUR, izplačila iz dobička Radia Triglav v višini 26,00 EUR. 
Prihodki od obresti (konto 7102) zajemajo obresti od sredstev na vpogled v višini 978,00 EUR, 
prejete obresti iz naslova vezanih tolarskih depozitov v višini 43.726,00 EUR in prejete obresti iz 
naslova posojil za drobno gospodarstvo v višini 3,00 EUR. 
Prihodki od premoženja (konto 7103) vsebujejo prihodke iz najemnine za poslovni prostor Titova 
16 v višini 20.340,00 EUR, prihodke od stanarin v višini 1.315,00 EUR.  
Prihodki od oddajanja deponije Mala Mežakla so bili realizirani v višini 67.555,00 EUR, prihodki iz 
naslova oddaje plakatnih mest v višini 350,00 EUR, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od 
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prirejanja iger na srečo v višini 51.759,00 EUR, koncesijska dajatev za vodno pravico v višini 
26.301,00 EUR. 
 
Takse in pristojbine (podskupina kontov 711) vsebujejo prihodke iz naslova upravnih taks v 
višini 5.676,00 EUR. 
 
Pod postavko globe in druge denarne kazni (podskupina kontov 712) so zajeti prihodki iz 
naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 1.536,00 EUR. 
 
Drugi nedavčni prihodki (podskupina kontov 714) vsebujejo realizirane obresti EZR v višini 
320,00 EUR, komunalne prispevke v višini 185.430,00 EUR in druge izredne nedavčne prihodke v višini 
17.286,00 EUR. 
 
 
Kapitalski prihodki (skupina kontov 72) 419.459,00 EUR 
 
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev (podskupina kontov 720) vsebujejo kupnine prodanih 
poslovnih prostorov Breznica 1 v višini 89.417,00 EUR, kupnine prodanih stanovanj na podlagi 
stanovanjskega zakona v višini 9.656,00 EUR ter kupnina od prodaje stanovanja na naslovu Selo 8a v 
višini 116.200,00 EUR. 
 
 
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev (podskupina kontov 
722) zajemajo kupnine od prodanih stavbnih zemljišč v višini 202.820,00 EUR, kjer so se prodala tri 
nezazidana stavbna zemljišča na Bregu v skupnem znesku 160.100,00 EUR, del zemljišča v Zabreznici 
v višini 1.868,00 EUR, prihodki od zamenjave zemljišča v ZN Moste v višini 22.991,00 EUR (namenski 
odhodek je zajet na postavki 1671 stavbna zemljišča v višini 28.963,00 EUR) ter prihodek od prodaje 
solastniškega deleža stavbe in zemljišča na naslovu Žirovnica 59 v višini 17.861,00 EUR. 
Prihodki iz naslova plačil odškodnin za ustanovitev služnosti na zemljiščih v lasti občine so v letu 2007 
znašali 1.366,00 EUR. 
 
 
Transferni prihodki (skupina kontov 74) 230.960,00 EUR 
 
Na postavki transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij (podskupina kontov 740) 
so zajeta prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400), od tega: 

− prihodki od požarne takse v višini 5.241,00 EUR,  
− sredstva za investicije po 21. členu ZFO-1 v višini 46.783,00 EUR,  
− sredstva strukturnih skladov v višini 154.558,00 EUR, 
− sredstva za delo skupnega organa občinske uprave v višini 2.038,00 EUR 
− sredstva za vzdrževanje gozdnih cest v višini 4.135,00 EUR. 

Navedeni transferni prihodki so na ravni planiranih, razen sredstev strukturnih skladov, kjer je 
pogodbena vrednost sofinanciranja izgradnje kanalizacijskega omrežja Rodine v višini 439.959,00 EUR 
in ne 638.066,00 EUR, kot je bilo planirano, s tem da je bil do konca leta realiziran le del sredstev, 
ostalo bo v letu 2008 (sofinancira se 76,38% upravičenih stroškov investicije). Prav tako je bilo v 
planu zajet strošek investicije v kanalizacijo Rodine po bruto sistemu z DDV, katerega pa se odbija in 
se v realizaciji ne prikazuje niti kot odhodek niti vračilo DDV kot prihodek. 
 
Nadalje v to skupino prihodkov sodijo prejeta sredstva iz občinskih proračunov (konto 7401), 
ki vsebuje prihodke iz naslova presežka delovanja komisije za letovanja v višini 2.729,00 EUR in 
pripadajoči del sredstev okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov, ki so jo občine Radovljica in 
Bohinj namenile za vlaganja v deponijo na mali Mežakli v višini 15.476,00 EUR. 
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ODHODKI 2.427.630,00 EUR 
 
 
Celotni realizirani odhodki proračuna za leto 2007 znašajo 2.427.630,00 EUR in so bili realizirani 
53,6% glede na veljavni plan. 
Skupaj so tekoči izdatki proračuna (odhodki + transferi) v letu 2007 znašali 1.486.912,00 EUR oziroma 
85% planiranih tekočih izdatkov. 
Realizirani investicijski izdatki proračuna (odhodki + transferi) v letu 2007 so znašali 2.782.289,00 EUR 
oziroma 34% planiranih investicijskih izdatkov proračuna. 
 
 
Po ekonomski klasifikaciji odhodke razdelimo na tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske 
odhodke in investicijske transfere. 
 
 
 
Tekoči odhodki (skupina kontov 40) 703.767,00 EUR 
Tekoči odhodki predstavljajo stroške plač in izdatkov zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno 
varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti in rezerve. V letu 2007 so bili realizirani v višini 
703.767,00 EUR oziroma 29% vseh realiziranih odhodkov. 
 
 
Tekoči transferi (skupina kontov 41) 783.145,00 EUR 
Tekoči transferi vsebujejo subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom, transfere 
neprofitnim organizacijam in ustanovam in druge tekoče domače transfere. Realizirani so bili v višini 
783.14,00 EUR oziroma 32% vseh realiziranih odhodkov. 
 
 
Investicijski odhodki (skupina kontov 42) 685.834,00 EUR 
Investicijski odhodki zajemajo odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev in nakup zemljišč. 
Realizirani so bili v višini 685.834,00 EUR oziroma 28% vseh realiziranih odhodkov. 
 
 
Investicijski transferi (skupina kontov 43) 254.884,00 EUR 
Investicijski transferi zajemajo dopolnilna investicijska sredstva izplačana javnim zavodom in javnim 
podjetjem. Realizirani so bili v višini 254.884,00 EUR oziroma 10% vseh realiziranih odhodkov. 
 
 
 
 
Podrobnejša obrazložitev odhodkov proračuna po programski klasifikaciji javnofinančnih odhodkov je 
podana v posebnem delu proračuna. 
 
V nadaljevanju je prikazana pregled planiranih in realiziranih investicijskih odhodkov proračuna, ter 
nekaterih tekočih odhodkov, ki jih bo potrebno prenesti v tekoči proračun. Odstopanja so predvsem 
pri investiciji v kanalizacijsko omrežje in pločnik. Posebej je navedeno katere investicije in v kakšni 
višini bo potrebno vključit v rebalans 2008. V zadnji koloni so navedeni tudi razlogi, zakaj sredstva 
niso bila porabljena. V večini primerov gre za to, da so investicije v teku in situacije še niso zapadle. 
V nekaterih primerih bo pa potrebno v rebalansu zagotoviti poleg sredstev, ki se prenašajo še dodatna 
sredstva, ker bodo dejanski stroški višji. 
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NRP Opis Veljavni  
proračun Realizacija razlika prenos  

v 2008 opomba 

0605 
REZERVA ZA ODPRAVO 
NESORAZMERIJ PRI PLAČAH 9.834 0 9.834 9.834 

sredstva je po uredbi potrebno 
prenesti 

1601 URBANIZEM 118.265 14.423 103.841 89.415 
že prevzete obveznosti po 
pogodbah 

1661 PROGRAM GEODETSKIH DEL 25.008 10.175 14.833 6.753 
že prevzete obveznosti po 
pogodbi 

07-0001 PLOČNIK IN AP -1.faza                                  482.177 0 482.177 482.177 investicija v teku 

07-0002 PLOČNIK IN AP - 2. faza                                41.729 0 41.729 0 
zaradi postopka OPN se bodo 
projekti prenesli v leto 2009 

07-0003 
SANACIJA IN RAZŠIRITEV CESTE 
V ŽIROVNICI                121.884 68.007 53.877 53.877 

investicija je končana, finančno 
še nepokrita, dodatna dela 

07-0004 CESTA ZN MOSTE                                         10.432 1.937 8.495 0  
07-0005 RAZŠIRITEV CESTE V ZAVRŠNICO                           8.346 0 8.346 8.346 prenašajo se sredstva za projekte 
07-0007 ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST                            21.600 21.600 0 0  
07-0008 PARKIRIŠČE OB ŽP ŽIROVNICA                             4.173 540 3.633 3.633 prenašajo se sredstva za projekte 
07-0009 SANACIJA ZIDU V DOSLOVČAH                              33.383 0 33.383 33.383 izvedba se prenaša v leto 2008 

07-0011 CESTA V GLENCO                                         52.536 50.589 1.947 1.947 
finančno investicija zaključena v 
letu 2008 

07-0012 UREDITEV GLENCE                                        10.528 6.793 3.736 3.736 
odprta predobremenitev za 
projekte 

07-0013 VODOHRAN SMOKUČ                                        256.710 12.942 243.769 243.769 
investicija se prenaša v leto 2008 
zaradi previsoke ponudbe pri JN 

07-0014 
NEPROMETNA IN PROMETNA 
SIGNALIZACIJA                    16.692 6.930 9.762 5.326 že prevzete obveznosti 

07-0015 JAVNA RAZSVETLJAVA                                     72.090 6.409 65.681 65.681 

JR kanalizacija Rodine, že 
prevzete obveznosti, še 
neplačane 

07-0016 ZBIRNI CENTER V ŽIROVNICI                              54.977 63.741 -8.764 0  
07-0017 UREDITEV POKOPALIŠČA                                   57.001 14.271 42.729 42.729 investicija je v teku 

07-0018 METEORNA KANALIZACIJA                                  16.692 0 16.692 8.000 sredstva za ponikovalnico v Vrbi 

07-0019 
NEPROFITNI STANOVANJSKI 
FOND                            18.048 12.217 5.831 5.831 

sredstva se prenesejo za izvedbo 
v letu 2008 

07-0020 STAVBNA ZEMLJIŠČA                                      52.755 46.413 6.343 0  

07-0021 LETOVIŠČE FINIDA                                       1.252 0 1.252 1.252 
sredstva se namensko prenesejo 
za vlaganja v Finido 

07-0022 
MODERNIZACIJA OBČINSKE 
UPRAVE                           5.874 5.526 348 0  

07-0023 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3                            18.100 17.845 255 0  
07-0024 POŽARNO VARSTVO                                        42.798 38.196 4.602 4.173 prenos za neizvedene investicije 
07-0025 VEČNAMENSKA DVORANA                                    104.323 4.541 99.782 99.782 projekt je v teku 
07-0027 KANALIZACIJA RODINE                                    842.267 426.498 415.769 415.769 investicija je v teku 
07-0028 KANALIZACIJA VRBA IN BREZNICA                       65.799 971 64.828 64.828 pripravljalna dela v teku 

07-0029 
KANALIZACIJA ŽIROVNICA, 
MOSTE, BREG S ČN                10.000 0 10.000 10.000 pripravljalna dela v teku 

07-0031 
INVESTIVIJE V VRTEC PRI OŠ 
ŽIROVNICA 4.173 4.166 7 0  

07-0032 INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA                             29.071 29.071 0 0  
07-0033 KNJIŽNICA MATIJE ČOPA                                  18.987 16.934 2.053 0  

07-0034 
VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE 
DEDIŠČINE                   12.924 12.924 0 0  

07-0035 ČISTILNA NAPRAVA                                       0 0 0 0  

07-0036 OBČINSKE CESTE                                         113.884 0 113.884 0 
Sredstva vključena pri kanalizaciji 
Rodine 

07-0037 KANALIZACIJA ZABREZNICA, SELO                          10.000 0 10.000 10.000 pripravljalna dela v teku 
07-0038 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA                               8.763 0 8.763 0  

07-0039 POVEZOVALNI KANALI                                     128.526 10.499 118.027 118.027 
investicija je v fazi pripravljalnih 
del 

07-0040 OTROŠKO IGRIŠČE BREG                                   10.980 0 10.980 10.980 projekt je v teku 
 SKUPAJ 2.912.581 973.587 1.938.995 1.799.348  

 



 6

 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od 
prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.  
Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2007 izkazuje prejeta vračila danih posojil v višini 372 EUR, 
ki zajemajo vračila dolgoročnih kreditov za drobno gospodarstvo, ki so bila dodeljena, še v bivši občini 
Jesenice. 
Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje presežek v višini 372 EUR. 
 
 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA 
 
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem 
presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu 
financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v 
proračunskem letu. 
Račun financiranja za leto 2007 ni imel realizacije. 
 
Sredstva na računu so se v letu 2007 zvišala za 993.299 EUR, tako da stanje sredstev na računu na 
dan 31.12.2007 znaša 1.907.888 EUR. 
 
Sredstva proračunske rezerve občine, so na dan 1.1.2007 znašale 12.656,93 EUR, v letu 2007 je 
bilo v rezervni sklad izločeno 4.173,00 EUR ter pripisane obresti v višini 511,60 EUR. Stanje sredstev 
proračunske rezerve občine na dan 31.12.2007 tako znaša 17.341,53 EUR. 
 
 



 7

 
2. POSEBNI DEL PRORAČUNA 
 
 
 
2.1. PRERAZPOREDITVE PLANA 
 
Po rebalansu proračuna za leto 2007, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 8. seji dne 20.9.2007 je 
župan v skladu s 5. členom odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2007 odredil naslednje 
prerazporeditve plana: 
 

Postavka Opis rebalans 2007 veljavni plan 2007 razlika (r-vp) 

0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA 51.678 48.678 -3.000,00 

0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. JUNIJ) 757 877 120,00 

0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) 3.095 4.995 1.900,00 

0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE 200.117 203.117 3.000,00 

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE 75.638 75.438 -200,00 

0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 1.818 2.018 200,00 

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE 9.493 11.493 2.000,00 

0714 PRENOS POŽARNE TAKSE 4.590 5.241 651,02 

1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 123.998 139.950 15.952,00 

1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE) 13.519 15.457 1.938,00 

1501 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA 57.452 63.740 6.288,00 

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) 1.226.104 1.009.710 -216.394,30 

1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) 541.851 471.428 -70.423,00 

1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC 7.511 9.044 1.533,00 

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 12.519 12.924 405,00 

1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE 13.020 14.020 1.000,00 

2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 15.392 72.968 57.575,30 

   Skupaj odhodki 4.728.937 4.531.482 -197.455 

740001 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
investicije 893.839 696.384 -197.455 

   Skupaj prihodki 893.839 696.384 -197.455 
 
Postavka 0121 Stroški dela župana in podžupana se je znižala, ker so bila sredstva planirana previsoko 
in so se prerazporedila na postavko 0601 Stroški dela občinske uprave, kjer so bila sredstva planirana 
prenizko in so bili dejanski stroški višji od planiranih. 
 
Po rebalansu proračuna je bil občini izstavljen zahtevek za stroške prireditve ob lipi na Breznici v višini 
120,00 EUR, ki se je kril iz postavke 0423 Občinske proslave (25. junij), potrebna sredstva so se 
prerazporedila iz postavke 2302 Splošna proračunska rezervacija. 
 
Iz postavke 0424 Občinske proslave (3. december) so se krili stroški proslave izvedene v letu 2006 (30 
dnevni rok plačila v breme proračuna), vendar je decembra 2007 zapadel v plačilo tudi strošek izvedbe 
programa proslave za leto 2007, ki je planiran v letu 2008, zato je bilo postavko potrebno povečati. 
Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 Splošna proračunska rezervacija. 
 
Na postavki 0612 Poslovni prostor Breznica 3 so bila sredstva za tekoče vzdrževanje prenizko 
planirana, zato je bilo potrebno manjkajoči del prerazporediti iz postavke 0602 Materialni stroški 
občinske uprave. 
 
Iz postavke 0701 Sredstva za zveze, zaščito in reševanje je Občina Žirovnica nakazala Občini Železniki 
denarno pomoč v višini 2.000,00 EUR za sanacijo škode ob poplavah, ki so jo prizadele v septembru 
2007. Sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 Splošna proračunska rezervacija. 
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Požarna taksa je namenski prihodek proračuna (740001 Prejeta sredstva državnega proračuna za 
investicije), ki se v celoti namenja za nabavo gasilske opreme. Navedeni prihodek je bil v letu 2007 
realiziran za 651,02 EUR višje od planiranega, zato je bilo potrebno za isti znesek povišati odhodke na 
postavki 0714 Prenos požarne takse. 
 
Po pridobitvi izvajalca in sklepa o pridobljenih sredstvih iz strukturnih skladov se je izkazalo, da je na 
postavki 1512 Fekalna kanalizacija (investicije) v veljavnem proračunu preveč planiranih sredstev v 
višini 216.394,30 EUR, na postavki 1613 Vodovodno omrežje (investicije) pa so bila previsoko 
planirana sredstva v višini 70.423 EUR. Hkrati je bilo na prihodkovni strani proračuna (740001 Prejeta 
sredstva državnega proračuna za investicije) predvideno previsoko sofinanciranje s strani strukturnih 
skladov. Zato se je znižal plan prihodkov za 198.106 EUR ter posledično znižali odhodkovni postavki 
1512 za 127.683 EUR in 1613 za 70.423 EUR. Sredstva na postavki 1512 v višini 88.711 EUR so se 
prerazporedila na druge proračunske postavke in sicer:  

− 63.000 EUR na postavko 2302 Splošna proračunska rezervacija  
− 15.952 EUR na postavko 1301 Vzdrževanje občinskih cest, kjer je bilo opravljenih že kar nekaj 

več del od predvidenih, še posebej pa dodatno nenehno krpanje cesarske ceste, ki je služila 
za obvoznico v času gradnje kanalizacije na Rodinah, 

− 1.938 EUR na postavko 1342 Javna razsvetljava (tekoče vzdrževanje), kjer so bila sredstva 
prekoračena zaradi dveh poškodovanih drogov pri prometnih nesrečah (krivce smo že terjali 
za škodo), 

− 6.288 EUR na postavko 1501 Odlagališče mala Mežakla, kjer je bilo planirano manj sredstev 
dobljenih iz takse za obremenjevanje okolja, kot smo jo dobili in tudi že posodili Občini 
Jesenice 

− 1.533 EUR na postavko 1631 Vzdrževanje javnih zelenic, kjer je bilo zaradi dolge, tople jeseni 
potrebno opraviti še dodatno košnjo zelenic ter nekaj več zasaditev z rožami. 

 
Na postavki 1802 Varstvo naravne in kulturne dediščine so bila za obnovo Plečnikovega spomenika 
planirana sredstva v višini 4.173 EUR, predračunska vrednost obnovitvenih del pa je znašala 4.576,80 
EUR. Manjkajoča sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 Splošna proračunska rezervacija.  
 
Na postavki 1861 Društva in druge organizacije so se zagotovila dodatna sredstva za sofinanciranje 
obratovanja drsališča v Žirovnici v višini 1.000 EUR. Sredstva pri sprejemanju proračuna niso bila 
planirana, ker se drsališče v preteklih letih nikoli ni vzpostavilo. V želji da imajo vsi otroci brezplačno 
drsanje v času praznikov in počitnic se je del sredstev za obratovanje drsališča zagotovil iz 
proračunskih sredstev. Manjkajoča sredstva so se prerazporedila iz postavke 2302 Splošna 
proračunska rezervacija.  
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2.2. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 
 
 
 
01 OBČINSKI SVET 
 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
 
 
0101 Politični sistem 
 
 
01019001 Dejavnost občinskega sveta 
 
 
0101 STROŠKI DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA 17.010 EUR 
Stroški delovanja občinskega sveta, odborov in vaških odborov so bili 10,5% nižji od planiranih. 
Planiranih je bilo 10 rednih, 2 izredni in 2 nadaljevanju seje s 85 % udeležbo. Dejansko je bilo 8 
rednih sej s 85 % udeležbo, 1 izredna seja s 64,3 % udeležbo  in 1 nadaljevanje  seje s 86 % 
udeležbo.  Planirano je bilo 8 sej vsakega odbora s 85 % udeležbo, dejansko pa so odbori zasedali:  

• odbor za negospodarstvo na 7 sejah, 
• komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 3 sejah, 
• odbor za gospodarstvo na 8  sejah, 
• statutarno pravna komisija na 8  sejah, 
• odbor za prostor in komunalno infrastrukturo na 8 sejah, 

Tudi udeležba sej je bila v povprečju  nižja od planirane.  
 
 
0102 POLITIČNE STRANKE 3.870 EUR 
Na postavki so bila realizirana sredstva za sofinanciranje delovanja političnih strank, v višini, 
opredeljeni v odloku o financiranju političnih strank, glede na volilni rezultat na zadnjih volitvah.  
Dotacije so bile nakazane v naslednji višini v EUR:  
 

stranka Letna dotacija 
Slovenski demokrati 892,32 
SD 868,32 
LDS 666,96 
NSI 465,72 
SLS 465,72 
DESUS 255,36 
SMS 255,36 
skupaj 3.869,76 

 
 
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 
 
 
0111 OBČINSKE VOLITVE 202 EUR 
Stroški se nanašajo na povračilo stroškov volilne kampanje v skladu z zakonom o volitvah.  
 



 10

 
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 
 
 
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 
 
 
03029002 Mednarodno sodelovanje občin 
 
 
0301 MEDNARODNO SODELOVANJE 245 EUR 
Sredstva so bila porabljena za dve mednarodni udeležbi KD Dr. France Prešeren pri izvedbi kulturnih 
prireditev.  
 
 
 

04 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

 
 
0401 Kadrovska uprava 
 
 
04019001 Vodenje kadrovskih zadev 
 
 
0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA 3.628 EUR 
Največji del sredstev, 2.720,8 EUR oz. 53 %,   je bil porabljen za denarne nagrade (2 plaketi in 1 
nagrada Občine Žirovnica, 150 EUR za županova priznanja). Sredstva niso bila porabljena v celoti, ker 
niso bila podeljena vsa možna priznanja, pri katerih se izplača tudi denarna nagrada. 907,00 EUR je bil 
strošek objave razpisa.  
 
 
0403 Druge skupne administrativne službe 
 
 
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 
 
 
0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI 6.162 EUR 
Stroški se nanašajo na uradne objave sprejetih predpisov oz. aktov, ki jih sprejemajo organi Občine 
Žirovnica. Uradno glasilo občine je Uradni list Republike Slovenije.   
 
 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
 
 
0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) 2.517 EUR 
Stroški prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku se nanašajo predvsem na stroške kulturnega 
programa na prireditvenem prostoru v Vrbi, postavitev odra, pogostitev nastopajočih, zagotovitev prve 
pomoči, sanitarij in stroški plakatiranja.  
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0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. JUNIJ) 878 EUR 
Stroški praznovanja dneva državnosti in spominskega dneva se nanašajo na stroške spominske 
komemoracije ob spomeniku talcev v Mostah, prireditve ob lipi na Breznici v počastitev praznika in 
stroški spominskega pohoda na Stol.   
 
 
0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) 4.966 EUR 
Sredstva so bila namenjena  za izvedbo proslave s slovesno podelitvijo občinskih priznanj, izvedbo 
kulturnega programa, plakatiranja in  pogostitve.  Stroški se pretežno nanašajo na   izvedbo prireditve 
v letu 2006, za katero so računi zapadli v plačilo v letu 2007.  
 
 
0425 OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER) 0 EUR 
V letu 2006 ni bilo prireditve v počastitev dneva samostojnosti. Če bi bila organizirana, bi strošek 
izvedbe bremenil leto 2007, ko bi obveznosti zapadle  v plačilo.  
 
 
0426 OSTALE PRIREDITVE 1.890 EUR 
Iz te postavke se krijejo stroški prireditev, ki niso vezane na državne in občinski praznik in ob 
sprejemu proračuna še niso bile opredeljene. V letu 2007 so bile to  
novoletna zabava 417,30 
tekmovanje čebelarjev 750,60 
komemoracija 1. novembra 132,00 
prvomajski pohod na Zelenico 420,00 
Dan brez avtomobila 170,00 
skupaj 1.889,90 
 
 
 
 
 
02 NADZORNI ODBOR 
 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 
 
 
0203 Fiskalni nadzor 
 
 
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 
 
 
0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA 2.002 EUR 
Za delo nadzornega odbora so bila sredstva planirana za 6 sej s polno udeležbo, dejansko je bilo 6 sej 
s povprečno 94 % udeležbo.   
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03 ŽUPAN 
 
 
01 POLITIČNI SISTEM 
 
 
0101 Politični sistem 
 
 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 
 
 
0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA 48.167 EUR 
Nagrada za delo župana je določena z zakonom, nagrada podžupana pa poleg tega še z občinskim 
aktom. Stroški so nastali v skladu z določili teh dveh predpisov.  
 
 
0122 PROTOKOL 9.863 EUR 
Stroški protokola se nanašajo na obveznosti župana in občine ob obiskih predstavnikov drugih občin, 
podjetij in drugih organizacij in stroški reprezentance in sprejemov ob različnih priložnostih (otvoritve, 
prazniki ipd. )  Stroški protokola so največji v mesecu januarju zaradi protokolarnih obveznosti ob 
občinskem prazniku in ob novem letu, ki bremenijo proračun naslednjega leta, ko so računi plačani.  
Skoraj 1.000 EUR je bilo porabljenih za članarino Združenju občin Slovenije, v postavki pa so tudi 
stroški za namestitev zastav.  
 
 
0123 INFORMIRANJE 19.153 EUR 
Sredstva so bila porabljena za informiranje preko naslednjih medijev oz. za naslednje namene:  
 
 izhajanje EUR 
GTV Za 8 mes. 2.491,00 
Radio Triglav Vsakih 14 dni 2.732,45 
posebne objave, predstavitve priložnostno 3.087,01 
Spletna stran – letna naj.+ post. Tekoči stroški 2.910,00 
Stroški sveta časopisa – sejnine  396,48 
časopis 4–krat letno 6.038,92 
Zgibanka ZTK 7 številk 1.497,06 
skupaj  19.153,00 
 
Posebne objave v letu 2007 so bile izid publikacije Zgornja Gorenjska, objava v publikaciji Gorenjska, 
ki jo izdaja Gorenjski Glas, objave podatkov o občini v PIRSU in rumenih straneh, posebna javljanja  
ob  kulturnem dnevu in občinskem prazniku in druge manjše objave.   
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04 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

 
 
0403 Druge skupne administrativne službe 
 
 
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 
 
 
0421 POKROVITELJSTVA 6.058 EUR 
Sredstva na postavki so bila porabljena za sledeče namene: 
 

− RAGOR (pogostitev "Trhle veje") 150,20 
− Kolenc Špela - seminar saksofon 133,33 
− Ravnik Janez-pomoč pri obnovi dvigala 66,67 
− ŠPORTNO DRUŠTVO HOKEJSKE SELEKCIJE OLIMPIJA (svetovno prvenstvo Quebec) 100,00 
− KUD BLED (svetovni folklorni festival v Braziliji) 200,00 
− DRUŠTVO ZA EKOLOŠKE IN KULTUROLOŠKE DEJAVNOSTI JASA (izdaja knjig) 200,00 
− TVD partizan Žirovnica (pokali odbojka na mivki) 167,54 
− KD DR. FRANCE PREŠEREN ŽIROVNICA BREZNICA (mednarodno pevsko srečanje) 400,00 
− ZDRUŽENJE BOLNIKOV S CEREBROVASKULARNO BOLEZNIJO (delo drštva) 50,00 
− SONČEK ZGORNJE GORENJSKE (tekmovanje v pikadu 2007) 60,00 
− Legat Franc (sofinanciranje zgibanke Podružnice Brezniške fare) 200,00 
− ČEBELARSKA ZVEZA ZGORNJE GORENJSKE (glasilo Kranjska čebela) 200,00 
− RDEČI NOSKI-DRUŠTVO ZA POMOČ TRPEČIM IN BOLNIM (turneja Rdečih noskov) 50,00 
− ZZV KRANJ (izvedba raziskave ESPAD) 50,00 
− TVD PARTIZAN ŽIROVNICA (akcija "Veter v laseh") 200,00 
− KGZS - ZAVOD KR (izdaja zbornika) 50,00 
− KGZS - ZAVOD KR (srečanje kmetov treh dežel v Strahinju) 50,00 
− DRUŽINSKI DVOBOJ (majice) 125,76 
− DRUŠTVO AJDA GORENJSKA (delo društva 2007) 50,00 
− DRUŠTVO AJDA GORENJSKA (prireditev "Dan odprtih vrat ekoloških kmetij") 150,00 
− ZBU NOB JESENICE IN KRANJSKA GORA (delo odbora 2007) 50,00 
− GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE (objava oglasa v zloženki 200,00 
− ŽUPNIJSKA KARITAS BREZNICA (miklavževanje za otroke) 125,00 
− SSK STOL ŽIROVNICA (Aape Adria 2007) 150,00 
− IPA RK GORENJSKA (akademija ob 15.letnici ustanovitve) 100,00 
− DRUŠTVO REJCEV DROBNICE ZGORNJE GORENJSKE (delovanje društva) 100,00 
− OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA JESENICE (delo odbora) 50,00 
− LUR (sofinanciranje programa PUM) 800,00 
− DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV  VOJN GORENJSKE (delo društva 2007) 50,00 
− AMD ŽIROVNICA (avto rally 2007) 100,00 
− USTANOVA MALI VITEZ  - FUNDACIJA ZA POMOČ MLADIM (sofinanciranje dejavnosti) 50,00 
− ZSKSS SKAVTSKI ROD POD SVOBODNIM SONCEM (Kvajdej 2007) 100,00 
− GLASBENA ŠOLA JESENICE (srečanje harmonikarjev) 150,00 
− GLASBENA ŠOLA JESENICE (60-let GŠ) 50,00 
− KLUB UPOKOJENIH DELAVCEV  MNZ "MAKS PERC" JESENICE (šp.igre) 100,00 
− ZDRUŽENJE MOBILIZIRANIH GORENJCEV V REDNO NEMŠKO VOJSKO (delo društva) 50,00 
− KONJENIŠKI KLUB STOL (žegnanje konj 2006) 85,00 
− SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE (delo društva) 100,00 
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− OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE (računanje je igra) 100,00 
− KAŠARIJA TEAM (sponzoriranje dejavnosti) 100,00 
− OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA (novoletni koncert) 410,00 
− OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA (pomoč učencem z učnimi težavami) 100,00 
− KONJENIŠKI KLUB STOL (žegnanje konj 2007) 85,00 
− PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZABREZNICA (prireditev) 200,00 
− SKUPAJ 6.058,50 

 
 
 
 
04 OBČINSKA UPRAVA   
 
 
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA   
 
 
0202 Urejanje na področju fiskalne politike   
 
 
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike   
 
 
0201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 1.980 EUR 
Stroški se nanašajo na vodenje računov Občine Žirovnica in stroške razporejanja javno finančnih 
prihodkov.  
 
 
 

04 
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE 

 
 
0403 Druge skupne administrativne službe   
 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem   
 
 
0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 550 EUR 
Za poslovni prostor v objektu na naslovu  C.m. Tita 16 najemnik redno pokriva stroške 
najemnine(Zavod za zaposlovanje), občina pa iz te postavke krije stroške upravljanja in skupnih 
vzdrževalnih del v objektu (deratizacija, pregled dvigala, ipd.). Sredstva v te namene so bila 
porabljena približno v eni četrtini, ker v letu 2007 na objektu ni bilo večjih vzdrževalnih del. 
 
 
0432 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 1 187 EUR 
Sredstva na tej postavki so bila porabljena minimalno za plačilo vodovodnega in telefonskega 
priključka, največji strošek je strošek notarske overitve pogodb za prenos dela objekta na nove 
lastnike. Od leta 2007 dalje  objekt ni več v lasti občine. 
 
 
0433 POSLOVNI PROSTOR SELO 15 8 EUR 
Iz te postavke so se plačali  stroški upravljanja in zavarovanja za prostor do aprila 2007, ki ga ima v 
najemu Zveza borcev. Od aprila 2007 dalje objekt na Selu 15 ni več v upravljanju Občine Žirovnica, 
zato iz tega naslova občina nima več obveznosti.  
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0434 LETOVIŠČE FINIDA 0 EUR 
V letu 2007 v letovišču Finida ni bilo vzdrževalnih del.  
 
 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA   
 
 
0603 Dejavnost občinske uprave   
 
 
06039001 Administracija občinske uprave   
 
 
0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE 201.431 EUR 
V občinski upravi Občine Žirovnica je bilo v letu 2007 zaposlenih po stanju 8  delavcev, od tega je bila 
ena delavka pretežni del leta odsotna zaradi bolniške in porodniške. Eno delovno mesto je bilo zaradi 
zamenjave del leta zasedeno dvojno.  
 
 
0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE 69.647 EUR 
Materialni stroški občinske uprave so bili v letu 2007 nižji od planiranih in tudi nominalno nižji kot v 
letu 2006. Po obsegu si stroški občinske uprave sledijo:  
  EUR % 
402007 Računalniške storitve 8.664,54 12,44 
402000 Pisarniški material in storitve 7.481,29 10,74 
402800 Davek na izplačane plače 6.719,59 9,65 
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta 6.640,20 9,53 
402206 Poštnina in kurirske storitve 4.623,89 6,64 
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 4.422,24 6,35 
402999 Drugi operativni odhodki 2.925,97 4,20 
402003 Založniške in tiskarske storitve 2.856,64 4,10 
402001 Čistilni material in storitve 2.549,31 3,66 
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.378,06 3,41 
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 2.183,63 3,14 
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 1.894,71 2,72 
402402 Stroški prevoza v državi 1.754,11 2,52 
402099 Drugi splošni material in storitve 1.426,57 2,05 
402200 Električna energija 1.359,21 1,95 
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov 1.334,28 1,92 
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 1.005,97 1,44 
402006 Stroški oglaševalskih storitev 940,65 1,35 
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 917,60 1,32 
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 797,82 1,15 
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 764,31 1,10 
402299 Druge storitve komunikacij in komunale 757,44 1,09 
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 725,63 1,04 
402301 Vzdrževanje in popravila vozil 674,63 0,97 
402912 Posebni davek na določene prejemke 674,39 0,97 
411908 Denarne nagrade in priznanja 594,56 0,85 
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih 555,01 0,80 
402009 Izdatki za reprezentanco 353,49 0,51 
402512 Zavarovalne premije za opremo 341,17 0,49 
402203 Voda in komunalne storitve 308,22 0,44 
402902 Plačila po pogodbah o delu 258,06 0,37 
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 248,82 0,36 
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402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 208,72 0,30 
402504 Zavarovalne premije za objekte 115,09 0,17 
402304 Pristojbine za registracijo vozil 113,41 0,16 
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 77,42 0,11 
 
 
0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA 3.433 EUR 
Stroški dela skupnega organa se nanašajo na delo občinskega redarja, ki za našo občino dela v 
organu skupne občinske uprave skupaj z Občino Jesenice v deležu števila prebivalcev, poleg redarja 
pa strošek zajema tudi sorazmerni del režijskih del, vezanih na delo občinskega redarja.  
 
 
0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA 823 EUR 
Materialni stroški se nanašajo na delo občinskega redarja v sorazmernem deležu, skupaj s 
pripadajočim deležem potrebnih sredstev za vodenje in režijske stroške.  
 
 
0605 REZERVA ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ PRI PLAČAH 0 EUR 
Sredstva za odpravo nesorazmerja niso bila potrebna, ker se plače še ne izplačujejo glede na uvrstitve 
v plačilni razred oz. se zakon o razmerjih plač v tem delu še ni začel uporabljati.  
 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje 

občinske uprav 
 
 
0611 PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE 5.526 EUR 
V letu 2007 je bil nabavljen razvlažilec zraka, antivirusni program, skladiščna in arhivska oprema 
(1.651,79 EUR), računalniška oprema (prenosnik, 2 tiskalnika, 1 računalnik – skupaj 2.351,32 EUR), 
obroki za mobitele in snemalna naprava.  
 
 
0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3 2.011 EUR 
Izvedeno je bilo pleskanje fasade in dela poslovnih prostorov, vzdrževalna dela na wc in servis 
gorilnika.  
 
 
0613 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3  (INVESTICIJE) 17.845 EUR 
Zgrajena je bila nadstrešnica in vhodni podest nad vhodom v objekt (6.812,72 EUR) in zgrajeno in 
asfaltirano parkirišče pred občinsko stavbo (11.032,44 EUR).  
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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 9.422 EUR 
Sredstva so bila porabljena za sledeče namene: 
 

NAMEN realizacija 

USPOSABLJANJE 2.528,43 

usposabljanje EPP -10-urni tečaj 579,85 

enota za reševanje - 6 članov 1.948,58 
  
OPREMLJANJE 2.651,73 
  
DELOVANJE DRUŠTEV V JAV.  INTERESU 1.848,00 
  
DRUGE NALOGE 394,31 

SKUPAJ 7.422,47 

dodatna sredstva za pomoč Železnikom 2.000,00 

SKUPAJ  9.422,47 
 
 
07039002 Protipožarna varnost   
 
 
0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE 3.501 EUR 
Sredstva za delovanje Gasilske zveze Jesenice so bila porabljena v planirani višini po dvanajstinah. 
Namenjena so bila za izvajanje strokovnih in tehničnih nalog za gasilska društva.  
 
 
0712 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA 31.806 EUR 
Sredstva so bila nakazana po dvanajstinah  za delovanje prostovoljnih gasilskih društev Smokuč in 
Zabreznica za:  
- delo društev ( funkcionalni stroški, delo z mladino, delo s članicami, delo z veterani, preventivna 

dejavnost, tekmovanja, izobraževanje, strokovna literatura) v višini 12.856,00 EUR 
- osebno zaščitno opremo in gasilsko opremo v višini  13.938,00  EUR 
- vzdrževanje in obratovanje gasilskih avtomobilov, opreme in zavarovanje  4.094,00 EUR 
- gasilske cevi 918 EUR. 
 
 
0713 GARS JESENICE 20.681 EUR 
Naloge varstva pred požari in pomoč ob drugih nesrečah občina Žirovnica financira na podlagi 
pogodbe z GARS Jesenice v soglasju z ustanoviteljico zavoda Občino Jesenice po dvanajstinah 
odobrene dotacije.  
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0714 PRENOS POŽARNE TAKSE 4.812 EUR 
Požarna taksa je namenski prihodek in je bila po sklepu odbora za požarno takso namenjena za 
nabavo osebne zaščitne gasilske opreme.   
 
 
0715 POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE 33.384 EUR 
Sredstva so bila nakazana za:  

- 25.037,55 EUR za nadgradnjo in plačilo razlike za podvozje za gasilski avto  v PGD 
Zabreznica 

- 8.346,00 EUR  za zamenjavo garažnih vrat v domu PGD Zabreznica.  
 
Projekti za  sanitarije v  domu PGD Smokuč niso bili izdelani, zato predlagamo prenos  4.173,00 EUR 
za isti namen v leto 2008.  
 
 
 
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST   
 
 
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost   
 
 
08029001 Prometna varnost   
 
 
0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU 2.743 EUR 
Sredstva so bila porabljena za:  
 
Sodelovanje z OŠ  Žirovnica s predavanji, prikazi spretnostne vožnje,  vožnje s kolesom, 
zagotavljanju varne poti v šolo, tehnični dan ipd.  179,6 

V tednu otroka v mesecu oktobru skupaj z učenci Osnovne šole Žirovnica izvajati  akcije po 
nacionalnem programu varstva v cestnem prometu.   104,5 

Organizirati  urejanje prometa  za varno pot v šolo ob začetku šolskega leta in sicer v križišču 
pred šolo in v križišču Žirovnica-Moste-Breg v sodelovanju  s PP Jesenice, PGD Zabreznica in 
Smokuč,  AMD Žirovnica in Osnovno šolo Žirovnica.  220,00 

Šolske otroke opremljati z rumenimi ruticami in kresničkami. 259,27 

Nabava opreme za izvajanje programa pri OŠ 1.223,78 

Najem zabavnih programov s tematiko prometne vzgoje za otroke (lutkovna igrica, čarovnik, ipd.)  368,36 

Sejnine, potni stroški, akcije 388,2 
 
 



 19

 
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI   
 
 
1003 Aktivna politika zaposlovanja   
 
 
10039001 Povečanje zaposljivosti   
 
 
1001 JAVNA DELA 942 EUR 
V letu 2007 se je izvajal le skupni del programa javnih del, za območje občin Jesenice, Kranjska Gora 
in Žirovnica in sicer: 
 

Izvajalec Naziv javnega dela število 
delavcev Znesek 

Osnovna šola Polde 
Stražišar 

Pomoč in varstvo oseb ter drugih ranljivih skupin ter pomoč 
pri delu z učenci in mladostniki s posebnimi potrebami 3 576,89 

Dom upokojencev dr. 
Fr. Bergelja Jesenice Organizacija družabništva 4 356,20 
Delež sofinanciranja Občine Žirovnica v skupnem delu programa je bil 13%, Občine Jesenice 67% in 
Občine Kranjska Gora 20%. 
 
 
 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO   
 
 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva   
 
 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij   
 
 
1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO 0 EUR 
Glede na to, da je bil Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja v občini Žirovnica sprejet v decembru 2007 sredstva niso bila porabljena. 
 
 
1105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA 8.346 EUR 
Sredstva za delo društev na področju kmetijstva so se razdelila na podlagi javnega razpisa v sledeči 
višini: 
Naziv Naslov Pošta znesek 
Konjeniški klub Stol Žirovnica 59c 4274 Žirovnica 4.682 
Čebelarsko društvo A. Janše Smokuč 55a 4274 Žirovnica 1.040 
Čebelarska zveza Zg. Gorenjske Žirovnica 16 4274 Žirovnica 1.171 
Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom Planina pod Golico 72 4270 Jesenice 733 
Čebelarsko društvo Kranjska čebela Selo 42 4274 Žirovnica 720 
SKUPAJ   8.346 
 
 
1112 UREJANJE POLJSKIH POTI 11.267 EUR 
Sredstva so bila dodeljena na podlagi javnega razpisa in v celoti izplačana Agrarni skupnosti 
Zabreznica – Selo za ureditev poti v Rebru in poti v Zabreški planini. 
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11029003 Zemljiške operacije   
 
 
1111 VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 0 EUR 
Glede na to, da je bil Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja v občini Žirovnica sprejet v decembru 2007 sredstva niso bila porabljena. 
 
 
1103 Splošne storitve v kmetijstvu   
 
 
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali   
 
 
1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 1.376 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 625,94 EUR letno in stroške pobiranja ter oskrbe treh mačk in dveh psov v višini 749,84 EUR. 
 
 
1104 Gozdarstvo   
 
 
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest   
 
 
1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST 24.896 EUR 
V letu 2007 so bila opravljena vsa predvidena dela na gozdnih cestah (izvajalec GG Bled). Največji 
poseg je bila postavitev kamnitega zaščitnega zidu pred padanjem kamenja na ovinku pri Turški jami. 
V ostalem so bila izvedena redna vzdrževalna dela (nasipanje, grediranje, vgradnja propustov in 
dražnikov, ročno in strojno čiščenje cest, obrezovanje). Večji poudarek pri vzdrževanju je bil kot 
ponavadi na obeh bolj prometnih cestah proti Valvazorju in Smokuški planini. Nadzor nad izvedenimi 
deli je izvajal Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled. Sredstva na postavki so bila porabljena v višini 
92%. 
 
 
 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
 
1302 Cestni promet in infrastruktura   
 
 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest   
 
 
1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 139.950 EUR 
Vsa v proračunu predvidena dela so bila izvedena. Poleg rednih vsakoletnih vzdrževalnih del je bilo 
izvedeno grediranje ter nasipanje makadamskih cest na naslednjih odsekih: 

• cesta v Piškovco, 
• cesta od konca asfalta za Gostiščem Osvald čez Selške rampe in preko regionalne ceste 

pod avtocesto do Brega, 
• od regionalne ceste v Vrbi do nadvoza čez avtocesto in naprej proti igrišču za Golf, 
• od regionalne ceste do romskega naselja v Ratibovcu. 
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Posekano je bilo drevje na skali nad cesto pri spomenikih talcev v Mostah in nameščena nova zaščitna 
mreža pred padanjem kamenja (obstoječa je rjasta in delno poškodovana). Izvedeno je bilo večje 
krpanje vozišča z asfaltom na relaciji od križišča v Mostah do trgovine Gregor ter na novo asfaltirani 
parkirišči na obeh straneh transformatorja na Breznici ter podaljšan asfalt na koncu naselja Zabreznica 
na »cesarski« cesti. Obnovljene so bile tudi vse talne oznake na občinskih cestah.  
Izdelan je bil elaborat o ureditvi cestnega prometa.  
 
 
1302 ZIMSKA SLUŽBA 25.990 EUR 
Zaradi blage zime v sezoni 2006/2007 so bila sredstva namenjena za zimsko vzdrževanje cest 
porabljena v višini dobrih 68%, pa še to predvsem zaradi poznih snežnih padavin v mesecu marcu. 
 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 
 
1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE) 142.672 EUR 
V letu 2007 so bile v teku naslednje investicije: 
- cesta v Glenco ( izgradnja opornega zidu, vgradnja kanala, JR in asfaltiranje ceste - dela   
  zaključena) 
- cesta v ZN Moste (cca 50 m podaljška makadamske ceste – dela zaključena) 
- cesta Žirovnica 38-40b (razširitev ceste, izgradnja kamnitega opornega zidu, nov tampon in  
  asfaltiranje – dela so bila dokončana, obračunska situacija zapade v plačilo v letu 2008) 
- cesta ob kanalizaciji Rodine(sredstva niso bila porabljena, ker je zaradi ugodne ponudbe izvajalca 
  celoten strošek obnove ceste zajet pod postavko investicije v fekalno kanalizacijo ) 
- zid Doslovče (zaradi potrebne izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in  
  premajhne ocene potrebnih sredstev investicija še ni bila realizirana) 
- asfalt Smokuč 86(asfaltiranje priključka občinske ceste – dela zaključena) 
- asfalt Breg 28-35(asfaltiranje priključka občinske ceste – dela zaključena) 
- parkirišča ob žel.postaji ( ker nismo pravočasno prejeli služnostne pogodbe za zemljišče od SŽ, 
  investicija še ni bila realizirana) 
- projekt razširitve ceste v Završnico (projekt bo naročen v letu 2008- investicija ni bila realizizrana) 
Sredstva na postavki so bila zaradi navedenih razlogov porabljena v višini dobrih 51%.  
 
 
1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 0 EUR 
Na tej postavki so sredstva v celoti ostala neporabljena. V letu 2007 smo z državo podpisali sporazum 
o delitvi stroškov pri izgradnji ter gradbeno pogodbo z izvajalcem (CP Kranj) kot soinvestitorji. DRSC je 
odkupil v glavnem vsa zemljišča za prvo etapo prve faze in pričel z gradbenimi deli, vendar v letu 2007 
na Občino Žirovnica še ni bil izstavljen s strani države še noben račun za soinvestiranje, zato so 
sredstva v celoti ostala neporabljena.  
 
 
13029003 Urejanje cestnega prometa 
 
 
1331 NEPROMETNA SIGNALIZACIJA 6.930 EUR 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo namestitve tablic z oznakami hišnih številk(postavitev 
zaključena po celotni občini). Naročena, izdelana in delno postavljena je bila turistična signalizacija, 
preostala postavitev in obračuna pa ostaja za leto 2008. Na postavki je bilo zato porabljenih manj kot 
50% sredstev od predvidenih.   
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13029004 Cestna razsvetljava 
 
 
1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA) 22.500 EUR 
Sredstva namenjena za poplačilo električne energije za javno razsvetljavo so bila porabljena v višini 
dobrih 83%. Zaradi podražitev med letom je bilo težko natančneje oceniti stroške.  
 
 
1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE) 15.457 EUR 
V celoti so bila porabljena sredstva za vzdrževanje JR. V okviru vzdrževanja so se še naprej menjale 
dotrajane svetilke z novimi (zasenčene proti nebu, da se preprečuje svetlobno onesnaževanje nočnega 
neba) in pregorele žarnice z novimi, varčnimi. Iz te postavke so se krili tudi stroški  obnovitve dveh 
drogov JR zaradi prometnih nesreč ter nabava in montaža objemk za zastave. 
 
 
1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) 6.409 EUR 
Na postavki so bila sredstva predvidena za prestavitev obstoječe JR z električnih drogov na 
samostojne in namestitev dodatnih drogov  ob izgradnji kanalizacije na Rodinah, dela so bila le delno 
izvedena in plačana v letu 2007, namestitev drogov s svetilkami pa bo izvedena pred asfaltiranjem v 
letu 2008 in tudi večina stroškov bo zapadla v plačilo v letu 2008.  
Namestitev dveh drogov JR z napeljavo v Mostah -za karavlo se je po nasvetu vzdrževalca JR odložila 
do takrat, ko se bodo izvajala še kaka druga dela (razširitev ceste, prestavitev vodovoda, kanalizacija, 
ali podobno). Sredstva s postavke iz omenjenih razlogov zato skoraj niso bila porabljena. 
 
 
 
14 GOSPODARSTVO 
 
 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 
 
 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 
 
 
1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOPODARSTVA 1.973 EUR 
Sredstva so bila porabljena za sledeče namene: 

• Lokalni podjetniški center (RAGOR) 767,82 EUR 
• Razstava obrti (Obrtna zbornica Jesenice) 417,00 EUR 
• Podjetniški kavica – spodbujanje zaposlovanja žensk (RAGOR) 788,00 EUR 

 
 
1402 RAZVOJNI PROGRAMI 12.886 EUR 
V letu 2007 so bila na postavki realizirana sredstva za: 

• Konjeniške poti ZG. Gorenjske (RAGOR) 2.221,72 EUR 
• Izvajanje RRP Gorenjske 2007-2013 (BSC) 10.664,28 EUR 
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1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva   
 
 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva   
 
 
1412 TURISTIČNE PRIREDITVE 7.094 EUR 
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju dveh turističnih prireditev v občini in sicer Markovega sejma 
v maju v višini 2.500,00 EUR in Žirovniških dni v prvi polovici septembra v višini 4.594,00 EUR. 
 
 
1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA 62.572 EUR 
Na postavki so realizirana sredstva za delovanje ZTK, podlaga za določitev obsega sredstev je bil 
finančni načrt ZTK za leto 2007. Sredstva so bila realizirana za sledeče namene:  

• tekoči transferi v JZ- sredstva za plače in druge izdatke 36.036,00 EUR 
• tekoči transferi v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev 5.794,00 EUR 
• tekoči transferi v JZ-izdatki za blago in storitve 20.741,95 EUR 

Sredstva niso bila realizirana v celoti, ker ni bilo dodatne zaposlitve, kot je bila planirana, prav tako 
niso bili v celoti realizirani programski stroški, materialni stroški so bili realizirani v celoti, potrebno je 
bilo tudi prerazporediti 1.700,00 EUR iz sredstev za plače na materialne stroške, predvsem iz razloga 
visokih stroškov računovodskih storitev. 
 
 
 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE   
 
 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor   
 
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki   
 
 
1501 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA 63.741 EUR 
Na postavki so bila porabljena vsa sredstva, ki so bila zbrana iz takse za obremenitev okolja za leto 
2006 in 2007 in s pogodbo posojena Občini Jesenice za izgradnjo njihovega zbirnega centra. 
 
 
1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ 2.503 EUR 
Sredstva so bila skoraj v celoti porabljena za spomladansko čistilno akcijo (vreče, rokavice, malica, 
odvozi), nabavi knjižice Čebelica Binca za ekološko osveščanje otrok in sprotnim odvozom in čiščenju 
črnih odlagališč. 
 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo   
 
 
1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE 5.779 EUR 
Sredstva so bila porabljena v višini dobrih 84% za redno vzdrževanje meteorne kanalizacije (čiščenje 
in popravilo cestnih rešetk, ponikovalnic, peskolovov).  
 
 
1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) 452.062 EUR 
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene:  
stroški zgrajenih kanalizacij prejšnjih let 
(Doslovče) 69.428,57 
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KANALIZACIJA RODINE                                    426.498,21 
KANALIZACIJA VRBA IN BREZNICA                          970,79 
POVEZOVALNI KANALI                                     10.499,21 
 
Porabljena so bila sredstva za naslednje namene: 
 
KANALIZACIJE PREJŠNJIH LET 
Za kanalizacijo Doslovče je JEKO-IN izstavil končni zahtevek v letu 2007.  
 
KANALIZACIJA RODINE                                     
Pridobitev zemljišč in služnosti 23.739,03 
Novogradnje 394.549,88 
Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 
Investicijski nadzor 2.885,43 
Načrti in druga projektna dokumentacija 1.200,00 
drugi stroški 4.063,98 
 
V postavki so vključena sredstva za izgradnjo fekalne kanalizacije , meteorne kanalizacije (11.387,58 
EUR) in vodovoda (43.947,30). Sredstva na postavki niso bila v celoti porabljena,  ker izgradnja 
kanalizacije v Rodinah v letu 2007 ni bila zaključena (manjkajo še zaključna dela in asfaltiranje), pa 
tudi situacija za mesec december zapade v plačilo v letu 2008. Strošek izgradnje je nižji tudi zaradi  
DDV, ki je v NRP moral biti vključen zaradi uskladitve z zahtevami 1. javnega razpisa razvoja regij, po 
računovodskih predpisih pa vračljiv DDV ni strošek.  
 
KANALIZACIJA VRBA, BREZNICA 
Priprava zemljišča 574,79 
Načrti in druga projektna dokumentacija 396,00 
 
POVEZOVALNI KANALI 
Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.499,21 
 
 
1514 METEORNA KANALIZACIJA 11.388 EUR 
Na postavki so realizirana sredstva za obnovo in dograditev meteorne kanalizacije Rodine obenem z 
reševanjem hudourniške vode, ki priteče z Rebra na vrhu Rodin (peskolov, ponikovalnica). Iz te 
postavke ni bila financirana prestavitev enega od dveh meteornih kanalov, ki odvajata meteorno oz. 
hudourno vodo iz zaledja, pri novogradnji na Selu, ker z investitorjem stanovanjske novogradnje ni bil 
možen razumen dogovor. Tudi rezervirana sredstva za izvedbo kake nujne ureditve za meteorno vodo 
(ponikovalnica, mreža) niso bila porabljena. 
 
 
 

16 
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST 

 
 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija   
 
 
16029003 Prostorsko načrtovanje   
 
 
1601 URBANIZEM 14.424 EUR 
Sredstva so bila porabljena le v manjšem delu, ker so v veliki meri namenjena nedokončanim oz. 
neplačanim delom (SPRO oz. OPN z oddanim izvedbenim delom ter LN obrtna cona), za katera je bila 
sklenjena pogodba že v letu 2006 in se bodo nadaljevala še v letu 2008. 
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Prav tako ni bil naročen projekt PGD za razširitev ceste od žel. prehoda do TVD Partizan v Žirovnici, 
ker še ni znana dokončna rešitev križišča v Žirovnici. 
Porabljena sredstva pa so bila namenjena za stroške objav, razpisov, kopiranj, za izdelavo študije 
ranljivosti in pregled umestitve doma kulture z obvoznico Vrba. Izdelane so bile podlage za kolesarske 
steze, ki pa zapadejo v plačilo v letu 2008. 
 
 
1603 Komunalna dejavnost   
 
 
16039001 Oskrba z vodo   
 
 
1611 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 1.586 EUR 
Sredstva na postavki so bila v letu 2007 porabljena le za zamenjavo dveh talnih hidrantov z 
nadtalnima. Opravljen je bil tudi redni pregled hidrantov, ki pa zapade v plačilo šele v letu 2008, zato 
planiran sredstva na postavki niso bila porabljena. 
 
 
1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) 57.811 EUR 
Tudi na tej postavki sredstva skorajda niso bila porabljena. Plačani so bili stroški izdelave popravka 
projekta za vodohran in dodatno naročen hidravlični izračun za vodovodno omrežje od Rodin do Sela,  
stroški nadzora, obnova korita v Žirovnici, zemljišče za vodohran. Zaradi čakanja na vodno dovoljenje, 
ki je bil pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja za vodohran, sredstva namenjena izgradnji vodohrana 
niso bila porabljena, prav tako ne sredstva za izgradnjo vodovoda ob izgradnji pločnika(pričetek teh 
del v letu 2008). Delno pa so bili že plačani stroški zamenjave vodovodnih cevi ob izgradnji 
kanalizacije na Rodinah.   
 
 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost   
 
 
1621 UREDITEV POKOPALIŠČA 14.271 EUR 
Sredstva so bila porabljena v manjši meri. Plačani so bili izdelani projekti za sanacijo pokopališkega 
zidu na Breznici. Gradnja je bila pričeta proti koncu leta, zato situacije niso zapadle v plačilo v letu 
2007.  
 
 
16039003 Objekti za rekreacijo   
 
 
1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC 9.005 EUR 
Sredstva so bila v celoti porabljena za: obrezovanje žive meje na Rodinah in v Žirovnici, zasaditve pri 
spomeniku talcev, na pokopališču Breznica (korita pred vežicami), pred občinsko stavbo, otoku v 
Žirovnici, pri koritu v Doslovčah, za zatiranje plevela na pokopališčih, košnji javnih zelenic (Vrba, ČN 
Smokuč, Breg). 
 
 
1632 UREDITEV GLENCE 6.793 EUR 
Sredstva so bila delno porabljena za izdelavo projektov za ureditve, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje 
(servisni objekt, parkirišče). Poplačilo projektov v celoti zapade šele v letu 2008. 
 
 
1633 OTROŠKA IGRIŠČA 190 EUR 
Sredstva so bila porabljena v manjši meri, ker projekti za igrišče Breg (za kar je bila namenjena večina 
sredstev) zaradi problematike dovozne poti še niso bili dokončani. Iz postavke so bila zato plačana le 
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vzdrževalna dela na igriščih v Glenci in Rodinah (odstranitev ali popravilo dotrajanih igral in športnih 
rekvizitov). 
 
 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje   
 
 
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje   
 
 
1641 STANOVANJA (INVESTICIJE) 12.217 EUR 
Sredstva so bila porabljena za plačilo našega deleža novega prekritja strehe v Zabreznici 5 ter za 
izdelavo idejnega osnutka preureditve stanovanja  Moste 78 v več stanovanjskih enot in priklop 
elektrike za novo mansardno stanovanje prav tam. 
 
 
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju   
 
 
1651 STANOVANJA SELO 15 (VZDRŽEVANJE) 151 EUR 
Sredstva so se porabila za stroške upravljanja stanovanj od januarja do marca 2007. Od aprila 2007 
dalje stanovanja na Selu 15 niso več v stanovanjskem fondu Občine Žirovnica, zato iz tega naslova 
občina nima več niti prihodkov niti obveznosti.  
 
 
1652 OBVEZNOSTI PO STANOVANJSKEM ZAKONU 2.644 EUR 
Obveznosti po 130. členu Stanovanjskega zakona zajemajo prenakazilo 20% dobljenih kupnin od 
prodaje stanovanj za Stanovanjski sklad RS in 10% navedenih kupnin za Odškodninski sklad RS in so 
se poravnale iz te postavke. Sredstva so bila porabljena v višini slabih 85%. 
 
 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 

stavbna 
 
 
16069001 Urejanje občinskih zemljišč   
 
 
1661 PROGRAM GEODETSKIH DEL 10.175 EUR 
Sredstva niso bila v celoti porabljena. Iz postavke so bila plačana naslednja večja dela:  

• geodetski posnetek terena za namene izdelave LN obrtne cone in igrišča Breg 
• parcelacija občinskih zemljišč na Bregu (prodaja) 
• odmera dela ceste v Žirovnici (Golobič) 
• odmera dela ceste na Breznici (na Špriklah) 
• obnova mejnikov pred ureditvijo stranske ceste na Bregu (Lukan, Babič) 

Odmera ceste v Doslovčah še ni bila zaključena, zato sredstva namenjena za ta dela niso bila 
porabljena, prav tako še ni bil izdelan posnetek terena za bodoči ZN Ajdna in ne naročena predvidena 
odmera ceste v Smokuču. 
 
 
16069002 Nakup zemljišč   
 
 
1671 STAVBNA ZEMLJIŠČA 46.413 EUR 
Sredstva na tej postavki so bila v glavnem porabljena (slabih 88%). Plačano je bilo: 

• zamenjava zemljišča v ZN Moste za vzpostavitev trase novo planirane ceste (nakup in 
prodaja), 
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• notarske, odvetniške storitve, davčni stroški , 
• nakup dela zemljišč za razširjeno cesto na Bregu, pri uskladitvi dejanskega stanja s 

katastrskim, 
• razne cenitve občinskih nepremičnin, 
• vrnitev preveč plačanih komunalnih prispevkov, 
• najemnina za Eko-otok pri žel. postaji v Žirovnici, 
• rušenje sušilnice v Vrbi. 

 
 
 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO   
 
 
1707 Drugi programi na področju zdravstva   
 
 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo   
 
 
1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 19.035 EUR 
Občina je po zakonu dolžna zagotavljati sredstva za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje občanov, ki imajo stalno prebivališče na njenem območju in niso zavarovanci iz drugega 
naslova in nimajo lastnih sredstev, iz katerih bi krili to obveznost. V letu 2007 je bilo iz tega naslova 
zavarovano povprečno 65 oseb mesečno, njihovo število se mesečno spreminja. V ta namen je bilo 
porabljeno 19.032,00 EUR sredstev. Trenutno mesečni prispevek znaša 24,42 EUR na zavarovanca. 
 
 
17079002 Mrliško ogledna služba   
 
 
1721 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI 3.852 EUR 
Sredstva na postavki so bila porabljena za sledeče namene: 

• stroški obdukcije 2.787,49 EUR 
• stroški mrliško-pregledne službe (14 ogledov) 1.064,96 EUR 

 
 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE   
 
 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine   
 
 
18029001 Nepremična kulturna dediščina   
 
 
1801 JANŠEV ČEBELNJAK 864 EUR 
Na postavki so zajeti stroški služnosti za dostopno pot do Janševega čebelnjaka na Breznici v višini 
863,51 EUR. 
 
 
1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 12.924 EUR 
Župniji Breznica so bila izplačana sredstva v višini 8.347,20 EUR za obnovo strehe na cerkvi sv. 
Kancijana na Selu. Sredstva v višini 4.576,80 EUR pa so bila porabljena za obnovo spomenika padlim v 
prvi svetovni vojni na Breznici. 
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1803 Programi v kulturi   
 
 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo   
 
 
1821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE 51.168 EUR 
Na podlagi določil Pogodbe o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje Občine 
Žirovnice iz leta 2003 so bila na postavki zagotovljena sredstva za kritje stroškov dela za 0,75 delavca 
ter materialne stroške v knjižnici Matije Čopa v Žirovnici ter sorazmerni del stroškov matične knjižnice 
v višini 13,02% stroškov. 
Višina izplačanih tekočih transferov v letu 2007 je bila sledeča: 

• tekoči transferi v JZ- sredstva za plače in druge izdatke 28.688,00 EUR 
• tekoči transferi v JZ - sredstva za prispevke delodajalcev 4.448,20 EUR 
• tekoči transferi v JZ-izdatki za blago in storitve 18.032,00 EUR 

 
 
1822 KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE) 16.934 EUR 
V letu 2007 je bilo za opremo krajevne knjižnice namenjeno 2.295,00 EUR, ki so se porabila za nakup: 

− fotokopirni stroj   1.070,24 EUR 
− računalnik      608,26 EUR 
− prenosno platno     102,00 EUR 
− ozvočenje      514,50 EUR 

Za sofinanciranje obnove skupnih delov in naprav na objektu doma TVD Partizan Žirovnica, kjer so 
prostori knjižnice,  so bila društvu izplačana sredstva v višini 14.639,09 EUR kar predstavlja 20% 
skupnih vlaganj. 
 
18039003 Ljubiteljska kultura   
 
 
1841 KULTURNI PROJEKTI 2.991 EUR 
Višina sredstev za posamezne projekte se je določila v okviru javnega razpisa. Sredstva so se delila na 
podlagi poročil o izvedenem predmetu pogodbe: 

• Janez Mulej, Rodine (dejavnost Jalnove rojstne hiše) 2.090,00 EUR 
• Kulturno društvo K (gledališka predstava o Kosovelu) 901,42 EUR 

Na razpis sta navedena prejemnika prijavila še dva projekta in zanju dobila odobrena sredstva, vendar 
projektov nista izvedla, tako, da so sredstva ostala neporabljena. 
 
 
1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA 15.163 EUR 
Kulturno društvo dr. France Prešeren Breznica je v letu 2007 prejelo dotacijo za redno delovanje v 
znesku 11.021,00 EUR ter sredstva za programske stroške v višini 4.142,00 EUR, ki so jih porabili za: 

− Božični koncert        275 EUR 
− Prenosno ozvočenje       768 EUR 
− Kruhov piknik        241 EUR 
− Koncert tamburašev       250 EUR 
− MPS tekmovanje Bad Ischl   1.565 EUR 
− OFS tekmovanje Saarbrucken   1.043 EUR 

 
 
1843 MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA 1.027 EUR 
Sredstva v višini 1.027,00 EUR za medobčinsko sodelovanje so bila namenjena kritju stroškov skupnih 
medobčinskih in regijskih kulturnih dogodkov, na katerih so sodelovali člani domačega kulturnega 
društva  in so bila izplačana Skladu ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, Izpostava Jesenice. 
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18039005 Drugi programi v kulturi   
 
 
1851 KULTURNA DVORANA 14.789 EUR 
Na postavki so bila realizirana sredstva za najem in obratovanje dvorane na naslovu Breznica 9, ki jo 
ima občina v najemu od Župnije Breznica in sicer: 

• popravila 546,16 EUR 
• električna energija 718,02 EUR 
• stroški ogrevanja 962,11 EUR 
• komunalne storitve 104,89 EUR 
• najemnina 6.883,44 EUR 
• tekoči transfer v JZ – blago in storitve 5.575,09 EUR 

Do maja 2007 so se obratovalni stroški krili direktno iz proračuna od takrat dalje pa je dvorano v 
upravljanje prevzel Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, kateremu so bil refundirani obratovalni 
stroški. Najemnina se še naprej plačuje neposredno iz proračuna. 
 
 
1804 Podpora posebnim skupinam   
 
 
18049004 Programi drugih posebnih skupin   
 
 
1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE 13.973 EUR 
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: 

• TVD Partizan Žirovnica (obnova doma) 6.260,00 EUR 
• Gimnazija Jesenice – obnova podstrešja 4.173,00 EUR 
• Društvo upokojencev Žirovnica (delo društva) 1.253,00 EUR 
• OZ veteranov vojne za Slovenijo (delo društva) 500,00 EUR 
• TVD Partizan Žirovnica (drsališče) 1.000,00 EUR 
• DPM Žirovnica (delo društva) 787,40 EUR 

 
 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti   
 
 
18059001 Programi športa   
 
 
1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 62.594 EUR 
Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom 
športa za leto 2007 in sicer sledečim izvajalcem:  

• TVD Partizan Žirovnica 22.829,03 EUR 
• Smučarski skakalni klub Stol Žirovnica 25.305,00 EUR 
• Kolesarski klub Završnica 7.911,97 EUR 
• Planinsko društvo Žirovnica 1.690,00 EUR 
• Trim tim Žirovnica 721,00 EUR 
• Osnovna šola Žirovnica 2.927,00 EUR 
• Golf društvo Sava 1.210,00 EUR 

 
 
1872 KAKOVOSTNI ŠPORT 2.654 EUR 
Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila razdeljena v skladu s sprejetim Programom 
športa za leto 2007 in sicer: 

• TVD Partizan Žirovnica 1.821,00 EUR 
• Kolesarski klub Završnica 684,00 EUR 
• Golf društvo Sava 149,00 EUR 
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1873 ŠPORTNE PRIREDITVE 3.791 EUR 
Sredstva izvajalcem letnega programa športa za športne prireditve, so bila v skladu s sprejetim 
Programom športa za leto 2007, izplačana sledečim izvajalcem:  

• TVD Partizan Žirovnica 1.860,00 EUR 
• Kolesarski klub Završnica 931,00 EUR 
• Planinsko društvo Žirovnica 261,00 EUR 
• ŠD Kašarija team Žirovnica 216,00 EUR 
• Trim tim Žirovnica 523,00 EUR 

 
 
1874 DODATEK KATEGORIZIRANIM ŠPORTNIKOM 1.306 EUR 
Sredstva izvajalcem letnega programa športa, so bila v skladu s sprejetim Programom športa za leto 
2007 izplačana sledečim izvajalcem:  

• Kolesarski klub Završnica 726,00 EUR 
• Smučarski skakalni klub Stol Žirovnica 580,00 EUR 

 
 
1875 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 4.048 EUR 
Sredstva letnega programa športa, so bila v skladu s sprejetim Programom športa za leto 2007 
izplačana sledečim izvajalcem:  

• Kolesarski klub Završnica (mednarodno tekmovanje Završnica) 1.494,00 EUR 
• Kolesarski klub Završnica (nakup kombija) 2.024,00 EUR 
• Smučarski skakalni klub Stol Žirovnica (tekmovanje Alpe Adria) 200,00 EUR 
• Smučarski skakalni klub Stol Žirovnica (izobraževanje) 80,00 EUR 
• Planinsko društvo Žirovnica (izobraževanje) 190,00 EUR 
• TVD Partizan Žirovnica (izobraževanje) 60,00 EUR 

 
 
1876 PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE 4.173 EUR 
Sredstva izvajalcem letnega programa športa za rekreacijsko dejavnost, so bila v skladu s sprejetim 
Programom športa za leto 2007, izplačana sledečim izvajalcem:  

• TVD Partizan Žirovnica 1.752,00 EUR 
• Kolesarski klub Završnica 519,00 EUR 
• Planinsko društvo Žirovnica 91,00 EUR 
• ŠD Kašarija team Žirovnica 428,00 EUR 
• Trim tim Žirovnica 1.140,00 EUR 
• Golf društvo Sava 243,00 EUR 

 
 
1877 VEČNAMENSKA DVORANA 4.541 EUR 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejnih zasnov v višini 3.100,80 EUR in njihove recenzije v 
višini 1.440,00 EUR.  
 
 
18059002 Programi za mladino   
 
 
1881 PREVENTIVNI PROJEKTI 1.054 EUR 
Višina sredstev za posamezne projekte se je določila v okviru javnega razpisa. Sredstva so se delila na 
podlagi poročil o izvedenem predmetu pogodbe: 

• Skavtski rod Breznica (zimski in letni tabor) 472,00 EUR 
• KD F. Prešeren Breznica (delavnice za otroke v ČRH) 247,00 EUR 
• Društvo prijateljev mladine Žirovnica (delavnice za otroke) 334,77 EUR 
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19 IZOBRAŽEVANJE   
 
 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok   
 
 
19029001 Vrtci   
 
 
1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA 239.119 EUR 
Iz občinskega proračuna se zagotavlja sredstva za subvencijo oskrbnin otrok, ki so vključeni v 
vzgojnovarstvene ustanove. Subvencija predstavlja razliko med plačili staršev za program vrtca in 
ekonomsko ceno vrtca.  
Stroške subvencij po posameznih vrtcih in število otrok, za katere je občina zavezanka za doplačilo 
oskrbnine je navedeno v spodnji tabeli. 

Vrtec Letna subvencija občine Stanje otrok na dan 
31.12.2007 

• Vrtec pri OŠ Žirovnica 199.053,98 EUR 87 
• VVO Jesenice 10.202,13 EUR 6 
• VVZ Radovljica 23.908,65 EUR 8 
• Kranjski vrtci 815,69 EUR 1 
• Vrtec Bled 199,29 EUR 1 
• Vrtci Ljubljana 1.905,31 EUR 1 

Občina je bila zavezana financirati tudi stroške jubilejne nagrade eni zaposleni v višini 779,63 EUR, 
stroške nadomeščanja vzgojiteljice na bolniškem dopustu 1.168,12 EUR ter stroške specialnega 
pedagoga za enega otroka v višini 1.082,30 EUR.  
 
 
1902 INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA 4.166 EUR 
Na postavki so bila realizirana sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtca pri OŠ Žirovnica in sicer: 

• obnova parketa 2.227,40 EUR 
• nakup polic 1.098,31 EUR 
• popravilo plinske napeljave 840,00 EUR 

 
 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje   
 
 
19039001 Osnovno šolstvo   
 
 
1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA 70.298 EUR 
Na podlagi zakona je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za materialne stroške šolskega 
prostora, ki so vezani na uporabo šolskega prostora, sredstva za tekoče vzdrževanje prostora ter del 
sredstev za dodatni program.  
Sredstva za druge naloge - dodatni program so bila namenjena za izvedbo fakultativnih, projektnih, 
razvojnih dejavnosti in financiranje nadstandardnih storitev v šolstvu (nivojska športna vzgoja, izvedba 
namenskih dni, nakup didaktične opreme in strokovne literature, povezovanje z Gimnazijo v Celovcu, 
pouk računalništva v 5. razredu, prireditev ob zaključku koledarskega leta za učence, mednarodne 
izmenjave - ljudska šola Bistrica ob Rožu, preventivni programi). 
Višina izplačanih tekočih transferov v letu 2007 je bila sledeča: 

• materialni stroški prostora 28.444,98 EUR 
• stroški ogrevanja 22.088,23 EUR 
• dodatni program 15.023,03 EUR 
• stroški leasinga za šolski kombi 4.742,13 EUR 
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1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA 29.071 EUR 
Na postavki so bila realizirana sredstva za: 

• nadzor obnove kotlovnice 1.096,66 EUR 
• izdelava požarnega reda 572,86 EUR 
• gradbena dela kotlovnica (končna situacija) 9.875,25 EUR 
• projekti obnova jedilnice 3.600,00 EUR 
• zamenjava oken 4.145,00 EUR 
• nakup konvektomata – delno 6.915,00 EUR 
• nakup računalnikov 2.866,00 EUR 

 
 
1921 OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR JESENICE 3.505 EUR 
Občina Žirovnica je sofinancirala 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.  
 
 
19039002 Glasbeno šolstvo   
 
 
1931 GLASBENA ŠOLA JESENICE 5.846 EUR 
Občina Žirovnica je sofinancirala 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. Prav tako postavka zajema 13,02% stroškov osebnih prejemkov 
delavcev ter sredstva za izobraževanje učiteljev, saj glasbena šola teh sredstev ne dobi s strani 
ministrstva. 
Višina izplačanih tekočih transferov v letu 2007 je bila sledeča: 

• sredstva za druge izdatke zaposlenim 2.566,01 EUR 
• izdatki za blago in storitve 3.280,01 EUR 

 
 
1905 Drugi izobraževalni programi   
 
 
19059001 Izobraževanje odraslih   
 
 
1941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE 150 EUR 
Iz postavke so bila izplačana sredstva za sofinanciranje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja 
odraslih, ki ga je po zakonu dolžna kriti občina.  
 
 
1906 Pomoči šolajočim   
 
 
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu   
 
 
1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL 53.626 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 in so v letu 2007 znašali 51.790,23 EUR. Prav tako je občina dolžna kriti stroške prevoza 
za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo osnovno šolo izven kraja bivanja, stroški teh refundacij 
so znašali 1.835,84 EUR. 
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1952 REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV 3.179 EUR 
Na predlog posamezne šole občina regresira stroške kosila za otroke iz socialno ogroženih družin. V 
preteklem letu se je tako regresirala prehrana 7 učencem, ki obiskujejo OŠ Žirovnica v skupni višini 
2.276,88 EUR in 3 učencem, ki obiskujejo OŠ Polde Stražišar v skupni višini 902,30 EUR. 
 
 
19069003 Štipendije   
 
 
1961 ŠTIPENDIJSKA SHEMA 373 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 delovanja štipendijske sheme je v letu 2007 znašal 373,00 EUR, sofinanciranja 
štipendij pa ni bilo.  
 
 
 
20 SOCIALNO VARSTVO   
 
 
2002 Varstvo otrok in družine   
 
 
20029001 Drugi programi v pomoč družini   
 
 
2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE 7.401 EUR 
Na postavki so bila realizirana sredstva za izplačilo prispevka 28 novorojenčkom v višini 250,00 EUR, 
ter 2 novorojenčkoma, ki sta se rodila v letu 2006 še v višini 200,30 EUR. 
 
 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva   
 
 
20049002 Socialno varstvo invalidov   
 
 
2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU 6.927 EUR 
V skladu z zakonom o socialnem varstvu je občina zavezanka za kritje stroškov dela družinskega 
pomočnika, ki pripada osebam z motnjami v razvoju. Na postavki so realizirana izplačila osebi, ki 
opravlja ta dela. 
 
 
2012 ZAVODSKO VARSTVO 7.219 EUR 
Občina financira nastanitev občanov v splošnih in posebnih zavodih v delu, ki ga niso sposobni ali 
dolžni kriti svojci oskrbovancev. Odločbe o plačilu celotne oziroma delne oskrbnine v zavodu na 
podlagi zakona o socialnem varstvu izda Center za socialno delo. 
Občina Žirovnica je v letu 2007 plačevala doplačilo k oskrbnini oskrbovanki v posebnem zavodu Dom 
M. Langusa v Radovljici v višini 6.804,59 EUR in oskrbovancu v domu ZDŽB Hrastovec Trate Lenart v 
Slovenskih Konjicah v višini 157,50 EUR ter eni oskrbovanki v Domu Tisje v Litiji v višini 256,90 EUR. 
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20049003 Socialno varstvo starih   
 
 
2021 POMOČ NA DOMU 9.006 EUR 
Organiziranje službe pomoči na domu je v skladu z zakonom o socialnem varstvu obvezna javna 
služba, ki jo je občina dolžna zagotavljati. Izvajalec javne službe na območju Občine Žirovnica je Dom 
dr. Franceta Berglja, Jesenice. V občini je bilo na dan 31.12.2007 imela 9 upravičencev do te vrste 
socialno varstvene storitve, prav tako so potrebe so vedno večje. Občina v celoti krije stroške vodenja 
službe in 50% subvencijo cene neposredne oskrbe, ki je v letu 2007 za uporabnika znašala 6,24 
EUR/uro. 
 
 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih   
 
 
2031 SOCIALNE POMOČI 881 EUR 
Na predlog Centra za socialno delo Jesenice so bile 2 upravičencema dodeljene enkratne denarne 
pomoči v skupni višini 305,03, na predlog OŠ Žirovnica denarne pomoči v višini 496,02 EUR ter na 
predlog OŠ Polde Stražišar Jesenice, denarna pomoč v višini 80,00 EUR. 
 
 
2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN 336 EUR 
Delno nadomestilo najemnin stanovanj pripada socialno ogroženim občanom, ki so najemniki 
neprofitnih stanovanj. Na postavki so realizirana sredstva za subvencijo ene najemnine v prvi polovici 
leta. 
 
 
2033 ZDRAVSTVENA KOLONIJA 919 EUR 
Sredstva v višini 835,00 EUR so bila izplačana DPM Žirovnica za sofinanciranje šole v naravi za otroke 
iz socialno ogroženih družin, ter 84,00 EUR družbi Pinesta Kranj za sofinanciranje letovanja enemu 
otroku. 
 
 
20049005 Socialno varstvo zasvojenih   
 
 
2035 KOMUNA – SKUPNOST ŽAREK 2.063 EUR 
Sredstva so namenjena sofinanciranju dejavnosti komune za odvisnike ki je locirana v Bohinju, 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 2007 je znašal 
prispevek občine Žirovnica 2.063 EUR. 
 
 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin   
 
 
2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE 2.836 EUR 
Sredstva za humanitarne organizacije so bila razdeljena na podlagi javnega razpisa. Razdelitev po 
posameznih društvih je bila sledeča: 

• Društvo za preventivo in rehabilitacijo KRMA 101,00 EUR 
• Medobčinsko društvo invalidov Jesenice  253,00 EUR 
• Območno združenje rdečega križa Jesenice 253,00 EUR 
• Društvo diabetikov Jesenice  101,00 EUR 
• Sonček zgornje Gorenjske  101,00 EUR 
• Župnijska Karitas Breznica 2.027,00 EUR 
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2042 VARNA HIŠA 840 EUR 
Sredstva so bila namenjena sofinanciranju dejavnosti varne hiše na Gorenjskem in sicer vse Gorenjske 
občine krijejo 20% stroškov delovanja, od tega je znašal delež občine Žirovnica 2,07%. Ostala 
sredstva (80%) je zagotovilo 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 4.173 EUR 
Obvezna rezerva je bila formirana v višini 4.173 EUR. V bilanci prihodkov in odhodkov je realizirana 
kot odhodek in je izkazana v skladu rezerv.  
 
 
2303 Splošna proračunska rezervacija 
 
 
23039001 Splošna proračunska rezervacija 
 
 
2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 0 EUR 
Splošna proračunska rezervacija je predvidena za financiranje nalog, ki jih ob sprejemanju proračuna 
ni bilo možno predvideti in nalog, katerih izvedba bi presegla planirano višino stroškov. Postavka služi 
zgolj prerazporejanju sredstev, zato nima realizacije. 
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3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 
 
 
V nadaljevanju je naveden pregled plana in realizacije v letu 2007 po posameznih projektih zajetih v 
NRP za obdobje 2008-2011, ta dokument je trenutno veljaven NRP in je bil sprejet s proračunom za 
leto 2008 in 2009. 
 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 
 
0403 DRUGE SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
 
 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0021 LETOVIŠČE FINIDA                                        1.251,88 0,00 
Predvidno je bilo, da se v letovišče letno vlagajo sredstva presežka prihodkov komisije za letovanje, ki 
pripadajo Občini Žirovnica. V letu 2007 ni bilo v letovišču izvedenih nobenih del.  
 
 
 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
 
0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE 
 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 

uprave 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0022 MODERNIZACIJA OBČINSKE UPRAVE                          5.874,00 5.526,10 
V letu 2007 je bil nabavljen razvlažilec zraka, antivirusni program, skladiščna in arhivska oprema 
(1.651,79 EUR), računalniška oprema (prenosnik, 2 tiskalnika, 1 računalnik – skupaj 2.351,32 EUR), 
obroki za mobitele in snemalna naprava.  
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0023 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3                            18.100,00 17.845,16 
Izvedeno je bilo pleskanje fasade in dela poslovnih prostorov, vzdrževalna dela na wc in servis 
gorilnika.  
Zgrajena je bila nadstrešnica in vhodni podest nad vhodom v objekt (6.812,72 EUR) in zgrajeno in 
asfaltirano parkirišče pred občinsko stavbo (11.032,44 EUR).  
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07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
 
0703 CIVILNA ZAŠČITA IN PROTIPOŽARNA VARNOST 
 
 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0024 POŽARNO VARSTVO                                         42.797,57 38.195,57 
Požarna taksa je namenski prihodek in je bila po sklepu odbora za požarno takso porabljena  za 
nabavo osebne zaščitne gasilske opreme.   
Sredstva  so bila porabljena za:  

25.037,55 EUR za nadgradnjo in plačilo razlike za podvozje za gasilski avto  v PGD  
- Zabreznica 
- 8.346,00 EUR  za zamenjavo garažnih vrat v domu PGD Zabreznica.  

 
 
 

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 
 
1302 CESTNI PROMET IN INFRASTRUKTURA 
 
 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0001 PLOČNIK IN AP -1. faza                                   482.177,00 0,00 
V letu 2008 se je pričela izgradnja 1. etape I. faze rekonstrukcije regionalne ceste Žirovnica-Begunje 
in izgradnja pločnika, ki se bo zaključila v letu 2008 in se nato nadaljevala z 2. etapo I. faze. V letu 
2007 na Občino Žirovnica še ni bil izstavljen s strani države še noben račun na podlagi sporazuma o 
so-investiranju, zato so sredstva v celoti ostala neporabljena in se bodo z rebalansom prenesla v 
proračun za leto 2008.  
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0002 PLOČNIK IN AP - 2. faza                                 41.729,00 0,00 
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 prostorskega načrta(OPPN) državnega pomena z revidiranim idejnim načrtom za to 
fazo, ter po letu 2010  sklenitev sporazuma z državo, odkupi zemljišč in gradnja.  
 
Ker so bila sredstva v proračunu 2007 predvidena tudi za  namene izdelave OPPN, niso bila porabljena 
in se bodo zagotovila v proračunu za leto 2010. 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0003 SANACIJA IN RAZŠIRITEV CESTE V ŽIROVNICI               121.884,02 68.006,83 
Investicija je bila gradbeno zaključena v letu 2007, vendar bosta zadnji dve situaciji izplačljivi šele v 
letu 2008, zato sredstva na postavki niso bila v celoti koriščena in se bodo preostala z rebalansom 
prenesla v proračun za leto 2008. 
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NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0004 CESTA ZN MOSTE                                          10.432,00 1.936,46 
Obstoječa makadamska cesta na južnem robu ZN Moste se je podaljšala za cca 50 - 65 m dolžine. 
Podaljšek je bil izveden le v makadamski izvedbi in je bil potreben, da smo omogočili utrjen dostop do 
gradbene parcele enemu od graditeljev. Strošek je bil precej manjši od ocenjenega, zato vsa sredstva 
na postavki niso bila porabljena. 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0005 RAZŠIRITEV CESTE V ZAVRŠNICO                           8.345,85 0,00 
V letu 2007 so bila pod to postavko predvidena sredstva za izdelavo idejnega projekta. Po pregledu 
potrebnih odkupov zemljišč se je izkazalo, da je bolje, da namesto idejnega načrta v letu 2008 
pričnemo s postopkom in izdelavo občinskega podrobnejšega načrta (OPPN) za razširitev, v letu 2010 
odkupi zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja, ter v letu 2011 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. 
Iz omenjenega razloga sredstva na postavki v letu 2007 niso bila porabljena, v proračunu za leto 2008 
pa so že v te namene predvidena večja sredstva za izdelavo OPPN. 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0007 ASFALTIRANJE OBČINSKIH CEST                            21.600,00 21.600,00 
Ta investicija je bila zaključena v letu 2007, in predstavlja asfaltiranje občinske javne poti na Bregu ter 
del javne poti v novem Smokuču. Sredstva so bila v celoti porabljena. 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0008 PARKIRIŠČE OB ŽP ŽIROVNICA                              4.173,00 540,00 
V letu 2007 je bil iz postavke plačan le popravek idejne zasnove ureditve parkirnih prostorov. Do same 
izvedbe ni prišlo, ker SŽ niso pravočasno podpisale služnostne pogodbe, zato so bila sredstva 
porabljena le v manjši meri.  
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0009 SANACIJA ZIDU V DOSLOVČAH                               33.383,00 0,00 
Zaradi potrebne izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in premajhne ocene potrebnih 
sredstev, investicija še ni bila realizirana in sredstva v celoti neporabljena. 
Investicija bo z rebalansom prenesena v proračun 2008 in povečana glede na stroške projekta, 
predračun stroškov iz projekta za gradnjo in nadzor. 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0011 CESTA V GLENCO                                          52.535,74 50.588,78 
Investicija je bila v letu 2007 v celoti zaključena, zadnja situacija pa zapade v plačilo v letu 2008, zato 
sredstva v celoti niso bila porabljena. Razlika se z rebalansom prenese v proračun 2008. 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0036 OBČINSKE CESTE                                          113.884,02 0,00 
V letu 2007 je bilo planirano 111.843 € za utrditev in preplastitev cest na Rodinah po izvedbi nove 
kanalizacije. Celotni stroški investicije so se krili iz postavke fekalna kanalizacija, tako da planirani del 
ostaja neporabljen in se ne bo prenašal v leto 2008. 
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13029003 Urejanje cestnega prometa 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0014 NEPROMETNA IN PROMETNA SIGNALIZACIJA                   16.691,70 6.930,07 
Sredstva so bila porabljena za poplačilo namestitve tablic z oznakami hišnih številk(postavitev 
zaključena po celotni občini). Naročena, izdelana in delno postavljena je bila turistična signalizacija, 
preostala postavitev in plačilo že postavljene pa ostaja za leto 2008. Zaradi računov plačljivih v letu 
2008 in zaradi nekaj manj stroškov od ocenjenih, sredstva na postavki niso bila porabljena, vendar se 
ne prenašajo v leto 2008, kjer so v te namene že predvidena.  
 
 
13029004 Cestna razsvetljava 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0015 JAVNA RAZSVETLJAVA                                      72.090,00 6.409,23 
Namestitev dveh drogov JR z napeljavo v Mostah -za karavlo se je po nasvetu vzdrževalca JR odložila 
do takrat, ko se bodo izvajala še kaka druga dela (razširitev ceste, prestavitev vodovoda, kanalizacija, 
ali podobno).  
Na postavki so bila sredstva predvidena za prestavitev obstoječe JR z električnih drogov na 
samostojne in namestitev dodatnih drogov  ob izgradnji kanalizacije na Rodinah, dela so bila le delno 
izvedena in plačana v letu 2007, namestitev drogov s svetilkami pa bo izvedena pred asfaltiranjem v 
letu 2008 in tudi večina stroškov bo zapadla v plačilo v letu 2008, zato sredstva s postavke skoraj niso 
bila porabljena in se v te namene z rebalansom prenašajo v proračun 2008. 
 
 
 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 
 
 
1502 ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA, KONTROLA IN NADZOR 
 
 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0038 ODLAGALIŠČE MALA MEŽAKLA                                8.763,00 0,00 
Na postavki so bila porabljena vsa sredstva, ki so bila zbrana iz takse za obremenitev okolja za leto 
2006 in 2007 in s pogodbo posojena Občini Jesenice za izgradnjo njihovega zbirnega centra. 
 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0018 METEORNA KANALIZACIJA                                   16.691,70 0,00 
Sredstva niso bila porabljena. Namenjena so bila  predvsem reševanju hudourniške vode, ki priteče z 
Rebra na vrhu Rodin (delna kanalizacija, ponikovalnica), ki pa so bila nato zajeta že v investiciji pri 
kanalizaciji Rodine. Prav tako iz te postavke ni bila financirana prestavitev enega od dveh meteornih 
kanalov, ki odvajata meteorno oz. hudourno vodo iz zaledja, pri novogradnji na Selu, ker z 
investitorjem stanovanjske novogradnje ni bil možen razumen dogovor. Tudi rezervirana sredstva za 
izvedbo kake nujne ureditve za meteorno vodo (ponikovalnica, mreža) niso bila porabljena. Sredstva 
se z rebalansom ne prenašajo. 
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NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0027 KANALIZACIJA RODINE                                     842.267,00 426.498,21 
Porabljena so bila sredstva za naslednje namene: 
Plačila po pogodbah o delu  
drugi stroški 4.063,98 
Drugi operativni odhodki  
Pridobitev zemljišč in služnosti 23.739,03 
Novogradnje 394.549,88 
Rekonstrukcije in adaptacije 0,00 
Investicijski nadzor 2.885,43 
Načrti in druga projektna dokumentacija 1.200,00 
V postavki so vključena sredstva za izgradnjo fekalne kanalizacije , meteorne kanalizacije (11.387,58 
EUR) in vodovoda (43.947,30). Sredstva na postavki niso bila v celoti porabljena,  ker izgradnja 
kanalizacije v Rodinah v letu 2007 ni bila zaključena (manjkajo še zaključna dela in asfaltiranje), pa 
tudi situacija za mesec december zapade v plačilo v letu 2008. Strošek izgradnje je nižji tudi zaradi  
DDV, ki je v NRP moral biti vključen zaradi uskladitve z zahtevami 1. javnega razpisa razvoja regij, po 
računovodskih predpisih pa vračljiv DDV ni strošek.  
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0028 KANALIZACIJA VRBA IN BREZNICA                          65.799,00 970,79 
Porabljena so bila sredstva za naslednje namene: 
Priprava zemljišča 574,79 
Načrti in druga projektna dokumentacija 396,00 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0029 KANALIZACIJA ŽIROVNICA, MOSTE, BREG S ČN               10.000,00 0,00 
Realizacije ni bilo, ker so pripravljalna dela za to investicijo še v teku. 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0037 KANALIZACIJA ZABREZNICA, SELO                          10.000,00 0,00 
Realizacije ni bilo, ker so pripravljalna dela za to investicijo še v teku. 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0039 POVEZOVALNI KANALI                                      128.526,00 10.499,21 
Porabljena so bila sredstva za naslednje namene: 
Plačila drugih storitev in dokumentacije 10.499,21 
 
 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
 
1603 KOMUNALNA DEJAVNOST 
 
16039001 Oskrba z vodo 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0013 VODOHRAN SMOKUČ                                         256.710,12 12.941,57 
Na tej postavki sredstva skorajda niso bila porabljena. Plačani so bili stroški izdelave popravka 
projekta za vodohran. Zaradi čakanja na vodno dovoljenje, ki je bil pogoj za izdajo gradbenega 
dovoljenja za vodohran, sredstva namenjena izgradnji vodohrana niso bila porabljena.  
Z rebalansom se prenašajo v leto 2008. 
 



 41

 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0017 UREDITEV POKOPALIŠČA                                    57.000,67 14.271,41 
Sredstva so bila porabljena v manjši meri. Plačani so bili izdelani projekti za sanacijo pokopališkega 
zidu na Breznici. Gradnja je bila pričeta proti koncu leta, zato situacije niso zapadle v plačilo v letu 
2007. Iz tega razloga se preostanek sredstev z rebalansom prenese v proračun za leto 2008. 
 
 
16039003 Objekti za rekreacijo 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0012 UREDITEV GLENCE                                         10.528,29 6.792,68 
Sredstva so bila delno porabljena za izdelavo projektov za ureditve, ki zahtevajo gradbeno dovoljenje 
(servisni objekt, parkirišče). Poplačilo projektov v celoti zapade šele v letu 2008. 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0040 OTROŠKO IGRIŠČE BREG                                    10.980,00 0,00 
Sredstva niso bila porabljena, ker projekti za igrišče Breg zaradi problematike dovozne poti še niso bili 
dokončani. Z rebalansom bodo prenesena v proračun 2008. 
 
 
1605 SPODBUJANJE STANOVANJSKE GRADNJE 
 
 
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0019 NEPROFITNI STANOVANJSKI FOND                           18.047,91 12.217,07 
Sredstva so bila porabljena za plačilo našega deleža novega prekritja strehe v Zabreznici 5 ter za 
izdelavo idejnega osnutka preureditve stanovanja  Moste 78 v več stanovanjskih enot in priklop 
elektrike za novo mansardno stanovanje prav tam. 
 
 
1606 UPRAVLJANJE IN RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (JAVNO DOBRO, KMETIJSKA, 

GOZDNA IN STAVBNA ZEMLJIŠČA) 
 
 
1606900201 Nakup zemljišč 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0020 STAVBNA ZEMLJIŠČA                                       52.755,41 46.412,89 
Sredstva na tej postavki so bila porabljena za: 

• zamenjavo zemljišča v ZN Moste za vzpostavitev trase novo planirane ceste (nakup in 
prodaja), 

• notarske, odvetniške storitve, davčne stroške , 
• nakup dela zemljišč za razširjeno cesto na Bregu, pri uskladitvi dejanskega stanja s 

katastrskim, 
• razne cenitve občinskih nepremičnin, 
• vrnitev preveč plačanih komunalnih prispevkov, 
• najemnino za Eko-otok pri žel. postaji v Žirovnici, 
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• rušenje sušilnice v Vrbi. 
 
 
 
 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 
 
1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 
 
 
18029001 Nepremična kulturna dediščina 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0034 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE                  12.923,78 12.924,00 
Za leto 2007 so bila realizirana sredstva za sofinanciranje obnove cerkve sv. Kancijana na Selu v višini 
8.347,20 EUR in izvedena restavratorska dela na Plečnikovem spomeniku padlim v prvi svetovni vojni 
na Breznici v višini 4.576,80 EUR. 
 
 
1803 PROGRAMI V KULTURI 
 
 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0033 KNJIŽNICA MATIJE ČOPA                                   18.986,82 16.934,09 
V letu 2007 so bila potrebe krajevne knjižnice nabavljena naslednja osnovna sredstva: 

− fotokopirni stroj   1.070,24 EUR 
− računalnik      608,26 EUR 
− prenosno platno     102,00 EUR 
− ozvočenje      514,50 EUR 

Iz naslova sofinanciranje obnove skupnih delov in naprav na objektu doma TVD Partizan Žirovnica, 
kjer so prostori knjižnice,  so bila društvu izplačana sredstva v višini 14.639,09 EUR (obnova fasade). 
 
 
1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE DEJAVNOSTI 
 
 
18059001 Programi športa 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0025 VEČNAMENSKA DVORANA                                     104.323,15 4.540,80 
Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejnih zasnov in njihove recenzije in sicer:  
Načrti in druga projektna dokumentacija 3.100,80 
Plačila drugih storitev in dokumentacije 1.440,00 
 
 



 43

 
19 IZOBRAŽEVANJE 
 
 
1902 VARSTVO IN VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 
 
 
1902901 Vrtci 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0031 INVESTIVIJE V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA                   4.172,93 4.165,71 
V letu 2007 so bila izvedena naslednja dela oz. kupljena oprema vrtca: 

• obnova parketa 2.227,40 EUR 
• nakup polic 1.098,31 EUR 
• popravilo plinske napeljave 840,00 EUR 

 
 
1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE 
 
 
19039001 Osnovno šolstvo 
 
 
NRP Opis proračun 2007 realizacija 2007 
07-0032 INVESTICIJE V OŠ ŽIROVNICA                              29.070,81 29.070,77 
Na postavki so bila v letu 2007 realizirana sredstva za: 

• nadzor obnove kotlovnice 1.096,66 EUR 
• izdelava požarnega reda 572,86 EUR 
• gradbena dela kotlovnica (končna situacija) 9.875,25 EUR 
• projekti obnova jedilnice 3.600,00 EUR 
• zamenjava oken 4.145,00 EUR 
• nakup konvektomata – delno 6.915,00 EUR 
• nakup računalnikov 2.866,00 EUR 
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4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2007 
 
 
S R E D S T V A  
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

00 Neopredmetena dolgoročna sredstva 20.219 20.219 
 
Neopredmetena osnovna sredstva zajemajo nabavno vrednost računalniških programov, za delo 
občinske uprave.  
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
01 Popravek vrednosti neop. dolg. sredstev 20.027 19.432 
 
Popravek vrednosti neopredmetenih osnovnih sredstev zajema odpisano vrednost računalniških 
programov, za delo občinske uprave. V letu 2007 je bila od neopredmetenih osnovnih sredstev 
obračunana amortizacija v višini 594,91 EUR. 
Sedanja vrednost računalniških programov za delo občinske uprave po stanju 31.12.2007 znaša 
192,40 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
02 Nepremičnine 1.785.026 1.513.936 
 
Zemljišča: 
 

 Nabavna vrednost-EUR Odpis zemljišč-EUR Sedanja vrednost-EUR 

Kmetijska zemljišča 66.144,37 0,00 66.144,37 

Nove nabave 2007 0,00 0,00 0,00 

Odpis 2007 0,00 21.272,26 21.272,26 

Vrednost kmetijskih zemljišč 66.144,37 21.272,26 44.872,11 

Stavbna zemljišča 167.116,67 0,00 167.116,67 

Nove nabave 2007 37.768,09 0,00 37.768,09 

Odpis 2007 0,00 26.342,87 26.342,87 

Vrednost stavbnih zemljišč 204.884,75 26.342,87 178.541,88 

SKUPAJ 271.029,12 47.615,13 223.413,99 

 
Pod nove nabave stavbnih zemljišč je zaveden nakup dela asfaltirane ceste na Bregu (Cvar), menjava 
zemljišča v Mostah (Kralj) ter povečanje vrednosti makadamske ceste v ZN Moste zaradi urejanja in 
grediranja. 
 
Med odpisi kmetijskih zemljišč je zemljišče, na katerem stoji Janšev čebelnjak, ki je bil s pogodbo o 
upravljanju prenesen v upravljanje Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica. Med odpisi stavbnih 
zemljišč so zavedena stavbna zemljišča, ki so bila prodana v letu 2007 (javna dražba na Bregu, del 
stanovanjske stavbe v Žirovnici (Juch) ter zemljišča, pri katerih se je urejalo zemljiškoknjižno stanje). 
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Zgradbe in infrastruktura: 

 
Povečanje vrednosti na zgradbah v letu 2007 je bilo na poslovni zgradbi Breznica 3, kjer se je uredilo 
parkirišče pred stavbo in nadstrešek nad vhodom v stavbo. 
Asfaltiralo se je dva odseka makadamske ceste in sicer na Bregu in v Smokuču, s tem se je povečala 
tudi vrednost in spremenila stopnja amortizacije – zgornji ustroj cest se amortizira. 

 Nabavna vrednost-EUR Popravek vrednosti-EUR Sedanja vrednost-EUR 

Zgradbe – stanovanja Selo 15 90.948,51 35.553,49 55.395,02 
Amortizacija 2007  632,85 632,85 
Odpisi 2007 0,00 54.762,17 54.762,17 
Vrednost stanovanja Selo 15 90.948,51 90.948,51 0,00 
Zgradbe – poslovni prostor Breznica 3 179.809,69 15.733,35 164.076,34 
Nove nabave 2007 18.656,38 0,00 18.656,38 
Amortizacija 2007  5.728,91 5.728,91 
Vrednost posl. prostor Breznica 3 198.466,07 21.462,26 177.003,81 
Zgradbe – poslovni prostor Planika 137.218,20 20.703,54 116.514,66 
Amortizacija 2007  343,05 343,05 
Odpisi 2007  116.171,61 116.171,61 
Vrednost posl. prostor Planika 137.218,20 137.218,20 0,00 
Zgradbe – poslovni prostor Titova 16 158.373,73 29.927,89 128.445,84 
Amortizacija 2007  2.058,84 2.058,84 
Vrednost posl. prostor Titova 16 158.373,73 31.986,73 126.387,00 
Zgradbe – poslovni prostor Selo 15 3.601,70 774,99 2.826,71 
Amortizacija 2007  19,50 19,50 
Odpisi 2007 0,00 2.807,21 2.807,21 
Vrednost posl. prostor Selo 15   3.601,70 3.601,70 0,00 
Zgradbe – Varna hiša 1.587,02 134,90 1.452,12 
Amortizacija 2007  47,64 47,64 
Zgradba Varna hiša 1.587,02 182,54 1.404,48 
Ceste 351.027,28 12.240,08 338.787,20 
Nove nabave 2007 21.600,00 0,00 21.600,00 
Amortizacija 2007  10.862,16 10.862,16 
Vrednost cest 372.627,28 23.102,24 349.525,04 
Javna razsvetljava 144.381,41 17.669,86 126.711,55 
Nove nabave 2007 6.409,23 0,00 6.409,23 
Amortizacija 2007  10.518,05 10.518,05 
Vrednost javne razsvetljave 150.790,64 28.187,91 122.602,73 
Hidrantno omrežje 3.926,81 358,56 3.568,25 
Amortizacija 2007  235,56 235,56 
Vrednost hidrantnega omrežja 3.926,81 594,12 3.332,69 
Drugi infrastrukturni objekti 0,00 0,00 0,00 
Nove nabave 2007 15.149,41 0,00 15.149,41 
Amortizacija 2007 0,00 0,00 0,00 
Vrednost drugih infrast. objektov 15.149,41 0,00 15.149,41 
SKUPAJ  900.920,96 105.515,80 795.405,16 
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Zgrajena je bila tudi javna razsvetljava na parkirišču na Breznici. 
Glede na to, da poteka sanacija zidu na pokopališču na Breznici in se bo s tem povečala tudi njegova 
vrednost, je bilo zemljišče na katerem stoji pokopališče preneseno med druge infrastrukturne objekte. 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah. 
Stanovanja in poslovni prostor na naslovu Selo 15 so bili v letu 2007 izločeni iz evidence osnovnih 
sredstev v lasti Občine Žirovnica, ker je bilo ugotovljeno, da Občina Žirovnica ni lastnik teh 
nepremičnin in so bile prenesene na DSU – družbo za svetovanje in upravljanje (denacionalizacija). 
 
Investicije v teku: 
 

Kanalizacija Rodine v gradnji 419.028,64 

Pločnik in avtobusna postajališča 49.116,22 

Kanalizacija Vrba – Breznica v gradnji 970,79 

Povezovalni kanali v gradnji 10.499,21 

Večnamenska športna dvorana v gradnji 4.540,80 

Ceste v gradnji 134.383,37 

Vodovod v gradnji 12.352,67 

Ureditev Glence – v gradnji 29.799,75 

Skupaj  660.691,45 

 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
03 Popravek vrednosti nepremičnin 105.515 133.096 
 
Popravek vrednosti nepremičnin zajema odpisane vrednosti zgradb in infrastrukture v višini 
105.515,80 EUR. Sedanja vrednost nepremičnin v lasti Občine Žirovnica po stanju 31.12.2007 znaša 
1.679.510,60 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
04 Oprema in druga opredmetena osn. sred. 110.159 134.461 
 
Postavka zajema naslednje vrednosti: 
 
Oprema civilne zaščite: 

 Nabavna vrednost-EUR Popravek vrednosti-EUR Sedanja vrednost-EUR 

Oprema CZ 7.658,35 7.658,35 0,00 

Drobni inventar CZ 2006 8.327,43 8.327,43 0,00 

Nove nabave 2007 2.299,20 2.299,20 0,00 

Drobni inventar CZ 10.626,63 10.626,63 0,00 

 
Oprema občinske uprave: 
  Nabavna vrednost-EUR Popravek vrednosti-EUR Sedanja vrednost-EUR 

Računalniki in druga oprema 33.279,36 19.340,87 13.938,49 

Nove nabave 2007 2.301,24 0 2.301,24 

Odpisi 2007 1196,54 944,74 251,79 

Amortizacija 2007 0 -4.999,97 4.999,97 

Skupaj računalniki in druga oprema 34.384,06 23.396,10 10.987,97 
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Občinsko vozilo 12.878,43 9.658,82 3.219,61 

Amortizacija 2007   1.931,76 1.931,76 

Skupaj občinsko vozilo 12.878,43 11.590,58 1.287,85 

Oprema počitniških zmogljivosti 3.141,70 2.115,84 1.025,86 

Amortizacija 2007   274,44 274,44 

Skupaj oprema počitniške zmoglj. 3.141,70 2.390,28 751,42 

 
Druga opredmetena osnovna sredstva: 
 

 Nabavna vrednost-EUR Popravek vrednosti-EUR Sedanja vrednost-EUR 

Drobni inventar 31.790,54 31.790,54 0,00 

Nove nabave 2007 82,62 82,62 0,00 

Odpisi 2007 4.971,69 4.971,69 0,00 

Skupaj drobni inventar 2007 26.901,47 26.901,47 0,00 

Umetniška dela 37.385,06 0,00 37.385,06 

Odpisi 2007 22.816,52 0,00 22.816,52 

Umetniška dela 14.568,54 0,00 14.568,54 

 
Za potrebe CZ so bile v letu 2007 nabavljen drobni inventar v skupni vrednosti 2.299,20 EUR (obleke, 
puloverji in kombinezoni).  
Pod opremo in opredmetena osnovna sredstva je zajeta tudi vsa računalniška in pisarniška oprema za 
delo občinske uprave. V letu 2007 je bilo za potrebe uprave novih nabav v vrednosti 2.301,24 EUR. 
Pod prevozno sredstvo se vodi nabavna vrednost službenega vozila. 
Oprema počitniških zmogljivosti zajema lastniški delež opreme v Avtokampu Sv. Ivan, ki je v solasti 
občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. 
Pod umetniška dela je poleg slik, ki se nahajajo v stavbi občine popisan tudi Prešernov spomenik v 
Vrbi. Med umetniškimi deli je bil zaveden Janšev čebelnjak, ki pa je bil z 31.01.2007 prenesen v 
upravljanje Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica in s tem izločen iz evidence osnovnih sredstev. 
Po opravljenem popisu je bila opravljena amortizacija osnovnih sredstev in za njeno vrednost znižan 
poslovni sklad. Umetniška dela se ne amortizirajo. 
Po Zakonu o računovodstvu, se morajo vsa osnovna sredstva, ki imajo življenjsko dobo daljšo od 
enega leta in je njihova posamična vrednost manjša od  500 EUR knjižit na drobni inventar. Po 45. 
členu zakona o računovodstvu pa je predpisano, da se drobni inventar odpiše enkratno v celoti ob 
nabavi. Vrednost drobnega inventarja je enaka vrednosti popravka vrednosti DI, ker ves drobni 
inventar dan v uporabo odpišemo 100% ob nabavi, drobni inventar pa se vodi evidenčno. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

05 Popravek vrednosti opreme in dr. op. os. sr. 82.563 78.892 
 
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev zajema odpisano vrednost 
osnovnih sredstev v višini 82.563,41 EUR. 
Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Občine Žirovnica po stanju 
31.12.2007 znaša  27.595,77 EUR. 
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  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

06 Dolgoročne finančne naložbe 106.587 52.172 
 
Pod postavko dolgoročne kapitalske naložbe so zajete sledeče naložbe: 

Cestno podjetje Kranj – delnice 29.795,47 

Gorenjska banka Kranj – delnice 4.924,14 

JEKO-IN d.o.o. – delež 54.414,91 

BSC – poslovni center Kranj – delež 51,05 

Radio Triglav Jesenice – delež 709,40 

Ragor Jesenice - delež 4.172,93 

JEM – Klavnica Jesenice 12.518,78 

Skupaj 106.586,68 

 
Stanje trajnih vlog v navedenih družbah oziroma organizacijah je usklajeno, naložbe so vrednotene po 
izvirni vrednosti, v evidencah je vključen poslovni delež v družbi Jeko-in d.o.o.  
Družba JEM je še vedno v stečajnem postopku, zato bo stanje naložbe ustrezno znižano, ko bo stečaj 
zaključen. V skladu z 8. členom pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih 
oseb javnega prava popravek vrednosti naložbe ni bil opravljen.  
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

08 Dolgoročne terjatve iz poslovanja 30.990 40.124 
Na postavki so zajete terjatve za kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu, ki na 
podlagi delitvene bilance pripadajo občini Žirovnica.  
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

09 Terjatve za sredstva dana v upravljanje 5.093.450 5.066.335 
Postavka zajema sledeča sredstva s katerimi upravljajo posredni in drugi porabniki proračuna občine 
Žirovnica: 

Občina Jesenice  1.026,03 

Osnovna šola Žirovnica  1.477.928,43 

Občinska knjižnica Jesenice 122.947,15 

Gorenjske lekarne  133.929,00 

Zavod za turizem in kulturo 169.073,25 

Osnovno zdravstvo Gorenjske 367.352,79 

Jeko-in d.o.o. 2.634.353,60 

Dominvest Jesenice – NSO 187.140,23 

Skupaj 5.093.450,48 

 
Med sredstvi danimi v upravljanje je zajeta vrednost denarnih sredstev, ki jih ima v opravljanju 
Komisija za letovanje, ki deluje v okviru proračuna Občine Jesenice, delež občine Žirovnica predstavlja 
15,78%. Vrednost osnovnih sredstev komisije za letovanje je zajeta na postavki 04 Oprema in druga 
opredmetena osnovna sredstva. 
Pod sredstva dana v upravljanje so zajeta tudi vsa sredstva, s katerimi upravljajo javni zavodi OŠ 
Žirovnica, Občinske knjižnice Jesenice, Gorenjske lekarne Kranj, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica 
in Osnovno zdravstvo Gorenjske.  
Sredstva dana v opravljanje podjetju Jeko-in predstavljajo neodpisano vrednost komunalne 
infrastrukture, ki jo ima v upravljanju.  
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Sredstva dana v upravljanje NSO v okviru Dominvesta zajema neodpisano vrednost stanovanjskega 
fonda v lasti Občine Žirovnica, ki je bil s pogodbo dan v gospodarjenje Dominvestu.  
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

10 Denarna sredstva v blagajni in vrednotn. 37 110 
 
Stanje denarnih sredstev v blagajni občine na dan 31.12.2007 je znašalo 36,18 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

11 Dobroimetje pri bankah in drugih fin. inst. 245.439 36.684 
 
Stanje na transakcijskem računu občine na dan 31.12.2007 je znašalo 245.438,72 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
12 Kratkoročne terjatve do kupcev 16.307 3.751 
 
Kratkoročne terjatve do kupcev zajemajo: 

AB d.o.o. 15.016,05 

Dominvest d.o.o. 68,39 

MAG d.o.o. 557,18 

fizične osebe 665,16 

Skupaj 16.306,78 

 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 3.866 3.880 
 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN zajemajo: 

Občina Jesenice 441,76 

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica 30,05 

Zavod za zaposlovanje 3.394,70 

Skupaj 3.866,51 

 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

15 Kratkoročne finančne naložbe 1.656.383 893.185 
 
Na postavki je zajet plasma prostih denarnih sredstev proračuna pri poslovnih bankah oz drugih 
inštitucijah: 

Gorenjska banka Jesenice 65.000,00 

Gorenjska banka Jesenice–proračunska rezerva 17.341,53 

Poštna banka Slovenije 251.000,00 

Hranilnica LON Kranj 80.000,00 

HYPO Alpe-Adria-Bank 197.000,00 

A Banka 586.000,00 

Banka Koper 145.000,00 

Nova Ljubljanska Banka 315.000,00 



 50

Hranilnica LON  Kranj – skavti za pločnik 41,69 

Skupaj kratkoročno dani depoziti  1.656.383,22 

 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
16 Kratkoročne terjatve iz financiranja 5.736 2.264 
 
Na postavki so zajete obresti za plasirane depozite na dan 31.12.2007 in sicer za čas od sklenitve 
pogodbe do bilančnega datuma v skupni vrednosti 5.736,58 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

17 Druge kratkoročne terjatve 23.415 0 
 
Postavka zajema stanje terjatve na dan 31.12.2007 za vračilo razlike med vstopnim in izstopnim DDV 
iz naslova izgradnje kanalizacijskega omrežja Rodine v višini 23.415,01 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

18 Neplačani odhodki 229.981 138.719 
 
Postavka neplačane izdatke proračuna po stanju 31.12.2007 in sicer: 

Neplačani odhodki od plač in drugih prejemkov – 180100 21.165,12 

Neplačani tekoči odhodki – 180000 59.069,57 

Neplačani tekoči transferi – 181000 30.198,85 

Neplačani investicijski odhodki– 182000 119.547,21 

Neplačani investicijski transferi– 183000 0,00 

Skupaj 18  229.980,75 

 
Neplačani odhodki od plač in drugih prejemkov predstavljajo obračunane plače in prejemke za 
zaposlene, funkcionarje, svetnike in družinskega pomočnika ter pogodbeno delo za čiščenje poslovnih 
prostorov za december 2007. 
Neplačani odhodki in neplačani transferi zajemajo že prejete račune oz. zahtevke, ki pa še niso zapadli 
v plačilo. 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
19 Aktivne časovne razmejitve 13.408 8.499 
 
Postavka zajema naslednje terjatve: 

Kupnine prodanih stanovanj na trgu   1.681,47 

Krediti za drobno gospodarstvo  11.726,26 

Skupaj 13.407,73 

 
Terjatve od kupnin za prodajo stanovanj na trgu in iz kreditov za drobno gospodarstvo so se delile v 
razmerju števila prebivalcev in jih vodi Občina Jesenice. Sorazmerni del sredstev odvaja na proračun 
Občine Žirovnica. 
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O B V E Z N O S T I  D O  V I R O V  S R E D S T E V  
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 16.622 15.562 
 
Postavka zajema neplačane obveznosti za december 2007 za plače zaposlenih, nagrade funkcionarjev 
ter ostala izplačila na podlagi drugih pogodbenih razmerij in sicer: 

Čiste plače in nadomestila 9.220,27 

Prispevki iz plač in nadomestil 3.521,67 

Davki iz plač in nadomestil 2.231,46 

Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 1.648,94 

Skupaj 16.622,34 

 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 155.464 91.677 
 
Postavka zajema neplačane obveznosti do dobaviteljev za prejete račune, ki bodo zapadli v plačilo v 
letu 2007 v višini 155.463,76 EUR. 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

23 Druge kratk. obveznosti iz poslovanja 4.543 7.668 
 
Postavka zajema obveznosti za prispevke in davke na plače in nagrade ter pogodbeno delo in sicer: 

Kratkoročne obveznosti za dajatve 3.397,37 

Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 1.145,41 

Skupaj 4.542,78 

 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

24 Kratkoročne obveznosti do uporab. EKN 53.352 25.935 
 
Postavka zajema obveznosti na dan 31.12.2007 do uporabnikov enotnega kontnega načrta in sicer: 

Neposredni uporabniki proračuna države 378,28 

Neposredni uporabniki proračuna občine 369,80 

Posredni uporabniki proračuna države 26.908,78 

Posredni uporabniki proračuna občine 22.513,18 

ZZZS in ZPIZ 3.181,83 

Skupaj 53.351,87 

 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

28 Neplačani prihodki 39.315 18.964 
 
Postavka zajema: 

Obresti od depozitov 5.736,58 

AB d.o.o. 15.016,05 

Zavod za zaposlovanje Ljubljana 3.394,70 

Občina Jesenice 441,76 
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Dominvest poslovni prostor Titova 16 68,39 

Ostali neplačani prihodki 1.250,04 

Kupnine od prodani stanovanj na trgu 1.681,47  

Krediti za drobno gospodarstvo 11.726,26 

SKUPAJ 39.315,25 

Neplačani prihodki so prikazani brez DDV in zajemajo prihodke proračuna, ki niso bili plačani do 
31.12.2007 in zato ne povečujejo prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
29 Pasivne časovne razmejitve 42 40 
 
Postavka zajema terjatve za obresti od depozitov od sredstev, ki so jih prispevali Brezniški skavti za 
izgradnjo pločnika v višini 41,69 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 
90 Splošni sklad 8.815.229 7.470.292 
 
Splošni sklad je oblikovan v naslednji višini: 

Sklad opreme osnovnih sredstev 26.487,89 

Zemljišča 223.413,99 

Zgradbe 309.336,09 

Počitniške zmogljivosti 1.300,27 

Pločnik 49.116,22 

Infrastrukturni objekti 1.097.644,30 

Sklad za finančne naložbe drugi 106.586,67 

Sredstva dana v upravljanja neposrednim PU 1.026,03 

Sredstva dana v upravljanje posrednim PU 2.270.930,62 

Sredstva dana v upravljanje javnim podjetjem 2.634.353,60 

Sredstva dana v upravljanje drugim 187.140,23 

Presežek iz preteklih let 914.589,18 

Presežek 2008 993.303,68 

Skupaj 8.815.228,77 

 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

91 Rezervni sklad 17.341 12.657 
 
Rezervni sklad občine Žirovnica je izkazoval otvoritveno stanje 1.1.2007 v višini 12.656,93 EUR. V 
sklad so bila vplačana sredstva v višini 4.173,00 EUR in pripisane obresti v višini 511,60 EUR. Končno 
stanje sklada na dan 31.12.2007 je 17.341,53 EUR. 
 
 
  Tekoče leto (v EUR) Predhodno leto (v  EUR) 

92 Dolgoročno razmejeni prihodki 30.990 40.124 
Postavka zajema odložene prihodke iz naslova prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu, ki občini 
Žirovnica pripadajo na podlagi delitvene bilance. 


